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Na een jaartje onderbreking staat Agristo
opnieuw helemaal bovenaan in de ranking
van de Trends Gazellen bij de grote
bedrijven in West-Vlaanderen. De producent
van voorgebakken en diepgevroren aardappelspecialiteiten heeft nog meer redenen
om feest te vieren, want binnenkort volgt de
officiële opening van het gloednieuwe
hoofdkwartier in Wielsbeke. Met Brustor,
Renson Sunprotection Screens, Vero Duco
en Sunconfex staan opvallend veel
zonweringspecialisten in de lijst.
Bij de middelgrote bedrijven gaat een
nieuwkomer in de Gazellenranking met de
trofee lopen. Dataline Holding ontwikkelt
gespecialiseerde businesssoftware voor de
grafische industrie. Het bedrijf van oprichter
Dirk Deroo werkt volop aan zijn internatio
nale expansie.
Onze Ambassadeur bij de kleine bedrijven is
Van Bruaene-Bulthe, een mooi verhaal van
typisch West-Vlaams ondernemerschap. De
familie liet de traditionele bakkerij vervellen
tot een innovatief concept met een broodbar en een eetwinkel, en plukt daar nu volop
de vruchten van.
De ranking van de grootste rekruteerders in
West-Vlaanderen wordt aangevoerd door
het dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis.
Daarna volgen de aircospecialist Daikin en
het rekruteringsbureau Hays.
COÖRDINATIE JOZEF VANGELDER
EN DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
TUSSEN 2016 EN 2020
1. Dienstenaanhuis
2. Daikin Europe
3. Hays
4. delaware
5. Quality 4U
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ooit forse groei-ambities. “We willen de groei op eigen houtje verwezenlijken. Overnamedossiers liggen niet meteen op tafel. Als we
kansen zien, zullen we die bekijken. Agristo moet er wel sterker
van worden”, benadrukt Wallays.

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: AGRISTO

‘Groei op eigen
houtje’
Dit jaar zullen de champagnekurken meerdere keren knallen
bij Agristo. De producent van voorgebakken en diepgevroren
aardappelproducten is niet alleen opnieuw onze Trends Gazellen
Ambassadeur, het bedrijf huldigt ook zijn nieuwe hoofdkwartier in
Wielsbeke in. Deze zomer volgt een feestje om de 35ste verjaardag
te vieren. DIRK VAN THUYNE

N

a een onderbreking van een jaar
staat Agristo weer helemaal
bovenaan in de ranking van de
Trends Gazellen bij de grote
bedrijven in West-Vlaanderen.
“In 2020 hebben we een beetje gas
moeten terugnemen, maar al bij al
hebben we corona en de brexit
goed verteerd. Onze omzet is dat
jaar op peil gebleven. Dat hebben
we te danken aan onze geografische spreiding – we zijn actief in
meer dan 120 landen. Bovendien
hebben we een divers klanten
bestand, dat bestaat uit een mix
van retail- en foodserviceklanten
zoals restaurantketens en grootkeukens”, zegt CEO Filip Wallays.
Vorig jaar knoopte Agristo opnieuw aan met groei. “Wel voelen
we sinds vorig najaar een impact
op onze marges door de gestegen
energie- en grondstoffenprijzen”,
aldus co-CEO Hannelore Raes.

“We prijzen ons gelukkig dat we
de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in duurzame energie.
We plukken daar nu de vruchten
van. In Wielsbeke werken we bijvoorbeeld samen met de energiecentrale A&U, die niet-recycleerbaar houtafval omzet in stoom en
elektriciteit. Die energie gebruiken we om onder meer aardappelen te schillen en het frietvet op te
warmen.”
Binnenkort wordt het nieuwe
hoofdkwartier in Wielsbeke
ingehuldigd. Dat wordt de nieuwe
thuishaven voor de zowat 200
medewerkers die actief zijn in de
centrale diensten. Op dezelfde site
verrees eerder al een productiehal.
“Sinds kort is de derde productielijn operationeel”, zegt Raes.
“We beschikken nog over heel wat
ruimte om uit te breiden. Tegen
2025‑2026 willen we een volgende
productielijn in gebruik nemen.”

