
Malengier: uw trouwe keuze
BVBA Malengier W&F is al vele jaren dé specialist in de regio als het gaat om land- en

tuinbouwmachines. Dit jaar viert het familiebedrijf het 30-jarige jubileum als verdeler van het
kwaliteitsmerk Fendt. Op 1 september vindt op een terrein van 10 hectare in de

Nonnebossenstraat een demonstratie grondbewerking plaats.

Het was Willy Malengier die in oktober 1986 het be-
drijf Malengier opstartte, samen met echtgenote Rosa
Delanote, in de Nonnebossenstraat 25 in Zonnebeke.
“We waren toen 38 jaar oud”, vertelt Willy die nog
steeds meewerkt in de zaak. “Ik had toen al 22 jaar
werkervaring. Zo was ik enkele jaren aan de slag in
een landbouwgarage. Ik wilde echter graag op zelf-
standige basis beginnen sleutelen aan landbouwtrac-
toren en zo ben ik van start gegaan. Heel wat merken
zijn hier vervolgens over de vloer gekomen om te
vragen of ik hun dealer hier in de buurt wilde wor-
den. Uiteindelijk heb ik in september 1987 bewust
gekozen om Fendt-verdeler te worden. Fendt stond
en staat nog altijd bekend als het kwaliteitsmerk. 
Het klopt dat het iets duurder is dan een ander merk,
maar je krijgt absoluut meer waar voor je geld. Fendt
is altijd toonaangevend geweest en ik ben heel blij
dat ik toen die keuze gemaakt heb.” Naast Fendt
biedt Malengier ook hooimachines aan van Krone,
alle terreinvoertuigen van Yamaha, heftrucks van 
Yale, tuinbouwmachines van Iseki en landbouw-
machines van Joskin, Amazone en Lemken. 

FAMILIEBEDRIJF
Sinds 1993 mag BVBA Malengier W&F zich een 
familiebedrijf noemen. “Mijn zoon Franky en 
Marian zijn toen in de zaak gekomen en zo zijn we
erin geslaagd om te groeien tot een mooi groot be-
drijf”, zegt Willy. Franky pikt in: “Naast onze familie
werken we nog met vier werknemers. Dat zorgt voor
een goede verdeling. We zijn in staat om heel veel
klanten te helpen in ons atelier, maar blijven tegelijk
een familiaal bedrijf dat heel dicht bij onze klanten
staat. Als zaakvoerders helpen we zelf nog mee sleu-

telen aan de machines en zijn we altijd aanwezig en
bereikbaar. Die klantvriendelijkheid is voor ons heel
erg belangrijk, net als een goede betaalbare service. 
De toekomst is overigens verzekerd, want ook mijn
zoon Joran en dochter Jana springen af en toe al bij.
Al zal dat vooral iets zijn voor de komende jaren. En
een nieuwe generatie brengt ook nieuwe ideeën met
zich mee. Zo zou het kunnen dat we in de toekomst
een nieuwe showroom bouwen in de nabijheid van
een grote weg. Maar zo ver zijn we nog niet.” (lacht)

VAN QUADS TOT SCOOTERS
Willy en Franky zagen de afgelopen 30 jaar heel wat
veranderingen. “De tractoren van toen kan je abso-
luut niet meer vergelijken met die van nu”, zegt
Willy. “Vroeger haalde de motor van een landbouw-
machine gemiddeld 80 pk, nu zit je aan minstens
200 pk gemiddeld. En er zijn zelfs al tractoren op de
markt met meer dan 500 pk onder de motorkap. De
afgelopen 30 jaar hebben we hier altijd op kunnen
inspelen en ook in de toekomst willen we dat blijven
doen.” Franky gaat verder: “Dit jaar vieren we ook
onze twintigste verjaardag als verdeler van de 
alleterreinvoertuigen van Yamaha. Net als voor de
tractoren bieden we voor onze landbouwquads 
betaalbare en klantvriendelijke service. Onze laatste
uitbreiding vond plaats in 2014 met het verkopen
en herstellen van scooters. Zo staan wij in voor alle
scooters van de B-Post afdelingen in de regio’s Ieper,
Wervik, Menen en Wevelgem-Moorsele en de
volledige politiezone Arro Ieper.”

DEMO
Om de dertigste verjaardag te vieren houdt het 
bedrijf enkele feestelijkheden. “Met onze klanten

trekken we binnenkort naar de Fendt-fabriek in
Duitsland”, zegt Franky. “Dat hebben we ook al ge-
daan voor ons 10- en 20-jarig jubileum. Ook een be-
zoek aan de Fliegl- en BMW-fabriek staan dan op de
agenda. Ons grootste evenement vindt echter plaats
op 1 september op een terrein nabij de firma in de
Nonnebossenstraat. We houden er van 15 tot 20 uur
een gratis demonstratie. Verschillende 
modellen van Fendt zullen er aan het werk zijn en be-
zoekers kunnen er kennis maken met het Fendt GPS-
systeem. Met dat systeem kan de tractor zelfstandig
rijden op een loodrechte lijn. De tractor 
registreert ook alle gegevens en stuurt die door naar
de laptop. We willen iedereen kennis laten maken
met die nieuwe technologie.”

Grote demonstratie
Op vrijdag 1 september vindt van 15 tot 
20 uur een grote demonstratie grondbe-
werking en GPS plaats op een terrein van
tien hectare naast de firma. Tijdens de 
demo zullen verschillende modellen van
Fendt aan het werk zijn. De tractoren 
worden uitgerust met werktuigen van de
merken Lemken, Joskin en Amazone. Het
evenement is volledig gratis bij te wonen. 

Malengier W&F
Nonnebossenstraat 25, 8980 Zonnebeke
057 46 65 29
info@malengier.be
www.malengier.be
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