ZONDAG 27 DECEMBER GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

www.lubbersheemskerk.nl

NAJAARSKORTING
Geniet nu van 25% korting en
haal meer uit je dag.
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SLEEP WELL.
MOVE BETTER.

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 AGSTE PR IJSGAR ANTIE

Vindt u binnen 2 weken na aankoop hetzelfde product in een andere winkel
tegen een lagere prijs, ontvangt u van ons het verschil terug.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Gerrit van Assendelftstraat 3
1961 NH Heemskerk
Tel 0251 232 813

Bank Novara
4-zits afgebeeld in stof Ponti koper.
Verkrijgbaar vanaf € 949,-
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Bij aankoop vanaf € 995,deze Dolce Gusto Mini-Me cadeau t.w.v € 69,95
Deze actie is geldig van 21.12 t/m 31.12
1 per klant en op = op

Meubelprogramma Livada
verkrijgbaar in 4 kleuren;
Eettafel 190 cm
Highboard
Salontafelset
Dressoir 180cm

€ 1.199,€ 1.499,€ 549,€ 1.199,-

Eetkamerstoelen Eden verkrijgbaar
zonder arm vanaf
met arm vanaf

®
®

TIJD
VOOR STRESSLESS
STRESSLESS
TIJD VOOR

€ 189,€ 239,®
®

®
Bespaar nu op de Stressless
®
Bespaar nu op de Stressless
Consul modellen!
Consul modellen!
®
bijv. Stressless
Consul (M) met
®
bijv. Stressless Consul (M) met
Signature onderstel incl.
Signature onderstel incl.
voetenbank in leer ‘Batick’
voetenbank in leer ‘Batick’

van 1.695,-

voor
€ 1.395,-
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U krijgt Stressless® Consul van 21
21-12-2020
12 202
2020
U krijgt Stressless® Consul van 21-12-2020
31-01-2021
bekledingen
t/m
in
alle
kleuren,
bekledin
ngen en
t/m 31-01-2021 in alle kleuren, bekledingen en

Klant van de maand

Vaarwel voetbalveld in de achtertuin, hallo basisschool in de voortuin!

XOOON Elements
Elements bergkast bestaande uit
drie elementen, zoals getoond
van € 1.527

voor € 1.374,-

Toledos bank; deze bank is geheel naar
eigen wens samen te stellen.
In stof van € 3.395

voor

€ 3.059,-

Wandmeubel Elements bestaande uit zes
elementen, zoals getoond
van € 2.863

voor € 2.253,-

Alle elementen uit de XOOON Elements
collectie zijn ook los verkrijgbaar.

Erwin (33 jaar) en Esther (44 jaar) hadden al lang de wens om te gaan
verhuizen van Zwaansmeer naar de Broekpolder in Beverwijk. Sterker nog;
de oudste kinderen – Daan (11 jaar) en Mees (8 jaar) - gaan al 3 jaar daar
naar de basisschool en daarmee was de stap gezet om actief op zoek te
gaan naar een nieuw huis in deze kinderrijke buurt. Op 19 oktober jl. was
het dan zover; een prachtig, ruim huis met hoge deuren en hoge plafonds
werd aangekocht met voor ieder kind een ruime kamer.
De daaraan voorafgaande corona tijd was voor het gezin een heftige.
Met 3 schoolgaande kinderen die thuis les moesten krijgen was dat
vooral voor Esther een behoorlijke uitdaging. De lessen moesten via
de computer gevolgd worden en ze bedacht dat het handig was om
zelf een scherm tussen de twee jongens te zetten, zodat ze elkaar
niet zouden afleiden. Kleine Suus van 5 jaar was net begonnen op de
kleuterschool, maar vond het belangrijk om nu ook les te krijgen in
tekenen, kleuren en knutselen.
Corona, geen vakantie naar hun geliefde Spanje en een verhuizing
in het vooruitzicht was een hectische tijd, maar gelukkig met één
voordeel dat er genoeg tijd was om te zoeken naar een nieuw interieur!
Eigenlijk hebben ze niet veel meubels meegenomen uit het oude huis.
Ze vonden het belangrijk om een nieuwe bank aan te schaffen met veel
zitruimte en genoeg eetstoelen. De eettafel met bijbehorende bank en

het televisiemeubel hebben ze door een meubelmaker op maat laten
maken. Het wachten is nu nog op raambekleding en accessoires om
het huis nog gezelliger te maken.
Erwin is werkzaam als timmerman bij Scheffer Sminia waar hij al 14
jaar werkt. Esther heeft vroeger bij Brantjes makelaars in Heemskerk
gewerkt. Na de geboorte van de kinderen is zij gestart met een
opleiding nagelstyliste en heeft ze van haar hobby haar werk gemaakt.
Omdat ze daardoor veel van huis was, werkt ze nu via Tabijn op twee
lagere scholen als administratief medewerkster. Eén school is zelfs haar
eigen oude basisschool en daar heeft ze het erg naar haar zin. Meer rust
en aandacht voor de kinderen.
Erwin en Esther hebben elkaar zo’n 15 jaar geleden leren kennen in
de voetbalkantine van DEM waar Erwin nog steeds voetbalt. Esther
is zelf ook – zoals zij zelf zegt – een echte voetbalvrouw. In plaats van
dat ze de kinderen op en neer naar school moest brengen, gaat ze
nu de andere kant op om de twee jongens naar voetbaltraining en
wedstrijden te brengen. Gelukkig mogen de jongens wel voetballen;
Erwin daarentegen zal nog even geduld moeten hebben voordat hij
weer een balletje kan trappen met zijn team. Hij probeert zijn conditie
op peil te houden door te hardlopen en af en toe gaat Mees ook
gezellig met hem mee.

Erwin, Suus, Daan, Mees & Esther in hun nieuwe huis

Suus vindt voetbal helemaal niet zo leuk, zij zou liever naar turnen
gaan, maar eerst is ze druk bezig met zwemles voor haar A diploma.
Tijdens het interview luistert ze aandachtig mee, terwijl ze een
aantal blaadjes vol tekent met nieuwe creaties. Misschien zit er wel
een kleine kunstenares in de dop aan tafel, wie zal het zeggen...
Voor nu hoopt de familie volop kerst te kunnen vieren zonder
corona en in hun prachtige, nieuwe huis!

