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BEERNEM
COLRUYT TEST NIEUWE DIENSTVERLENING UIT IN OKAY

Boodschappen tegen betaling
OEDELEM Colruyt test in
de Okay van Oedelem
een nieuwe service uit.
Met Collect&Go Connect
maakt de warenhuisketen
het klanten mogelijk voor
elkaar boodschappen te
doen tegen betaling. “We
zetten zo onze eerste
stappen in de deeleconomie.”
DOOR ARNO
VAN HAVERBEKE
De nieuwe service wordt nu getest in zeven winkels uit verschillende regio’s, waaronder de Okay
van Oedelem, die landelijk gelegen is. Oedelem was volgens
Jean-Charles Verhaeghe (43),
persverantwoordelijke van Collect&Go, een ideale testwinkel na
rondvraag in de gemeente: “We
hebben ons oor bij het personeel
te luister gelegd omdat we zeker
wilden zijn dat de winkel geschikt
is om Collect&Go Connect te testen. Al snel vonden we dat Oedelem eruit sprong, omdat we hoorden dat de gemeente erg dynamisch is. Er zijn veel jonge gezinnen,
er
is
een
actief
verenigingsleven en de gemeente
bruist. De keuze was dus snel gemaakt.”

HULPBEHOEVENDEN
Colruyt zet met de nieuwe app
haar eerste stapjes in de deeleconomie waarmee het de bestaande
diensten van Collect&Go wil uitbreiden. Volgens Verhaeghe komt
het concept voort uit een eerder
geteste dienst van Colruyt ‘A Porto’: “Een tweetal jaar geleden testten we voor het eerst een dergelijke dienst. Daarbij was het de be-

_________
“Oedelem
is bijzonder
dynamisch
en lijkt ons
dus de ideale
testgemeente”
JEAN-CHARLES VERHAEGHE
PERSVERANTWOORDELIJKE
COLLECT&GO

_________

doeling om hulpbehoevenden te
helpen met hun boodschappen.
We hebben daar veel uit geleerd.
Later merkten we ook op dat veel
van onze klanten, maandelijks

De nieuwe service wordt getest in zeven winkels uit verschillende regio’s, waaronder de Okay van Oedelem. (foto GST)

een grote kar boodschappen halen. Elke week snellen ze dan nog
snel naar de winkel om wat verse
producten te kopen. Daarbij
hoorden we vaak dat die klanten
te weinig tijd hebben om die kleine boodschappen te doen, een
snelle, handige online-oplossing
drong zich dus op.”

REGISTREREN VIA APP
Via de nieuwe app kunnen klanten een boodschappenlijst opstellen. Daarna geven ze aan wanneer ze thuis zijn en voor welke
vergoeding de boodschappen aan
huis geleverd mogen worden. “De
app dwingt mensen om keuzes te
maken. Het gaat om kleinere
boodschappen, dus bijgevolg zijn
er ook minder mogelijkheden.

‘Klein, vers en on the go’, dat is
het concept van die kleinere
boodschappen”, legt Verhaeghe
uit. Mensen die boodschappen
willen doen voor klanten van Collect&Go Collect moeten zich registreren via de app en bepalen zelf
welke winkelwagens ze aanvaarden. De betaling gebeurt automatisch via de app.
Op die manier ontlast Colruyt
mensen die te weinig tijd hebben
om zelf boodschappen te doen en
laat het mensen die dat willen,
een extra centje bijverdienen
door boodschappen te doen voor
een ander. Daarmee zet Colruyt
haar eerste stapjes in de deeleconomie. De test van Collect&Go
Connect loopt zes maanden,
daarna volgt een evaluatie.

Jozef Vanhoucke (86) en
Godelieve Stevens (80) vieren
diamanten huwelijk
BEERNEM Afgelopen zondag
vierden Jozef Vanhoucke en Godelieve Stevens hun 60e huwelijksverjaardag in het bijzijn van
familie en vrienden. Het feest
vond plaats in de Zandberghoeve
en ook de burgemeester en schepenen kwamen het diamanten
echtpaar feliciteren.

AL 86 JAAR IN
DEZELFDE WONING

Het diamanten koppel vierde samen met de familie. (foto AVH)

“De trouwdag zelf, intussen al
zestig jaar geleden, was een winterse maar zonnige dag, maar met
een groot feest”, vertelt Vanhouc-

ke. Jozef was zijn hele leven landbouwer en nam de boerderij van
zijn ouders over: “Ondertussen
woon ik al 86 jaar, mijn hele leven
dus, in hetzelfde huis. Er zijn er
niet veel die die dat kunnen zeggen, hé”, lacht Vanhoucke. Zijn
vrouw werkte ook op de boerderij. De gouden truc om het meer
dan zestig jaar met elkaar uit te
houden, is volgens Vanhoucke
doodsimpel: “Gewoon overeenkomen, dat is de beste manier om
lang samen te blijven”, vertelt hij.
Jozef en Godelieve hebben twee
kinderen en kleinkinderen. (AVH)

BEERNEM
KORT
Valérie Lemahieu
genomineerd voor
Womed Award
belofte van
West-Vlaanderen
De Beernemse Valérie Lemahieu is genomineerd voor de
Womed Award als belofte
van het jaar. Lemahieu produceert met haar bedrijf
Jusré gezonde sapjes in
allerlei variëteiten.
De Womed Award bekroont
al 20 jaar sterk vrouwelijk
ondernemerschap en plaatst
inspirerende onderneemsters
in de kijker. De prijs wordt
jaarlijks door Markant vzw en
het netwerk van Artemis
uitgereikt, dit met de medewerking van het Agentschap
Innoveren en Ondernemen
alsook Unizo.
Drie jaar geleden startte
Valérie Lemahieu met JusRé:
“Ik ben JusRé begonnen
omdat ik een echte foodaddict ben”, lacht de zaakvoerster. De producten van JusRé
zijn te vinden bij lokale bakkers of traiteurs maar eveneens in de webwinkel jusre.be. Stemmen voor Valérie
kan via www.markantvzw.be/
womedward/valérie (AVH)

Geen extra
dienstverlening
van De Lijn voor
Beernem
De gemeente Beernem krijgt
geen extra openbaar vervoer
van De Lijn. Dat liet de vervoersmaatschappij maandag
weten op een vervoersregioraad. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) is teleurgesteld,
want Beernem wordt hier
volgens hem “stiefmoederlijk
behandeld”. “De Lijn liet
weten dat het de komende
jaren budgetneutraal moet
werken. Dat wil zeggen dat
er geen extra budget komt.
Indien ze Beernem beter
willen behandelen, zou dat
volgens hen ten koste gaan
van andere gemeenten, en
dat willen ze niet doen”,
reageert Jos Sypré.
Beernem heeft volgens de
burgemeester nood aan
rechtstreekse treinverbindingen om het uur van en naar
de hoofdstad. Bovendien
vraagt Sypré een halfuurfrequentie op de bus van en
naar Brugge.
“Ik reik de hand aan de vertegenwoordigers van alle Beernemse politieke partijen om
samen druk uit te oefenen
voor een beter aanbod van
openbaar vervoer in onze
gemeente”, besluit hij. (AVH)

