
3-ZITS VECCHIO met ottomane en verschuifbare zittingen 
in stof Toba antraciet, beige of lichtgrijs € 2149,- € 1799,-

We  sale
Hoekbank Vecchio

vanaf € 2149

€ 1799 Voordeel waar je 
blij van wordt!

sale
We l ve

2e matras
HALVE 
PRIJS*

2e kussen
HALVE 
PRIJS*

*Vraag  
naar de  

voorwaarden. 
Zie pagina  

6 en 7

EEN GOEDE 
NACHTRUST
IS GOUD 
WAARD

FEBRUARI 2018:
JAN EN NANCY VAN DER WERF

Zie pagina 6VAN DEKLANT

www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 11 MAART OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



TAFEL 220x100cm € 999,- € 899,- | ook verkrijgbaar in: 240x100cm en 190x100cm | STOEL KYLE in Tatra leathertouch met stof Miami € 139,-
verkrijgbaar in 5 kleurcombinaties | 2,5-ZITS PRAIA met longchair in stof vanaf € 1498,- € 1298,- | in leder vanaf € 2698,- € 2348,- (afgebeeld in Cuba 
leder)  | in diverse opstellingen, stoffen, ledersoorten en kleuren verkrijgbaar | keuze uit 3 kleuren poten | hoofdsteun in stof vanaf € 69,- | in leder 
vanaf € 149,- | BERGKAST met ledverlichting vanaf € 1099,- | DRESSOIR met ledverlichting 210cm vanaf € 999,- € 899,- | ook verkrijgbaar in: 
190cm en 240cm | FAUTEUIL MARRAKECH in stof vanaf € 599,- | in leder vanaf € 699,-

snel leverbaar

leefruimte
Koester je

Keuze uit:
• Diverse opstellingen
• 3 verschillende poten
•  Vele stof- en ledersoorten en kleuren

Bank Praia

We  sale
Tafel 220x100cm 

€ 999 

€ 899

We  sale
Hoekbank Praia  

vanaf € 1498 

€ 1298



leefruimte

De collectie Box stel je helemaal naar je eigen 
smaak samen. Combineer tramwood in de kleur 
vintage grey of walnoot met fronten in dezelfde 
kleur, in MDF lichtgrijs of witgelakt MDF. De 
gekantelde metalen poot van de tafel geeft je 
eetkamer een bijzondere twist.

Vazen Pereira 
vanaf

€ 34,99

Fauteuil Marrakech  
vanaf

€ 599

Box

snel leverbaar

Voordeel waar je 
blij van wordt!

sale
We l ve

We  sale
Dressoir 210cm 

vanaf € 999 

€ 899

ZONDAG 11 MAART OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



s  a  l  e s  a  l  e s  a  l  e s  a  l  e

D R E SSO I R “ D E N MAR K ”
180 cm met LED verlichting €999 € 899

210 cm met LED verlichting €1099 € 999  (afgebeeld)

240 cm €1199 €1099

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

“DENMARK”
c o l l e c t i o n

€1899
€1699
s  a  l  e

-€200

€1099
€999

s  a  l  e

-€100

breedte
311 cm

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

in vele
kleuren en

stoffen

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

in vele
elementen
leverbaar

verstelbaar

ook als leefhoek

leder

textiel

overige materialen

verkrijgbaar in diverse materialen

levertijd

verkrijgbaar in diverse materialen

verkrijgbaar in div. afmetingen

compleet meubelprogramma

losse uitwasbare hoes

natuurl ijk materiaal, kan noesten bevatten

direct meenemen

uitmuntende kwaliteit

verkrijgbaar in diverse kleuren

speciale details

goede kwaliteit

5-7
weken

SO FA “ TAL I S MAN ”
In stofgroep 1 €1899 €1699

In stof Savannah (stofgroep 2) €1999 €1799  (afgebeeld)

S TO E L “JA X ”
In 4 kleurcombinaties

€159 €139ZONDAG 11 MAART OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



s  a  l  e s  a  l  e s  a  l  e s  a  l  e

€159
€139

s  a  l  e

-€20

n e w

€149 €149€129

S TO E L “OT I S”
Met handgreep. In 4 kleurcombinaties.

Optioneel: Set armsteunen €40

S TO E L “ L AN CE ”
Met zwart draadframe en handgreep.

In 4 kleuren.

€149

B E RG K A S T “ D E N MAR K ”
190 cm hoog, met LED verlichting

€1199 €1099

S TO E L “AM B R A”
Met RVS frame met zwarte spijltjes.

In 6 kleuren.

s a l e
B I J  X O O O N

design

W W W . X O O O N . C O M

€1199
€1099
s  a  l  e

-€100

TAFE L “ D E N MAR K ”
In diverse maten verkrijgbaar.

190 x 100 cm € 899

S TO E L “JA X ”
In 4 kleurcombinaties

€159 €139

-€20

ZONDAG 11 MAART OPEN VAN 12.00-17.00 UUR



Het is druk in huize Van der Werf. Gezellig druk, dat wel. Voor het Heems-

kerkse gezin niets nieuws. Met vier kinderen in huis is dat natuurlijk ook 

niet zo vreemd. Jan (53) en Nancy (48) zouden het ook niet anders willen. 

En de kinderen Sara (22), Bo (22), Jelle (18) en Joanne (15) al evenmin.

