
Tafel  
“DENMARK”
______________
220 x 100 cm

 €999

Stoel “AIDEN”
_______________________ 

Met zwartmetalen frame. 
In stof Calabria met accenten 

in kunstleder Tatra.  
In 3 kleurcombinaties. 

€169

JUBILEUM-
ACTIE 

 GRATIS* 
Tempur 

hoofdkussen
is jarig!

55
JAAR

* voorwaarden 
zie pag. 7

NOVEMBER 2017:

ARNOLD EN MIRJAM

KINNEGING             Zie pagina 6

www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

55 JAAR



c h o i c e s

| 01 | Sofa “TALISMAN”
___________________

3-Zits met verstelbare 
hoofdsteunen. In stofgroep 1

€999

Prijzen geldig tot en met 17-12-2017.  
Acties zijn niet cummuleerbaar met andere promoties of aanbiedingen.

c h o i c e s

02 03

06
Dressoir “VINOVO”

____________________________________
Breedte 240 cm. Fronten Montessa Grey,

ombouw MDF Anthracite

€1199

Draaifauteuil “FALCO”
___________________

In stofgroep 1

€349
02

€899
Deal!�

met
pocketvering



B E S T S E L L E R

bekijk alle
meubelen op

www.xooon.com
“VINOVO”

c o l l e c t i o n

• Fronten in Eiken
• Ombouw in MDF Anthracite of warm white
• Soft-close systeem 
• LED-verlichting

CUSTOM
M A D EW

or
dt

 sp
ec

iaa
l voor u op maat gem

aakt • W
ordt speciaal voor u op maat g

em
aa

kt
 •

in 314
varianten
leverbaar 

| 01 | Design sofa “TALISMAN” €999 €899 3-zits, 240 cm breed, in stofgroep 1. 2,5-zits 220 cm breed in stofgroep 1 €899 €799 Met 
verstelbare hoofdsteunen. In diverse stoffen, kleuren en opstellingen. Ook in leder | 02 | Draaifauteuil “FALCO” In stofgroep 1 vanaf 
€349. Met zwart metalen draaipoot en pocketvering | 03 | Salontafel “VINOVO” €599 met draaibare top van keramiek, 80 x 80 cm, op 
wielen | 04 | Bergkast “VINOVO” €1399 met LED-verlichting, 100 x 190 cm | 05 | Fauteuil “SUNDERLAND” €499 met RVS frame 
in stofgroep 1. In leder vanaf €599. Ook verkrijgbaar met draaivoet in zwart metaal of RVS, in stofgroep 1 vanaf €599 | 06 | Dressoir 
“VINOVO” €1199 240 cm breed. Ook verkrijgbaar in 210 cm €1099 en 180 cm €999 | 07 | Stoel “LANCE” €149 met zwart metalen 
frame in stof Kibo, standaard met handgreep. Keuze uit 4 kleuren. Ook met massief eiken poot of RVS 4-poot €159 | 08 | Uitschuiftafel 
“VINO” €1649 180 (+50) x 90 cm met zwart metalen poten, blad in massief Eiken met keramiek blad. In diverse afmetingen verkrijgbaar. 

04
Bergkast “VINOVO”
_____________________

Fronten Montessa Grey,
ombouw MDF Anthracite.

Met LED verlichting 

€1399

Stoel “LANCE”
_______________

In 4 kleuren

€149
07

08

new�

2 kleuren ombouw

Montessa grey 

Montessa Natur 

2 kleuren fronten

stel zelf
samen!

