
Hoektafel “GARDA”
_______________

60 x 60 x 38,5cm 

€329

Lounge “VOLARE”

2,5-zits element en ottomane  

in stofgroep 1

€1799

c h o i c e s

LAATSTE 

WEEK!

JUNI 2017:

JAC EN CORA

DUIVENVOORDE      Zie pagina 6

www.lubbersheemskerk.nl
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(in deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E)

Dressoir “DENMARK”
___________________________

met LED verlichting,
210 cm.   

€1099
04

h: 46 cm

€129

| 01 | Stoel “MILO”

Met gebogen zwart metalen frame. 

Combinatie van stof Calabria en 

lederlook Tatra. In 3 kleuren.

€129

c h o i c e s

Fauteuil “BUENO”
_________________________

In stofgroep 1

€379
03

Ronde tafel “COLOMBO”
___________________________

Met metalen onderstel en  
massief eikenhouten blad ø130cm.   

€899
02

LAATSTE 

WEEK!



(in deze armatuur passen lampen van energieklassen: A++ t/m E)

| 01 | Stoel “MILO” Met gebogen zwart metalen frame. Combinatie van stof Calabria en lederlook Tatra. In 3 kleuren €129 | 02 | Ronde tafel “COLOMBO” ø130cm met 

blad in massief Kikarhout of Eikenhout, voorzien van MDF onderplaat. Met designframe in metaal €899 | ø150cm €999 | Ook verkrijgbaar als ovale tafel 200 x 120 cm  

| 03 | Fauteuil “BUENO” met houten frame, keuze uit drie kleuren, in stofgroep 1 vanaf €379. Verkrijgbaar in alle stoffen en leder. Ook verkrijgbaar met RVS 

frame | 04 | Dressoir “DENMARK” 240 cm  €1199 | 210 cm €1099 | 180 cm €999 | 05 | Tafel “DENMARK” met blad in eikenhout railway brown, metalen onderstel 

met eikenhouten inleg, 220 x 100 cm, 77 cm hoog €999. Ook verkrijgbaar in andere afmetingen | 06 | Stoel “JAX” met zwart frame met kleuraccenten, combi 

lederlook Tatra en stof Blues. In 4 kleuren €159 | 07 | Multifunctionele sofa “ARHUS” 2,5-zits met uitschuifbaar loungegedeelte en longchair inclusief opberg box, 

standaard met hoofdsteun verstelling, 281 cm breed, zoals afgebeeld in de stof Forli (stofgroep 1) €1499 | Verkrijgbaar in diverse afmetingen, stoffen en kleuren

Tafel “DENMARK”
___________________________
met blad in eikenhout,

220 x 100 cm.   

€899
05

| 06 | Stoel “JAX”

Met zwart metalen frame met 

gekleurde spijltjes. Combinatie van 

lederlook Tatra en stof Blues in  

4 kleuren.

€159

Uitschuifbaar loungegedeelte XXL opbergvak in zitting

c h o i c e ssnel
leverbaar

Multifunctionele sofa “ARHUS”
_______________________________________

2,5-Zits met
uitchuifbaar loungegedeelte
en XXL opbergvak in zitting

€1499

07
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verstelbare 
hoofdsteun

Kijk op www.hendersandhazel.nl  
voor de complete productinfo.

Vecchio

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1  kies de opstelling

2   kies zwarte of 
rvs poten

3   kies optioneel 
verstelbare zittingen

4  kies de bekleding

optioneel 
verstelbare zitting

bank vanaf 

€ 1099,-

Best
  Buy

Kijk op www.hendersandhazel.nl  
voor de complete productinfo.

Hill

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren

1  kies de opstelling
2  kies de bekleding

snel leverbaar

hoekbank vanaf 

€ 1599,-

Best
  Buy

2

1

Gratis
*

          hoofdsteun  
t.w.v. € 109,-

+

LAATSTE 

WEEK!



