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Een keuken met een
unieke uitstraling.
Met de keukenapparatuur van Smeg krijgt iedere keuken
een geheel eigen uitstaling. Sinds 1948 is Smeg producent
van Italiaanse design keukenapparatuur en heeft hierdoor
jarenlange ervaring op het gebied van keukens. Hierdoor
weet Smeg haar producten af te stemmen op de hedendaagse trends op keuken- en kookgebied. Smeg biedt dan ook een uitgebreid assortiment vrijstaande en inbouw
keukenapparatuur; voor iedere keuken, voor iedere kok en voor iedere stijl.
Het brede assortiment bestaat uit maar liefst zes verschillende design lijnen, waarmee een keuken compleet kan
worden ingevuld. Echter, ook onderling kunnen de producten perfect worden gecombineerd. Neem bijvoorbeeld
de bekende Jaren 50 producten; deze kunnen perfect worden gecombineerd met de nostalgische Victoria
fornuizen. Hierdoor krijgt de keuken een unieke uitstraling.
Benieuwd naar het complete assortiment van Smeg? Breng een bezoekje aan de showroom van Keukenhof
Keukens en laat je verrassen!
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Keuken-Hof Keukens bestaat dertig

versnelling geraakte, is het woonhuis

Keuken-Hof Keukens

jaar! Een gedenkwaardig feit. Een

bij de showroom getrokken. Onze

Schelphorst 62, 1771 SN

uitstekende

onze

klanten, zowel particulieren als za-

Wieringerwerf

visie op de toekomst met u te delen.

kelijke klanten, komen uit het gehele

www.keukenhofkeukens.nl

Onze kijk op de verkoop van keukens

land maar voornamelijk uit Noord

is al dertig jaar glashelder: We doen

Holland. Ruim tachtig keukens in di-

Concept, vormgeving, acquisitie,

wat we beloven.

verse prijsklassen staan permanent

fotografie en druk

opgesteld in onze showroom, van

Zeeman Reclamegroep BV

klassiek tot modern.

www.zrgbv.nl

prettig ze onze no nonsense bena-

Onmisbare schakel zijn onze deskun-

Teksten

dering vinden. Deze mond-tot-mond-

dige medewerkers. De meesten zijn

Frits van Wolveren

reclame is de hechte basis van ons

tientallen jaren in dienst en uitstekend

succes.

op de hoogte met technologische ont-

Niets uit deze uitgave mag op welke

gelegenheid

om

Talloze families in de Noordkop vertellen al jaren aan elkaar door hoe

wikkelingen en de actuele trends in

wijze dan ook worden gekopieerd

Dertig jaar geleden zijn wij in Wierin-

materiaal en design. Kortom, kwali-

of verveelvuldigd zonder schriftelijk

gerwerf begonnen. Na vijf jaar werd

teit en service hebben al dertig jaar

toestemming van de uitgever. Keuken-Hof

er een nieuw pand gebouwd op de

topprioriteit. In onze showroom we-

Keukens aanvaardt geen aansprakelijkheid

locatie Schelphorst, een combinatie

ten wij u absoluut te inspireren. Kom

voor mogelijke gevolgen die zouden

van woonhuis en showroom. Toen de

langs en laat u verrassen!

voortvloeien uit het gebruik van de in deze

verkoop van keukens in een stroom-

- Bonne Akse -

uitgave opgenomen informatie.
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SLIDE & HIDE®
De enige volledig inschuifbare ovendeur.

NIETS STAAT JOUW
IDEEËN NOG IN DE WEG,
ZELFS DE OVENDEUR NIET.

FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT
MET AFZUIGING
Een kookplaat die ook kan afzuigen!

DE VOORDELEN

• Mooi design.
• Je hebt alle kook zones met slechts
één knop onder controle.
• Bij het schoonmaken, ligt niets je meer
in de weg omdat je de TwistPadFire®
eenvoudig kunt afnemen van de
kookplaat. Met WipeProtection blijven de
instellingen dan 30 seconden bewaard.
• TwistPadFire® weg – kookplaat uit.
De TwistPadFire® is het
ideale kinderslot.

+

TWISTPAD FIRE

®
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de moderne

designkeuken

In deze keuken zien we strakke lijnen. Onderkasten en hangkasten
zijn meestal in één kleur uitgevoerd of worden getekend door
gewaagde contrasten. De afwerking is strak, de keuken past bij
een modern interieur. Stijlelementen zijn verder: kasten en lades
in hoogglanslak uitgevoerd, gebruik roestvrijstaal, toepassing
greeploze deuren en lades, kortom een eigentijdse uitstraling.
‘Leading’ zijn verder gebruiksgemak en efficiëntie. De lades en
kastendeuren worden tegenwoordig uitgevoerd met het slowmotion
soft close systeem. Tot de design-keuken rekenen we ook de
Loft-keuken, de keuken in open ruimte.

30 jaar Keuken-Hof
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De landelijke

of klassieke

keuken

De klassieke keuken brengt de sfeer van vroeger terug. Nostalgie, het verlangen naar het goede uit het
verleden is typerend. Hiertoe behoort zeker ook de uitstraling van ambachtelijkheid en degelijkheid. We
zien hier vaak geen strakke lijnen maar sierlijke fronten, gietijzeren fornuizen en natuurstenen spoelbakken. De stijl klassiek komt eveneens tot uitdrukking in de keuzen van de kranen en kastgrepen en de
schouw. Dit type keuken past met name in een herenhuis of een boerderij. Een klassieke keuken is evenwel
beslist geen oude keuken; de keuken is uitgerust met moderne keukenapparatuur. Het overheersende materiaal is hout of kunststof hout. We zien met name warme tinten zoals magnolia, sand en diverse retro
kleuren. Glas in vitrinekasten en fronten met profileringen typeren vaak dit type keuken.
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Into the wood

