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H
ondje Ralph komt me nieuwsgierig en enthousiast begroeten als ik op een 

koude ochtend arriveer in de schitterende woning van Greet Lefèvre en haar 

gezin, in het al even schitterende Brakel. Zowel de buiten- als de binnenkant 

van het huis stralen één en al authenticiteit uit, en het is precies dat wat 

Lefèvre Interiors beoogde, toen het familiebedrijf aan dit unieke project 

begon. “We wonen hier inmiddels twee jaar, maar er staat ons nog heel wat te doen 

vooraleer alles volledig zal klaar zijn,” legt Greet lichtjes verontschuldigend uit terwijl ik 

plaatsneem aan een mooie, mahoniehouten tafel in de royale eetkamer. 

OP DE KOFFIE
Ondanks de authentieke uitstraling, werd het huis volledig nieuw gebouwd. Dankzij 

jarenlange inspanningen en speurtochten naar de perfecte, oude bouwmaterialen is het 

resultaat prachtig. De oude bakstenen buiten en de verschillende, doorleefde parketvloe-

ren binnen, zijn nog maar twee van de talloze bewijzen van dit unieke project.

“Jan, mijn echtgenoot, heeft er maandenlang, uren en uren aan getekend,” vertelt Greet. 

“Ons huis is echt tot in de allerkleinste details bestudeerd en vervolgens uitgewerkt.” 

Nu de belangrijkste werkzaamheden al een tijdje achter de rug zijn, het interieur in even-

wicht is, en het huis doorleefd en warm aanvoelt, doet het sinds kort ook dienst als kijk-

woning, in die zin dat Greet hier klanten van familiebedrijf ‘Lefèvre Interiors’ ontvangt.

“Dat was van bij het begin de bedoeling, en het bevalt ons prima,” vertelt Greet enthou-

siast. “Het is een totaal andere manier van werken voor ons, en voor de klanten een heel 

Wij wilden het vakmanschap van Lefèvre Interiors van nabij leren 

kennen, en werden op de koffi  e gevraagd in het schitterende, fonkel-

nieuwe huis van medezaakvoerster Greet Lefèvre.
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andere ervaring. Ze zien hier allerlei mogelijkheden, zonder dat hun woning daarom een 

kopie van deze wordt! En we hebben hier ook totaal geen last meer van ‘het showroom-

gevoel’. We werken hier natuurlijk wel op afspraak, maar dat betekent dan ook dat we 

ruim de tijd hebben om te luisteren naar de wensen van onze klanten. Ik leer graag men-

sen kennen, dat hoort bij ons vak. ’s Ochtends komen ze hier op de koffi  e, maar valt de 

afspraak later op de dag, dan komt daar ook wel eens een aperitiefj e bij kijken.”

EEN PASSIE VAN HUIS UIT
Greet is behalve een zeer warme, hartelijke gastvrouw, ook het creatieve brein van Lefèvre 

Interiors, terwijl broer Stefaan de productie leidt, en echtgenoot Jan vooral de verkoop 

en de coördinatie van de werken op zich neemt. In nauwe samenspraak met de klanten 

bespreekt en ontwerpt Greet voor hen de meest uiteenlopende ideeën, dromen, voor-

stellen en verlangens. En uiteraard volgt ze alle projecten nauwgezet op en onderhoudt 

ze ook na afl oop van de werken contact met haar klanten.

‘Lefèvre Interiors’ is inmiddels aan zijn vierde generatie toe, en kan bogen op heel wat 

ervaring. De passie voor hun werk kregen zus Greet en broer Stefaan alleszins van huis uit 

mee. Niet alleen was vader Lefèvre vroeger ook de gepassioneerde bezieler van de zaak, 

hij bezocht ook in zijn vrije tijd, vaak samen met zijn gezin, graag veilingen, markten en 

musea. Greet bewaart daar prachtige herinneringen aan, en dat ze, puur uit persoonlijke 

interesse, besloot een diploma ‘antiquair’ te behalen, heeft zeker ook te maken met wat 

Greet is behalve een zeer warme, hartelijke gastvrouw, ook 
het creatieve brein van Lefèvre Interiors, terwijl broer Stefaan 
de productie leidt, en echtgenoot Jan vooral de verkoop en de 
coördinatie van de werken op zich neemt.



TIJDLOOS 45

ze thuis meekreeg. Acht jaar geleden stierf vader Lefèvre plotseling, terwijl hij nog volop 

in zijn professionele leven stond. Dat zijn nageslacht zo hard en bijna letterlijk verder tim-

mert aan het familiebedrijf zou hem zeker plezier doen.