Private label

‘Al bij al hebben we corona
en de brexit goed verteerd’

Midden de jaren tachtig ontbolsterde de West-Vlaamse diepvriesgroentesector. Het internationale
succes inspireerde Antoon Wallays

Employer branding

om het te proberen met diepgevroren aardappelproducten. Hij kreeg
de steun van wijlen Luc Raes. Het
businessplan bij de oprichting was
niet veel groter dan een A4’tje.
Het duo zag een enorm potentieel,
want in tegenstelling tot groenten,
waarvoor consumenten vaak
lokale voorkeuren hebben, zijn
aardappelen een globaal gegeven.
Toch was Agristo geen instant
succes. Maar met de typische
West-Vlaamse hardnekkigheid
bouwden Wallays en Raes steeds
verder aan de weg en plots begon
de bal te rollen. “De keuze voor
een private label was een belangrijke succesfactor. Daarnaast
maakt Agristo het verschil met

zijn kennis van de toeleverings
keten, de klantgerichtheid en
de continue investeringen in een
performant productieapparaat”,
analyseert Filip Wallays.

Organische groei

HANNELORE
RAES EN FILIP
WALLAYS
“We plukken nu de
vruchten van onze
forse investeringen
in duurzame
energie.”

Rond de eeuwwisseling maakte
Agristo een eerste kwantumsprong door de overname van een
productiesite in het Nederlandse
Tilburg. In 2011 volgde de overname van sectorgenoot Willequet in
Nazareth. Agristo heeft daar de
productie van gepureerde (kroketten, figuurtjes) en geraspte producten (rösti) geconcentreerd.
Na een dip in de groeicurve in
2020 koestert Agristo meer dan

Agristo is uitgegroeid tot een
wereldspeler met een jaarlijkse
omzet van ruim 600 miljoen euro.
De meer dan duizend medewerkers zitten verspreid over vestigingen in Wielsbeke, Harelbeke, Nazareth en Tilburg. Jaarlijks rekruteert
het bedrijf zo’n honderd nieuwe
medewerkers. Ondanks de krappe
arbeidsmarkt verloopt die zoektocht opvallend vlot. “De voorbije
jaren hebben we enorm veel
geïnvesteerd in employer branding
en dat betaalt zich nu terug. Maar
de beste ambassadeurs zijn onze
medewerkers. We noemen ze onze
potatoholics”, zegt Hannelore Raes.
“We dragen zorg voor onze mensen
door in te zetten op opleiding,
onthaalbeleid en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is elke
gelegenheid goed voor een feestje.
Het was de bedoeling vorig jaar onze 35ste verjaardag te vieren. Dat
kon niet doorgaan, maar deze zomer halen we dat in. Beloofd!” z

DE METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN
De Trends Gazellen zijn de
snelst groeiende bedrijven.
We bekijken de groei over
een periode van vijf jaar.
Voor deze editie vergelijken we 2020 met 2016. We
berekenen de groei van
drie variabelen: de toegevoegde waarde, het personeelsbestand en de cash
flow in absolute en procentuele termen. Dat geeft zes
deelrangschikkingen. De

plaatsen op die deelrangschikkingen tellen we op,
wat de eindscore oplevert.
Een bedrijf dat alle zes
deelrangschikkingen aanvoert, heeft de eindscore
6 en staat bovenaan in de
eindrangschikking van de
Gazellen. Hoe hoger de
eindscore, hoe l ager een
onderneming noteert.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet

minstens vijf jaar bestaan.
Op de loonlijst van 2020
moeten minimaal tien
werknemers staan. De toegevoegde waarde in 2020
bepaalt het onderscheid
tussen een groot, een middelgroot en een klein bedrijf. De grote haalden een
toegevoegde waarde van
meer dan 5 miljoen euro,
de middelgrote bleven tussen 1 en 5 miljoen euro, en

de kleine haalden minder
dan 1 miljoen euro.
De snelste honderd groeiers bij de grote bedrijven
mogen zich Grote Gazellen
noemen. De snelste honderd bij de middelgrote bedrijven zijn de Middelgrote
Gazellen. De snelste vijftig
bij de kleine bedrijven zijn
de Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, is

