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Beste lezer,
U leest de tweede editie van de nieuwsbrief van "Kwaliteit In Verbinding"; mijn
meubelmakerij voor kleine en grotere projecten in hout.
Een paar keer per jaar zal ik voorbeelden
van mijn werk op deze manier laten zien.
Interesse? Meld je aan, dan houd ik je op
de hoogte.
Vragen, opmerkingen, opdrachten,
ideeën? Van harte welkom!
Ik wens je kijk- en leesplezier! En op de
website vind je meer informatie!
Jurjen Hooghiemstra

Kwaliteit In Verbinding
Ariensweg 5
6711 PE Ede
Tel. 0318 - 611 950
Meer informatie:
www.kwaliteitinverbinding.nl
E-mail: jurjen@kwaliteitinverbinding.nl
KvK Arnhem: 09180550

Audiomeubel in iepenhout
Een bijna omvallende stapel apparaten met een kluwen snoeren erachter ontsierde eerst deze hoek van
de kamer.
Nu staat er dit precies op maat gemaakte iepenhouten meubel, dat bovendien nog eens twee meter cd’s
herbergt.
Het ladengeleidersysteem is gedempt, zodat de lades
onhoorbaar dicht schuiven. De tv is draaibaar, en
naast de dvd-recorder is er juist nog ruimte voor de
diverse afstandsbedieningen.

Bankje in rode esdoorn

In het avondlicht komt de rode gloed die het
hout van deze rode esdoorn kenmerkt, nog
beter tot zijn recht.
Uit een “moeilijke” plank - er zitten diverse
grote noesten in - maakte ik een bankje cq.
bijzettafel voor binnen.
Rondom de noesten hebben de houtnerven
een golvend patroon, prachtig om naar te
kijken.

Garderobekast
Deze kast in hartje den Haag heeft niet alleen een interieur van beuken, ook de deuren zijn geheel in beuken en
beuken multiplex uitgevoerd.
De indeling van zulke kasten is geheel vrij. Deze kast
benut efficiënt de ruimte tot aan het plafond terwijl een
scheve hoek aan de kamer links ook netjes in de kast is
opgenomen, en tot nuttige ruimte is omgezet.
De katten van de eigenaars vinden deze nieuwe speelplek ook reuze interessant.

Deur in Breukelen
Aan de achterkant van een leuk vakantiehuis bij Breukelen, aan de
Loosdrechtse Plassen, had in deze
deur de houtrot toegeslagen.
De deur is allesbehalve standaard en
ook grenen schroten, de bekleding
van de deur, zijn niet makkelijk meer
te krijgen.
Ik vind het dankbaar werk om zo’n
klus in een - afgezien van deze achterdeur - met liefde onderhouden
huis te doen. Het is er werkelijk een
paradijsje, dat je in de nabijheid van
zoveel grote steden en snelwegen
niet zou vermoeden.

Samen doen
Heeft u wel ‘s een timmerklus die u zelf zou willen
doen, maar waarvoor u net een paar handen tekort
komt?
Of waarvoor u net niet het gereedschap hebt, of wat
handigheid mist? Of heeft u huisgenoten die uw werk
wel waarderen, maar niet zo’n tijd in de rommel willen zitten als u nodig zou hebben om uw karwei alleen te klaren?
U kunt met mij een werkverdeling afspreken. U huurt
me dan per dagdeel - met gereedschap - in.
Zo wordt het doenlijk om de zolder ‘s goed in te richten, of om in een lastige hoek een precies passende
boekenkast te plaatsen.
Hoe we het werk ook verdelen - ook als u de uitvoering helemaal aan mij overlaat - het begint altijd met
uw idee en initiatief! Ik hoor graag van u!

