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“Bijna dagelijks gaan we
ergens anders werken”

We herkennen Alain Alleman en Wouter, Jelle, Wim, Siebe en Ivo Vanderjeugt. (Foto dvdb)

In deze reeks vertelt een
medewerker van een bedrijf
over het leven zoals het is
op de werkvloer.

JELLE VANDERJEUGT WERKT AL
ZEVEN JAAR BIJ FAMILIEBEDRIJF

Jelle en Siebe, de zonen van Ivo,
deel uit de zaak en gaat de vernieuwing steeds verder.

IEPER/BOEZINGE q Schrijnwerken Vanderjeugt
mag dit jaar 81 kaarsjes uitblazen en is intussen toe
aan de vierde generatie. Jelle Vanderjeugt stapte zeven jaar geleden in de familiezaak. “We ontmoeten
veel mensen en dat geeft het werk een interessante
toets”, zegt Jelle.
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www.vdj-schrijnwerk.be en
www.boozwood.be

Jelle is 28 en woont met zijn
vrouw Naomi Dever langs de Augustijnenstraat. Ze hebben een
zoon van bijna twee jaar: Vic. “Ik
liep school in het Ieperse VTI,
waar ik de richting houtbewerking volgde”, vertelt Jelle. “Nadien
deed ik nog drie jaar interieurvormgeving in Gent en na de studies kon ik meteen aan de slag bij
een interieurarchitect. Na een
hervorming in het kantoor, ben ik
echter op zoek gegaan naar een
andere job. Terwijl ik op zoek
was, kon ik tijdelijk inspringen bij
Schrijnwerken Vanderjeugt, het
bedrijf van mijn familie. Tijdelijk
werd al heel snel een vaste dienst
en na zeven jaar zit ik hier nog
altijd.”
“De zaak werd gesticht in 1925

door Maurice Vanderjeugt, mijn
overgrootvader”, gaat Jelle verder.
“Hij specialiseerde zich in timmer- en schrijnwerk.” Zonen Camiel en Guido zetten vanaf halfweg de jaren ‘50 de zaak verder,
samen met hun echtgenotes. Camiel en Guido waren aan het
werk in de schrijnwerkerij en hun
vrouwen besloten om aansluitend
een meubelwinkel te openen. In
1980 kwamen Camiels zonen, Ivo
en Wouter en neef Wim, de zoon
van Guido, het bedrijf versterken.
Zes jaar geleden was de vestiging
aan de Diksmuidseweg in Boezinge veel te klein geworden en kozen Ivo, Wouter en Wim om te
investeren in een nieuwe locatie.
Sindsdien is Schrijnwerken Vanderjeugt actief langs de industriezone Ieperleekanaal in de Bargiestraat. Ondertussen maken ook

“Mijn job bestaat erin om mee te
gaan met de plaatsers”, legt Jelle
uit. “Dat gaat van het plaatsen van
ramen en deuren tot gyproc-, plamuur- en kapwerken. Ook tim-

“Zelden moeten
we een week
lang hetzelfde
werk doen”
merwerken in het algemeen komen aan bod. Nu en dan spring ik
ook bij in het atelier. Dat gebeurt
voor zowel voorbereidende werken, montage als voor de afwerking en het aflakken van de ramen en deuren. Het leuke aan
mijn job is dat ik werkzaam ben
in een familiebedrijf. Iedereen
kent iedereen. Bovendien staan
we voortdurend in contact met de
klanten. Dat zorgt voor de nodige
afwisseling, want bijna elke week,
of soms zelfs dagelijks, zijn we
ergens anders om te werken. Zel-

den moeten we een week lang
hetzelfde werk doen en dat maakt
het boeiend. We ontmoeten veel
mensen en dat geeft het werk een
leuke en interessante toets. En
achteraf eens samen een pint
drinken en wat bijpraten maakt
het zeker zo gezellig. In mijn vrije
tijd ga ik wel eens lopen. Soms
neem ik met Siebe en Wim ook
deel aan een loopwedstrijd. De komende jaren zal de meeste vrije
tijd echter gaan naar de verbouwing van ons huis. We zijn daar
onlangs mee gestart.”

NIEUWE MACHINE
“Binnen het bedrijf doen we elk
jaar heel wat investeringen, de
laatste twee jaar hebben we sterk
ingezet op de houten raamafdeling. Zo hebben we een nieuwe
productiemachine aangekocht. Er
ging ook heel wat energie naar
aankoop en inrichting van nieuwe
software. Onlangs is Alain Alleman - als enige niet-Vanderjeugt het atelierteam komen versterken.
Nu kunnen we nog een extra
kracht gebruiken bij de plaatsers.
De toekomst oogt in elk geval
mooi. Begin dit jaar zijn we ook
op de markt gekomen met Boozwood, een eigen merk voor houten ramen en deuren.”