niet altijd de winnaar. Een
winnaar moet operationeel
onafhankelijk zijn. Een
dochterbedrijf van een
buitenlandse onderneming
komt ook niet in aanmerking.
In elk nummer van Trends
publiceren we de rangschikking van een Vlaamse
provincie. We eindigen op
5 mei, met de lijsten voor
Vlaanderen.
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.
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GROTE GAZELLEN TOP 50
’22 ’21 Bedrijf
1
2 Agristo - Hulste
			 Producent van voorgebakken en diepgevroren aardappelproducten
2
X Betafence Belgium - Zwevegem
			 Geïntegreerde perimeterbeveiliging en -afsluitingen
3
10 Brustor - Wevelgem
			Zonwering
4
3 Liantis IT - Brugge
			IT-dienstverlener
5
17 Absolute@work - Beveren-Roeselare
			 Selectie- en rekruteringsbedrijf
6
8 Belgium Technical Support - Kortrijk
			 Rekruterings- en selectiebedrijf voor de voedingssector
7
5 D’Haubry Bakery - Zonnebeke
			Koekjesfabrikant
8 58 E.C.K. - Knokke-Heist
			 Kansspelen in de casino’s van Knokke en Middelkerke
9
22 Mides - Roeselare
			 Outsourcingbureau van engineeringprofielen
10
X Kaasimport Jan Dupont - Brugge
			 Groothandel, portionering en verpakking van kazen
11
23 Wever & Ducré - Kortrijk
			Designverlichting
12 20 Desotec - Roeselare
			 Zuiveringstechnieken op basis van zuivere kool (Blackstone)
13
16 Jacops - Deerlijk
			 Installatie van elektrische en telecominfrastructuur
14
6 Melexis - Ieper
			 Producent van chips voor onder meer de automobielindustrie
15
29 Metagenics Belgium - Oostende
			 Distributie van voedingssupplementen
16
19 Ago Construct - Kortrijk
			 Hr-diensten voor bedrijven uit de bouwsector
17
7 Daikin Europe - Oostende
			 Productie van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen
18
X M.L.S. - Menen
			 Distributie van laboproducten en benodigheden
19
X Medgenix Benelux - Wevelgem
			 Geneesmiddelenproducent (Perrigo Company)
20
15 Let’s Work - Roeselare
			Uitzendkantoor
21
X Maxicon - Beveren-Roeselare
			 Outsourcing van ICT-specialisten
22
21 Decat Energy Technics - Diksmuide
			Installatiebedrijf
23
4 delaware - Kortrijk
			IT-dienstverlener
24 45 Renson Sunprotection-Screens - Waregem
			 Oplossingen voor zonweringen
25
X Broeierij en Pluimveebedrijf Lafaut - Zonnebeke
			 Productie van ééndagskuikens
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’22 ’21 Bedrijf
26 58 CID Lines - Ieper
			 Productie van reinigings- en ontsmettingsmiddelen
27 43 Heku - Veurne
			 Vleesverwerking (Ter Beke)
28 35 Epacco - Marke
			 Reiniging in de voedingssector
29
X Lanckriet André - Brugge
			 Groothandel in IT, telecom, hifi en huishoudelektro
30KMO30 Pollet Pool Group - Koekelare
			 Distributie van onderdelen voor de zwembadindustrie
31
51 Dekeyzer-Ossaer - Koekelare
			 Portionering en distributie van vleesbereidingen
32
X Dewulf - Roeselare
			 Productie van landbouwmachines
33
31 Summa - Gistel
			 Ontwikkeling en productie van snijmachines voor de grafische sector
34
X Alpro - Wevelgem
			 Producent van plantaardige voedingsmiddelen (Danone)
35
27 e-BO Enterprises - Watou
			 Ontwerp en bouw van geavanceerde communicatienetwerken
36
55 TheTruckCompany - Gits
			 Partner voor vrachtwagenonderdelen (groep Turbo’s Hoet)
36 88 Sivac - Oostduinkerke
			Dienstenchequesbedrijf
38
25 Vero Duco - Veurne
			 Ventilatie- en zonweringsystemen
38
91 Snack Food Poco Loco - Roeselare
			 Productie van tortillachips en maïssnacks
40
X Joris Ide - Zwevezele
			 Productie van isolerende panelen, wand- en dakbekleding
41
X Verduyn - Kortemark
			Groenteteler
42 KMO71 Elektro Loeters - Oostende
			 Winkelketen van huishoudtoestellen
43 34 Cebeo - Waregem
			 Specialist in industriële automatisatie
44 60 Beeuwsaert Construct - Ledegem
			Industriebouw
45
X Defrancq Bouwspecialiteiten - Roeselare
			 Groothandel in bouwmaterialen voor dak en gevel
46 52 AVR - Roeselare
			 Productie van machines voor het planten en rooien van aardappelen
47KMO24 Hectaar - Roeselare
			 Bouwbedrijf en projectontwikkelaar
48 28 Poppies Bakeries Wervik - Wervik
			Koekjesbakker
49 75 Vanheede Environmental Logistics - Geluwe
			 Afvalbeheer en -management
50KMO52 Sunconfex - Ieper
			 Leverancier van zonweringstextiel
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: DATALINE HOLDING