Warm White

Anthracite

c h o i c e s

05

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



waar je jezelf in herkent
Een interieur

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  4 verschillende poten
•  Optionele pocketvering
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Baltimore

Dressoir 240cm

€ 1199
Best Buy

Fauteuil Angelica 
vanaf

€ 349

3-ZITS BALTIMORE in stof vanaf € 999,- | in leder vanaf € 1599,- (afgebeeld in 
Cuba leder) | FAUTEUIL CAROLA met lage rug in stof vanaf € 649,- (afgebeeld 
in stof Fantasy) | in leder vanaf € 899,- | SALONTAFEL met draaibaar bovenblad 
€ 499,-| DRESSOIR 240cm € 1199,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm 
| FAUTEUIL ANGELICA in stof vanaf € 349,- | in leder vanaf € 449,- (afgebeeld 
in Tatra leathertouch) | LOWBOARD met ledverlichting 180cm € 699,- | ook 
verkrijgbaar in: 150cm | HANGLAMP BLOOM € 149,- | TAFEL 240x110cm vanaf 
€ 999,- | ook verkrijgbaar in: 180x100cm, 210x100cm en 150x130cm| keuze tussen 
houten of metalen poot (meerprijs metalen poten € 100,-) | STOEL KATE in stof 
vanaf € 169,- | STOEL KIRBY in leder vanaf € 239,-

+ 
GRATIS 
verlichting

3-zits Baltimore 
in leder vanaf

€ 1599

Best Buy

+ 
GRATIS 
verlichting

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Jij sluit liever geen compromis, maar 
combineert gewoon het beste uit twee 
werelden in je eigen, karaktervolle interieur. 
Het warme kikarhout van het woonprogramma 
Quebec is afgewerkt met pittige zwartmetalen 
accenten en staat garant voor een stijl die 
tegelijk naturel en eigentijds is. Zo steek je de 
vintage stijl in een chic nieuw jasje.

Quebec

Stoel Kate
vanaf

€ 169

Best Buy

Lowboard 180cm

€ 699
Best Buy

Hanglamp 
Bloom

€ 149
+ 

GRATIS 
verlichting

* Vraag de verkoper naar de voorwaarden.

GRATIS
COCO maison

verlichting 
bij je aankoop*

Spelen
met licht

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Arnold en  
Mirjam  

Kinneging

Het is de blikvanger in de woonkamer van Arnold (49) en Mirjam (47) Kin-

neging. Een prachtige parketvloer trekt onmiddellijk de aandacht.  Keurige 

visgraat geeft de kamer meteen extra cachet. Is ook niet zo heel vreemd 

allemaal, want Arnold is een telg uit de familie Kinneging die in Heemskerk 

bekend staat om z’n vloeren, en onder andere het parket. “Daar zijn we 

inderdaad bekend van”, erkent Arnold. “Maar daar hebben mijn vader en 

moeder dan ook hard voor gewerkt.”

In de woonkamer ook een ander sieraad: een schitterende fauteuil, die 

Arnold en Mirjam aanschaften bij Lubbers Wonen & Slapen. “Daar hebben 

we best even naar gezocht”, vertelt Arnold. “Mirjam heeft wat problemen 

met haar rug en dan wil je niet alleen een fauteuil die er goed uitziet, 

maar die ook nog eens goed zit. Deze is helemaal op Mirjam afgestemd, 

met kniehoogte en alles. De stoel is volledig elektrisch instelbaar, maar 

helemaal op een accu. Komt geen snoer aan te pas.”

Aan het vinden van de juiste fauteuil ging nog een hele zoektocht vooraf, 

vervolgt hij. “Ja, dat was niet eenvoudig. We wilden echt een stoel die de 

combinatie had van ontwerp en comfort, en ook nog eens een stoel die niet 

te massaal was. Zoiets hadden we eerder in de kamer staan. Mooie, indruk-

wekkende stoel, maar er zat nooit iemand in. En dan slaag je uiteindelijk 

gewoon hier in het dorp, bij Lubbers Wonen & Slapen. Vond ik wel mooi.”

Arnold heeft zijn zaak iets verderop in het centrum, aan de Maerelaan. 

Geleidelijk heeft hij het bedrijf overgenomen van zijn ouders, samen met 

een aantal andere mensen, waarmee het voortbestaan van het familie-

bedrijf verzekerd was. Die historie begon overigens in Amsterdam. “Daar 

startte mijn vader, samen met m’n moeder en zijn broer, in het begin van 

de jaren zestig. Aan het einde van die jaren zestig had hij het wel gezien 

in Amsterdam en belandden ze in Heemskerk.” Arnold lacht. “Zo kan het 

gebeuren dat mijn zus nog in Amsterdam is geboren, en ik twee jaar later 

in Heemskerk.”

