
105

DE BOSBEKE

PUBLIREPORTAGE

Kennis en ervaring, van generatie op generatie doorgegeven. 
Een jarenlange passie voor eikenhout die je terugziet in 
prachtig maatwerk, vind je bij de Bosbeke. Het familiebedrijf 
uit Ingelmunster brengt hout tot leven. 

Het verhaal van de Bosbeke gaat al ver terug in de tijd. Een gedeelde 

passie voor hout was genoeg om samen met vier broers in 1962 

een zetelfabriek op te starten op de plaats die voorheen gekend was 

als café de Bosbeke. Die naam namen ze gewoon mee over en het 

bedrijf, zoals we het nu nog steeds kennen, was geboren. Etienne, 

Guido, Maurice en Wilfried Callewaert werkten toen al het liefst met 

eikenhout en ook dat is nog steeds niet veranderd. Enkele decennia 

later wijzigde alleen het eindproduct. Zetels hebben ondertussen 

plaats geruimd voor op maat gemaakte keukens, badkamers, 

dressings, tafels en meubels onder de leiding van Maurice’s en 

Wilfrieds zonen. “Franse eik is letterlijk onze grondstof waar we tot 

op heden nog steeds onze meubels mee vervaardigen. Het is ons doel 

om kwalitatieve materialen tot leven te brengen en om te toveren tot 

een eindproduct dat honderd procent voldoet aan de wensen van de 

klant. We hechten dan ook veel belang aan de herkomst van onze 

materialen. Alles wordt eerst uitvoerig getest op duurzaamheid en 

enkel wanneer de materialen voldoen aan de strengste kwaliteitseisen 

gaan wij er mee aan de slag in ons atelier in Ingelmunster”, vertelt 

Andy Callewaert ons. “Bij ons wordt alles nog ambachtelijk 

vervaardigd om zo tot een mooi en uniek eindresultaat te kunnen 

komen. De boomstammen verlaten ons atelier als stijlvolle meubels 

en dat geeft ons voldoening”, gaat Andy verder. 

Wat ons meteen opvalt bij dit familiebedrijf is de persoonlijke en 

warme benadering. Ze begeleiden je doorheen het volledige proces 

en geven de nodige inspiratie en raad om zo samen een gepast 

ontwerp uit te werken. De keuzemogelijkheden zijn eindeloos bij 

de Bosbeke en daarom is een gepast advies essentieel om je droom 

werkelijkheid te laten worden. Daarnaast onderscheiden ze zich 

door hun oog voor detail. “Doordat alles bij ons op maat gemaakt 

wordt, kunnen we elk meubel tot in het kleinste detail met de hand 

afwerken. Want het zijn net die kleine accenten die onze ontwerpen 

groots maken.”
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