Klaar voor de sprong
voorwaarts
Als ontwikkelaar van businesssoftware voor de grafische productie-
industrie timmert Dirk Deroo met Dataline al enkele decennia aan de weg.
Als marktleider in de Benelux begon het bedrijf onlangs aan de
internationale expansie. In 2023 staan enkele buitenlandse overnames
op de planning. DIRK VAN THUYNE

E

lk jaar opnieuw komen ter
gelegenheid van de Trends
Gazellen enkele verborgen
parels naar boven. Zoals
Dataline, dat als b2b-speler
niet zo vaak in de kijker
loopt. Het bedrijf ontwikkelt
businesssoftware voor de
grafische productie-industrie. “MultiPress integreert
alle commerciële, financiële en
logistieke bedrijfsprocessen,
samen met de productie en de
rapportering in één krachtig
managementsysteem. Denk aan
facturatie, klantenbeheer, productiecalculatie, planning, kostprijsberekening enzovoort. Van de
voordeur van de organisatie tot aan
de achterdeur”, legt de oprichter
en CEO Dirk Deroo uit.
Met al meer dan 10.000 gebruikers
in de grafische industrie is Dataline de marktleider in administratieve software in de niche van de
grafische productiebedrijven. “70
procent van de bedrijven in de Benelux die over een ERP-systeem
beschikken, heeft gekozen voor
onze software”,
zegt Dirk Deroo. “Vaak leeft bij
de mensen nog het beeld dat de

grafische industrie krimpt, maar
ze is veel ruimer dan alleen maar
kranten en magazines. Er zijn nog
heel wat andere subsegmenten,
zoals verpakking, grootformaat
applicaties, textiel, huisdecoratie
enzovoort.”

Internationale expansie

Dataline werd opgericht in 1997
en groeide stap voor stap in zijn
thuismarkt. Na bijna twintig jaar
borrelde bij Dirk Deroo de vraag
op of hij met zijn bedrijf ook in
Europa succesvol kon zijn. Een
marktanalyse toonde al snel het
potentieel aan. Op eigen kracht
begon Dataline vanuit Loppem
aan de Europese expansie.
Om sneller te kunnen groeien in
het buitenland, veranderde Dirk
Deroo onlangs het geweer van
schouder. “We willen de beste medewerkers aantrekken, en die zijn
uiterst schaars. Bovendien duurt
het gemakkelijk één tot drie jaar
vooraleer ze opgeleid zijn en aan
de slag kunnen. Daarom kiezen we
nu voor overnames. We hebben
er al twee gedaan in Nederland,
maar vooral in 2023 willen we nog
heel wat acquisities realiseren.

DIRK DEROO
“We zoeken naar
specialisten in
uiteenlopende
domeinen.”

In zowat alle Europese landen hebben we een shortlist opgemaakt
met interessante partijen. De focus
ligt op Spanje, Duitsland, Frankrijk
en de Scandinavische landen.”