Maar een groot gezin vereist wel grotere dingen. De eettafel van het gezin 

is indrukwekkend. “Als er vrienden en vriendinnen komen eten, moeten 

we natuurlijk wel voldoende ruimte hebben”, legt Nancy uit. En de bank is 

ook ruim en comfortabel. Die is recent aangeschaft bij Lubbers Wonen & 

Slapen. “Lang geleden hadden we daar ook al eens een bank vandaan”, 

vertelt Jan. “We zochten weer net zoiets en we weten dat de kwaliteit 

bij Lubbers Wonen & Slapen uitstekend is. Dat was dus niet zo moeilijk.”

Ze hebben de tussenwoning in Heemskerk net betrokken, wonen er nu 

een maandje of drie, met ook nog hun hond Shy. Aan die verhuizing 

zit trouwens nog wel een aardig verhaaltje vast, zegt Jan met een lach. 

“Ons vorige huis stond namelijk zo’n honderd meter verderop, ook in 

deze straat.” De verbazing begrijpt hij, want de woningen zijn hetzelfde. 

“Financieel was dit aantrekkelijker. Dus dan maar even verhuizen.”

De nieuwe woning is wel drie meter uitgebouwd, en dat is dan wel weer 

erg prettig, stelt Nancy. “Drie meter erbij, dat is met zoveel mensen in 

huis natuurlijk heel erg fijn.” Ze is zelf een echte ezel, geboren en geto-

gen in het dorp. Jan komt oorspronkelijk uit Beverwijk. Hij heeft inmiddels  

een eigen klusbedrijf: Day8. “We doen eigenlijk van alles”, zegt hij. “Alle 

voorkomende klussen, we bouwen veranda’s, schuurtjes, leggen vloeriso-

latie aan. Heerlijk werk.”

Als hij om zich heen kijkt, volgt er toch een kleine zucht. “In dit huis zit 

toch heel wat meer werk dan ik had voorzien, maar dat komt natuurlijk 

allemaal goed.”

Nancy geeft les bij de Heemskerkse sportschool Fun for Life. “Dat is echt 

superleuk werk”, zegt ze. “Ik heb er ontzettend veel plezier in en je blijft 

er zelf ook nog fit bij natuurlijk.”

Eigenlijk zien ze maar tegen één ding op. En dat is het moment waarop 

al die kinderen uitvliegen en het écht rustig wordt in huize Van der Werf. 

“Daar willen we nog echt niet aan denken.”

VAN DEKLANT JAN EN NANCY VAN DER WERF

Om overdag maximaal te presteren, is een goede nachtrust juist 
belangrijk. Zo krijgt uw lichaam de kans om weer te herstellen en 
heeft u de volgende dag weer nieuwe energie. Bij M line kijken we 
daarom goed naar de techniek in de matras. Door de uitstekende 
ondersteuning, voortreffelijke drukverdeling en optimale ventila - 
tie van de M line matrassen neemt uw lichaam een perfecte 
slaap houding aan en heeft u de volgende dag weer volop energie.
*Vraag naar de voorwaarden. Prijzen gebaseerd op matrasmaat 70 x 200 cm.

2e matras
HALVE 
PRIJS*

IS GOUD 
WAARD

EEN GOEDE 
NACHTRUST
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perfecte hoofd
positie 

perfecte hoofdpositie

10 cm

13 cm

 Hoge en lage slaapzijde

 Nekgleuf

 Schouderuitsparing

Ventilatiekanalen

Uitholling

 Ooruitsparing

1e kussen

2e kussen 

149,-

74,503
JAAR
garantie

Whiplash
 stichting

Aanbevolen 
door:

Nederland

2e kussen
HALVE 
PRIJS*

HET M LINE TEAM NL
ATHLETIC PILLOW
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De Slow Motion 3 beschikt over een soft visco-elastische toplaag terwijl de Slow Motion 4 beschikt over een firm toplaag.

Slow Motion 3 en 4

1e matras 

2e matras 

1.149,-

574,50

Clima Support

Geprofileerd HR-schuim

Body Adapt

Firm Visco-elastisch schuim

De Slow Motion 5 beschikt over een soft visco-elastische toplaag en een soepele pocketvering, terwijl de Slow Motion 6 beschikt 

over een firm toplaag en een stevige pocketvering. De Slow Motion 5 voelt daardoor wat zachter aan dan de Slow Motion 6.

Slow Motion 
HYBRID 5 en 6

Firm Visco-elastisch schuim

Clima Support

Stevige 7-zone Pocketvering

Unieke insnijdingen

Body Adapt

1e matras 

2e matras 

1.449,-

724,50

De Slow Motion 7 beschikt over een soft visco-elastische toplaag en een soepele pocketvering, terwijl de Slow Motion 8 beschikt 

over een firm toplaag en een stevige pocketvering. De Slow Motion 7 voelt daardoor wat zachter aan dan de Slow Motion 8.

Slow Motion HYBRID 
Premium 7 en 8

Firm Visco-elastisch schuim

Clima Support

Air Release®

Stevige 7-zone Pocketvering

Body Adapt

Unieke insnijdingen

Dynamic Support

1e matras 

2e matras 

1.749,-

874,50



Eindelijk Stressless®

 Actiemodellen!

Stressless® London High Back met Star-onderstel
BalanceAdapt™BalanceAdapt™

Onze stars in 
de aanbieding!

Alle High- en Low Back  
starbase fauteuils!
U krijgt alle Stressless® Star onderstelmodellen  
nu in alle kleuren en bekledingsvarianten tegen  
aantrekkelijke voordelige prijzen. 

* Bijv. Stressless® Paris High Back exclusief voetenbank en in leer “Batick”

nu  1.596,–eur* 

van 1.995,– eur

ZONDAG 11 MAART 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.


