
FLORENCE EN GUILLAUME

Floraume  is  de  zaak  van  Jenzy
Heysie  en  zijn  vrouw  Stefanie
Lievrouw, die eveneens slager van
opleiding is. 
De zaak werd vernoemd naar hun
twee  kinderen  Florence  en
Guillaume. 
Jenzy heeft twee jaar geleden de
slagerij  overgenomen  van  de
vorige eigenaar, Koen Martens. 
“Ik was al een tijdje op zoek naar
een zaak om over te nemen. 
Toen ik Koen had leren kennen en
ook bij hem in dienst trad, was ik
bijzonder onder de indruk van zijn
manier van werken en de inzet die
hij  elke  dag  opnieuw  tentoon-
spreidde  om  zijn  zaak  aan  alle
hygiënische  normen  te  laten
voldoen.  Ik  had  al  vele  zaken
gezien, maar zijn winkel en atelier
voldeden  werkelijk  aan  alle
HACCP-regels. 
Toen hij vertelde dat hij de winkel
wou  verkopen,  heb  ik  geen
seconde getwijfeld.  
De  zaken  zijn  nu  omgedraaid:
Stefanie en ik zijn de nieuwe uit-
baters van de slagerij. Koen blijft,
maar  nu  in  dienstverband.  Hij  is
een enorme steun.” 
Jenzy trok meteen de lijn van zijn
voorganger door. Vandaag wordt
de  zaak  dagelijks  nog  met  drie
mensen  gedurende  twee  uur
gepoetst. 

Polyester
Koen  Martens,  de  vorige  eige-
naar,  had  indertijd  geen  al  te
goede  ervaringen  met  klassieke
frigopanelen. 
Voor de bekleding van zijn muren
en plafonds koos hij dan ook voor
glasvezelversterkte  polyester,  een
hard  materiaal  zonder  houdbaar-
heidsdatum! 
Polyester  is  niet  statisch. Het  trekt
dus geen vuil  of stof aan. Boven-
dien  is  de  kleefkracht  heel  klein
door  het  licht  gestructureerde
oppervlak.  Zo  ontstaat  er  geen
voedingsbodem voor schimmels en
bacteriën. 
Polyester  neemt  ook  geen  vocht
op, en staat op termijn niet  bloot
aan  een  verminderde  isolatie-
waarde of verrotting. 

Reinigen  met  lauw water  en  een
spons,  of  op  lage  druk  met  een
mild neutrale detergent volstaat.

Inox
Inox  werd  gekozen  voor  alle
deuren van de koelcellen, bedrijfs-
deuren, deurstijlen,  kasten,  damp-
kappen en afboordingen achter de
wasbekkens. De deuren en klinken
moeten  makkelijk  kunnen  worden
gereinigd. De deuren sluiten zich-
zelf. Tot slot werd geopteerd voor
composiet  voor  de  bescherm-
plinten.  Van  de  levering  van  het
vlees  en  de  grondstoffen  tot  de
fabricatie  van  de  eindproducten,
alles is ingericht  volgens HACCP-
richtlijnen: koude en warme zone,
droge  en  natte  zone,  vuile  en
propere zone. 

Om hygiënisch te kunnen werken,
koos  Koen  indertijd  voor  al  zijn
activiteiten aparte cellen: een snel-
koeler voor warme bereidingen en
sauzen,  een  dieptekoeler  voor
gehaktproducten,  en  drie  aparte
koelcellen:  één  voor  vers  vlees,
één voor vleeswaren en één voor
afval. 

Het  is  ondertussen  al  meer  dan
tien  jaar  geleden  dat  de  specia-
listen  van  Becopanel  de  zaak
onder handen namen, maar alles
lijkt  nog  splinternieuw.  Nergens
zijn krassen, afbladderende verf of
roestvlekken te bespeuren. 
“De  financiële  inspanning  werpt
op termijn duidelijk nog steeds zijn
vruchten  af”,  besluit  Koen
tevreden.

WERKRUIMTE SLAGERIJ FLORAUME 
NA TIEN JAAR NOG ZO GOED ALS NIEUW 
BECOPANEL STAAT GARANT VOOR JARENLANGE KWALITATIEVE BINNENAFWERKING

ecopanel is dé specialist in de afwerking van ruimtes waar hygiëne een top-
prioriteit is. Vooral in de voedingsindustrie is de regelgeving uitzonderlijk strikt. 

Het bedrijf biedt u ideale oplossingen voor de afwerking in polyester en inox van 
uw muren, plafonds, frigocellen, droogkamers, deuren en stootplinten. Samen met 
oprichter Jean Van De Putte gingen we een kijkje nemen in de werkruimte van 
slagerij Floraume in Merendree (Oost-Vlaanderen).
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