Familie Develtere al sinds 1815 klinkende naam in Dadizele

“Het is dankzij onze wilskracht en
beroepstrots dat we nog bestaan”
28/10/2017 om 02:57 door Bert Feys

Joost en zijn vrouw Stefanie Hemeryck zijn de achtste generatie aan het roer van het
bedrijf Develtere.
(FOTO: SBR)
MOORSLEDE / DADIZELE – Al acht generaties lang kleurt het bouwmaterialenbedrijf

Develtere de plaatselijke economie. De toekomst heeft enkele keren aan een zijden draadje
gehangen, maar dankzij de wilskracht van de familie is de onderneming nog altijd
springlevend.
JOOST DEVELTERE
“Toen mijn vader overleed
raadde de dokter mijn
moeder aan om de zaak van
de hand te doen”

In 1815 begonnen enkele broers uit de Dadizeelse familie
Develtere met metselwerken. Meer dan tweehonderd jaar
later bestaat hun bedrijf nog altijd. Afstammeling Joost
Develtere (48) runt de gelijknamige bouwmaterialenhandel.
Metselen doet hij zelf niet, het bedrijf is in al die jaren
uitgegroeid tot een bekende speciaalzaak in de regio.

JOOST DEVELTERE
“Best wel straf dat we al 200
jaar bezig zijn”

“Best wel straf dat dit familiebedrijf na acht generaties nog
altijd bestaat. Eerlijk gezegd weet ik zelf niet veel over de
eerste honderd jaar van het bedrijf”, geeft Joost toe. Het
vestigde zich in 1920 in de Ledegemstraat in Dadizele.

Het toenmalige bedrijfsterrein waarop Julien, de grootvader van Joost, werkte, was veel kleiner
dan de site die het bedrijf nu inneemt. “Vroeger lag het veld van de plaatselijke voetbalclub hier”,
vertelt Joost. De leveringen verliepen in die tijd ook iets anders dan nu. “Materialen kwamen met
de trein naar Ledegem en werden dan met de tram naar Dadizele gebracht.”
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De familie Jacques
Vandaag grenst het bedrijf aan de achterkant aan het voormalige Dadipark. “De zaken gaan
goed. Of het gisteren, vandaag of morgen is. Mensen willen altijd wel bouwen of verbouwen.
Door de jaren heen is het echter niet altijd even gemakkelijk geweest om het hoofd boven water
te houden.”
In 1975 overleed Jozef Develtere op 48-jarige leeftijd. Zoon Joost was toen zeven jaar. “Een
dokter gaf mijn moeder een brief waarin hij haar aanraadde de zaak over te laten omdat ze twee
kinderen had. We hebben heel veel te danken aan Willy Jacques, de werkman die toen samen
met mijn moeder het bedrijf overeind hield.”
Ook de familie Jacques zwoer inmiddels trouw aan het bedrijf. Willy's vader werkte er en ook
zoon Filip is er nu al vijfentwintig jaar aan de slag.
Hoop op volgende generatie
Sinds 1994 waait er een nieuwe wind door het familiebedrijf. Joost heeft de productie van
bouwmaterialen praktisch volledig stopgezet. Het bedrijf zet nu in op de verkoop. “Veel machines
zijn weg door ruimtegebrek. Een mooi stukje erfgoed dat verloren is gegaan.” Het familiebedrijf is
sinds kort ook actief op het bedrijventerrein in Moorslede. “Het is niet gemakkelijk om voortdurend
heen en weer te rijden.”
Joost Develtere hoopt dat het familiebedrijf straks voort blijft bestaan. Samen met zijn vrouw
Stefanie heeft hij twee kinderen. “Het is nog niet duidelijk of zij de zaak willen voortzetten.”
De familie Develtere werd voor haar jarenlange inzet voor de plaatselijke economie bekroond.
Schepen Pol Verhelle (Visie) reikte onlangs een waardelabel van erfgoedcel TERF uit aan het
bedrijf. “We zijn best wel trots dat de familie zich al acht generaties lang honderd procent inzet. Ik
denk dat het dankzij onze wilskracht en onze beroepstrots is dat we nog bestaan”, besluit
Develtere.
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