Nieuwe organisatie
structuur

De nieuwe groeistrategie houdt
ook een belangrijke hervorming
van de organisatiestructuur in.
“Behalve de sales en het project
management willen we alle kern
activiteiten in Loppem centraliseren. Rekruteerden we vroeger
eerder generalisten, dan zoeken
we nu vooral naar specialisten in
uiteenlopende domeinen: digitale
marketeers, Drupal-specialisten,
copywriters, programmeurs, juridisch adviseurs, financiële profielen enzovoort. Momenteel hebben
we zo’n tien vacatures.”
De snelle groei van Dataline
bleef niet verborgen voor private-
equityspelers. “Er hebben al enkele
partijen op de deur geklopt. Als ze
een toegevoegde waarde voor het
bedrijf hebben, dan wil ik niets uitsluiten”, besluit Dirk Deroo, die
nog altijd alle aandelen in handen
heeft. z
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MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’22 ’21 Bedrijf
1
X Dataline Holding - Loppem
			 Ontwikkeling van businesssoftware voor de grafische industrie
2
9 MR-Group - Zwevegem
			 Plaatsing van zonnepanelen en warmtepompsystemen
3
4 Aqualex - Deerlijk
			Waterkoelers
4
1 Real United - Veurne
			 Servicecenter voor bedrijven van de Real Groep
5
14 4D Trans - Torhout
			Transportbedrijf
6
17 i3-Technologies - Deerlijk
			 Interactieve technologieën
7
X Vulsteke Bedrijfsgebouwen - Kortemark
			 Cosntructie van bedrijfsgebouwen
8
6 Top Trading - Zwevegem
			 Extra Shop-winkel
9
X Merchandise Essentials - Rumbeke
			 Merchandising op maat van bedrijven
10
47 The Smart Group - Torhout
			Telecomprovider
11
25 iDocta - Waregem
			Canon-verdeler
12
10 Poulpharm - Izegem
			 Onderzoeksorganisatie voor de pluimvee- en varkensindustrie
13
13 Enbro - Harelbeke
			Energiemakelaar
14
X Warehouse - Kuurne
			 Opslagplaats (Tansport De Rudder)
15
X Riktrans - Tielt
			Transportbedrijf
16
X Ministry of Solar - Ruiselede
			 Leverancier en installateur van zonnepanelen
17
X Arber - Roeselare
			 Ruwbouw, afbraakwerken en asbestverwijdering
18
X Devooght Logistics - Wingene
			Betontransport
19
X De Waele Noël - Dentergem
			Aannemer
20 90 Van der Vlist Belgium - Zeebrugge-Brugge
			 Transportbedrijf gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer
21
X Devektro - Veurne
			 Plaaatsen en onderhoud van elektrische installaties
22
X Dataplan Informatica - Zedelgem
			IT-bedrijf
23
78 First Parts - Zwevegem
			 Distributie van wisselstukken voor de automobielsector
24
X ION - Waregem
			Projectontwikkelaar
25
X NoordZee Electronics - Vichte
			Onlinekansspelen

21 APRIL 2022 WWW.TRENDS.BE

KLEINE GAZELLEN TOP 25
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’22 ’21 Bedrijf
1
X Van Bruaene-Bulthé - Roeselare
			 Bakkerij en eetwinkel
2
X Vervaeke - Ruiselede
			 Constructie van bedrijfsgebouwen
3
X Gercolex - Kortrijk
			Gerechtsdeurwaarders
4
X H&P Projects - Ieper
			Totaalinstallateur
5KMO23 Palermo Bis - Brugge
			Restaurant
6
X Telecom-Makelaars - Kortrijk
			 Adviesbureau voor telecommunicatie
7
X TMC Machines - Ieper
			 Fabricatie van machines voor de textielsector
8
15 Shoreditch - Brugge
			Restaurant
9
X JRB Industries - Roeselare
			 Ontwerp, montage en assemblage van machines
10
X denk IT - Roeselare
			 Advies, coaching en on-site ondersteuning
11
X Farbo - Izegem
			 Lakken en herlakken van poorten, ramen en deuren
12
37 Hilux - Knokke-Heist
			 Installatie van professionele keukens
13
X Algemene Bouwonderneming - Langemark
			Aannemingsbedrijf
14
X MDW-Dakwerken - Wevelgem
			Dakwerken
15
X Tom & Ilona - Marke
			Restaurant
16
X TP Connections - Ichtegem
			 Orange Business Partner
17
X Nemrod - Knokke-Heist
			Restaurant
18
X Sanifro - Roeselare
			 Installateur van verwarming, koeling en hernieuwbare energie
19
X Mahu Retail - Roeselare
			Kledingwinkel
20
X Blue Buddha Oostende - Oostende
			Beachclub
21
X Interbrinckx - Ingelmunster
			 Voegwerken en gevelrenovatie
22
X Mahu Meat - Brugge
			Slagerij
23
3 De Mangerie - Oostende
			Restaurant
24 30 Garage D’Hoop - Wielsbeke
			 Garage, carrosserie en restauratie van oldtimers
25
X The Beach Lighthouse - Oostende
			Surfshop

