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‘Ook de eventuele interne verbouwing kunnen wij uitvoeren. Als je
keukens op maat maakt, moet je flexibel zijn’

Het eerste wat Harry Westhoeve opvalt aan bezoekers is dat zij al een
heel goed beeld hebben van hun keuken: “We helpen en begeleiden natuurlijk elke klant die nog geen idee heeft over zijn keuken”, zegt de eigenaar van Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw. “Toch hebben
veel mensen al voorwerk verricht in de vorm van bedrijven bezoeken.
In de reguliere keukenzaak vinden ze vaak hun gading niet en komen
dan met knipsels naar ons.” Klanten weten perfect welke stijl en sfeer
hun keuken krijgt. Vaak weet men zelfs al welk knopje op de keukenfrontjes moet. Dat hebben ze gezien in een woonblad. “We hebben veel
keuze, maar soms moeten ook wij naar zo’n detail zoeken. Details zijn
allesbepalend voor een keuken.”
Een mooi gebouw
De klanten die bij Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw een af-

spraak maken, zijn heel verschillend. Om iedere klant goed van dienst
te kunnen zijn, is het bedrijf verhuisd van Oudenhil in Ouddorp naar de
Havenweg in dezelfde plaats. Het gebouw is overigens door Harry zelf
ontworpen en vervaardigd op zijn vrije zaterdagen. Een mooi gebouw
van hout en met hoge ramen dat in zijn omgeving van zee en weilanden
opgaat.
Opnieuw uitgevonden
Een showroom in de vorm van allerlei keukenopstellingen vindt u hier
niet. Uw keuken wordt immers opnieuw uitgevonden. “Toch willen we
de mogelijkheden aan de hand van voorbeelden kunnen laten zien”,
zegt Harry. “Daarom komen er twee totaal verschillende keukens. Een
tijdloze keuken met robuuste materialen en een supermodern exemplaar. Verder is alles daartussenin mogelijk. Als klanten met ons in zee

Mooie keukens voor een

scherpe prijs

De Havenweg in Ouddorp is de nieuwe plek waar Harry Westhoeve interieurs en keukens op maat maakt. Een pas gemaakt
pand biedt plaats aan showroom, kantoor en werkplaats. Hier worden boekenkasten, tafels, badkamermeubels en zelfs hele
inrichtingen vervaardigd. De nadruk ligt hier vooral op de klant die op zoek is naar een tijdloze keuken met een scherpe
prijs-kwaliteitverhouding.
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gaan, gaan we bij ze langs om de situatie te bekijken. Daarna volgen
het ontwerp en de offerte.” Bovendien biedt de showroom eind 2010 de
mogelijkheid voor het volgen van een kookworkshop.
Raad weten
De keuken- en interieurbouwer in Ouddorp bedient zowel de zakelijke
als de particuliere klant. Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw
doet veel uiteenlopende projecten. Zoals de complete inrichting voor
het nabijgelegen ziekenhuis en een winkelinterieur. En voor een particuliere klant begon Harry eerst met een keuken in massief onbehandeld
eiken. Een project dat werd uitgebreid met een kantoorinrichting, kamer-en-suitedeuren en garderobekasten. Het idee om interieuronderdelen te vervaardigen komt altijd van de klant. Met een radiator die in de
weg zit, te weinig ruimte in de gang of een badkamermeubel dat het nét
niet is, weet het bedrijf wel raad. “We maken bijvoorbeeld een passend
opbergsysteem voor in de gang of een houten tafel met blad en twee
wastafels. Zodat ook de badkamer die typisch landelijke stijl krijgt.”
Scherpe prijs
De keukens die Harry vervaardigt hebben een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. “We maken keukens voor het topsegment, vaak betreft het
een keuken in een nieuwbouwwoning, een oud boerderijtje of klanten
die met een verbouwing bezig zijn. We maken niet alleen een keuken in

landelijke of nostalgische sfeer, maar ook strak vormgegeven keukens.
Keukens die in ieder geval een leven lang meegaan. In overleg met de
klant kunnen wij het hele traject verzorgen. Van ontwerp tot het aansluiten. Ook het aanpassen van het leidingwerk en de eventuele interne
verbouwing kunnen wij uitvoeren. Als je keukens op maat maakt, moet
je flexibel zijn.”
Volop keuze
Keuze aan materialen is er volop. De houtsoorten die Harry gebruikt
zijn bijvoorbeeld eiken en beuken, maar ook kersen, essen, grenen of
kastanje. “Wat apparatuur en werkbladen betreft kunnen we alle merken en materialen leveren, maar we merken wel dat natuursteen in de
vorm van Belgisch hardsteen of terrazzo het meeste voorkomt.”
Veel voldoening
Harry Westhoeve is een van de weinige keukenbouwers in Zuid-Holland. Hij werkt samen met medewerkers Jaap van der Bok en Maurice
de Kepper. Al als kind was Harry geboeid door hout. Een fascinatie
die hem niet meer losliet. Zijn hobby werd zijn werk. Na zijn timmermansopleiding werkte hij tot 1996 als timmerman bij diverse bedrijven,
daarna begon hij met zijn eigen bedrijf. “Het geeft veel voldoening om
met je handen te werken”, zegt Harry. “Je schept iets moois en houdt er
tevreden klanten aan over.”
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