Juni 2013 - Nele bedenkt de naam ‘

Tweeperenboom’ en maakt een eerste
wordpress site, naar aanleiding van haar
deelname aan ‘The Artist Way’
Juni 2013 - Eerste Midzomer event: inspiratie
voor een verbouwing, verankerd in het dorp

2013

Hoe het is
begonnen...

historiek

Belangrijke mijlpalen
Mei 2014 - Nele neemt deel aan een bootcamp

sociaal ondernemen in de Heerlijckyt. Luc
Haegemans zit in de jury en geeft aan mee
te willen ondernemen.
Juni 2014- Tweede Midzomer event – inspiratie
voor een programma rond zelfsturing. Annemie
Lemahieu neemt deel en geeft aan mee te willen
ondernemen.Rond dezelfde periode geeft Annemie
Colruyt ook aan mee te willen ondernemen.

Januari 2014
December 2015
De eerste klant is een
We starten een eerste
groep van ‘The Artist Way’. project bij Toerisme Vlaanderen,
waaruit later vele andere
projecten zullen voortvloeiien.

Juni 2016
Start van een eerste project bij
Unizo,
waarna nog meerdere projecten
zullen volgen.
Start project voor Tripel Tree.

2014
November 2014 - Luc, Bert, Nele en beide

Annemies starten gesprekken en bereiden de
oprichting van een coöperatie voor. Annemie
Lemahieu ontwerpt het logo en de huisstijl.

2019
- Midzomerfeest met de coöperanten,
collega’s en familie. Stien Michiels schrijft een
uitbreiding aan het gedicht rond de boom.

Dec 2016
Start van het drie jaar lopende
‘Kolenspoor’ project.

Juni 2019

Okt 2015-dec 2016
In haar eerste boekjaar
factureerde Tweeperenboom
aan 116 verschillende klanten

Juni 2015 - Derde Midzomer event: inspiratie voor

een 360° ecosysteem en innovatie ‘aan de rand’.
Augustus 2015 - Start verbouwingen Dorpsstraat 1

en presteerde ze een omzet
van ruim 211.000 euro.

2015
Annemies richten de coöperatie Tweeperenboom
op bij notaris Missoul, en vormen samen de
eerste raad van bestuur. Luc wordt voorzitter,
Nele gedelegeerd bestuurder.
December 2015 - Michael Boes en Bart De Smet
worden coöperant in Tweeperenboom.

Febr 2018 - We starten de samenwerking met Sarah Martens.
Maart 2018 - We starten een traject voor de Vlaamse Overheid

(DAR), samen met RCA
April 2018 - Liesbeth Van Regenmortel komt in dienst en

zal het administratieve hart worden van het ganse ecosysteem.
Mei 2018 - Yeter Yesilgöz vervangt Jana en wordt onze Chief
Happiness Officer. Jana gaat horeca ervaring opdoen in Bar Stan
en Kaminsky.
December 2018 - Benoît Hovelaque en Lies Lambert
worden coöperant in Tweeperenboom.

tweeperenboom
in het dorp

28-29 april 2016 - Opening locatie

2017
Januari 2017 - Phil Daenens wordt

coöperant in Tweeperenboom.

Tweeperenboom @ Dorpsstraat 1.
Groot lanceringsevent. Stien Michiels schrijft een gedicht
over de boom. We ontmoeten Phil Daenens.
September 2016 - Jana wordt de eerste
werknemer in dienst bij Tweeperenboom.
December 2016 - Wim Poppe wordt coöperant
en bestuurder in Tweeperenboom.
We starten de samenwerking met Jeroen Bryon.

Maart 2018
We starten een traject
voor de Vlaamse Overheid (DAR),
samen met RCA

April 2017
We lanceren een eerste reeks
van de vierdaagse training
‘Toekomstscenario’s’.
We starten een eerste project
bij Poppunt, ism Cera.

Januari-December 2018
In haar derde boekjaar factureerde
Tweeperenboom aan 104 verschillende
klanten en presteerde ze een
omzet van ruim 677.000 euro.

Febr 2019
We starten projecten bij
Sporta, Logo’s en Pasar.
Juni 2019
Lancering stichting Robin,
om kinderen in armoede
te ondersteunen in
het onderwijs.

Juni 2017
Tweeperenboom wordt gevraagd
om het Smart Drinking project in
Leuven te begeleiden. Een jaar later
houden we de naam ‘Lazarus’
boven het doopvont.
Juni 2017
We starten een marketingen organisatietraject bij Materialise NV.

Nov 2012

28-29 april 2016

December 2017

Bert en Nele verhuizen naar Dorpsstraat 1 te Winksel

Op de lancering ontmoeten we Jana Stessel en starten
gesprekken omtrent samenwerking in de smidse.

Cement cvba koopt een achterliggend stuk weide, naast de
voetweg die de kerk met het kerkhof verbindt.

Jan 2012

2016

Jan 2017
We starten een traject bij
Oxfam Wereldwinkels
en bij het Fotomuseum.

Januari-December 2017
In haar tweede boekjaar factureerde
Tweeperenboom aan 100 verschillende
klanten en presteerde ze een omzet
van ruim 487.000 euro.

26 oktober 2015 - Luc, Bert, Nele en beide

2018
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April 2016
De eerste klant die de nieuwe
ruimtes
in Dorpsstraat 1 huurt, is
Mysterie van Onderwijs vzw.

Bert en Nele richten samen met enkele buren
een buurtcomité op in Winksele
Maart 2015

Het aanpalende huis en atelier van de smid wordt te koop
gezet (Warotstraat 4). De ondernemers van Tweeperenboom
kopen samen het pand en gaan op zoek naar partners
en een nieuwe bestemming.
Januari 2016

Augustus 2017

November 2018

Tweeperenboom richt samen met restaurant JanaStessel
bvba en brouwerij Areion bvba een nieuwe
ondernemerscoöperatie op: De Smederij cvba.

Tweeperenboom wordt nu ook vennoot in Cement cvba.
Cement koopt het buurpand naast de smidse:
Warotstraat 6. We gaan op zoek naar partners.

September 2017

December 2018

Annemie Colruyt, Bert & Nele, Jana en Dimitri richten
samen een nieuwe patrimoniumcoöperatie op: Cement cvba,
en kopen het pand op Warotstraat 4 over.

Start verbouwingen Warotstraat 4.

We ontmoeten Dimitri Staelens en starten gesprekken
omtrent samenwerking in de smidse.
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