
   
   

 
   

   
 

Model London met verstelbare hoofdsteun inclusief voetenbank

Maat medium

Leder Paloma black

Star base black van € 2.795,-      voor € 1.795,-

Model Dublin inclusief voetenbank

Maat medium

Leder Batick Black / Star base black

Van € 2.495,-      voor € 1.695,-

OP = OP

Verkrijgbaar 
vanaf € 1.599,-

140 x 200 cm

Afgebeeld 180 x 210 cm
€ 1.799,-

Klant van 
de maand

zie pagina 4

Tot wel 
€ 1.000,- 

voordeel

Klant van de maand
Nieuwe tijd in nieuwe ruimte

Ria heeft 17 jaar met veel plezier als klassenassistente 
gewerkt op Mythyl school ‘De Ruimte’ in Bergen. Het 
was een drukke, maar steeds fysiek zwaardere baan 
met kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Toen zij 
de gelegenheid kreeg om met vroegpensioen te gaan, 
heeft ze dat na veel wikken en wegen aangepakt. Bij haar 
afscheid ontving zij van haar collega’s een cadeaubon 
van haar inmiddels favoriete winkel, Lubbers Wonen 
& Slapen. Zij heeft hier onder meer een nieuwe klok 
voor uitgezocht. De klok staat voor de nieuwe tijd in 
een nieuwe ruimte en op deze manier zou ze haar � jne 
collega’s nooit vergeten. 
De ‘nieuwe’ vrije tijd werd ingevuld met 2 dagen 
oppassen op haar 4 kleinkinderen, waar zij graag mee 
knutselt. Verder houdt zij erg van wandelen, � etsen en 
de krant uitpluizen. Ze is van plan om binnenkort weer te 
starten met gitaarles. De beginselen van het gitaar spelen 
heeft zij tijdens haar werk geleerd en de gitaar is al in huis 
om hier nu verder mee te gaan. 
De twee zussen hebben recentelijk gezamenlijk hun 
65-jarige verjaardag gevierd met alle kinderen en 
kleinkinderen in restaurant De Waterakkers, in totaal met 
z’n negentienen en zij kijkt terug op een heerlijke dag. 
Carpe diem, is haar lijfspreuk: geniet als het goed gaat, 
want dat geeft kracht als het minder gaat. 
En zo nemen wij afscheid van een volop van het leven 
genietend mens om haar vervolgens veel geluk en 
gezondheid te wensen op haar nieuwe plek!

Met bescheiden trots schrijven wij graag dit keer over wellicht één van onze 
grootste fans van de laatste periode, mevrouw Ria Valkering-Schram (net 65 
jaar geworden). Zoals zij zelf zegt: ‘Als ik zeg: Lubbers, ga je met mij mee? 
Dan loopt het hele huis achter mij aan!’
Ria woont niet in Heemskerk, maar zij heeft warme banden met het dorp, 
omdat haar eeneiige tweelingzus Anneke met haar echtgenoot wel in 
Heemskerk woont en daardoor zeer regelmatig hier op bezoek is.
Na een vervelende periode in haar leven, maar in het vooruitzicht dat zij zou 
gaan verhuizen naar een nieuw appartement werd het hoog tijd om nieuwe 
meubels uit te gaan zoeken. Veel energie had ze daar niet voor. In overleg met 
haar tweelingzus besloot ze bij Lubbers te kijken.
Maar liefst 45 jaar heeft zij in het huis gewoond dat zij samen met haar 
echtgenoot heeft opgebouwd. Daar zijn haar twee dochters opgegroeid. 
Nadat 8 jaar geleden haar echtgenoot was overleden, deed zich nu de 
mogelijkheid voor om een nieuw appartement te kopen. Haar jongste dochter 
woont nu met haar gezin in het ouderlijk huis.  
Op zaterdag 29 februari 2020 is zij verhuisd met de hulp van velen, want helaas 
had ze vlak daarvoor haar pols gebroken; ze heeft hierdoor niet zelf kunnen 
inruimen en niet kunnen uitruimen.

