
oor hun nieuwe huis, dat ze
inmiddels bewonen, waren
Erwin en Krina Draijer op
zoek naar het meest simpele

model keuken. Hun keuze voor
UwKeukenAdviseur was volgens
Erwin net zo eenvoudig. “Deze zaak
lag op de route van ons bedrijf naar
huis. We vonden hier wat we zochten,
dus verder hoefden we niet te kijken.”

Erwin vertelt dat bij hen thuis de
woonkamer de leefruimte is en dat er
in de keuken gegeten wordt. “Het is
een kleine, muisgrijze keuken. Met de
eettafel erin past het nét. Een voor-
deel: hoe kleiner het is, hoe minder
rotzooi je laat slingeren. Om het leef-
baar te houden móét je namelijk wel
opruimen. Krina en ik werken allebei
in ons bedrijf en hebben weinig tijd
om te koken. Als het mijn beurt is,
maak ik vaak Hollandse pot, Italiaans
of nasi. Wat dat betreft is een wok-
brander ideaal. Bijna alles kun je in
een wok roerbakken en het is nog lek-
ker ook. Ik maak er dan graag iets
extra’s van, waarbij het altijd de vraag
is hoe het eindigt.”

Behangen en geschilderd
Creatief en makkelijk, die begrippen
zijn ook terug te vinden in het interi-
eur van de Draijers. “Ik heb de keuken
zelf opgehaald en met familie en
vrienden geplaatst. Met collega’s heb
ik de leidingen gelegd en ik heb zelf
nog behangen, geschilderd en gestu-
kadoord. De vloer is afkomstig uit
mijn eigen bedrijf (de Draijers doen in
houten vloeren, parket, laminaat en
zonwering, red.) en is vrijwel onder-
houdsvrij. De putten die erin zitten
horen bij zo’n 17e eeuws gerookte
witte vloer. De vloer ligt in zowel de
open keuken als de woonkamer.
Ideaal met kinderen en huisdieren!
Vloerverwarming had heus gekund
onder de houten planken, maar wij

hebben gekozen voor een plintheater.
Deze blaast warme lucht uit, ook heel
efficiënt!”

Strak en sfeervol
Hoe ‘happy’ Erwin ook is met zijn keu-
ken, eigenlijk heeft deze woonruimte
voor hem geen prioriteit. “Wij willen
geen dertig jaar tegen dezelfde keuken
aankijken; voor ons is een keukenblok

een meubelstuk dat je na tien jaar
helemaal vervangt, inclusief de appa-
ratuur. En als je een goedkoper model
neemt, dan wissel je inderdaad wat
makkelijker. Mijn vrouw was overigens
niet mee toen ik dit exemplaar uit-
zocht. Ik heb het haar later wel laten
zien en ze was het er mee eens. Wij
weten intussen wat we aan elkaar
hebben, dat scheelt. We zijn allebei
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Erwin Draijer: “We vonden bij
UwKeukenAdviseur wat we zochten, 
dus verder hoefden we niet te kijken.”
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heel blij met onze vaatwasser,
koel/vriescombinatie en vijfpits kook-
plaat. Een oven of magnetron paste
niet meer, maar daar zitten we niet
mee. Alles aan het keukenblok is uitge-
voerd in chroom en zilvertinten, wat
het leuk doet bij het donker eiken in de
huiskamer. Sommige mensen vinden
dat oubollig, maar wij vinden het een
mooie combinatie van strak en sfeer.”

‘Onderhoudsvrij en makkelijk opgeruimd. Ideaal!”

Erwin en Krina Draijer
blij met hun

knusse keuken
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De keuken van UwKeukenAdviseur
was op maat gesneden voor de woning

van Erwin en Krina Draijer.
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