* De actie is geldig t/m 18-06-2017. Niet in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

1

1. 3-zits Hill met ottomane en longchair links of rechts in stof vanaf € 1599,- (afgebeeld in stof Orlando) • hoofdsteun in stof vanaf  
€ 109,- 2. 3-zits Vecchio in stof vanaf € 1099,- (afgebeeld in stof Calabria) • in leder vanaf € 1899,- 3. 2,5-zits Valras met longchair  
in stof vanaf € 1499,- (afgebeeld in stof Miami) • inclusief een opbergbox in de longchair en een bedfunctie • standaard met verstelbare 
hoofdsteunen • loungekussen in stof vanaf € 99,- 4. 3-zits Praia in stof vanaf € 949,- (afgebeeld  
in stof Calabria) • in leder vanaf € 1799,- • hoofdsteun in stof vanaf € 79,- • in leder vanaf € 159,-

Inclusief opbergbox 
en bedfunctie

Kijk op www.hendersandhazel.nl  
voor de complete productinfo.

Praia

meer dan 300 stofmogelijkheden 
en kleuren en meer dan 
40 lederkleuren en -kwaliteiten

1   kies de elementen

2   kies de pootkleur

3   kies de bekleding

hoekbank vanaf 

€ 1499,-

Best
  Buy

3

4
3-zits vanaf 

€ 949,-

Best
  Buy

Gratis
*

          hoofdsteun  
t.w.v. € 79,-

+

* Bij aankoop van een bank Praia of Hill vanaf € 800,-, een gratis hoofdsteun t.w.v. respectievelijk € 79,- of € 109,-ZONDAG 25 JUNI OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Made in Norway 
since 1971

www.stressless.nl

Eindelijk Stressless®

NIEUW!

 LegComfort™

Stelt u zich uw geheel private ontspanningsoord voor – 
een eiland van rust – met uitsluitend als doel, een behaaglijk 
gevoel en volkomen ontspanning te realiseren. Een eigen  
plek om heerlijk achterover te leunen, de ogen dicht te doen  
en een welverdiende rustpauze te nemen. Maak deze droom  
nu waar en vind uw geheel persoonlijke Stressless® fauteuil 
tijdens een proefzit.

Alleen echt met het Stressless® merk!

* Actie adviesprijs van de fabrikant.  ** Originele adviesprijs van de fabrikant.

Nu 
vanaf 

999,– !eur*

Model Stressless® Garda is met Signature-
onderstel in 3 maten, met of zonder voetenbank 
en in de 4 “Batick” leerkleuren Black, Brown, Burgundy 
en Cream, voor een speciale prijs verkrijgbaar. De kleur 
van het onderstel kunt u hierbij zelf kiezen. 

Excl. voetenbank1 en in leer “Batick”:  
        999,– eur* (i.p.v. 1.490,– eur**)

 1.099,– eur* (i.p.v. 1.600,– eur**)

 1.199,– eur* (i.p.v. 1.815,– eur**)
1Ook incl. voetenbank voor een speciale prijs verkrijgbaar! 

Stressless® Garda –  
korting op het origineel!
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Jac en Cora  
Duivenvoorde

‘Wanneer je ‘t schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij’, zong 
Boudewijn de Groot ooit over het glazen ei dat de grote snoeshaan had 
gelegd. Die sneeuw hebben Jac en Cora Duivenvoorde nog niet gezien, 
maar de abdij wel. Dagelijks zelfs, sinds ze eind maart hun woning  
betrokken.
Een volledig nieuw huis zelfs. “We hebben dit zelf laten neerzetten. Eerst 
het ontwerp maken met de architect, daarna is het gebouwd”, vertelt 

