
Tafel 
“COLOMBO”

_____________
Ø130cm 

€899

| 01 | Stoel “AMBRA”
_______________________ 

Met designframe in RVS.

In kunstleder Tatra,

in 6 kleuren 

€149
B E S T S E L L E R

Kom jij ook? 
Informeer bij onze 

medewerkers of mail naar:
info@lubberswonen.nl

Dinsdag  
10 oktober 

van 19.00-22.00 uur

bij Henders & Hazel
Ladies Night

S E L E C T E D  B Y  M A R G R I E T

??? 2017:

NAAM

NAAM                Zie pagina 6

OKTOBER 2017:

COR EN MIRANDA

VAN OMMEREN      Zie pagina 6

www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 19 NOVEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR
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**Enkel geschikt voor LED lampen van energieklassen A++ t/m A.

02

c h o i c e s

| 01 | Designsofa “TALISMAN” €1999 bestaande uit een 3-zits element met ottomane, met 

zwart metalen poten, zoals afgebeeld in stof Savannah (stofgroep 2). In stofgroep 1 €1899. 

Verkrijgbaar in verschillende opstellingen, stoffen en kleuren | 02 | Lowboard “DENMARK” 

€799 met LED-verlichting, 170 cm breed x 60 cm hoog | 03 | Salontafel “DENMARK” €449 

met off-black metalen onderstel, 110 cm x 65 cm | 04 | Highboard “DENMARK” €1099 met 

LED-verlichting, 110 cm breed x 140 cm hoog | 05 | Dressoir “DENMARK” €1099 met LED-

verlichting, 210 cm breed. 180 cm breed €999. 240 cm breed €1199 | 06 | Draaifauteuil 

“SUNDERLAND” €599 met draaivoet in RVS of zwart metaal, in stofgroep 1. Ook in leder 

| 07 | Tafel “DENMARK” €999 met blad in eikenhout, metalen onderstel met eikenhouten inleg, 

220 x 100 cm, 77 cm hoog. Ook verkrijgbaar in andere afmetingen | 08 | Stoel “JAX” €159 

met zwart metalen frame met kleuraccenten, combi lederlook Tatra en stof Blues. In 4 kleuren

02

Dressoir “DENMARK”
______________________

Met LED verlichting,

210 cm

€1099
05

Tafellamp “TONY”**

€79

“DENMARK”
c o l l e c t i o n

• Eikenhout 
• Metalen frame 
• Soft-close systeem 
• Niches voorzien van LED-verlichting

gratis+

GRATIS

t.w.v.
€79

Kies zelf
je kleur!
(in stofgroep 1)

w o o n m a a n d
bij aankoop vanaf €1750* bij aankoop vanaf €500*

weggeef�
a c t i e !

t.w.v.
€349

GRATIS

c h o i c e s

*bij aankoop van XOOON artik
elen. V

raa
g n
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e 
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bekijk alle
meubelen op

www.xooon.com

B E S T S E L L E R

Stoel “JAX”
___________

in 4 kleuren

€159
08

| 01 | Designsofa “TALISMAN”
__________________________ 

3-zits met ottomane.
In stofgroep 1 

€1899
gratis
+

c h o i c e s03

04

Tafel “DENMARK”
_______________

220 x 100 cm

€999
07

Karpet “VANTO”

€249

ZONDAG 19 NOVEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



waar je jezelf in herkent
Een interieur

Helemaal 
je eigen 

stijl

Bijzettafel 
Valo

€ 89

Tafel 240x100cm
INTRODUCTIEPRIJS

vanaf € 999

€ 899

Best Buy

Dressoir 240cm
INTRODUCTIEPRIJS

vanaf € 1199

€ 1099

Best Buy

TAFEL 240x110cm met houten kruispoot INTRODUCTIEPRIJS € 999,- € 899,- | 180x100cm € 799,- € 719,-
210x100cm € 899,- € 799,- | 150x130cm € 699,- € 619,- | keuze tussen houten of metalen poot (meerprijs 
metalen poten € 100,-) | STOEL KATE in stof vanaf € 169,- | STOEL KIRBY in leder vanaf € 239,- | DRESSOIR 
240cm INTRODUCTIEPRIJS € 1199,- € 1099,- | ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm | SALONTAFEL met 
draaibaar bovenblad INTRODUCTIEPRIJS € 499,- € 449,- | DIENBLAD ROCHELLE, 40x40cm € 39,99 
VOORRAADPOT JAREL, hoogte 18cm € 14,99 | hoogte 22cm € 19,99 | SCHAAL LEROY, keramiek, ø16cm, 
set van 2 € 17,99 | BORDEN GINNY, keramiek, 23x19cm, set van 4 € 24,99 | FAUTEUIL MARGRIT in stof 
vanaf € 379,- | in leder vanaf € 479,- (afgebeeld met rvs frame in Tatra leathertouch)  | 1-ZITS BRAGA 
armleuning links of rechts in stof vanaf € 599,- € 549,- | in leder vanaf € 799,- € 729,- | 1-ZITS XL ZONDER 
ARMLEUNINGEN in stof vanaf € 549,- € 499,- | in leder vanaf € 749,- € 689,- | OTTOMANE in stof vanaf € 899,- € 829,- 
in leder vanaf € 1299,- € 1179,- (hoekbank is afgebeeld in Corsica leder) | Braga bestaat uit losse elementen, 
waardoor je eindeloos met je opstelling kunt variëren

ZONDAG 19 NOVEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Quebec
Keuze uit:
• Diverse opstellingen
•  De zithoogte
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Braga

Hoekbank Braga
in Corsica leder

INTRODUCTIEPRIJS
€ 2847

€ 2597

Best Buy

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.