Met ‘Into the Wood’ typeren we de natuurlijk houten keuken uitgevoerd in tailor made, geborsteld,
gezandstraald en of vintage behandeld. Het zijn huiselijke keukens die met ambachtelijke perfectie
zijn gemaakt. In een gevarieerd kleurengamma worden ze naar keuze uitgevoerd met een geborsteld-, gezandstraald- of zaagslageffect. Veel gevraagd is de vintage behandeling. Hierdoor wordt
de oorspronkelijke houtkleur zichtbaar. De werkbladen zijn veelal van verzegeld beton, graniet of
composiet. De fronten kunnen worden uitgevoerd in massief of gefineerd echt hout. Handgrepen
zijn meestal grof en stoer. Toegepast in onder meer de open Loft-woning is deze keuken bij uitstek
een plek voor ontmoetingen.
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DEKTON NATURAL XGLOSS
ULTRACOMPACTE OPPERVLAKKEN

TUNDRA XGLOSS
NATURAL Collection

COSENTINO THE NETHERLANDS
info.nl@cosentino.com
+31 (0)493-326910
WWW.DEKTON.COM

F CosentinoNederland T Cosentino_NL

XGLOSS TUNDRA NL Keukenhof Keukens jublieum 185x135.indd 1

Hotel Wieringermeer
hotelwieringermeer.nl

28/11/16 11:55
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Precieze maatvoering en
professioneel advies vormen
het fundament voor

De mooiste

droomkeukens

De adviseurs van Keuken-hof Keu-

niet meer weg te denken. De vol-

se controles, een keuken bestaat uit

kens begeleiden het gehele tra-

gende stap is het controleren van de

vele onderdelen en er kan daardoor

ject, van ontwerpadvies tot aan

maten bij de klant thuis. Keuken-hof

veel fout gaan, dus is controle een

oplevering van de keuken. Patrick,

Keukens zorgt er voor dat de keuken

belangrijke taak. Daarnaast zorgt

Marian, Jan en Bonne adviseren

past, elke keuken wordt nauwkeurig

Mark op kantoor voor het plannen

de klanten en ontwerpen aan de

ingemeten.

van de montage en het afhandelen

hand van de wensen van de klant

Na het inmeten worden de techni-

van de ser vice en alle andere vra-

hun toekomstige droomkeuken. Aan

sche tekeningen gemaakt voor de

gen en wensen van de klant. Ons

de hand van de maten die de klant

installateurs die de voorbereidende

team van enthousiaste medewerkers

heeft meegenomen wordt eerst een

werkzaamheden zoals water, gas

heeft ser vice en klantvriendelijkheid

schets en vooraanzicht op maatpa-

en elektra verzorgen. Na het bestel-

hoog in het vaandel staan en zij

pier uitgewerkt. Tegenwoordig is

len van de keuken de apparaten en

zijn pas tevreden als de klant dat

ook een fotorealistisch 3D ontwerp

de werkbladen volgen er nog diver-

ook is.
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Rotpunkt
collectie

30 jaar Keuken-Hof

Het Duitse familiebedrijf Rotpunkt maakt al meer dan 75 jaar kwaliteitskeukens, klassiek, eiken, in lak of kunststof.
Recent introduceerde Rotpunkt de Greenline keuken, een keuken gemaakt van Bioboard, duurzaam materiaal dat
uit natuurlijke producten is samengesteld. De collectie van Rotpunkt is actueel en innovatief. De keukens worden
uitgevoerd met uiteenlopende technische snufjes. Laden en deuren zijn uitgevoerd met een geruisloos sluitsysteem
(slow motion). Spoelkasten zijn voorzien van een aluminium beschermplaat.
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Wij feliciteren
Keuken-Hof
Keukens met
het 30 jarig
jubileum

.F.
www.uythofstucadoors.nl
info@uytstucadoors.nl | T. (0227) 591 382

NOVY
PURE’LINE

DE NIEUWE GENERATIE
www.novynederland.nl

Miele. Voor alles waar je echt om geeft.
Geef uw serviesgoed en bestek de beste
zorg met de Jubilee-afwasautomaten.

Ontdek
de speciale
Jubileeafwasautomaten

Kijk voor meer informatie op www.miele.nl.

INSPIRED BY QUALITY
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‘Goede voorbereiding is het
halve werk’
Het plaatsen van een keuken
in één dag is topsport

Het montageteam is de cruciale scha-

Een topteam vormen Berend van

kel in de keten met de klant. Hier

Sluis en Eddy Piëst. Zij plaatsen re-

wordt waargemaakt wat Keuken-Hof

gelmatig keukens in de vakantievil-

Keukens belooft! Het montageteam

la’s van Landal Beach Resort Oogh-

hand van een goede tekening leidt

bestaat

vakmensen.

duyne. Ook hier geldt een goede

tot het gewenste resultaat.” Marcel

Teams bestaan meestal uit twee mon-

voorbereiding is het halve werk.

van Dijk en Kristiaan Kooij zijn ze-

tagemedewerkers. Vaak zijn het rou-

“We monteren hier een Rotpunkt-

ker ook toppers. Zij plaatsen een

tine klussen, maar soms is het een

keuken, een standaardmodel waar-

grote u-vormige keuken in een nos-

technisch hoogstandje. Hoe dan ook,

van we eigenlijk precies weten uit

talgische Katschuurwoning van de

het plaatsen van een keuken in één

welke delen die bestaat. Mochten er

familie Werkhoven in het Westfriese

dag, is vergelijkbaar met topsport!

kleine afwijkingen zijn dan hebben

Hauwert. “De keuken is in Castle

Praktisch is dat de vrachtwagens van

we in onze vrachtauto een ‘comple-

Oak uitgevoerd. Zo leest Kristiaan

Keuken-Hof Keukens omgebouwd zijn

te’ werkplaats met zaagtafel. Rustig

voor. Maar ook hier geldt dat we het

tot een mobiele werkplaats.

en planmatig doorwerken aan de

werk in één dag afronden.”

dan

ook

uit
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schmidt
collectie

30 jaar Keuken-Hof

Schmidt-keukens is een Frans bedrijf dat behoort tot

stabiliteit, ergonomische werkhoogten, uittrekbare la-

de top 5 van Europese keukenbedrijven. Het levert een

den en kor ven. Laden en deuren zijn uitgevoerd met

gevarieerde collectie van nostalgisch tot modern. Het

een geruisloos sluitsysteem (slow motion). Spoelkasten

is onderscheidend in de toepassing van micron-lak,

zijn voorzien van een aluminium beschermplaat.
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Wel beton,
maar geen gezeur