Punten
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AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN:
VAN BRUAENE-BULTHÉ

Twee werelden
onder één dak
Op zoek naar meer levenskwaliteit bedacht de Roeselaarse
familie Van Bruaene-Bulthé een innovatief belevingsconcept. Tastoe is een unieke eet- en winkelformule met een
knipoog naar de familiale roots in de bakkerijwereld.
DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

F

373

ilip Van Bruaene stamt uit
een Roeselaars bakkers
geslacht. Hij zette de familietraditie voort en vestigde zijn
bakkerij De Tassche langs
één van de invalswegen naar
Roeselare. Later kwam er een
tweede winkel bij in het
stadscentrum.
Een tiental jaar geleden begonnen zijn vrouw Sabine Bulthé
en de kinderen Jonas en Annelies
met hun Bistro Majé aan het Sta
tionsplein. De zaken gingen goed,
maar de totaal uiteenlopende openingsuren betekenden een aanslag
op het familieleven. “Op zoek naar
meer levenskwaliteit sleutelden
we twee jaar lang aan een innovatief belevingsconcept dat beide
werelden moest samenbrengen
onder één dak. Ons restaurant
ging dicht en bij de bakkerij openden we Tastoe, een vernieuwende
eet- en winkelformule.”

385

Familiezaak

247
259
269
272
277
297
310
333
336
357
359
370

405

De privéwoning die aan de bakkerij paalde, kreeg een totale make-over. Aan de ene kant van het

gebouw is er nu een moderne winkel met dagverse creaties: van koffiekoeken tot bouleburgers en hartige tapas. Aan de andere kant vind
je een horecazaak. “In Tastoe bundelen we meer dan dertig jaar passie voor brood en andere lekkernijen. Al onze gerechten hebben dan
ook een knipoog naar onze roots”,
zegt Jonas Van Bruaene. ’s Morgens kunnen de mensen kiezen uit
een ontbijtbuffet, terwijl ze ’s middags kunnen aanschuiven voor een
lunch. Na de middag wordt Tastoe
een tearoom met onder andere
pannenkoeken en zelfgemaakt ijs.
Het hele gezin is betrokken bij
Tastoe. Vader Filip runt de bakkerij,
moeder Sabine ontfermt zich over
de administratie en het personeel,
zoon Jonas is verantwoordelijk
voor de keuken en dochter Annelies is actief in de winkel en de zaal.

SABINE BULTHÉ
TUSSEN FILIP
EN JONAS VAN
BRUAENE
“In Tastoe bundelen
we meer dan dertig
jaar passie voor
brood en andere
lekkernijen.”

gedeelte moest tijdelijk dicht.
“Gelukkig had schoondochter
Olivia net de website op punt
gezet, waardoor we volop konden
inspelen op de snelgroeiende
e-commerce”, reageert Sabine Bulthé. “Zo mochten we op Moederdag 250 ontbijtmanden leveren.
Intussen is corona naar de achtergrond verwezen, maar de website
draait nog altijd goed.”
Tijdens een bezoek aan Tastoe valt
meteen de familiale sfeer op. De
familie kent zowat alle klanten bij
naam en probeert altijd een kort
gesprekje te voeren. “We doen ook
ons best om onze medewerkers zo
veel mogelijk te betrekken. Ons
team bestaat al uit zeventien vaste
personeelsleden aangevuld met
zo’n twintig studenten en flexi-
jobbers”, besluit Sabine Bulthé. z

E-commerce

Amper een jaar na de opening
van de nieuwe zaak stak de
wereldwijde coronapandemie de
kop op. Als essentiële winkel bleef
de bakkerij open, maar het horeca-

‘Intussen is corona naar de
achtergrond verwezen, maar de
website draait nog altijd goed’
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