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Specialisaties van
Harry Westhoeve
Keuken & Interieur zijn, de naam
verraadt het al,
interieurbetimmeringen en
keukens op maat.
Ook in Ouddorp
– op het ZuidHollandse eiland
Goeree-Overflakkee
– weten ze dat de
keuken van tegenwoordig een ruimte
is, waar niet alleen
meer gekookt
wordt. Een keuken
is het kloppende
hart van de woning.
Harry Westhoeve
Keuken & Interieur
biedt een concurrerende prijs. Voor de
keukens, maar ook
voor de boekenkasten, tafels, badkamermeubels en
garderobekasten.
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als showroom gebruikt. “Aan de hand van mijn eigen ruimte kan ik laten zien en
uitleggen wat we allemaal kunnen.”
Vrijheid
De klanten die in Ouddorp komen, zijn mensen die op zoek zijn naar ‘net dat
beetje anders’. “Het zijn mensen die een grotere vrijheid in de maatvoering willen”, legt Harry uit. “Iets wat ze in de reguliere keukenzaak niet kunnen vinden.”
Bij het bedrijf in Ouddorp kunt u voor veel stijlen terecht. Niet alleen voor de
keuken in landelijke of nostalgische sfeer, ook voor een strak vormgegeven
keuken. Welke stijl u ook kiest, bij Harry Westhoeve Keuken & Interieur wordt
alles in samenwerking met u besproken: “De klant is degene met de ideeën
en wensen, wij voegen daar onze kennis aan toe. Zo komen we samen tot een
compleet ontwerp.”

D

e plek waar echt in geleefd wordt? Ga uzelf maar na: waar bent ú het
vaakst op een dag? Van ‘s morgens tijdens het ontbijt tot ‘s avonds laat
samen met vrienden en familie; we bevinden ons vaker in de keuken,
dan waar dan ook. Een keuken mag dan duurzaam zijn. “Steeds meer mensen ontdekken de kunst van het koken. Wie door ons een tijdloze keuken
laat bouwen, heeft er over vijfentwintig jaar nog plezier van.” Dat zegt Harry
Westhoeve, eigenaar van Harry Westhoeve Keuken & Interieur. Harry weet dat
een keuken het centrum van het huis is en besteedt dan ook veel aandacht aan
optimaal ruimtegebruik. Zijn klanten ontvangt hij thuis, waar hij zijn eigen keuken
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Apparatuur
Harry Westhoeve Keuken & Interieur gaat bij de klant langs om de situatie te
bekijken. “Dat kan tijdens een oriëntatiegesprek of bij een volgende bespreking
van het ontwerp. Als alle wensen bekend zijn, maak ik met de hand een 3Dtekening.” In samenspraak met u, zoekt Harry er ook passende apparatuur bij.
“We kunnen elk merk en elk type inbouwapparatuur leveren. Van een ouderwetse Cooker tot moderne, Amerikaanse, koelkasten. De apparatuur bouwen
we natuurlijk ook in.”
Geheel compleet
In zijn werkplaats in Ouddorp ontwerpt en vervaardigt Harry de maatwerkkeukens en interieurelementen. Dat doet hij niet alleen. Hij werkt er met een
meubelmaker in vaste dienst en met een leerling. “Het is een jongen die nog
studeert en op zijn vrije dagen en in zijn vakantie met ons meewerkt om het vak
in de praktijk te leren.” In de werkplaats staan alle benodigde machines voor
het maken van een keuken, alleen het spuiten van de keuken wordt uitbesteed.
“Op dit moment hebben we geen spuitcabine, maar binnenkort bouwen we een

nieuwe showroom en werkplaats. Daar komt dan ook een spuitcabine te staan,
zodat we straks alles in eigen hand hebben.” Harry Westhoeve Keuken & Interieur levert uw keuken hoe dan ook geheel compleet af. “Ook het aanpassen
van het leidingwerk en de eventuele interne verbouwing kunnen wij uitvoeren.”
Kookdemonstraties
Medio 2008 is de showroom annex bespreekruimte van Harry Westhoeve
Keuken & Interieur klaar: een ruimte waarin alle mogelijkheden te zien zijn.
“Alles wat we kunnen, willen we ook tonen”, aldus Harry. “Dus niet alleen een
aantal keukens en boeken- en garderobekasten, maar vooral veel voorbeelden
van details.” Details zoals deurlijsten, krans - en schouwlijsten, maar ook houten
lades en voorbeelden van ladenindelingen. “We willen werkende keukens laten
zien, met alle denkbare apparatuur. Verschillende fornuizen of stoomovens zijn
dan aangesloten, zodat de klant kan zien hoe de apparatuur werkt. Verder zullen
we onder leiding van een professionele kok kookdemonstraties geven. Klanten
moeten weten hoe een fornuis werkt of hoe een stoomoven gereinigd moet
worden, voordat ze het aanschaffen.”
In harmonie
Harry verstaat zijn vak. Vanaf zijn zestiende is hij werkzaam in de bouw en
voornamelijk het fijnere timmerwerk. “Wat ik nu doe, zie ik niet als werk, maar
als hobby. De producten die ik vervaardig, zijn heel divers. Ik maak niet alleen
keukens, maar ook tafels, badkamermeubelen, banken, boekenkasten, opbergkasten, kledingkasten en dressoirs.” Harry Westhoeve Keuken & Interieur levert
maatwerk tot in de finesses. Zo kan het bedrijf één bepaalde stijl doortrekken
naar de andere vertrekken van het huis, zoals woonkamer, slaapkamer, badkamer of werkkamer. “Een van de mooiste projecten was een complete inrichting
in een woning in Bruinisse. Daar hebben we de keuken, de bijkeuken, de boekenkast en in alle slaapkamers de garderobekasten mogen vervaardigen.” Harry
Westhoeve Keuken & Interieur maakt uw keuken, of welk interieuronderdeel
dan ook, passend. En alles in harmonie met de rest van het huis.
T
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