“met gevoel het
verschil maken”

Wij feliciteren Keuken- Hof Keukens
met hun 30 jarig jubileum

ACCOUNTANCY | BELASTINGADVIES | CONSULTANCY | CORPORATE FINANCE
Eindhoven,

www.evolveproductions.nl

Amsterdam,

Bladel,

Groningen,

Lelystad,

Oostzaan,

Roermond,

Uden

WWW.FOEDERER.NL
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Wasmachine en
wasdroger geïntegreerd
in op maat
gemaakte kasten

in de keuken van Joel en Tessa
In de Keuken van Joel en Tessa van

en kwaliteit. Bovendien vonden we

greerd is in het keramische keuken-

der Kraan zijn design en functionali-

de ongedwongen sfeer prettig, niets

blad. Verder zijn de wasmachine en

teit helemaal in balans.

hoefde er en alles was mogelijk.”

de wasdroger keurig weggewerkt in

Het gezin Joel en Tessa van der

Joel van der Kraan: “We zijn blij met

speciale op maat gemaakte kasten,
zodat maximale efficiëntie is be-

Kraan met hun dochtertje wonen in

het kookeiland. De belangrijkste ap-

haald. Joel van der Kraan is ingeno-

een hoekwoning in Den Helder. Ze

paraten zijn van Atag. We hebben

men met het beton grijze keramische

zijn erg tevreden over de verhouding

de beschikking over twee hetelucht-

keukenblad, het past helemaal bij

prijs en kwaliteit van de keuken die

ovens, een gaskookplaat met vijf pit-

de overige grijs-witte kleuren van de

zij bij Keuken-Hof Keukens in 2015

ten waarvan er één een wokbrander

keuken. “Het plaatsen van de keuken

aanschaften. Joel van der Kraan:

is. De koelkast is van Whirlpool,

was in één dag gepiept. Dat kwam

”Hoewel we ons eerst bij meerdere

maar de koffiemachine en het af-

mede door de voorbereiding. Zij

keukenleveranciers

zuigsysteem zijn weer van Atag.”

konden direct aan de slag omdat de

hebben

geori-

‘oude’ keuken was weggehaald.”

ënteerd, zijn we uiteindelijk toch
beland bij Keuken-Hof Keukens. Zij

Hun grijs-witte keuken is extra func-

kwamen als beste uit de bus qua prijs

tioneel doordat de eettafel geïnte-

- Joel en Tessa -
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Keuken- of werkblad combineert stevige basis met

onderscheidend

design

Het keuken- of werkblad dient de

unieke structuur. Verder is deze soort

bijzonder duurzaam zijn. Arte-Eco

stevige basis te zijn voor uiteenlo-

natuursteen kras- en snijvast en hitte-

bestaat voor 50% uit gerecycled ma-

pende werkzaamheden in de keuken.

en zuurbestendig. Deze natuursteen

teriaal. De eigenschappen zijn kras-

Trends in de keukenbladen hebben

bestaat uit mineralen en is leverbaar

en hittebestendig, stoot- en slijtvast.

met name te maken met de keuze van

vele kleuren.

het materiaal. De laatste tijd zien we
vooral dat duurzame keuzes worden

Glas
Composiet

Een keuken- of aanrechtblad van

gemaakt. Een aantal materialen voor

Een composieten keukenblad of aan-

gehard glas staat bijzonder exclu-

keukenbladen springen er uit:

rechtblad bestaat uit samengeperst

sief. Het past dan ook uitstekend

steenachtig materiaal bijvoorbeeld

bij een designkeuken. Gehard glas

kwarts en graniet en overige com-

is vlekbestendig, duurzaam en on-

heeft

ponenten. Er zijn leveranciers zoals

derhoudsarm. Daarnaast is een gla-

een duurzame en luxe uitstraling.

Arte die deze bladen maken van ge-

zen keukenblad snel en gemakkelijk

Het ziet er robuust uit en bezit een

recyclede materialen, waardoor ze

schoon te maken.

Graniet
Een

granieten

keukenblad

30 jaar Keuken-Hof

Arte geeft duurzaamheid
topprioriteit
Duurzaamheid

is

topprioriteit,

ook bij de leveranciers van keukenbladen. Eén van hen, Arte,
heeft

recent

novatie-

en

de

Nationale

In-

duurzaamheidsprijs

‘Wonen’ gewonnen. Bovendien
is het bedrijf MVO-gecertificeerd
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) waaruit blijkt dat Arte
serieus

aandacht

schenkt

aan

duurzaamheid.
Hugo van Osch, directeur Arte:
”Nu we het certificaat behaald
hebben, betekent niet dat we
klaar

zijn.

Integendeel;

duur-

zaamheid is een continue proces.
Arte wil middels haar MVO-beleid en alle activiteiten die hieraan bijdragen, zoals de keuze
voor groene stroom, maar ook de
jaarlijkse Vrijwilligersdag, de interne opleidingen, vermindering
Balsa beton dit is 80% lichter dan

van brandstofverbruik, veilige ar-

Een keuken- of aanrechtblad van

traditioneel beton, onderhoudsvrij,

beidsomstandigheden in de groe-

keramiek is zeer geschikt voor elke

hittebestendig en vlekvrij door een

ven, duidelijk maken dat er vele

keuken. Het materiaal bestaat uit een

unieke coating.

wegen naar Rome – in dit geval

Keramiek

naar duurzaam ondernemen – lei-

mengsel van porselein, klei, kleurstoffen en bindmiddelen. Het is onder

RVS

den. “Verantwoord bezig zijn met

hoge druk samengeperst en gebak-

Professioneel materiaal voor keu-

energie, met mensen: het is niet

ken. Onderscheidende eigenschap is

kenbladen is RVS (roestvrijstaal).

iets wat we erbij doen, ons hele

dat keramiek bijzonder hittebestendig

Bekende voordelen van RVS zijn

bedrijf is ervan doordrongen. Het

is. Verder is het blad vlekbestendig,

dat het duurzaam is en gemakke-

staat bij Arte in steen gebeiteld.

