"Beste lezer
Langs deze weg, wil ik als stichter van ‘Van Wiemeersch bvba’ jullie bedanken voor de
jarenlange samenwerking.
Het moment om het wat rustiger aan te doen binnen ‘Van Wiemeersch bvba’ is aangebroken.
Sinds 1 juli 2018, ben ik pensioengerechtigd.
Ik kan terugblikken op een actieve periode van 42 jaar waarin een rijk gevuld leven, ondernemen
en het sociale leven steeds centraal hebben gestaan.
Dit met mooie, leuke periodes, maar eveneens met tegenslagen, die we telkens hebben
overleefd.
De vele veranderingen, verbouwingen, vernieuwingen heb ik niet alleen verwezenlijkt.
Dankzij, zoals men in de volksmond zegt ‘achter elke sterke man staat een sterke vrouw’, heb ik
samen met mijn echtgenote Marianne, bereikt tot waar we nu staan.
14 jaar terug versterkte onze zoon Koen het team als medezaakvoerder, waardoor we nog meer
slagkracht verkregen en er nieuwe plannen werden gesmeed.
Sindsdien groeide het klantenbestand en het aanbod van ons assortiment.
Het team van werknemers werd groter en enkele wijzigingen werden doorgevoerd.
Als 60 plusser, zal ik uiteraard, mijn kind ‘Van Wiemeersch bvba’ blijven steunen waar nodig.
Dit wel te verstaan aan een matiger tempo, om ook te kunnen genieten van de vele hobby’s en
brede waaier aan interesses die ik heb.
Mijn zoon Koen heeft me dan ook gevraagd de ‘PR’ van de firma te blijven verzorgen, waarvoor
ik dan ook de nodige tijd zal vrijmaken.
Beste klanten en leveranciers, ik ben en zal steeds aanspreekbaar blijven voor jullie.
Zijn er vragen of heb je zin in een babbel, laat het dan zeker niet om dit te doen.
Wat de toekomst betreft wil ik nog dit vragen.
Ondernemen is in de huidige tijd, waar alles vliegensvlug evolueert, meer dan een uitdaging.
Op de eerste plaats zijn jullie als klanten de voornaamste pijler voor onze onderneming.
De gedrevenheid en motivatie van de jonge generatie, ondersteund door een sterk team, is de
sleutel voor een hoopvolle toekomst.
Ik hoop van ganser harte dat mijn zoon Koen en zijn eega Maaike Johanna de steun zullen
krijgen van jullie om samen met onze medewerkers dit waar te maken.
Aan jullie allen, nogmaals dank, als klant, als leverancier, als vriend, voor de jarenlange
samenwerking."
Marc Van Wiemeersch

