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Zicht winkel sinds 1973
Na 17 jaar trouwe dienst als schrijnwerker bij “Jef De Saeger” beslist Dréke
Pepermans samen met zijn Constance,
toen stikster-garnierster van Fourrure
Mantels een éénmanszaak op te richten met als hoofdactiviteit het plaatsen
van linoleum, balatum, tapisplain en
traplopers. Op 1 april 1960 ziet de firma
“Pepermans-Steenhuysen” het levenslicht in de Gulden Vliesstraat 18 te Willebroek.
Per fiets, geladen met staaltjes, probeert
Dréke een klantenbestand uit te bouwen.

Stichters Andre en Constance Pepermans

Dankzij connecties bij de linofabrikant
“Krommenie” doen ook heel wat architecten en bouwbedrijven op hem beroep om
op professionele wijze plaatsingen uit te
voeren. Dat de oprichting geen aprilgrap is
zou later blijken. De activiteiten breiden zich
uit met het plaatsen van zonneblinden, rolluiken, kantelpoorten, vouwdeuren en golfplaten met afvoerbuizen enz... Door de groei
wordt het noodzakelijk hulp in te roepen en
de broer van Constance, de Gust, wordt in
dienst genomen. Meerdere grote projecten
over heel België komen op de werkorder
en door mond-aan-mondreclame blijft het
particulierenbestand steeds groeien. Neef
Lowieke, pas 14 jaar, biedt zich aan op leercontract en onder de ijzeren hand van diens
vader en nonkel Dré wordt hij klaargestoomd
als een volwaardige werknemer. De gezinswoning in de Gulden Vliesstraat gaat meer
en meer op een winkel-stockageruimte gelijken. Tapijten en carpetten liggen opgeslagen in de woonkamer, dozen behang staan
opgestapeld in de inkomhal. Van zolder tot
kelder, alles wordt benut ten dienste van de
zaak. Meer ruimte zou oplossing bieden. Op
de huidige ligging koopt men enkele percelen waarop een magazijn wordt gebouwd.

Dat blijkt later echter niet te volstaan. Een
winkelruimte met etalages dringt zich op en
in 1971 wordt met het optrekken ervan gestart. Op 29 april 1973 gaat de droom van
André en Constance eindelijk in vervulling:
de nieuwe winkel aan de Herman Vosstraat
46 gaat open. De opslagruimte biedt nu ook
plaats voor verven, onderhoudsproducten,
een grotere voorraad behang met bijpassende stoffen, textielartikelen zoals keuken-,
bad- en tafellinnen, toile cirée, badmatten ,
tapijten, enzovoort. Rolluiken, kantelpoorten en golfplaten verdwijnen uit het programma. De kinderen Pepermans stappen
ondertussen mee in het bedrijfsleven. Later
komen hun beide partners hun vervoegen
en het ‘team van Woondecoratie Pepermans’ is geboren.
Ondanks Dréke en Constance reeds ruime
tijd op pensioen zijn vindt men
ze nog dagelijks
ergens op het
bedrijf om nog
even bij te springen of een praatje te
maken met klanten. Het
is en blijft hun levenswerk!
Behang- en (binnen)schilderwer-

vast tapijt, vloerbekleding pvc, laminaat, tapijten, gordijnen, overgordijnen,
vouwdeuren, zonwering, behangpapier, behang- en schilderwerken,
verven, bed-, bad- en keukenlinnen,
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ken, raamdecoraties, zoals ophaal- en paneelgordijnen, vakkundige plaatsingen van
laminaat, vinyl en tapijt worden steeds op
professionele wijze uitgevoerd. Met de aankoop van een verfmengmachine kan men elk
interieur omtoveren en gezelligheid creëren
door de ruime waaier aan kleuren. Meerdere
merken van verf zijn beschikbaar.
Projecten over gans België, Luxemburg en
zelfs in Frankrijk kennen steeds een prachtresultaat. Voor een detachering staat de
firma Pepermans steeds paraat. In 2010 viert
het familiebedrijf Pepermanneke z’n 50ste
verjaardag en via deze weg wil het voltallige
team zijn trouwe klanten danken voor het
vertrouwen en de prettige samenwerking.
Wij hopen u nog lang van dienst te mogen
zijn.

geschenkartikelen,
onderhoudsproducten,
verfmachine Levis

