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D E S I G N S O FA “ F L I N T “
in stof vanaf

1999,-

1799,-
Optioneel:
designpoot

al vanaf 

199,-

A R M S TO E L “G I U L I E T T E ”
Voordeelcombinatie met RVS sledeframe vanaf 199,-

Met matzwart frame op wielen vanaf 219,-

X O O O N ’ s  f a v o u r i t e s :

D R A A I FAU T E U I L “C A P R I ”
Met zwartmetalen draaipoot en manuele rugsteunverstelling. 

In stof vanaf  799,-  Bijpassende poef vanaf 329,-

in stof vanaf

799,-

T V-D R E S S O I R “ M Y L A N D”
Met bovenblad in beton. 180 cm breed 799,- 729,-  (afgebeeld)

150 cm 699,- 629,-

A C T I E

799,-

729,-

www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 15 SEPTEMBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

www.lubbersheemkerk.nl

Klant van de maand (Zie pagina 2)

www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 6 OKTOBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

www.lubbersheemskerk.nl

VAN DE
KLANT



Highboard
Montpellier € 1199

€ 1099

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS

Dressoir
Montpellier

240cm € 1299

€ 1199

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS

TAFEL MONTPELLIER INTRODUCTIEPRIJS 190x100cm € 799 € 699 | 160x90cm
van € 699 € 629 | 220x100cm € 899 € 799 | 250x100cm € 999 € 899 | UITSCHUIFTAFEL 
190/250x100cm € 1199 € 1099 | STOEL DONNA in stof vanaf € 199 (afgebeeld in stof 
Rocky en stof Savannah met stof Rocky) | in leder vanaf € 279 | ook verkrijgbaar als armstoel 
DRESSOIR MONTPELLIER met ledverlichting INTRODUCTIEPRIJS 240cm € 1299 € 1199
ook verkrijgbaar in: 180cm en 210cm (met of zonder schuifdeur) | BIJZETTAFEL MONTPELLIER 
hoogte 45cm, met marmeren blad € 129 | HIGHBOARD MONTPELLIER met ledverlichting 
INTRODUCTIEPRIJS breedte 125cm € 1199 € 1099

Tafel Montpellier 
190x100cm € 799

€699

Best Buy

INTRODUCTIEPRIJS

Bijzettafel
Montpellier
hoogte 45cm

€ 129
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ZONDAG 6 OKTOBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

LEDER EN
WANDBEKLEDING

LAAT JE  
CREATIVITEIT  

DE VRIJE LOOP!  
BEKLEED BIJVOORBEELD 

JE TAFEL, KAST OF  
DEUR MET DEZE  

LEDEREN 
TEGELS!

Vanaf € 89 per m2

• Makkelijk te verwerken
• Zelfklevend
• Diverse maten en kleurenNIEUW

NIEUW

Vraag aan Ruud Appelhof hoe hij zijn vrouw Marion 

heeft leren kennen, en het antwoord is bepaald niet 

alledaags. “Onder water”, zegt hij met een lach. 

“Ze kwam voorbijzwemmen.” Daar is geen woord 

van gelogen. Ruud (60) was destijds lid van de 

Heemskerkse duikvereniging La Spiro, net als zijn – 

zonder dat hij het wist – aanstaande schoonvader. 

“Die heb ik eerder leren kennen dan mijn vrouw. 

Marion kwam een keertje mee en zo hebben wij 

elkaar ontmoet.”

Marion (56) en Ruud wonen nu alweer dik dertig 

jaar in Heemskerk, het dorp van Marion. Ze pro-

beerden het even in de Zaanstreek, waar Ruud van-

daan komt. Betrokken een appartement in Zaan-

dijk. Niks mis mee hoor, stelt Marion. “Maar het 

was wél Zaandijk. Ik vond het verschrikkelijk, wilde 

alleen maar terug naar Heemskerk. Zelfs mijn bood-

schappen deed ik toen gewoon hier.”

Ze vonden het geluk uiteindelijk in hun huidige tus-

senwoning, waar ze met de kinderen Linda, Mark 

en Rob al heel wat jaartjes met veel plezier wonen. 

Recent namen ze het huis wel flink onderhanden. 

“We vroegen ons een beetje af wat we moesten 

doen”, vertelt Ruud. “Bij verkoop konden we leuk 

vangen, maar voor iets anders is het ook leuk beta-

len. Bovendien hebben we het hier erg naar ons zin 

en willen we eigenlijk niet weg.” Marion kwam met 

de oplossing. “Ze zei dat ze in dit huis een nieuw 

huis wilde. Oftewel; beneden alles anders. Dat heb-

ben we gedaan.”

In de maanden daarna werd er niet alleen ver-

bouwd, maar kwam er als slagroom op de taart 

ook een volledig nieuw interieur. Dat vonden ze bij 

Lubbers Wonen & Slapen. “We hadden ons voor-

genomen hier en daar een beetje te kijken, maar 

gingen eerst naar Lubbers Wonen & Slapen”, ver-

telt Marion. Lachend: “Nou, daarna hoefden we 

dus nergens anders meer naartoe. We werden er 

geweldig geholpen door Gina, een heel leuke ver-

koopster. We vonden er de bank, de salontafel, de 

kast, de eettafel en de stoelen.” Ruud wijst de kamer 

in. “En de lamp. Die vond ik meteen geweldig.”