Cora (50). “Ja, dat is wel spannend. We zijn ook nog niet helemaal klaar, 
er moeten nog kleine dingen gebeuren.”
Vrije keuze was de verhuizing echter niet. Ze woonden met dochter Sil-
via (19) nog prima in Heiloo. “Maar daar moesten we weg om plaats te 
maken voor bedrijven in de Boekelermeer. Uiteindelijk stuitten we op deze 
plek, die we allemaal mooi vonden. Aan de achterkant gegarandeerd vrij 
uitzicht door de landerijen van de abdij, en aan de voorkant gezellige 
drukte, zeker als het mooi weer wordt.”
Jac (49) en de zoons Jeffrey (25) en Kees (22) zijn druk aan het werk. 
Daarom is Silvia aangeschoven. “Ik kan toch niet alleen op de foto gaan”, 
zegt Cora lachend. Haar dochter studeert communicatie aan de Hoge-
school van Amsterdam. “In het tweede jaar nu. Mooie opleiding, heel 
breed. Maar nu heb ik lekker al vakantie.”
In de woning is niet alles nieuw, maar wel de ruime bankcombinatie en de 
barkrukken. Die komen bij Lubbers Wonen & Slapen vandaan. Dat is een 
beetje traditie in de familie, legt Cora uit. “Mijn schoonouders kwamen er 
al, mijn eigen moeder ook. En mijn schoonzus.” Silvia vult aan: “Mijn neef 
Nick was ook al eens klant van de maand. Da’s wel leuk dus.”
Vreemd is de connectie met de meubelwinkel uit Heemskerk overigens 
niet. Want Jac is geboren in het tuindersdorp, Cora groeide er op. “Jac 
komt echt uit het Heemskerker duin, voetbalde ook altijd bij ADO’20. Zelf 
handbalde ik bij ADO. Nee, niet meer. Geen tijd. Maar Jac vindt fietsen 
ook leuk. Hij heeft een nieuw tenue ligge, en als het huis klaar is, pakt hij 
dat weer op.”
Ze zijn ook dol op paarden. Niet voor niets is achter het huis al een fraaie 
stal verrezen. “Heeft Jac zelf gebouwd”, laat Cora weten. “Hij is daar best 
handig in.” Dat zit wel in de familie. “Jeffrey is stukadoor en ja, die heeft 
al het stukwerk in het huis gedaan. Krijgen we veel complimenten over.”
En van de stal wordt meteen goed gebruik gemaakt. “Elk jaar hebben we 
wel een veulentje, en nu toevallig zelfs twee”, zegt Silvia, die zelf ook altijd 
fanatiek met dressuurrijden bezig was. “We fokken nu een beetje met de 
paarden. Wel goede hoor. Echte KWPN-paarden, geschikt voor dressuur.”

ZONDAG 25 JUNI OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Draai- relaxfauteuils  
Susanne en Seline 
zijn leverbaar in small, medium en large.  
Daarnaast zeer veel bekledingen in zowel stof als 
leer en verstelbaarheid manueel of d.m.v. motoren.
In stof vanaf 725,-
In leer vanaf 879,-

RELAXTE PRIJSJES!

Draai-  
relax fauteuil Figo 
is leverbaar in small, medium en large.  
Daarnaast zeer veel  
bekledingen in zowel stof als leer en 
verstelbaarheid manueel  
of d.m.v. motoren.
In stof vanaf 959,-
In leer vanaf 1.149,-

Relaxfauteuil  
Oskar in stof
Handverstelbaar vanaf 499,-
Elektrisch verstelbaar 1 motor +  
lift up vanaf 769,-
Kies uw maat: small, medium of large.  
Ook leverbaar in leer en met  
meerdere motoren.

Draai- relaxfauteuil  
Rex – Rens 
is leverbaar in small, medium en large.  
Daarnaast zeer veel bekledingen in  
zowel stof als leer en verstelbaarheid  
manueel of d.m.v. motoren.
In stof vanaf 899,-
In leer vanaf 999,-

LAATSTE 

WEEK!



*Vraag naar de voorwaarden. 

Droomdeals!

25%
korting
OP ALLES*
korting
OP ALLES*

170665 DBC Adv 25pkoa_210x297_Algemeen_Lubbers_v2.indd   1 20-04-17   14:47

*Vraag naar de voorwaarden. 

* Vraag naar de voorwaarden.
 Actie geldig t/m 30 juni.
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Openingstijden: ma gesloten • di, wo en vrij 9:00-18:00 uur • do van 9:00-21:00 uur • za 9:00-17:00 uur

Gerrit van Assendelftstraat 3 • Heemskerk • Tel 0251 232813

Deskundig advies:
Wij geven u deskundig advies en voorlichting over 
de verschillende kwaliteiten en mogelijkheden.

GRATIS bezorging binnen ons foldergebied:
Komt u naar ons, dan komen wij naar u!

Erkend CBW-lid:
Uitgebreide garantie.

Gratis parkeren.

ZONDAG 25 JUNI OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

BEZOEK ONZE
WEBWINKEL

L A AGST E  PR I JSG A R A NT I E
Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere winkel tegen een lagere prijs, ontvangt u van ons het verschil terug.


