Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, vanaf heden maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in de
volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we ondernemend
Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.
Voor deze editie van de nieuwsbrief zakken we af naar een
alom gekende en gevestigde waarde in de Zuidmoerstraat.
Facsimile. Het kopiecenter van Lizzie de Vlieger en Frank
van Waes is veel meer dan dat. Het begon allemaal eind
2000 toen ze dit historisch pand kochten en besloten de
zaak over te nemen, een grote uitdaging. “Ik ben regentes
plastische kunsten van opleiding en had al ruime ervaring in
de grafische en administratieve wereld”, vertelt Lizzie.
“Mijn man is ingenieur automatisatie en bezit heel wat
industriële kennis, dus op dat vlak zijn wij een perfecte
match voor deze winkel. Ondertussen zijn we hier al dertien
jaar en hebben we nog geen dag met tegenzin gewerkt.”
“Onze hoofdactiviteiten zijn digitale prints en kopieën en
alles wat daarbij hoort : inbinden, afwerken, lay out… Bij
ons kan je terecht voor alle digitale drukwerk. Studenten
met een thesis of eindwerk, het printen en/of inscannen van cursussen, het maken van brochures, catalogi
en jaarverslagen voor bedrijven, de ervaring is er. Van trouwbrieven en geboortekaartjes, uitnodigingen
voor beurzen, misboekjes voor huwelijken, uitvaarten en doopvieringen, tot het maken van canvassen,
(bijna) alles kan.”
“Onze snoepafdeling is zeer bekend. Ook hier zijn creativiteit en vernieuwing
niet ver weg. We bieden elke dag een ruim en vers assortiment snoepjes aan.
Ook combineren wij de 2 werelden met gepersonaliseerde snoepzakjes en
wikkels voor chocolaatjes, een mix van drukwerk en confiserie. Plant u een
feest? Dan kunt u hier terecht voor snoeptraktaties, snoeptaarten en –schalen.
Zoete cadeaumandjes en dankpresentjes behoren ook tot de mogelijkheden,
al dan niet individueel verpakt.”
“Tenslotte is er bij ons ook schoolgerief te koop. Deze afdeling is bewust vrij
beperkt, maar wie een schaar, lat of lijmstift nodig heeft, kan dat hier vinden.”

‘Facsimile’ is Latijn voor ‘een perfecte kopie’. Perfectie
wordt hier dan ook hoog in het vaandel gedragen. “Wij
proberen ons te onderscheiden door onze persoonlijke
aanpak. Als iemand hier bijvoorbeeld zijn thesis wil
printen en inbinden, dan is even stilstaan bij de wensen
van de klant van het grootste belang” legt Lizzie uit. “Dat
geldt trouwens voor al onze klanten. Wij willen dat de
mensen tevreden zijn, wat ze ook bestellen. Wij springen
bij als iets niet klopt of als de kwaliteit van foto’s en/of
tekstschikking beter kan.”
“We doen alles zelf, wij geven geen werk uit aan derden. Ook onze canvassen worden in huis gemaakt. Op
die manier kan de klant vaak op korte termijn nog alles komen afhalen.”
“Tijdens het schooljaar zijn we ook al heel vroeg open, vanaf 7u30”, gaat Frank verder. “ Zo kunnen wij voor
bedrijven vaak nog dringende zaken in orde brengen voor de kantoren opengaan.”
Ook al bestaat Facsimile al dertien jaar, iedereen kent deze winkel nog steeds bij zijn oude naam Het
Speelmanneke. “ Wij vinden dat heel schattig, zeker als we zo vermeld worden in het voorwoord van een
thesis zoals laatst in juni”, lacht Lizzie. “ Elke dag zien wij hier heel veel leerlingen van de scholen in de
buurt. Ook al zijn ze soms niet oud genoeg om Het Speelmanneke gekend te hebben, toch blijft die naam in
de volksmond behouden. Wij hebben graag dat de mensen zich hier thuis voelen, dat ze het gevoel hebben
dat we een meerwaarde kunnen bieden aan hun druk- en printwerk. Wij hebben geïnvesteerd in zeer goed
materiaal en schuimen af en toe ook beurzen af op zoek naar nieuwigheden, zodat wij onze klanten nog
meer kunnen aanbieden.”
Frank vertelt dat details voor hen heel belangrijk zijn. “Automatische kleurherkenning, squarefold,
gedeeltelijke kleurendruk , wij hebben het en staan ervoor open.”
Voor een persoonlijke aanpak, grafische ondersteuning en uitmuntende service, moet je dus bij Facsimile
zijn. Wie meer info wil over openingsuren, producten,… kan terecht op onderstaande website of kan
Facsimile ook terugvinden op facebook.

