
Woonstijl*

West Betuwse Specialisten is een netwerk van vakmensen die elkaar aanvullen in het inrichten van 

het interieur of buitenruimte van uw woning of pand. Van fi nancieel advies tot dakkapel en van 

toelevering van materialen tot verwerking en montage.

In elke editie van Woonstijl lichten we 2 vakondernemers van dit netwerk uit. In deze editie Kleur & Sfeer en Betuwse Woonideeën!
Kijk voor alle specialisten en meer informatie op www.westbetuwsespecialisten.nl.

kleur & sfeer; 
enthousiast, service-gericht 
en kennis van zaken

Kleur&Sfeer
Rijthoek 17a, Haaften
Telefoon: 0418 653 650
info@kleursfeer.nl | www.kleursfeer.nl

laat uzelf ontzorgen!
• Doe bij Kleur & Sfeer in de showroom ideeën op voor uw toekomstige woning.
• Maak een afspraak voor een gratis kleur- en interieuradvies.
• Kom met behulp van een adviseur tot een mooi plan, met een eerlijke prijs.
• U kunt meteen aan de slag of laat Kleur & Sfeer als professioneel bedrijf het werk voor 

u uitvoeren.

“De woonstijl creëren 
die u voor ogen heeft, 
dat is onze drijfveer”

Arie van Dijk is de eigenaar en oprichter van de winkel Kleur & 
Sfeeradvies B.V. in Haaften. De winkel runt hij samen met zijn dochter 
Arjanne. Arie vertelt enthousiast: “Ik ben 26 jaar geleden begonnen 
met mijn schildersbedrijf Dijkwaard. Het schildersvak zit echt in mijn 
bloed. 5 Jaar geleden kreeg ik een opdracht om kalkverf te gebruiken. 
Daar ben ik me in gaan verdiepen. Dat is uiteindelijk fl ink uit de hand 
gelopen… In 2011 ben ik naast het schildersbedrijf gestart met de 
winkel, dat begon als showroom in Waardenburg. We hadden alleen 
een showroom, gaven daar advies en verkochten de verf van Pure 
& Original. Op afspraak konden klanten komen zodat ik dit naast 
mijn vaste werk als schilder kon doen. In 2016 zijn we met de zaak 
verhuisd naar Haaften en hebben we naast de Pure & Original verf ook 
woonaccessoires en schilders benodigdheden in het assortiment. Een 
echte winkel dus, maar nog steeds met een mooie showroom zodat de 
klanten veel kunnen bekijken. De grote showroom met 5 vertrekken 
maakt onze winkel uniek. Mensen komen daar speciaal voor naar ons 
toe. Zo kunnen we alle producten, verftechnieken en de kleuren laten 
zien. Het advies maakt het werk heel persoonlijk, mensen vinden het 
fi jn om bij het uitzoeken van de kleuren geholpen te worden. En de 
service gaat soms nog verder: we kunnen het schilderwerk verzorgen. 
Maar ook begeleiden we de klanten met vragen of komen helpen als 
ze zelf met de verf aan de slag gaan.
De winkel run ik tegenwoordig samen met mijn dochter Arjanne. Ik 
werk zelf veel in het schildersbedrijf en Arjanne is het vaste gezicht in 
de winkel. Het kleuradvies geef ik zelf, met mijn 26 jaar ervaring weet 
ik me goed in te leven in de wensen van de klant.”

12 vakondernemers, 1 netwerk: 
West Betuwse Specialisten



expertises: 
• Vloerbedekkingen
• Raambekledingen
• Bouwbegeleidingen
• Woninginrichting / Woonideeën 
• Kantoorinrichting / Werkideeën
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betuwse
woonideeën; 
gewoon bijzonder

In september 2015 zijn Louis en Sija van Driel aan de Tunnelweg 14 
in Geldermalsen hun eigen bedrijf begonnen: Betuwse Woonideeën, 
interieuradvies en –inrichting voor woningen én bedrijven. Louis vertelt 
enthousiast: “Ik had altijd al de wens om iets voor mezelf te beginnen. 
Ruim een jaar geleden kwam het moment dat we die beslissing moesten 
nemen. Toen hebben we de knoop doorgehakt: we starten Betuwse 
Woonideeën. Het is echt óns bedrijf. Het is een passie voor ons allebei. 
Sija houdt de administratie bij, maakt afspraken en regelt telefonisch 
veel zaken, en is veelzijdig. “We zijn er voor mensen die ‘gewoon’ op zoek 
zijn naar nieuwe gordijnen of vloerbedekking. Maar ook voor mensen 
die het interieur van hun hele huis willen vernieuwen en opfrissen of 
hun nieuwe huis willen laten stofferen. En voor bedrijven of organisaties 
die interieuradvies en –oplossingen willen voor hun kantoor of 
bedrijfsruimte. Omdat we van ons vak houden, doen we alle opdrachten 
met passie, of het nu een kleine opdracht is of een heel project.

“Klanten kunnen in onze eigen showroom alle materialen en 
mogelijkheden zien”, vertelt Louis. “Het draait bij ons om kwaliteit en 
service. We werken alleen met materialen van topleveranciers en zorgen 
dat we die perfect verwerken, zodat mensen jarenlang plezier hebben 
van hun vernieuwde inrichting. Service leveren we door deskundig advies 
te geven. Persoonlijke benadering vind ik heel belangrijk. Daarom kom 

“Alle klanten 
moeten volledig 
tevreden zijn, dat 
is onze missie.”

Betuwse Woonideeen
Tunnelweg 14, Geldermalsen
Telefoon: 0345  576 467
 06 480 794 40
info@betuwsewoonideeen.nl
www.betuwsewoonideeen.nl

ik graag bij de mensen thuis om hun ideeën te horen en te vragen wat 
ze willen.” Verder verrast Louis de mensen graag met interieuradvies. 
Door goed advies over materiaalkeuze en uitvoering verras je mensen en 
geef je echt advies op maat. Het belangrijkste is dat mensen hun ideeën 
of dromen voor de inrichting van hun huis kunnen waarmaken. En als 
wij daarbij kunnen helpen, vinden we dat alleen maar prachtig. Want we 
gaan altijd door tot de klant volledig tevreden is.”

Kijk voor meer informatie over Betuwse Woonideeën op:
www.betuwsewoonideeen.nl of volg hen op Facebook. 
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