Mevrouw Ria Valkering-Schram in haar nieuwe appartement 
met op de achtergrond haar nieuwe, dierbare, klok.

ZUIVERE WOL
VAN HET TEXELSE SCHAAP

Texelse Wol
4-seizoenen

79.95

Elegance 4-seizoenen

De hoogwaardige ganzendons is zeer licht in gewicht, heerlijk 
zacht en soepel. Het voldonzen 4-seizoenen Elegance donzen 
dekbed biedt u altijd de juiste warmte en vochtregulatie en een 
uitstekend slaapklimaat.

Maar liefst 90% van de edele vulling bestaat uit volumineuze 
ganzendons, alleen het beste is geselecteerd. Puur natuurlijk, 
soepel en behaaglijk warm. Voor een aangepaste warmte in elk 
seizoen, altijd de juiste temperatuur en vochtregulatie.

140 x 200cm van €215,- voor €149,95
140 x 220cm van €235,- voor €159,95
200 x 200cm van €299,- voor €209,95
240 x 200cm van €365,- voor €239,95
240 x 220cm van €399,- voor €269,95

€ 215,- 
nu € 149,95OP = OP!

Altijd het juiste slaapklimaat met uw Texelse Wol 4 
seizoenen dekbed. De originele Texelse Wol dekbedden 
zijn puur en eerlijk, uitsluitend van de hoogste kwaliteit 
zuivere scheerwol en katoen. 

Optimaal ademend, een behaaglijke warmte en 
uitstekende vochtregulatie en daardoor altijd een prettig 
klimaat, de Texelse Wol dekbedden staan hier om bekend.

Texelse Wol is een prachtig 4 seizoenen dekbed met een 
zomer- en een herfstdeel, samen met sterke drukknopen 
op elkaar maakt u een dubbeldik winterdekbed.

140 x 200cm van €129,- voor  €79,95
140 x 220cm van €149,- voor  €89,95
200 x 200cm van €199,- voor  €129,95
200 x 220cm van €219,- voor  €139,95
240 x 200cm van €249,- voor  €149,95
240 x 220cm  van €269,-  voor  €169,95

OP = OP!

Elegance 4-seizoenen

De hoogwaardige ganzendons is zeer licht in gewicht, heerlijk 
zacht en soepel. Het voldonzen 4-seizoenen Elegance donzen 
dekbed biedt u altijd de juiste warmte en vochtregulatie en een 
uitstekend slaapklimaat.

Maar liefst 90% van de edele vulling bestaat uit volumineuze 

OP = OP!
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www.lubbersheemskerk.nl

ZONDAG 15 NOVEMBER OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG 15 NOVEMBER 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.



Eetkamerstoel
Bjorg 

€ 149,-

Eetkamerstoel
Jolie 

€ 149,-

Eetkamerstoel
Lola

€ 249,-

Eetkamerstoel

Bank Busan; zoals getoond in stof Rocky

€ 3.199,-
+ gratis verlichting t.w.v. € 319,-

Bank Fiskardo

in stof Monta zoals getoond

€ 999,-

Eetkamertafel Livada  190 x 108 cm 

€ 1.099,- 

Eetkamerstoel Agnita

€ 219,-

Bank Halifax 

in stof Cleo zoals getoond: 

€ 1.947,-

Dressoir Bogota 200 cm

€ 999,-

Nu tijdelijk gratis COCO 
Maison verlichting bij 
aankoop vanaf € 450,- 
aan H&H producten          

kijk voor de voorwaarden 

op www.lubberswonen.nl

Nu tijdelijk gratis COCO 
Maison verlichting bij 
aankoop vanaf € 450,- 

aan XOOON producten          
kijk voor de voorwaarden 

op www.lubberswonen.nl

Dressoir Bogota 200 cm

€ 999,-

Eetkamerstoel
Olvi 

€ 269,-

Eetkamerstoel

Buff etkast Farmland 

€ 1.799,-

Eetkamerstoel
Chiara 

€ 269,-

Eetkamerstoel Eetkamerstoel
Jaqueline 

vanaf 
€ 249,-

Buff etkast Oxford 

€ 1.798,-