Ze wonen er nog steeds met veel plezier, met de kinderen Jasper (18) en 

Christian (15), van wie de oudste al het huis uit is. “Voor hem hebben we 

laatst ook nog een geweldige stoel gekocht bij Lubbers Wonen & Slapen. 

Jasper houdt van grote stoelen, waar hij heerlijk in kan hangen. Precies 

zoiets vonden ze nog voor ons.”

Samen hebben Arnold en Mirjam een grote passie: duiken. Arnold is zelfs 

sinds enkele jaren voorzitter van duikvereniging La Spiro. “We hebben een 

keer in Indonesië kennis gemaakt met duiken en vonden het fantastisch. 

Het gevoel gewichtloos te zijn, te zweven en geen geluid te horen, dat is 

zó ontspannend. En natuurlijk was het geweldig te duiken op bijvoorbeeld 

de Malediven of andere tropische oorden. Maar vergis je niet. In Neder-

land is het zicht misschien wat minder, maar er is wel veel te zien.”

25%
KORTING OPCOMPLETE
BOXSPRING*

2e matras 
 

HALVE 
PRIJS*

*Vraag naar de voorwaarden. 

25%
KORTING OPCOMPLETE
BOXSPRING*

2e matras 
 

HALVE 
PRIJS*

*Vraag naar de voorwaarden. 



Na de opening in de nieuwe winkel met achterin zichtbaar  
de ‘tapijthal’. Van links naar rechts: mevrouw Nielen,  

Jopie en Joop Lubbers en Burgemeester Nielen.

Op 2 november 1962 openden Joop  

en Jopie Lubbers hun eerste winkel  

aan de Maerelaan in Heemskerk.  

Daarna werd al snel verhuisd naar een 

nieuwe winkel aan de Beethovenstraat.  

Bijgaande foto’s zijn van de gezamenlijke 

opening met Drogisterij Visser  

van de nieuwe winkels aan de  

Gerrit van Assendelftstraat in 1971. 

Burgemeester Nielen verrichtte  

de opening. Rechts op de  

achtergrond Joop Lubbers met  

in zijn armen Lex Lubbers.

55 JAAR

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

JUBILEUM-
ACTIE 

 GRATIS* 
Tempur 

hoofdkussen

* (t.w.v. € 99,- tot € 169,-)  
bij aankoop van een matras 

of boxspringcombinatie*

• 1 kussen per ligplek: bij een 2-persoons matras of 2-persoons boxspring, 
krijgt u 2 kussens / vanaf 140 cm breed = 2-persoons

• niet i.c.m. andere lopende acties
• niet geldig voor reeds lopende bestellingen
• LET OP: actie duurt tot einde voorraad, dus eerst komen = eerst malen

JUBILEUM ACTIE voorwaarden*

Op de voorgrond Frank Lubbers  en Inge Visser samen met  Burgemeester Nielen. Rechts  op de achtergrond Jopie Lubbers.



Onze stars in de aanbieding!

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Betreft alle High- en  
Low Back 
starbase fauteuils!

Nu
20%
korting!

Stressless® London High Back

Tot en met 30-11-2017 zijn de  
Stressless® starbase fauteuils City,  
London, Metro en Paris, in de  
leerkwaliteiten “Batick” en 
“Paloma”, zeer aantrekkelijk  
geprijsd!  
Bijv.: Stressless® Paris High Back 
incl. voetenbank en in leer “Batick”
 

In totaal maar liefst 40 leerkleuren om uit te kiezen.
 * Actie adviesprijs van de fabrikant.
** Originele adviesprijs van de fabrikant.

nu  1.995,– eur*  
(van 2.495,– eur** )  

ZONDAG 26 DECEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR
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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.
BEZOEK ONZE
WEBWINKEL

L A AGST E  PR I J SG A R A N T 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.

55 JAAR


