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Bijzondere combi designmeubelen & kunst 

Een artistieke belevenis bij Te Lintelo

HAAKSBERGEN- Wat hebben designmeubelen en kunst met elkaar gemeen? Ze doen iets 
met je, voegen iets toe aan het leven van alledag en beide vind je in Lintelo Plaza. Bij res-
pectievelijk ‘Te Lintelo Onderscheidend Wonen’ en ‘Galerie Te Lintelo’ komen ze samen: 
de mooiste merken uit de wereld van meubeldesign én originele kunst. Een artistieke 
belevenis in hartje Haaksbergen, omgeven door Twentse gastvrijheid en toewijding.

Toine te Lintelo (foto: Fianke Fotografie)

Te Lintelo Onderscheidend Wonen

Designmeubilair en kunst bij Te Lintelo Onderscheidend Wonen.

Onderscheidend, zo noemt Toine te 
Lintelo zijn in september 2014 geopende 
woonwinkel. En dat is niets teveel gezegd 
over zijn met zorg samengestelde collectie 
die het predicaat ‘design’ met ere mag 
dragen. “Met onder meer Leolux en 
Gelderland hebben we het beste van eigen 
bodem in huis. Daarnaast vind je bij ons 
internationale smaakmakers. Denk aan de 
Zwitserse degelijkheid van de Sede. Of het 
technische vernuft van FSM, eveneens uit 
Zwitserland. In Oost-Nederland zijn we de 
enige dealer van Conde House, markante 
meubels uit Japan. Ook betaalbaar design 
van Pode en Hay staat in de showroom”, 
vertelt Toine, de derde generatie uit een 
familie met een lange meubelhistorie. 
Woonideeën doet hij op bij toonaange-
vende beurzen in Keulen en Milaan. “Daar 
tonen de fabrikanten noviteiten. En wij 
vinden het leuk om die in de winkel te laten 
zien.” Sinds kort is smart furniture van 
Spectral opgenomen in de toch al onder-

scheidende collectie. Een geavanceerd tv/
audiosysteem (voor hem…), ingenieus 
‘verstopt’ in een even praktisch als 
oogstrelend designmeubel (dan is zij ook 
tevreden…). Dat moet je eigenlijk zelf zien 
en horen.

Oog voor kwaliteit en detail
Om het ‘inleven’ in een nieuw interieur 
te vergemakkelijken werkt Te Lintelo 
met 3D ontwerpen. “En we komen graag 
bij de mensen thuis”, verzekert de jonge 
ondernemer. “Want het is soms lastig voor 
te stellen hoe een bepaalde kleurstelling 
tot zijn recht komt in een interieur. Dat 
kunnen we ter plekke laten zien met stalen. 
We denken graag mee met de klant.” Oog 
voor kwaliteit en detail, een persoonlijke 
benadering, deskundig advies, service. 
Dat zijn de ingrediënten voor jarenlang 
leefplezier. “Het perfecte meubel bestaat 
niet, maar wij creëren het ideale meubel 
voor de klant”, aldus Toine te Lintelo. 

Clemens Briels exposeert kleurrijke schilderijen…

Galerie Te Lintelo wordt gerund door Tonny 
en Annelies te Lintelo, de ouders van Toine. 
Eindelijk de rust en tijd gevonden om zich 
te wijden aan hun passie. Anderen laten 
zij graag meegenieten van professionele 
hedendaagse kunst. De ruimte kan bijna 
niet mooier. Royaal, perfecte lichtinval. 
Kunst komt hier helemaal tot zijn recht. 
Gevestigde namen uit de vaderlandse 
kunstwereld kunnen terugkijken op 
succesvolle exposities. Zoals onlangs een 
overzicht van werk dat Bart ten Bruggen-
cate in zijn 40-jarige carrière als kunstenaar 
heeft gemaakt. 

Kleur met Clemens Briels
Met Clemens Briels (1946) maakt Galerie 
Te Lintelo de overstap van 2015 naar 2016. 
De feestelijke opening was op zondag 6 
december. De expositie duurt tot en met 31 
januari. De in het vestingstadje Heusden 
wonende en werkende Briels heeft de gehele 
galerie tot zijn beschikking. Zijn schilde-
rijen en sculpturen kenmerken zich door 
kleur, met hier en daar Zuid-Amerikaanse 
invloeden. Opmerkelijk detail, juist in deze 
ambiance: voor Leolux ontwierp Clemens 
Briels de eetkamerstoel Antipode. 

Openingstijden: 

Dinsdag tot en met zaterdag  
van 10:00-18:00 uur
Elke zondag van 12:00-17:00 uur
maandag gesloten

Lintelo Plaza bevindt zich aan de 
Spoorstraat 38 in Haaksbergen
www.galerietelintelo.nl
www.telintelo.nl   

Permanente expositie
Dat woondesign en kunst dicht bijeen liggen 
krijgt hier gestalte. Kunst beperkt zich dan 
ook niet tot de galerie alleen. Want hoewel 
op de beide andere etages de nadruk ligt op 
designmeubelen, zorgen sculpturen, glas en 
schilderijen voor de finishing touch. Noem het 
maar een permanente expositie. Hier ontmoet 
je onder meer glasobjecten van Annemiek 
Punt, Frank van der Ham en Maurice la Rooy. 
Aangevuld met schilderijen van onder andere 
Chris Overbeeke en Jan te Wierik. Daarnaast 
is er een afdeling met plaatselijke kunstenaars 
en aanstormend talent. 

… en sculpturen, tot en met 31 januari 2016.

Galerie Te Lintelo