Dienblad 
Rochelle

€ 39,99

Salontafel met 
draaibaar bovenblad
INTRODUCTIEPRIJS

vanaf € 499

€ 449

Best Buy

ZONDAG 19 NOVEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



25%
KORTING OPCOMPLETE
BOXSPRING*

2e matras 
en kussen 

HALVE 
PRIJS*

*Vraag naar de voorwaarden. 

HALVE 
PRIJS*

Cor en Miranda 
van Ommeren

Blikvanger in de knusse woning van Cor (54) en Miranda (50) van Omme-

ren: de prachtige collectie met figuren uit de stripverhalen van Kuifje. De 

legendarische reporter met zijn trouwe metgezellen Bobby en kapitein 

Haddock komen met al zijn vrienden weer tot leven in de woonkamer. 

“Het is een beetje uit de hand gelopen”, zegt Cor met een lach. “Maar 

het blijft leuk.”

Andere blikvanger is de fraaie bank die Cor en Miranda recent in de woon-

kamer plaatsten. Samen met de salontafel en een fauteuil vonden ze die 

bij Lubbers Wonen & Slapen. “Via de folder”, vertelt Miranda. “Op tweede 

Kerstdag zijn we gaan kijken en het was precies wat we wilden.” Er was 

echter nog één dilemma. “Tja, de bank moest precies tussen de kachel en 

de kast. Dat was even passen en meten. Maar hij paste precies. Gelukkig.”

De bank, met de uitgebreide relaxmogelijkheden die Cor en Miranda 

zochten, is kleurig. “Maar wel in een heel frisse kleur. We zijn er erg blij 

mee”, stelt Miranda. Nu kunnen ze ‘s avonds heerlijk ontspannen genieten 

van de grote televisie, die strategisch aan de andere kant van de kamer is 

geplaatst.

Of natuurlijk van Cor’s andere hobby: muziek. “Die audio, dat is echt een 

passie van me. Dat vind ik echt geweldig.” Hij schiet in de lach. “Weet je 

dat ik voor mijn apparatuur echt al 35 jaar naar Van Ingen in Heemskerk 

ga? Die hebben vaak precies wat ik wil. Maar in al die jaren heb ik nooit 

geweten dat daar vlakbij de meubelzaak van Lubbers Wonen & Slapen 

zat. Tot nu dus.”

Ze wonen inmiddels alweer jarenlang in Assendelft, maar dat was in het 

begin wel even wennen, vertelt Miranda. “We kwamen uit Zaandam en 

belandden via een krantje hier in Assendelft. Dat was een omschakeling, 

maar we hebben ons snel aangepast aan het dorpsleven. En nu hebben 

we het al heel lang fantastisch naar ons zin hier.”

Cor is bovendien best wel handig en zo onderging de woning in de loop 

der jaren een flinke metamorfose. “We hebben toch wel flink uitge-

bouwd”, zegt Cor, terwijl hij om zich heen kijkt. “Dat heeft ons echt een 

stuk meer ruimte gegeven.” Ook met meubels weet hij wel zijn weg. “De 

boekenkast heb ik zelf ontworpen en gemaakt. Zo kon ik precies krijgen 

wat we wilden. Maar voor de echte meubelen vertrouw ik toch meer op 

Lubbers Wonen & Slapen.”

Miranda is werkzaam bij Achmea, terwijl Cor al 25 jaar chauffeur is op 

een vrachtwagen met kraan. Zo moest hij niet zo lang geleden eens naar 

Tholen. “Brandschuifdeuren brengen. Bleek dat bij het distributiecentrum 

te zijn van Henders & Hazel, precies het merk waarvan wij de bank hadden 

gekocht. Ik heb nog even gekeken of ik onze bank meteen zelf mee kon 

nemen, maar dat zat er niet in, haha.”



bij Henders & Hazel
Ladies Night

S E L E C T E D  B Y  M A R G R I E T

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door: Wat kun je allemaal 
verwachten:

Diverse leuke stands 
zoals visagie en fotografie

Modeshow

Hapjes & drankjes

Voorproefje van de 
nieuwe collectie 
voor 2018

10% korting op de 
“selected by Margriet” 
collectie (alléén tijdens 
Ladies Night)

Workshop bloemschikken

Leuke goodiebags van 
Henders & Hazel en 
Margriet 

Interieuradvies

Leuke winactie voor 
een gratis Margriet 
abonnement 

Kortom: een zeer 
gezellige avond!

Kom jij ook? 
Informeer bij onze 

medewerkers of mail naar:
info@lubberswonen.nl

Dinsdag  
10 oktober 

van 19.00-22.00 uur

ZONDAG 19 NOVEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



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

Van 01-10 t/m 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* 
(i.p.v. 2.495,– eur** )   

ZONDAG 19 NOVEMBER 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.


