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ang voordat hun wens in vervul-

ling ging, had het echtpaar hun 

oog al laten vallen op een prachtig 

bouwperceel vlak bij de Hollandse 

IJssel. Toen er toestemming werd 

verleend om op deze kavel hun droomhuis 

te bouwen, konden ze hun geluk niet op. 

VERHUIZEN
“We woonden in een twee-onder-een-kap-

woning hier niet ver vandaan”, vertelt Monique  

over de verhuizing naar deze prachtige plek. 

Het koppel kwam in contact met de eige-

naar van het terrein en kreeg het voor elkaar 

om zowel een nieuw huis als een schuur te 

bouwen. Onderdeel van het inrichtingsplan 

dat zij maakten voor hun nieuwe huis, was 

vanzelfsprekend een bijzondere keuken. Die 

kwamen zij bij Tinello tegen. Ze weet nog 

precies hoe dat ging: “De vestiging in Hilver-

sum was net open. Het was de eerste koop-

zondag daar. Mijn man en ik gingen een kijkje 

L

Monique had heel duidelijk voor ogen hoe haar droomkeuken eruit moest 

zien: een kookeiland van stoer hout met daarop een antracietkleurig 

betonnen werkblad voorzien van Pitt-cooking. Daartegenover een hoge 

kastenwand, onderbroken door een spoelbak. De prachtige ligging van 

de keuken, grenzend aan de tuin, heeft ze vanzelfsprekend ook bedacht. 

Zo werd haar droom werkelijkheid.
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nemen en werden aangesproken door ont-

werper Ivan van den Brink. We bekeken eer-

der al vele keukens, maar toen we bij Tinello 

binnenkwamen en vlak voor ons een droom-

keuken zagen, waren mijn man en ik meteen 

overtuigd.”

VAN IDEE NAAR ONTWERP, 
VAN DROMEN NAAR PLANNEN
Monique was er zeker van dat ze een houten 

keuken wilde, maar de meeste houten keu-

kens vond ze veel te robuust. Tijdens haar ver-

kenningsronde viel het op dat verschillende 

keukenleveranciers alleen maar vroegen wat 

zij te besteden hadden. “Ivan was de eerste 

die meteen begon te schetsen”, vertelt ze. “Dat 

is leuker dan 3D-tekeningen en spreekt meer 

tot de verbeelding.” De keuze voor Tinello was 

door het echtpaar dan ook heel snel gemaakt. 

Na enkele gesprekken met Ivan, lag hun keuze 

definitief vast. Het resultaat mag gezien wor-

den. “Het is elke keer weer een feest om door 

mijn keuken te lopen.”

HARMONIEUS GEHEEL
Bij hun bezoek aan de showroom van Tinello 

zag Monique grote Bourgondische dallen op 

de vloer liggen. De combinatie van deze ste-

nen vloer met het stoere hout paste perfect in 

haar droomkeuken. Ook het werkblad van het 

kookeiland, uitgevoerd in beton, oogt heel 

mooi bij de combinatie van steen en hout. De 

barkrukken van Artistiek uit Den Hout maken 

het plaatje compleet. We twijfelden tussen 

een licht blad van natuursteen en dit beton-

nen, donkere blad. Het donkere blad leek me 

veel gebruiksvriendelijker. Stel je voor dat een 

van mijn gasten een glas rode wijn omgooit; 

in geval van een licht, natuurstenen blad zou 

ik dan toch bang zijn dat er vlekken ontstaan. 
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Met dit stoere beton maak ik me geen zor-

gen, dat kan wel wat hebben. En even zo be-

langrijk: ik vind het echt mooier.”

GEBRUIKERSVRIENDELIJK
Dat Monique ooit nog zo’n comfortabele 

keuken zou krijgen, had ze niet gedacht. “In 

mijn oude keuken moest ik altijd zoeken naar 

mijn pannen. Eén ding wist ik zeker: de inde-

ling van het nieuwe huis en ook de keuken 

moest heel efficiënt worden, met voldoende 

opbergruimte. Ivan bezorgde ons de juiste 

oplossing. Hij schetste een indeling met 

diverse grote lades, met voldoende ruimte 

voor bestekbakken van notenhout.” Aan 

technische hoogstandjes ontbreekt het ze-

ker niet in deze keuken. Zo bevindt de mo-

tor van de platte, stalen afzuigkap, die her-

metisch aan het plafond is bevestigd, zich 

buiten het huis en blijft het geluid tot een 

minimum beperkt.”

HANDIG KEUKENAPPARATUUR
Het echtpaar stelde een wensenlijst samen 

voor de apparatuur van hun keuken. “Ivan 

van den Brink zorgde na plaatsing van de 

keuken voor een monteur die alle appara-

tuur correct aansloot.” Het echtpaar opteerde 

voor een mengkraan met ernaast een aparte 

kokend water kraan van Quooker. “Het is een 

veilig idee dat het twee gescheiden syste-

men zijn. Zo kan ik niet per ongeluk kokend 

water gebruiken als ik mijn handen wil was-

sen.” Het Pitt-cooking-systeem dat in het 

werkblad is opgenomen, oogt erg stoer. In 

praktijk een bijzonder handig systeem dat 

van koken een feestje maakt. De grote roest-

vrijstalen koelkast met ijsblokjesmachine 

maakt de keuken compleet.

KEUKENPRINSES
“Een keukenprinses zou ik mezelf niet noe-

men, maar ik houd er van om lekkere hapjes 

te serveren.” Haar man kookt wel heel graag. 

Met kerst en andere speciale gelegenheden 

maakt hij met veel plezier een zevengangen-

diner klaar. “Hij is echt iemand die op zoek 

gaat naar lekkere recepten, de beste ingre-

diënten en de tijd neemt om een diner te 

bereiden”, vertelt ze trots.

MOMENT VAN BEZINNING
Een verse koffie verkeerd staat onder het kof-

fieapparaat. Zittend aan de bar van haar nieu-

we keuken kijkt Monique voldaan om zich 

heen. Ze herhaalt het nog maar eens: “Het is 

een feest om in deze keuken te vertoeven.” 

INFO: TINELLO Keuken & Interieur

info@tinello.nl, www.tinello.nl

TINELLO KAATSHEUVEL: 

Bevrijdingsweg 6, Kaatsheuvel, Tel: +31 416 27 79 17

TINELLO HILVERSUM:

2e Loswal 1, Hilversum, Tel: +31 35 628 41 42