kras- en watervast en onderhoudsarm.

lijk in onderhoud. Bovendien is het

Maatschappelijk

Niet onbelangrijk is dat keukenbladen

uitstekend te combineren met mate-

Ondernemen is een steen die wij

van keramiek zeer geschikt zijn voor

rialen als graniet en hout. Juist die

hebben gelegd en die de loop

PITT-Cooking (het integreren van losse

combinatie van materialen leveren

van Arte bepaalt. Het komt voort

kookpitten in het keukenblad).

een authentieke uitstraling van de

uit hoe wij in de wereld staan.

keuken. Hulp bij de keuze van het

Sterker nog: onze steen, hoe klein

juiste keukenblad is de ‘Keuken-

ook, kan het verschil maken”,

Volgens insiders zijn betonnen keu-

bladen Selector’, een online tool,

aldus Hugo van Osch, directeur

kenbladen trendy, wij werken met

ontwikkeld door Arte.

Arte.

Beton

Verantwoord
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feliciteert Keukenhof
met hun
30 jarig jubileum

Eén steen maakt het verschil
Arte is van binnenuit bevlogen en geïnspireerd om de
beste te zijn op het gebied van werkbladen. Van graniet
en composiet tot glas, keramiek en Dekton®. Altijd van
de beste kwaliteit én met oog voor het milieu, mens en
maatschappij. Arte, maatwerkleverancier van steen en
afgeleiden daarvan.

Ik legde een steen
Bij de oorsprong
Van de rivier

En bepaalde zo

Haar nieuwe loop.
Arte
Maisdijk 4
5704 RM Helmond

www.monac.nl

+31(0)492 - 580500
info@artegroep.nl
www.artegroep.nl

facebook.com/GenietvanArte
twitter.com/Arte_NL
linkedin.com/company/arte_2

STOVES feliciteert Keuken-hof Keukens!
Naast een werkpaard
is een Stoves fornuis
tegelijkertijd ook het
paradepaard in uw
keuken.

Om dit heuglijk feit te vieren
hebben wij een speciale actieprijs
van € 2.950,- voor € 2.150,- inzake
de Stoves Richmond 900 DFT
zwart, met een gratis Tajine van
Emile Henry t.w.v. € 69,95 bij
aankoop van dit actiefornuis.

Een Stoves fornuis
biedt grenzeloze
mogelijkheden, zowel
in uiterlijk als in
functionaliteit.

Vraag bij Keuken-hof Keukens naar
de actieperiode.

Het plezier in koken!
www.stoves.nl

Droomt u hier ook wel eens van?

EEN tHuiSKoK
DiE EEN compLEEt
DiNEr Bij u KooKt

Laat ons uw dromen realiseren!
Als u uw keuken bij Keuken-Hof Keukens aanschaft en wij uw financiering of
hypotheek mogen verzorgen, dan doen wij de thuiskok cadeau.
Deze aanbieding is maximaal houdbaar tot januari 2018.

Bel ons voor meer informatie.
Verheul l Huis & Hypotheek Schagen:
Nieuwstraat 47 | 1741BV Schagen | 0224 217600

www.phverheul.nl

Kooning Schiphol B.V. feliciteert
Keuken-hof Keukens met
het 30-jarig bestaan!
De goede samenwerking tussen ons begon 10 jaar
geleden via een gezamenlijke relatie. We liggen qua
afstand niet direct bij elkaar, maar zijn door de jaren
heen wel zeer met elkaar verbonden. Wij zijn erg
dankbaar voor de warme en fijne samenwerking en
hopen nog vele jaren op deze fantastische relatie voort
te kunnen bouwen! Op naar de volgende 30 jaar!

Kooning Schiphol B.V.

BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG.

groothandel voor de bouw en industrie
Cateringweg 7 | 1118 AM Schiphol Noord
020 406 60 66 | verkoop@kooning.nl

Home is where your app is.
Waar en wanneer u maar wilt contact met uw huishouding met Home Connect.
thefuturemovingin.nl/homeconnect

Your
household
in one app.

De wereld van technologische innovatie is constant in beweging. Apparaten worden steeds
slimmer en steeds vaker digitaal verbonden. Met de op wifi aangesloten huishoudapparaten
van Siemens en Home Connect, bereikt deze ontwikkeling nu ook uw huis. De synergie
van wifi-apparatuur, intelligente software en een intuïtieve app, biedt u vele mogelijkheden.
De een maakt het huishouden makkelijker, terwijl de ander compleet nieuwe toepassingen
mogelijk maakt. Alle apparaten maken uw leven efficiënter en gemakkelijker dan ooit
tevoren. Zodat u meer tijd overhoudt om de dingen te doen die u leuk vindt.
For a life less ordinary.

Siemens. The future moving in.

016026_Siemens_Adv Home Connect_Oven_Keukenhof Keukens_185x135mm.indd 1
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landal

Green Parks
Golf en Beach Resort
Ooghduyne’ doet
meer dan tien jaar
zaken met KeukenHof Keukens

Sinds 2015 is Alexander Peulen

“Over de kwaliteit en service van

Landal

Beach

Resort

Ooghduyne

directeur van beheermaatschappij

Keuken-Hof-Keukens zijn we bijzon-

doet het als vakantiepark bijzonder

Ooghduyne. Het bedrijf heeft onder

der tevreden. Er is sprake van een

goed, met name de luxe strandhuis-

meer ‘Golf en Beach Resort Oogh-

langdurige samenwerking. We we-

jes direct aan zee, zijn erg in trek.

duyne’ in Julianadorp in beheer.

ten wat we aan elkaar hebben”, al-

“We hebben er nu 81 en bouwen er

Regelmatig worden vakantievilla’s

dus Alexander Peulen. De keukens

10 bij omdat er zoveel vraag naar

gerenoveerd. Keuken-Hof Keukens

die in 2016 geplaatst worden, zijn

is. Volgens een vast onderhouds-

is meer dan 10 jaar preferred part-

helemaal up-to-date voor wat betreft

schema worden ieder jaar gemid-

ner en plaatst nieuwe keukens bij

uitstraling, materiaal, apparatuur,”

deld zo’n tien vakantievilla’s hele-

de restyling van het interieur van

en duurzaamheid, voor duurzaam-

maal ‘gestript’. We vervangen dan

vakantievilla’s

appartementen.

