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‘Wij kozen voor de
big bang-aanpak’
Albert Remmelts groeide als kind op aan het
water van de Oude Wetering in Leimuiden. En daar
wonen zijn vrouw en hij tientallen jaren later
nog steeds. Om ook de komende tijd te kunnen
blijven genieten van hun fijne stek, liet de familie
Remmelts onlangs alle kozijnen
van hun woning vervangen.

Toch wordt het in 2018 tijd voor een makeover van hun woning. ‘Op onze leeftijd ga
je meer over je woonsituatie en toekomst
nadenken. We wilden meer comfort en
minder onderhoud. Ons plekje verlaten
was geen optie, wel hadden we behoefte
aan meer degelijke kozijnen en hang- en
sluitwerk.’ Via hun zoon en schoondochter
kwamen de twee bij Ploeg kozijnen terecht.
‘Ook vanwege de goede recensies en uitgebreide offerte. Uiteindelijk hebben we geen
tweede offerte ergens anders aangevraagd.
We hadden alle vertrouwen in Ploeg.’

Big bang-aanpak

De familie besluit in één keer de hele

Compleet andere uitstraling

Zowel binnen als buiten heeft het huis een
compleet andere uitstraling gekregen. ‘De
kozijnen en sluitingen zijn veel degelijker
en veiliger dan voorheen. Daarbij tocht het
niet meer in huis. En het is misschien wat
voorbarig, maar ons gasverbruik lijkt ook
verminderd.’
De komende jaren kan de familie Remmelts
weer vooruit. ‘Hier wonen geeft ons elke
dag een vakantiegevoel.’ De familie is blij
met het resultaat van de verbouwing en het

proces eromheen. ‘Op een enkel punt na,
maar alles wat extra aandacht verdiende,
werd direct opgepakt.’

Tip voor verbouwers

Of Albert nog een tip heeft voor andere
mensen die binnenkort willen verbouwen?
Zeker. ‘Bereid alvast wat voor, zoals het
vrijmaken van het terrein. En weet wat
je wil. Ga niet over één nacht ijs. Wij baseerden onze keuze voor Ploeg kozijnen
uiteindelijk op verhalen uit onze omgeving
en op referenties van anderen. Wij gaan
liever voor kwaliteit dan voor de goedkoopste optie.’

Ploeg kozijnen
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Meer comfort, minder onderhoud

woning aan te pakken. ‘We wilden graag
over van gedateerde bruine kozijnen naar
een moderne, lichte kleur. Voor de vooren achterdeur kozen we wel voor een
vernieuwde bruine kleur, om het passend
bij het huis te maken. Uiteindelijk werd
het een big bang-aanpak. Dan ben je in
elk geval in één keer van de ingrijpende
werkzaamheden af.’

Tekst: Wendy de Liefde		

Het is 1985 als Hanny en Albert Remmelts
hun eigen huis aan het Westeinde in
Leimuiden laten bouwen. ‘De locatie heeft
ons altijd getrokken vanwege de rust en de
ruimte. We zitten hier 1,5 kilometer uit het
dorp. Toen hier zo’n 35 jaar geleden een
stuk grond vrijkwam, hoefden we niet lang
na te denken.’
Na al die jaren woont de familie nog altijd
heel prettig aan het water. Niet in de laatste
plaats omdat ze hun eigen boot direct bij
het huis kunnen aanleggen. De boot waarmee Hanny en Albert nog regelmatig op
pad gaan. ‘We zijn allebei 67 jaar, dus daar
hebben we nu alle tijd voor. Heerlijk.’
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