Die lamp bestaat voor een belangrijk deel uit wrak-

hout, dat zo aangespoeld zou kunnen zijn op het 

strand. “En het strand, dat is wel onze grote liefde”, 

bekent Ruud. “De ouders van Marion hadden altijd 

een strandhuisje, en dat hebben ze een paar jaar 

geleden aan ons overgedaan. Nu maken wij er 

gebruik van met de kinderen en iedereen vindt het 

geweldig.”

“Als ik boven op de duinen kom, ruik ik de zee al. 

Heerlijk”, vult Marion aan. “Het strand geeft rust 

en ik geniet van de ruimte. Ruud noemt altijd een 

levend schilderij. Het is elke keer weer anders.”

Ze genieten er samen, maar ook met de kinderen 

en hun kleindochter Bobbi. “En de volgende komt 

eraan”, zegt Ruud stralend. “Want Japie is onder-

weg. Haha, ja, zo mag je dat er gerust in zetten.”

Ruud en Marion Appelhof

VAN DE
KLANT

VOOR VRAGEN OF MEER INFORMAT IE BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE WINKEL!
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Relaxfauteuil Archi � 799,-  
in stofgroep 1
Hocker Archi � 329,-  
leverbaar in vele stof-  
en ledersoorten

 

Bespaar nu met de 
Stressless® Consul-modellen!
bijv. Stressless® Consul (M)  
met Signatureonderstel
incl. voetenbank in leer‚ Batick
slechts EUR 1.395,–* 
i.p.v. eur 1.945,–**

U krijgt Stressless® Consul van 01-08 t/m  
30-09-2019 in alle kleuren, bekledingen  
onderstelvarianten tegen aantrekkelijke  
voordelige prijzen.
* actie adviesprijs van de fabrikant  
** vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant

Tijd voor Stressless®

Echte ontspanning is de sleutel  
voor welzijn, geluk en gezondheid.
Originele Stressless®-fauteuils en  
-banken zorgen dankzij  
gepatenteerde functies voor een  
optimale ondersteuning van het 
lichaam en volkomen ontspanning.  
Het is tijd voor uw nieuwe  
lievelingsplekje.

Stressless® Consul (M) met Classic-onderstel incl. voetenbank
in leer ‘Batick’ slechts eur 995,–* i.p.v. eur 1.645,–** www.stressless.com

Stressless® 
Consul in leer

i.p.v. eur 1.645,–**

vanaf
eur*995,–

ZONDAG 6 OKTOBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Hoekbank Sandra  
zoals afgebeeld  
� 1.299,-

Hoekbank Tessa  
zoals afgebeeld  
� 1.199,-

Eetkamerstoel Chita zoals afgebeeld � 409,-
leverbaar met diverse onderstellen en met of  
zonder armleuningen

Bank Simone  zoals afgebeeld � 1.289,- 

Eetkamerbank Laura 
zoals afgebeeld � 1.089,- 
leverbaar in stof en leder

Eetkamertafel  
Bolsward, leverbaar  
in diverse kleuren.  
Verkrijgbaar  
vanaf � 899,-

VOOR VRAGEN OF MEER INFORMAT IE BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE WINKEL!

DE INTERIEURTREND 
van dit najaar is velours stoffen!  
Combineer deze met goudkleurige accessoires 
voor een mooie warme uitstraling!

INTERIEURTIP!
Maak het extra  

gezellig door planten  aan je interieur toe  
te voegen. Zeer  
decoratief en  

gezond!!



ZONDAG 6 OKTOBER OPEN VAN 12.00-17.00 UUR
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Gerrit van Assendelftstraat 3

1961 NH  Heemskerk

Tel 0251 232 813

Openingstijden: 
maandag gesloten
dinsdag 9:00-18:00 uur
woensdag 9:00-18:00 uur
donderdag 9:00-21:00 uur
vrijdag 9:00-18:00 uur
zaterdag 9:00-17:00 uur
zondag info op de website

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

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

Erkend CBW-lid: Uitgebreide garantie.  Gratis parkeren.

L A A G S T E  P R I J S G 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.

De boxsprings kunnen zowel in een vlakke  
als een elektrische uitvoering geleverd  
worden en zijn voorzien van pocketvering
matrassen met 7 zones en, indien gewenst, 
van een topper. 

Het binnenwerk van de matras bestaat uit 
een 6slags pocketvering met 500 veren per 
m2. De afdeklagen bestaan uit koud of traag
schuim met een tijk die anti allergisch is. Dit 
matras kan geleverd worden in een standaard 
uitvoering geschikt voor een gewicht tot  
85 kg, of in een stevige uitvoering geschikt 
voor een gewicht boven de 85 kg. 

De mooie stoffering in luxe stoffen maakt uw 
droom boxspring helemaal compleet.

Cinderella boxspringlijn

comfortabel
liggen

En u kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen  
om uw boxspring uit te breiden met een  
bijpassend voetbord, in en uitstapverlichting,  
diverse nachtkastjes of een dekenkist.

VoetenbordDekenkist

Luxe afwerking van uw boxspring

Belle 160x200 cm elektrisch 
nu vanaf

2995,-
cinderella boxspring van hoogwaardige kwaliteit en ook nog eens van eigen bodem..

van eigen 
bodem

Boxsprings

Het merk Cinderella is al vele 
jaren een begrip in de textiel
branche en staat bekend 
vanwege de hoogwaardige 
kwaliteit en afwerking.  
Een logische volgende stap  
was het ontwikkelen van een 
eigen boxspringlijn. 

Jasmine boxspring 
160x200 cm vlakke uitvoering.

Koop kwaliteit voor
een vrolijk prijsje!

Nu vanaf

1995,-

Heerlijk 
slapen

Wij helpen u graag!


