
  Henk van Leeuwen 
Timmerwerken
Als je in drieëntwintig jaar tĳd uitgroeit van 
een kleine timmerwerkplaats naar een veel-
zĳdige onderneming met een team van ge-
dreven specialisten doe je iets goed. Heel 
goed. Van oorsprong renoveerde Henk 
van Leeuwen houten scheepinterieurs. Dat 
vakmanschap voert vandaag de dag nog 
steeds de boventoon in het bedrĳf en bin-
nen het enthousiaste team. Vakkundig op-
geleid, gemotiveerd en gedreven; iedere 
medewerker staat garant voor kwaliteit. 

Henk van Leeuwen timmerwerken vertaalt 
interieurideeën naar creatieve en oogstre-
lende ontwerpen van hoogstaande kwali-
teit, met passie en plezier.

de hele boerderĳ gebruikt wordt. We waren er zelf 
nooit opgekomen om deze onderhoudsvrĳe HPL 
op een kast te gebruiken, maar het is echt prach-
tig!”

De klus uitstekend geklaard!
“Het hele traject van advies tot de complete afwer-
king heeft ongeveer 3 maanden in beslag geno-
men. Nu kan onze keuken er weer heel wat jaren 
tegenaan. We zĳn enorm tevreden over het fami-
liebedrĳf Henk van Leeuwen Timmerwerken. Men-
sen hebben toch hun verwachtingen en daar moet 
je als leverancier dan maar aan zien te voldoen. Dit 
maken ze echter absoluut waar! Het zĳn hele aardi-
ge en vakkundige mensen, die je dit werk absoluut 
kunt toevertrouwen. We hebben nog een mooie 
klus klaarliggen voor het team, want onze trap is 
dringend aan vervanging toe. En tja, daar heb je 
gewoon vakmensen voor nodig! We zĳn erg blĳ 
dat we die nu gevonden hebben.” 
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Een tweede leven 
voor je keuken!
Een droomboerderij nabij Susteren
Het leven van een keuken valt niet mee. Er wordt 
immers dag in, dag uit gebruik van gemaakt. Geen 
wonder dat kastdeuren, werkbladen en ladefron-
ten op den duur verslĳten. Dat betekent echter niet 
per se dat je meteen op zoek moet gaan naar een 
nieuwe keuken. Met een vakkundige keukenreno-
vatie kun jĳ jouw keuken namelĳk een tweede le-
ven geven. Nieuwe kastdeuren, ladefronten en (in-
bouw)apparatuur maken een wereld van verschil. 
Maar ook de keuze voor nieuwe, frisse materialen 
geven een keuken al snel een heel andere uitstra-
ling. Henk van Leeuwen Timmerwerken bedenkt 
passende en slimme oplossingen voor iedere 
keuken, geheel op maat. Zo ook bĳ deze tevreden 
klanten.

Droomboerderĳ nabĳ Susteren
Het is inmiddels al 23 jaar geleden dat Angelique 
samen met haar man de grote stap maakte om een 
oude boerderĳ nabĳ Susteren te kopen. Het was 
een heel project om het voorheen geheel functio-
nele veebedrĳf om te bouwen tot woonhuis: maar 
dat is absoluut gelukt. De meer dan 200 jaar oude 
opslag, waar voorheen aardappelen, maïs en de 
trekkers gestald werden, is nu een prachtige woon-
kamer. De ruimte waar het voormalige bakhuis en 

de stallen voor kleinvee lagen, is omgebouwd tot 
een prachtige leefkeuken, die de verschillende 
onderdelen van het woonhuis en de binnenplaats 
met elkaar verbindt. 

Opknapbeurt
Hoewel Angelique nog steeds erg tevreden was 
over de opstelling van de keuken, werd het tĳd 
voor iets nieuws. “De indeling en plaatsing van het 
keukenblok waren nog helemaal naar wens, maar 

-
derd. Die moesten gewoon echt vernieuwd. Een 
nieuwe keuken kopen was onzin: de basis was 
nog gewoon goed. Daarom zĳn we via Google 
op zoek gegaan naar keukenrenovaties. Henk van 
Leeuwen kwam al snel naar voren en de mooie 
voor- en na-foto’s op de website schiepen meteen 
vertrouwen. Voor ons is het natuurlĳk ook nog lek-
ker dichtbĳ, dus we zĳn al snel langsgegaan om de 
mogelĳkheden te bespreken.”  

Uitstekend advies

wensen. “We willen nog wel zo’n 10 jaar in onze 
boerderĳ wonen, maar willen het daarna overdra-
gen aan de jeugd. En tja, die willen toch alles weer 

anders. We waren dan ook op zoek naar mooie en 
kwalitatieve renovatieopties, voor een prima prĳs. 
Fransien van Leeuwen heeft ons binnen dit kader 
uitstekend geadviseerd. Zo raadde ze ons aan om 
het binnenwerk van de kasten, wat nog prima in 
orde was, te behouden en enkel de fronten te ver-

Van het mooiste materiaal tot de perfecte kleur

groen gespoten, die ik zelf gekozen heb. In eerste 
instantie heeft Henk van Leeuwen geprobeerd om 
de kleur perfect te krĳgen in de eigen spuiterĳ, 
maar toen bleek dat de twee gemaakte proefpa-
neeltjes toch niet helemaal de kleur waren, heb-
ben ze de kleur op eigen initiatief opgestuurd naar 
het lab om de juiste kleurmenging vast te kunnen 
stellen. Gewoon zodat ik 100% de kleur kreeg die 
ik wilde. Dat is toch fantastische service! Ook heeft 
Fransien ons uitstekend geadviseerd over de ex-
tra kast met ingebouwde koelkast en combinatie-
oven, want wat ik daarmee wilde wist ik dan weer 
echt niet! Ze heeft ons enorm veel mogelĳkheden 
laten zien. We vielen direct op het motief van de 
HPL Ceramic roest bekleding die het uiteindelĳk 
geworden is. Het past echt bĳ het hout dat door 