heid ontving Ooghduyne onlangs

o.a. de keuken en de badkamer,

Alexander Peulen: “Vanaf dat ik hier

de gouden Green Key. De nieuwe

brengen een nieuwe vloer aan, be-

werkzaam ben, eerst als parkmana-

keukens zijn vervaardigd van mili-

hangen de kamers met glasvliesbe-

ger vanaf 2005 bij Landal en later

euvriendelijk Bioboard. Bioboard is

hang en plaatsen nieuwe meubels.

als directeur bij Ooghduyne, weet ik

PEFC-gecertificeerd en hiervoor hoe-

Het levert ons als vakantiepark een

niet beter dan dat Keuken-Hof onze

ven 37% minder bossen te worden

hogere waardering op van onze

vaste partner is.“

gekapt.’’ aldus Alexander Peulen.

gasten.”

en
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30
jarig
jubileum
met jullie

PROFICIAT
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Va gefeliciteerd

• Nieuwbouw • Verbouw
• Onderhoud • 24 uursdienst
BEL ONS GERUST VOOR EEN OFFERTE!
MAAK OOK GEBRUIK
VAN ONZE

De Wieken 56 Hippolytushoef Tel. 0227-591244

info@keppelbouw.nl

www.keppelbouw.nl
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Visrestaurant

‘Basalt’

is hotspot aan het
Unesco-Werelderfgoed ‘Waddenzee’

Recept uit de keuken van Basalt:
Schaaldieren bisque

Schaaldieren bisque
1 ui
•

•

2 tomaten

takje peterselie

•

kwart sinaasappel
gambaschillen

tomatenpuree
•

2 l water

•

zout

•

•

•

•

•

400 gr

klein blikje

scheutje cognac

200 gr roomboter

peper

•

Bouillonpasta

•

maizena
1. Zet de gambaschillen samen
Sandor Dijkstra is chef-kok van vis-

we nieuwe tafels op het terras.”

met de ui aan in de olijfolie.

restaurant Basalt in Den Oever. Direct

2. Voeg de zout, peper,

aan de haven gelegen, met een ruim

Gasten waarderen vers

terras, biedt het bezoekers de unieke

“Verse vis is onze specialiteit. We

ervaring van binnenkomende en ver-

betrekken de vis direct van de Wie-

trekkende vissersschepen. In de keu-

ringer Viskoerier: verse kabeljauw,

ken wordt Sandor ondersteund door

zeetong,

kok Rene Hiemstra.

Populair is onze visschotel, een vis-

garnalen,

oesters

enz.

schotel voor twee personen. Vijf
Onlangs is het interieur ingrijpend

soorten vis: sliptong of zeetong,

vernieuwd. Met natuurlijke materia-

kabeljauw, zalm, zeewolf en schol.

len als steigerhout en visserstouwen

De vis wordt gecombineerd met

is een sfeervol geheel ontstaan. De

zuurkool-puree, stoofpeer, andijvie

bar die Bonne zelf heeft bedacht is

en gepofte paprika. Zelfs vanuit Am-

door Keuken-Hof geplaatst. Nieuwe

sterdam komen gasten speciaal naar

buffetten en kasten completeren het

ons voor de verse vis.” Toeristen be-

geheel. Sandor Dijkstra: “De afgelo-

zoeken in voor- en najaar, zomer en

pen jaren is regelmatig vernieuwd,

winter, restaurant Basalt. Meer en

zo is in de keuken een nieuwe vloer

meer wordt via de websites www.

aangebracht en is de keukenappa-

restaurantbasalt.nl en www.eet.nu

ratuur vervangen. Verder hebben

gereserveerd.

bouillonpasta, peterselie, tomaat
en sinaasappel toe.
3. Blus dit af met de cognac.
4. Voeg de tomatenpuree toe en
laat het op laag vuur ontzuren.
5. Voeg het water toe en laat de
soep op middelhoog vuur 2,5 uur
inkoken.
6.Giet de soep door een zeef
met passeerdoek.
7. Laat de soep nog even koken
en bind hem af met maizena.
8. Voeg als laatste de roomboter
toe.
9. Garneer de soep met
Hollandse garnalen en bosui.

Het juiste adres voor
Timmerwerk op maat
• Kozijnen
• Ramen
• Deuren
• Bouw
• Verbouw

Keuken-Hof
Keukens,
gefeliciteerd met
jullie 30 jarige
jubileum

Proficiat!

Met 30 jaar Keuken-Hof Keukens
Wij staan voor mobiliteit en omdat wij weten hoe belangrijk dit voor
jullie is, helpen wij jullie graag ook de komende 30 jaar op weg.

Havenkade 21 | 1775 BA Middenmeer
Telefoon: 06 10838362 / 06 10037860
www.werkplaatswieringermeer.nl
info@werkplaatswieringermeer.nl

Poelweg 56 | 1778 Kc Westerland
Tel: 0227-591213 | Info@Autobedrijfleonslijkerman.nl

Autobedrijfleonslijkerman.nl

ATAG feliciteert
Keukenhof met haar
30-jarig jubileum
CX4511D

Ook ATAG viert feest!
De multifunctionele oven met geintergreerde
magnetron CX4511D is door de Consumentenbond
uitgeroepen als ‘Beste getest’. Het tijdloze design,
intuïtieve bediening met kleuren TFT-display in
combinatie met prachtige testresultaten maken
hem de beste keuze.

30 jaar Keuken-Hof
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Romke en Hielkje de
Jong: ‘Keuken-Hof
Keukens is onze eigen
hofleverancier’

Stoer open keuken is

aanwinst
interieur
Romke en Hielkje de Jong kennen

manier

werden

geplaatst.