ONTVANKELIJK VOOR DE TOEKOMST
‘Lefèvre Interiors’ staat garant voor de unieke uitwerking en begeleiding van interieur-

totaalconcepten. Ideaal is het als mensen bij Lefèvre terechtkomen bij de aanvang van 

een bouwproject of verbouwing. Het oog van Lefèvre kijkt immers graag mee vooruit 

naar het toekomstige interieur, en kan daardoor al in de fase van de bouwplannen interes-

sante tips geven of voorstellen doen.

“Mensen zijn daar ook steeds meer ontvankelijk voor,” weet Greet. “Vroeger werd er 

meestal pas in een heel late fase aan het eigenlijke interieur gedacht, alsof dat bijkomstig 

was, maar nu begrijpen steeds meer mensen dat ze beter van bij het begin al bepaalde 

elementen kunnen voorzien. 

Ik wil wel graag benadrukken dat we niet enkel totaalprojecten realiseren! Eveneens voor 

de inrichting of renovatie van een enkele ruimte, alsook voor bijvoorbeeld de creatie van 

een schoorsteenwand, op maat gemaakte binnendeuren, kan men bij ons terecht.  

Wij staan eveneens in voor de bijhorende schilderwerken, raamdecoratie, tapijten, dus 

alles wat hoort bij de verfraaiing van de inrichting van een interieur.

‘Lefèvre Interiors’ staat garant voor de unieke uitwerking en 
begeleiding van interieur-totaalconcepten. Ideaal is het als 
mensen bij Lefèvre terechtkomen bij de aanvang van een 
bouwproject of verbouwing. 
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TOPSPECIALITEIT: LAMBRISERINGEN
Door de jaren heen is ‘Lefèvre Interiors’ zich ook meer gaan toeleggen op het vervaardi-

gen van lambriseringen.

Greet neemt me mee naar de bibliotheek, die hier een unieke getuige van is. De ruimte is 

een waar kunstwerk van precisie en verfi jnd houtsnijwerk. 

“Het maken van lambriseringen is niet te vergelijken met het vervaardigen van deuren, 

ramen of ander schrijnwerk,” legt Greet uit. “Het vraagt veel precisie en verfi jning.

“Op een bepaald moment moet een relatief klein bedrijf als ons bedrijf, keuzes maken.  

Vroeger vervaardigden wij naast interieurs op maat, ook exclusieve meubelen op maat, 

maar enkele jaren geleden kwam daar verandering in door de grotere vraag naar houten 

interieurinrichtingen. Op die basis hebben wij onze keuze dan ook gemaakt en zijn we 

meer en meer overgestapt naar het realiseren van gepersonaliseerde interieurs en vooral 

lambriseringen op maat. Wat niet wegneemt dat wij projectmatig nog altijd een exclu-

sief meubel op maat aan onze klant kunnen aanbieden. Onze showroom in Waregem 

hebben wij dan ook ingeruild voor onze privéwoning in Brakel zodat onze klanten het 

interieur waarin werkelijk geleefd wordt, kunnen ‘voelen en smaken’, wat in een show-

roomruimte niet mogelijk is.”

Onze showroom in Waregem hebben wij dan ook ingeruild 
voor onze privéwoning in Brakel zodat onze klanten het interieur 
waarin werkelijk geleefd wordt, kunnen ‘voelen en smaken’.



STEEDS UNIEK
Hoe dan ook werkt ‘Lefèvre Interiors’ graag op maat, en met de beste materialen die 

verkrijgbaar zijn. Voor alle bibliotheken, living- en eetkamerruimtes, keukens, badkamers, 

dressings,… komt er steevast houtmaatwerk van de beste kwaliteit bij kijken.

“Wij werken bij voorkeur met kwaliteitshout als mahonie, notelaar en eik,” legt Greet uit. 

“Onze klantenkring situeert zich niet alleen in eigen land, maar breidt zich ook steeds 

verder naar het buitenland uit.”

Naar antiek, accessoires en het perfecte meubilair gaat Greet voor de klanten het liefste 

zelf op zoek.

“Het is dus zeker niet zo dat wij met bepaalde, vaste merken werken die altijd terugkomen, 

hoe sterk die soms ook zijn. Wij werken in de eerste plaats exclusief, wat af en toe dan ook 

behoorlijk moeilijk is.”

In elk geval zul je nooit twee dezelfde Lefèvre-interieurs aantreff en, laat staan dat je in hun 

interieurs accessoires ontdekt die zich telkens herhalen.

Voor meer info: LEFÈVRE INTERIORS

Lessensestraat 31b, B-9660 Brakel , tel. +32(0)55-42.82.07, info@lefevre.be

Website: www.lefevre.be

Lees ook de blog van Greet Lefèvre: www.belgianpearls.blogspot.com

“Het is dus zeker niet zo dat wij met bepaalde, vaste merken 
werken die altijd terugkomen, hoe sterk die soms ook zijn. 
Wij werken in de eerste plaats exclusief, wat af en toe dan 
ook behoorlijk moeilijk is.”
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