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Na amper een halfjaar viel het
harde verdict: lockdown. “We
konden dankzij de ondersteuning
van de overheid net onze rekenin-
gen betalen. Maar we bleven niet
bij de pakken zitten en gaven de
zaak een grondige opknapbeurt
We hebben een groot terras geïn-
stalleerd en binnen alles opge-

Tamara Willeborts en Leo De 
Rooy openden exact een jaar 
geleden hun horecazaak Tammy’s 
aan de Bredabaan. Zij hadden zich
die eerste twaalf maanden wel 
helemaal anders voorgesteld.

frist. Alle leeftijden zijn hier wel-
kom”, legt Leo uit.  

Maar het koppel heeft nog meer
plannen om zijn zaak onder de
aandacht te brengen. “We hadden
al een tafelvoetbalploeg, maar
vanaf volgend seizoen komen we
ook met een veldvoetbalploeg in
competitie. Verder gaan we -  van
zodra de omstandigheden het
toelaten – een poging onderne-
men om het record ‘longest mara-
thon bartending’ te verbreken. We
hebben hiervoor Yvan Stuyts aan-
gesproken, die het klappen van de
zweep kent. Hij zal het record dat

Uitbaters Tammy’s zitten boordevol plannen 

Recordpoging om ter 
langst achter bar staan 

een beetje leven te brengen op de
Bredabaan”, aldus Tamara. (jbr)

momenteel op 125 uur staat,
trachten te verbeteren. Per uur

mag hij vijf minuten rusten. We
hopen met deze initiatieven weer

Leo De Rooy en Tamara Willeborts in hun zaak. FOTO JAN BRYS

DEURNE, BORGERHOUT 

Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook
al zagen Tine en Peggy Vancorenland (33)
uit Deurne en Borgerhout elkaar dagelijks,
was het voor de eeneiige tweeling te moei-
lijk om gescheiden te zijn. Samen een zaak
beginnen, was dé oplossing. “Na jaren
plannen, nadenken en proberen, vonden
we iets dat we allebei interessant én haal-
baar achtten. Samen websites bouwen”,
steekt Tine van wal. 

Sinds de start, begin dit jaar, heeft compa-
nen.be al behoorlijk ronkende namen op
het palmares. “We maakten de website
voor het Berrefonds”, zegt Peggy. “Het Ber-
refonds wil een houvast zijn voor het ver-
lies van een kind. Het is ook altijd één van
de grote goede doelen tijden de Warmste
Week van Studio Brussel.” Daarnaast
stampten de zussen ook al de website van
Green Queens uit de grond, een bekend
duurzaam modebedrijf in Berchem. 

Lokaal ondernemerschap
Maar het hoeven niet alleen grote vissen

te zijn. Tine en Peggy concentreren zich
ook bewust op lokale Antwerps initiatie-
ven. “Dat groeit vanzelf. We leren meer en
meer mensen en ondernemers kennen en

bouwen een goede band op. Daardoor kan
je ook beter op maat werken.” 

Zo ging het ook met de website van de in
Antwerpen erg bekende Soepmie die sinds
2010 verse soep levert. “We vinden het be-
langrijk lokale ondernemers te ondersteu-
nen. Zeker nu, in deze coronatijden.” 

Klanten kunnen kiezen voor templates die
gepersonaliseerd worden of voor een volle-
dig op maat gemaakte website, waar ook

een grafisch designer aan te pas komt.

Omgeschoold 
Volgens de tweeling is het feit dat ze el-

kaar zo goed kennen en ze zo goed op el-
kaar ingespeeld zijn, het grote surplus. “Als
kind waren we al een goed team, ook in
sport bijvoorbeeld. Zelfs op de universiteit,
waar we overigens iets heel anders stu-
deerden dan websites bouwen.” 

Grappig detail: in de pubertijd ging het
even fout. Té veel hetzelfde: de klas, de
sportclub, de kamer. “Toen zijn we even
stevig gebotst, andere dingen gaan doen én
kregen we een aparte kamer”, lacht Tine. 

En toen kwam de tijd om verder te stude-
ren. “No way dat we hetzelfde zouden
doen. En toch…dezelfde interesses, dezelf-
de capaciteiten.” De zussen belandden in
de richting sociaal economische weten-
schappen aan de Universiteit Antwerpen.
En de intentie om elk aan de andere kant
van de aula te gaan zitten, was snel weg. 

Professioneel zijn de wegen na de studies
gescheiden. Peggy stapte de financiële we-
reld in, Tine koos voor HR. “Maar maar het
gemis van mijn maatje en mijn ‘motivaatje’
bleef”, zegt Tine. Peggy schoolde zich als
eerste in 2012 om en leerde websites bou-
wen. Tine ging vorig jaar voor de omscho-
ling. “Die professionele omwegen werken
heel aanvullend.”

Ondernemersfamilie
De stap naar zelfstandig ondernemen was

heel spannend, maar met een zelfstandige
IT’er als vader en een moeder die tien jaar
een krantenwinkel in Deurne uitbaatte,
wisten de zussen waar ze aan toe waren.
“Het kostte ons bloed, zweet en veel tra-
nen. Maar we zijn er. Naast elkaar. Met een
goede boekhouder en genoeg mensen
rondom ons die ons steunen, worden we
elke dag gemotiveerd.”

i www.companen.be

Tweelingzussen kunnen elkaar 
niet missen en beginnen bedrijf

Tine en Peggy Vancorenland (33) scholen zich om en bouwen nu websites als Companen.be

Een Antwerpse tweeling gooide zijn vaste 
baan overboord om zelfstandig te worden. 
“We hebben ondernemersbloed en zijn 
gewoon een goed team. Een betere 
combinatie heb je niet.” Tine en Peggy 
Vancorenland (33) begonnen een 
websitebedrijf.

SASKIA CASTELYNS

Tine en Peggy – of Peggy en Tine? – Vancorenland bouwen website. FOTO  JAN VAN DER PERRE

MERKSEM 
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dat de cursisten zich zorgen ma-
ken en we vinden dat bijzonder 
jammer, maar we wachten af wat 
er wordt beslist.” Bij de cursisten 
viel het woord faillissement meer 
dan eens. Zij vrezen voor hun in-
schrijvingsgelden.  Vormingscen-
trum Dakhuus ontstond in 1981 
uit de Brasschaatse Oxfam We-
reldwinkel. (jbr)

van de grotere vormingscentra 
voor volwassenen in de regio. Di-
recteur Marc Vanden Ameele is 
zeer karig met commentaar. 
“Voorlopig kan ik alleen zeggen 
dat de lessen worden opgeschort. 
Alles moet worden onderzocht. 
Op dit ogenblik hebben wij in ons 
vormingscentrum geen besmet-
ting met Covid-19. We begrijpen 

De cursisten van Vormingscen-
trum ’t Dakhuus vzw stonden de 
voorbije dagen voor een gesloten 
deur. Ze kregen te lezen dat er 
omwille van de coronapandemie 
voorlopig geen lessen worden ge-
geven. De directie belooft volgen-
de week tekst en uitleg te geven. 
’t Dakhuus, op de Bredabaan 
richting Maria-Ter-Heide, is een 

Cursisten vrezen voor faillissement: 
lessen in Vormingscentrum ’t Dakhuus opgeschort
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