Zo

is

fan van de twee wokbranders naast

Keuken-Hof Keukens zeker meer dan

een sterke vertrouwensrelatie opge-

de

15 jaar. Tot 2013 runden zij met suc-

bouwd waardoor je weet wat je aan

zegt hij glimlachend ter wijl hij in

ingebouwde

inductieplaat,”

ces vakantiepark ‘de Kuilart’ in Kou-

elkaar hebt. Je kunt gerust zeggen

een wokpan roert waarin een geu-

dum. Meer dan 25 jaar leidde het

dat ze onze ‘hofleverancier’ zijn ge-

rend

Friese ondernemersechtpaar met pas-

worden.”

wordt.

bonengerecht

klaargemaakt

sie het unieke vakantiepark aan de
Friese ‘Fluessen’.

De moderne open keuken in de

Aan de grote kastenwand zijn sym-

kleur

metrisch twee stoomovens en een

taupe

vormt

in

het

ruime

Voor het plaatsen van de keukens in

Friese herenhuis een harmonisch

magnetronoven

de vakantievilla’s en appartementen

geheel met de rest van de ruimte.

der zijn op advies van Keuken-hof

ingebouwd.

deden Romke en Hielkje steeds naar

Romke de Jong: “De brede keuken

twee

tevredenheid zaken met Keuken-Hof.

is voor ons een ontmoetingsplek.

Een grote Amerikaanse koelkast met

Romke de Jong: “In de loop der ja-

Dat wordt nog eens versterkt door

twee deuren, Miele koffiemachine

ren hebben we 55 keukens afgeno-

de hoge bar-krukken die uitnodigen

en

men die steeds op een no-nonsense

tot aanzitten. Zelf ben ik een grote

deze stoere keuken.”

afwasmachines

Quooker-kraan

Ver-

ingebouwd.

completeren
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Acht toptrends

1.

Uit recent onderzoek van

2.

Qumedia (2016) komen de
volgende toptrends naar voren:
1. Meer laden, minder kasten
2. Kookeilanden
3. Keuken en woonkamer in één
4. Minder bovenkasten
5. High-tech apparatuur
6. Toename van het aantal
apparaten
7. Luxere werkbladen
8. Greeploze keukens

bepalen de komende jaren het beeld

toptrends
3.

30 jaar Keuken-Hof

7.

5.

8.

4.
materiaal. Daarnaast zien we dat

sfeervol is PITT-Cooking, het integre-

betonlook in opkomst is. Merken zo-

ren van kook- en wokpitten in het keu-

als AEG, ATAG, Miele, Siemens en

kenblad. Met PITT-Cooking voeg je in

Bosch schenken tegenwoordig veel

je keuken extra beleving toe.

aandacht aan wat wel ‘connectivity’

6.

wordt genoemd. Het betekent dat je

Natuurlijke materialen

‘digitaal’ verbonden bent met het

Vooral in steden als Amsterdam,

keukenapparaat

bijvoorbeeld

Rotterdam, Utrecht, Den Haag en

een smartphone of tablet. Zo is de

via

Eindhoven zien we dat in zoge-

iPhone uit te rusten met speciale

naamde Loft-woningen, een grote

app’s om keukenapparatuur zoals

open ruimte, een apart type keuken

koffiezetapparaten en ovens op af-

wordt geplaatst. Omdat er in dit

Consument gaat voor keukentrends
als innovatie, gemak en beleving

stand te bedienen. Noodzakelijk is

geval sprake is van één grote open

wel de aanwezigheid van Wifi of

ruimte wordt veelal gekozen voor

Recente keukentrends zijn samen

een ander mobiel netwerk.

een royale keuken. Het sluit aan
op de trend dat de keuken vaker

te vatten in enkele samenhangende
ontwikkelingen. Ten eerste, de ge-

High-tech apparatuur

betrokken wordt bij de woonkamer.

makstrend, die tot uitdrukking komt

Geavanceerd is het systeem met de

Voor wat betreft lades en kasten

in de toegenomen digitalisering bij

naam ‘Mykie’ (Siemens en Bosch).

kan worden opgemerkt dat die bre-

de bediening van de keukenappara-

Mykie is een spraakgestuurde keu-

der worden uitgevoerd.

tuur. Ten tweede zien we innovatieve

kenassistent.

concepten die een efficiënte ‘work-

beeld wat er in de koelkast staat,

Meer en meer worden lades en kas-

flow’ in de keuken bevorderen. Ten

hoe lang een cake in de oven moet

ten greeploos uitgevoerd. Bij de

derde, constateren we meer aan-

staan en hoe iemand zijn of haar kof-

kleurstellingen van keukens valt op

dacht voor de kookbeleving, plezier

fie drinkt. Innovatief zijn de nieuwe

dat met kleurcontrasten wordt ge-

en gezelligheid die tot uitdrukking

afzuigsystemen. Zo zijn er nieuwe

werkt, zoals grijs-wit of zwart-wit.

komen in onder andere de visie dat

systemen voor het afzuigen achter

Ook zien we een sterke voorkeur

de keuken gezien wordt als een on-

de kookplaat (downdraft) of tussen

voor natuurlijke materialen: hout,

derdeel van de woonkamer.

de kookzones. Fabrikant NEFF heeft

beton, graniet en glas. Deze mate-

Mykie

weet

bijvoor-

dit verder verfijnd in een kookplaat

rialen komen eveneens naar voren

De consument heeft een voorkeur

met afzuiging van powermove tot

in de keuze van het keukenwerk-

voor een strak design en glanzend

automatic air sensor. Innovatief en

blad.
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RUUD SCHOLTEN
DIENSTVERLENING
• Keukenmontage
• Timmerwerk
Jupiterstraat 59
1771 BH
Wieringerwerf
• Gas,
water,
CV
T: 0227 603 491
• Vloerverwarming
frezen
M: 06 1209 8017
rs.dienstverlening@ziggo.nl
• Trap renovatie
• Tegelwerk
• Elektra
• Betonboringen
RUUD
SCHOLTEN
• Betonzagen
DIENSTVERLENING
• Beton hakken

RUUD SCHOLTEN
DIENSTVERLENING

piterstraat 59
771 BH Wieringerwerf
Jupiterstraat 59
1771491
BH Wieringerwerf
0227 603
T: 0227 603 491
: 06 1209
8017
M: 06
1209 8017
rs.dienstverlening@ziggo.nl
dienstverlening@ziggo.nl

