Vandeputte Zonnebeke

elke dag
lekker.
[ Vandeputte Zonnebeke wil de klanten bedanken tijdens een feestweekend op 27 en 28 september, met allerlei
actie’s en proevertjes. Alle info volgt op hun Facebookpagina. ]

E

lke dag lekker en vers? Wat 100 jaar
geleden een evidentie was, is vandaag
meer dan ooit belangrijk. Logisch dat
het de grootste drijfveer is van Mieke en
Hein Vandeputte. In een tijd waarin u de
bakkers, slagerijen en kruideniers op één
hand kunt tellen, bouwden zij Vandeputte uit
tot dé plek voor al uw verse boodschappen.
Alles wordt hier stuk voor stuk bereid
volgens de familietradities en met respect
voor het ambacht. Omdat elk lekker gerecht
nu eenmaal begint met kwalitatieve
basisproducten. En dat allemaal, gekruid met
hun ultieme ingrediënt: elke dag een verse
glimlach! Welkom bij Vandeputte. Laat het u
smaken!

Remi Vandeputte wou zijn moeder helpen in

naast de winkel te integreren in het bedrijf

de zaak en besloot beenhouwer te worden.

en dit te verbouwen om een groter aanbod

In 1958 lieten hij en zijn vrouw, Christiane Leroy,

te kunnen bieden. De toonbanken van de

de slagerij verbouwen en het café werd opge-

traiteurafdeling verdubbelden en de afdeling

nomen in de slagerij. Remi ging als bijverdienste

charcuterie werd drie keer groter. Daarnaast

soms nog varkens slachten.

werden enkele nieuwe productgroepen in de

In 1971 vernieuwden Remi en Christiane de

zaak opgenomen, zoals verse vis, groenten en

winkel opnieuw. Ondertussen waren ze ouders

fruit, diepvriesproducten en zelfs een eigen

geworden van 2 dochters en één zoon: Anneke,

bakkerijafdeling. Vandeputte Zonnebeke beschikt

Mieke & Steven Vandeputte.
In 1988 heropenden Remi & Christiane

tegenwoordig over een totaaloppervlakte van
liefst 2.830 m².
De oppervlakte van het bedrijf

hun slagerij met de 4de nieuwe

bedraagt 1.080 m² waarvan

winkel. In deze slagerij werkten zij

ongeveer 300 m² winkel-

en hun kinderen samen met een
4-tal slagers en aangeworven

oppervlakte. De ruime

personeelsleden. Jaar na jaar

parking werd in 2012

groeide de slagerij en men

nogmaals uitgebreid en biedt

Esther Vervisch & Jules Vandeputte waren de

verkocht naast vers vlees ook

nu plaats een 50-tal wagens.

grondleggers van Vandeputte Zonnebeke. Jules

kaas en zelfgemaakte charcuterie.

Vandeputte vocht in WOI vier jaar tegen de

In 1993 werd Vandeputte over-

Duitsers. Tijdens de oorlog mocht Jules op verlof

genomen door hun dochter Mieke
Vandeputte en haar man Hein Devos, die

Het familiebedrijf wordt
geleid door Hein en Mieke
Devos – Vandeputte. Hein vertelde
tijdens ons interview dat ze met alle

eveneens zijn diploma van spekslager had.

laatste vernieuwingen meer in de richting willen

Mieke haar zus Anneke bleef ondertussen

gaan van het ‘one-stop-shopping’-concept.

werken in het familiebedrijf. Samen bouwden

Dit betekent dat de klanten niet meer langs

Hein en Mieke de 5de winkel in juni 1996

moeten bij de slager, de bakker en de kruidenier.

waar begonnen werd met het aanbieden van

Hij winkelt op één plaats en is bij Vandeputte

bereide gerechten. Ook werd de kaasafdeling

Zonnebeke zeker dat alles lokaal, vers en

uitgebreid en was er sprake van het begin van

huisbereid is.

de zelfbediening. Er werd ook meer personeel
aangeworven. In 1997 verwierven Hein en Mieke
een stuk grond naast het bedrijf waar een
parking werd gemaakt voor een 30-tal wagens.
[ Esther Vervisch & Jules Vandeputte waren de
grondleggers van Vandeputte Zonnebeke. ]

‘Het jaar der verandering’, zo kan 2006 worden

maandag-vrijdag: 07.00 tot 19.00u
zaterdag: 07.00 tot 18.00u
zondag enkel afhaling van bestellingen
van 10.00 tot 10.30u

genoemd. Hein en Mieke besloten om het huis

naar gezinnen die gevlucht waren naar Frankrijk
waar hij Esther Vervisch leerde kennen. Na de
oorlog begon Jules in een barak in Zonnebeke
met een café en slagerij. Hij ging op zoek naar
Esther Vervisch die hij tijdens de oorlog had
leren kennen. Samen baatten ze het café en
de slagerij uit. Jules Vandeputte stierf echter
vroeg doordat zijn longen werden aangetast
tijdens de gasaanvallen. Hij liet zijn vrouw en
hun 15 maanden oude zoon, Remi Vandeputte
na. Esther Vervisch bleef werken in de slagerij
en het café.

Ieperstraat 14 - 8980 Zonnebeke
www.vandeputtezonnebeke.be

