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Drie generaties kwaliteit en service
Meubelen Larridon uit Lendelede viert dit jaar haar 75ste verjaardag op een wel heel bijzondere

manier. De afgelopen weken renoveerden ze een ruim appartement aan zee. Nu de werken
afgelopen zijn, krijgen de klanten iedere week de kans om er een weekendje door te brengen. 

Meubelen Larridon werd opgericht in 1942.
Meubelmaker Camiel Larridon begon toen met
zijn eenmanszaak. In die tijd nog gelegen in het
centrum van Lendelede, vlakbij het station. Na 30
jaar gaf hij de zaak door aan zijn jongste dochter,
Gisèle Larridon. De zaak was erg succesvol en
moest al snel uitbreiden. Zo belandden ze in 1983
in een nieuwe vestiging langs de Rijksweg. De
laatste uitbreiding werd gerealiseerd door Eveline
Bossuyt, dochter van Gisèle Larridon en John
Bossuyt. 
De vestiging werd een eerste maal vergroot tot
3.000 vierkante meter en later in 2006 tot 5.000
vierkante meter. Ook onder de derde generatie
ligt de nadruk op kwaliteit en service. “Daarom
werken we hoofdzakelijk met Belgische produc-
ten”, zegt Eveline Bossuyt. 
Daarnaast ligt de nadruk bij Meubelen Larridon
ook op het continue vernieuwen van het aanbod.
Daarom wordt er constant gewerkt/geïnvesteerd
in de herinrichting van de toonzaal. “Vorig jaar
werd de bovenverdieping volledig heringericht
volgens thema’s om het nog overzichtelijker te
maken voor de klanten. Er werd gewerkt volgens
vier thema’s. Op de eerste verdieping zie je nu
een duidelijk onderscheid tussen industrieel,
Scandinavisch, tijdloos modern en design. Dit jaar
staat er een herinrichting van het gelijkvloers op
het programma. Daar gaan we nog meer de
nadruk leggen op het landelijke aanbod. Binnen
het landelijke bestaan er ook verschillende stijlen,

van strak over bruut tot romantisch.”

MAKE-OVER
In 2017 viert Meubelen Larridon haar 75ste ver-
jaardag en dat laten ze niet zomaar passeren.
“We wilden deze keer uitpakken met een speciale
make-over en daarom hebben we besloten om een
volledig appartement onder handen te nemen”,
zegt Eveline. “Het gaat om een duplexapparte-
ment met drie slaapkamers in Heist, vlakbij het
strand.”
“Het appartement werd helemaal onder handen
genomen van boven tot onder : een nieuwe par-
ket, nieuwe keukenfronten, volledig herschilderd,
nieuwe verlichting,... Daarna hebben we het ap-
partement helemaal volgens de Larridon-stijl in-
gericht. Het gelijkvloers is eerder landelijk met
veel wit, passend bij de kust. Heel rustgevend.”
“Boven heb je drie verschillende types van slaap-
kamers. Je hebt de romantische kamer die rijkelijk
aangekleed is. Je hebt de moderne kamer, die
eerder strak en Scandinavisch is. Daarnaast heb je
nog een kinderkamer waar er gerust twee
kinderen kunnen slapen. Bedoeling is ook om ver-
schillende types van slaapcomfort te testen. Elke
kamer werd ingericht met een boxspring, onder
andere het laatste verstelbare type van Velda met
een antisnurkstand. Daarnaast kan je ook telkens
kiezen tussen verschillende matrassen. Slaap je
liever hard of zacht ? Je kan alles perfect uittesten
in het appartement. Tot slot is er ook nog een

grote badkamer met zowel bad als douche.”
“Bij mooi weer kun je buiten zitten op het terras.
Er is een groot terras aan de zuidkant en een klein-
er terras aan de noordkant”, aldus Eveline nog. 
“We hebben er de afgelopen weken intensief in
gewerkt en ondertussen is het appartement hele-
maal afgewerkt en klaar voor onze klanten. Iedere
week geven we een weekendje weg en dat nog tot
de zomer. Een unieke actie waarmee we hopelijk
heel wat klanten plezier kunnen doen !”
De winnaars zullen telkens via de Facebookpagina
van de zaak bekend gemaakt worden, winnaars
kunnen daar ook sfeerfotootjes met de rest delen. 
Op Focus/WTV kun je de komende twee weekends
twee reportages over de make-over bekijken.
Komend weekend zie je de werken, de week erna
het eindresultaat. 

(medegedeeld)

Hoe winnen ?
In de winkel zal er een bokaal staan. Per
aankoopschrijf van 500 euro krijg je de
kans om een wedstrijdformulier in te vullen
en daarop te raden naar de totale inhoud
van de bokaal. Wie er op het einde van de
week het dichtst bij zit, wint een weekendje
in het appartement in Heist aan zee. De ac-
tie loopt drie maanden. De winnaar kan vrij
kiezen welk weekend volgens beschik-
baarheid. Met andere woorden, de eerste
winnaars hebben de meeste keuze. 

Meubelen Larridon
Rijksweg 3, 8860 Lendelede
051 30 14 87
info@meubelen-larridon.be
www.meubelen-larridon.be
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