Uw keuken verdient
alleen het beste.
Serie | 8 ColorGlass ovens
Om ervoor te zorgen dat u nooit uitgekeken raakt op uw keuken, zijn er Serie | 8
apparaten in het tijdloze ColorGlass-VolcanoBlack. Dankzij de ideale combinatie
van glas en metaal passen deze apparaten naadloos in elke moderne keuken.
Daarnaast is onze ColorGlass range bijzonder gemakkelijk schoon te maken.
Vind meer informatie over ovens op www.bosch-home.nl

016003_Bosch Adv_Keukenhof_185x135mm.indd 1
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AKKERweg 6 • Den OEVER • TEL. (0227) 51 13 16 • INFO@DIRKS.NL

WWW.DIRKS.NL

Van Harte met
jullie 30 jarig
jubileum

totaalleverancier

betrokken

in maatwerkbladen

betrouwbaar
succesvol

Topline maatwerkbladen
uw totaal leverancier
voor alle soorten werkbladen

Kijk ook naar onze marmerlook en cementlook
werkbladen in verschillende materialen.

Calacatta

5547V (TO)

Cement Grey Grain

Beton K016

Beton River Wash

Topline maatwerkbladen B.V.

ROBERTVANENGELENHOVEN.NL

Grensstraat 6 I 7041 GZ `s Heerenberg
info@toplinemwb.nl I www.toplinemwb.nl

Zeeman Reclamegroep Keuken-Hof Keukens.indd 1

Hoe je chocolade
verandert in cioccolato
Buono Bravo Boretti

Hoe Boretti uw keuken verandert
in een cucina
Met Boretti proeft u Italië. Passie, hartstocht en liefde voor koken zijn voor ons de basis
ingrediënten. In alles wat ons beweegt, streven wij naar de ultieme beleving. Iets wat
we doen door kwalitatief hoogwaardige producten te ontwikkelen die ieder kookhart
sneller zal laten kloppen. Vanuit onze Italiaanse roots en vakmanschap weten wij hoe u
een keuken in een cucina verandert. Ontdek Boretti.
Verkrijgbaar in een breedte van 70 tot 151cm. Variërend van 4 tot 7 branders en FryTop.
Als gas, inductie of keramisch. In elke ralkleur beschikbaar.

Voor meer informatie over Boretti en storelocator gaat u naar www.boretti.nl. Buono Bravo Boretti!

23-11-2016 14:03:14
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Piet de Boer: “We waren
gecharmeerd van de no
nonsens aanpak, een keuken
als deze zie je niet vaak!”

keuken’

‘een hele unieke
De familie de Boer uit Bovenkarspel

stond ons direct aan. We hebben dus

gevonden moest worden: een plasma

kocht ook bij Keuken-Hof Keukens

ook na de verbouwing in een nieuw-

recirculatie-afzuigkap die in een ei-

hun keuken. “Ik ben bij Keuken-Hof

bouwhuis een prachtige uitbouw en

gen ontwerpframe hangt. Voeg daar-

Keukens beland omdat deze zaak

keukeneiland gerealiseerd. We heb-

bij de bar en het houtwerk die deels

zondags open was en op dat moment

ben op advies van Bonne Akse een

verzonken in het keukenblad zijn

op onze route lag richting het strand.

keuken gekozen met niet meer appa-

verwerkt, het idee voor de verlaging

Uiteraard hebben wij daar voor bijna

ratuur dan nodig is, zoals een super

in het blad kwam bij de Keuken-Hof

heel Nederland af gereden op zoek

goede wokbrander, koffiezetappa-

vandaan, en je hebt een hele unieke

naar de juiste keuken.”

raat, stoomoven (Atag) en uiteraard

keuken. De installatie van de keu-

een afwasmachine, een cooker-kraan

ken is goed verlopen door nette en

“We wisten wel ongeveer hoe de

alsmede een koel- en vriescombina-

vakbekwame medewerkers. Ook de

keuken er uit moest zien. Regelma-

tie. Verder wilde ik geen gat in het

service naderhand hebben we als

tig hebben we

dak, waardoor voor de afvoer van

bijzonder goed ervaren. Je kan altijd

de afzuiginstallatie een oplossing

bellen als er wat is.”

Bonne.

Zijn

no

contact gehad met
nonsens

aanpak
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Met de aanschaf van een

Greenline
Keuken
kies je voor een duurzame toekomst

De consument kiest bewuster dan vroeger. Bij de keuze van een keuken wordt niet alleen
gekeken naar het design en de uitstraling, het aspect duurzaamheid van het materiaal speelt
een belangrijkere rol. Het gaat dan zowel om kwaliteit als de samenstelling van het
materiaal. Kortom, duurzame, milieuvriendelijke keukens zijn helemaal ‘in’ en laten zien
dat je aan de toekomst van de aarde denkt en niet alleen aan je eigen voordeel.

30 jaar Keuken-Hof

Greenline keuken is duurzaam, groen en milieuvriendelijk.
Een ecologisch verantwoorde woon-

maisvezels, eenjarige planten en

ceerd. Het materiaal is leverbaar in

en werkomgeving staan tegenwoor-

verantwoord hout. Dit hout is PEFC

alle denkbare kleuren, van hout tot

dig bij de consument, overheid en

gecertificeerd, wat betekent dat het

mat of in hoogglans.

bedrijfsleven op nummer één. Om

hout afkomstig is van duurzaam be-

meerdere redenen. Het levert bijvoor-

heerd bos. Bioboard is milieuvrien-

Functionaliteit en ergonomie

beeld een voorkeurspositie op wan-

delijk en energiezuinig, bovendien

Het Duitse Rotpunkt maakt al meer

neer de woning of het kantoorpand

is het volledig recyclebaar.

dan 75 jaar kwaliteitskeukens en

verhuurd of verkocht wordt. Grote

staat garant voor de duurzame kwa-

internationale ondernemingen kiezen

Gewichtsverlaging

liteit van de Greenline keukens. Ze

namelijk bewust voor dit type gebou-

Het plaatmateriaal heeft een hoge

worden volgens de modernste pro-

wen omdat het past bij hun eigen

stabiliteit en wordt toegepast voor

ductiemethoden gemaakt en uitge-

duurzaamheidsbeleid.

uiteenlopende

Bio-

voerd in eigentijdse designs. Aan

board is 30% lichter in gewicht en

functionaliteit en ergonomie wordt

Bioboard

hier voor is 37% minder hout nodig.

topprioriteit gegeven. Kortom, wie

Keuken-Hof Keukens levert Greenline

Gewichtsverlaging draagt bij aan

een Greeline keuken aanschaft, doet

Keukens die door het Duitse bedrijf

het gebruiksgemak. Het vergemak-

dit niet alleen om zichzelf een ple-

Rotpunkt zijn geproduceerd. Het zijn

kelijkt het transport en de bewer-

zier te doen maar denkt ook na over

keukens die vervaardigd zijn van

king. Keukens, bijkeukens en kasten

de toekomst. Een Greenline keuken

Bioboard. Bioboard is plaatmateri-

voor woon- en slaapkamers kunnen

is duurzaam, groen en milieuvrien-

aal samengesteld uit snelgroeiende

van

delijk.

Bioboard

keukenkasten.

worden

geprodu-
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Für mich und mein Zuhause

TOPDESIGN IN DE KEUKEN
MET DE NIEUWSTE
BAUKNECHT APPARATUUR
De nieuwe serie inbouwapparaten van
Bauknecht is voorzien van een ultrastrak design
en innovatieve functies. De premium look met
RVS handgrepen geeft een luxe uitstraling aan
elke keuken. Onze nieuwste inbouwapparatuur
is eenvoudig te bedienen met Touch Control en
een intuïtief display. De Duitse degelijkheid van
Bauknecht garandeert een lange levensduur,
zodat u eindeloos kunt genieten van heerlijke
pure gerechten.
www.bauknecht.nl

Volledig intuïtief en interactief
te programmeren voor

buitengewone
bakresultaten.

Touch

Selecteer en kook
met een druk op de knop.

Geen vermenging van
smaak of aroma.

Bak met niet te evenaren
knapperigheid.

Door de centrale programmaknop bedien je de Absolute-ovens en -combimagnetrons in één
simpele handeling. Met 6TH SENSE stelt het apparaat de optimale bereidingswijze en temperatuur
voor. De oven beschikt over turbo hete lucht en je kunt tot wel drie gerechten tegelijk bereiden.
De combimagnetron bereidt je gerechten door de CrispTM-technologie drie keer sneller dan een
gewone oven. De Absolute-lijn van Whirlpool: een stijlvol design en perfecte resultaten!
www.whirlpool.nl

WPNL-00488 BK & WP Adv_210x265_v2.indd 1
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Vakantieparken en
appartementencomplexen
vereisen snelle montage
Keuken-Hof
Keukens is
betrouwbare
projectpartner
in zakelijke
markt

Keuken-Hof Keukens heeft in de der-

tencomplex De Brug in Middenmeer

tig jaar van haar bestaan een onder-

(16

appartementen),

appartemen-

scheidend specialisme weten te ont-

tencomplex Werfdael in Wieringer-

wikkelen. Naast de particuliere markt

werf, Landal GreenParks Ooghduy-

levert Keuken-Hof Keukens al jaren

ne, Vakantiepark Klein Vaarwater op

keukens aan partners in de zakelijke

Ameland, Boomhiemke op Ameland,

markt. Keukens, bijvoorbeeld voor

vakantiepark

een appartementencomplex in de re-

Makkum en vakantiepark De Kuilart

gio of keukens in vakantiewoningen

in Koudum.

Zuiderzee

State

in

op een bungalowpark.
Het leveren van betrouwbare kwa“We hebben in de loop der jaren zo-

liteit is het belangrijkste argument

wel kleinschalig als grootschalig uit-

voor de zakelijke partner. Niet on-

eenlopende projecten gedaan. Wan-

belangrijk is dat een vakantiepark

neer je als bedrijf uitstekend werk

een keuken graag binnen een dag

levert, wordt dat meestal gewaar-

geplaatst wil hebben. Jan Heijer-

deerd met een vervolgopdracht”, legt

man: “Zij willen het appartement

Jan Heijerman uit. “Ook hier geldt

of vakantiehuis zo snel mogelijk

de mond-tot-mondreclame. Bedrijven

weer verhuren. Wij werken daar-

vertellen het aan elkaar door”, voegt

om met vaste eigen montageteams

hij eraan toe. Projecten zijn onder

die snel en efficiënt werken.”

meer uitgevoerd voor appartemen-

terugblik
30 jaar Keuken-Hof Keukens

Wij staan al meer dan 30 jaar voor kwaliteit en service
voor een scherpe prijs. Onze filosofie is heel eenvoudig:
met liefde en enthousiasme voor het vak creëren wij
keukens die in deze tijd passen en tevens tijdloos zijn.
Keukens die waarden en traditie uitstralen en hun weerga
niet kennen. Wij streven voortdurend naar de hoogste
kwaliteit. Beleef vandaag de keukens van morgen!

NIEUW

QUOOKER

FLEX

DE KOKENDWATERKRAAN
MET FLEXIBELE UITTREKSLANG

De FLEX is de nieuwste innovatie van Quooker. Een kokendwaterkraan, uitgerust met een soepele uittrekslang
voor warm en koud water. Het wassen van slabladeren gaat hiermee bijzonder makkelijk, net als het schoonspoelen van die ene te grote snijplank. Dankzij de kokendwater-stop kan de FLEX geen kokend water geven als de
slang uitgetrokken is. Daardoor is hij 100% veilig in gebruik. De Quooker FLEX is verkrijgbaar in twee finishes,
chroom en roestvrij staal. Bezoek een Quooker-dealer om de FLEX in het echt te zien of ga naar quooker.nl voor
meer informatie.

Keuken-Hof Keukens
Schelphorst 62, 1771 SN Wieringerwerf
t. 0227 603002, e. info@keukenhofkeukens.nl

www . keukenhofkeukens . nl

