
Klus van de maand

Wij  zij n trots op ons werk en op dat van onze 
klanten, maar al helemaal op het werk dat we 
samen verzetten. Daarom laten we je met gepaste 
trots de klus van de maand zien: de renovatie van 
winkelcentrum Dukenburg in Nij megen. 
Meer hierover op pagina 5.

Klanten, leveranciers en medewerkers van Van Wij k Verf 
ontmoeten elkaar in een informele sfeer, zoals zij  die 
van ons kennen. Leveranciers komen met hun nieuwste 
producten, de najaarsacties gaan van start en op het 
horecaplein is eten en drinken genoeg voor iedereen.

GOEDE RELATIES
Waarom? Alex van Kuilenburg, directeur: “Wij  vinden 
het belangrij k om goed contact te hebben met onze 
relaties. Wij  willen onze kennis graag delen en onze 
klanten inspireren. Omdat de SGA-beurs is gestopt en de 
opvolger – Masters of Maintenance – een andere insteek 
kent, besloten we zelf een event te organiseren, helemaal 
volgens onze eigen inzichten.” En dat betekent dat alle 
klanten, van Ameland tot Zuid-Limburg, van professionals 

Van Wij k Verf pakt aan het begin van de herfst groots uit. Op 21 en 22 
september 2022 organiseren wij  een ware happening voor al onze relaties 
op onze vestiging in Tiel. 

21 en 22 september 2022: 
Van Wij k Verf Event

JUNI  2022

Alex van Kuilenburg, Mark Beck, Gertjan van Beusichem en Cor de Bie heten je van harte welkom

Normale openingstĳ den in de 
zomervakantie!

De bouwvak komt eraan. Ga je op een 
welverdiende vakantie of werk je toch nog even 
door? Wat je keuze ook is, Van Wij k Verf staat voor 
je klaar! Alle fi lialen blij ven namelij k – zoals je van 
ons gewend bent – gewoon open in de zomer.

JOUW KENNIS- EN BUSINESSPARTNER

Wij  vinden het belangrij k 
om goed contact te heb-
ben met onze relaties

SAVE THE
DATE
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Vernieuwde uitstraling

Het zal je niet ontkomen 
zij n: de Vizier heeft een 
nieuwe look! Vrees niet, 
de inhoud is als vanouds 
gezellig en nuttig, 
alleen de indeling is net even anders. Net als de 
website overigens! Heb je die al gezien? 
Lees snel verder op pagina 5.

tot retailers, binnenkort persoonlij k worden uitgenodigd 
om naar Tiel te komen. Daar, in een grote tent op de 
parkeerplaats en in de verkoopruimte, tonen leveranciers 
hun innovaties en presenteren zij  aantrekkelij ke 
voordeelacties. Aan iedereen wordt gedacht.

PERSOONLĲ KE KENNISMAKING
Met name voor retailers en klanten die van ver komen 
is dit een mooie gelegenheid om persoonlij k kennis te 
maken met de medewerkers van Van Wij k Verf. Ook zal 
het volledige, beschikbare assortiment voor veel van 
deze gasten een verrassing zij n. Het hele verkoopteam 
is aanwezig en staat klaar om iedereen te ontvangen en 
waar nodig tekst en uitleg te geven. 
Alex: “De voorbereidingen zij n in volle gang, wij  hebben 
er nu u al zin in.”  De uitnodiging voor dit gratis event 
volgt binnenkort. Het is wel van belang je vooraf aan te 
melden via relatiedagen@vanwij kverf.nl. Kom ook inspiratie opdoen!

•
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Uitstel, maar geen afstel

Wie          Fred Mensink, 55 jaar.
Functie    Vestigingsmanager Nijmegen 
  sinds 8 jaar, totaal 13 jaar werkzaam bij 
  Van Wijk Verf.

Fred over zijn werk: Ik vind mijn werk leuk. Het 
mooiste is als klanten tevreden de deur uit gaan. 
Met mijn achtergrond sta ik met hen op gelijke 
hoogte en kan ik helpen hun problemen op te 
lossen met de juiste producten.
Alex van Kuilenburg: Fred is een betrouwbare, 
deskundige en rustige collega. Hij doet gewoon 
zijn werk, én goed. Dat geeft rust. Door zijn 
achtergrond als schilder weet hij precies waar hij 
het over heeft en voelen klanten dat zij van hem 
op aan kunnen. Ook in het Vewelux-comité is zijn 
vakkundige inbreng onmisbaar.

Vier weken mooi weer en dan op 19 mei flinke 
regenbuien. Dat was bij de start van de beurs in 
Doetinchem even spannend voor Van Wijk Verf 
vertegenwoordiger Michel Driessen.

 

Lekker eten in goed gezelschap, dat zit gewoon in de genen van de medewerkers van Van Wijk Verf en bleek ook weer op 
de barbecue van 20 mei 2022. Een geslaagd personeelsfeestje, waar we ook volwaardig afscheid namen van ‘onze’ Cees.

In het zonnetje
Fred Mensink

Wist je dat winkels ook zónder mengmachine een 
mooi assortiment producten in verschillende kleuren 
kunnen presenteren en verkopen?
Wijzonol heeft verschillende soorten buitenproducten 
in hun Ready Mixed assortiment. Dit zijn kant-en-klaar 
op kleur gemengde blikken. Denk hierbij aan een 
hoogglanslak, zijdeglanslak, grond- en aflak ineen, 
dekkende beits en transparante beits. Het assortiment 
is qua kleuren aangepast aan de wensen van deze 
tijd, enkele kleuren zijn vervallen en enkele nieuwe 
erbij gekomen. De oude verpakkingen zijn na tien jaar 
vernieuwd en geven heldere, actuele informatie.
Van Wijk Verf levert alleen nog de nieuwe blikken van 
Wijzonol. Wil jij je winkel weer een perfecte uitstraling 
geven, neem dan contact op met je adviseur en maak 
een afspraak. 

Beurs in Doetinchem weer een succes

Nieuwe vestiging 
Arnhem geopend

Vestiging Zutphen: meer ruimte en makkelijker bereikbaar

Aan de overkant van het oude 
pand vind je met gemak de 
nieuwe vestiging van Van Wijk Verf 
Arnhem: 650 m2 winkelruimte, een 
uitgebreid assortiment en volop 
parkeergelegenheid. 

Op 21 februari 2022 heeft Van Wijk Verf Zutphen de nieuwe vestiging in gebruik 
genomen. Het hele team, inclusief vertegenwoordigers en directie, heeft zich er 
flink voor ingespannen en is blij met het resultaat.

Xx

Hoewel de traditie door corona twee jaar lang werd 
onderbroken, leek het alsof iedereen elkaar gisteren 
nog had gezien en was alles weer als vanouds. Door de 
pandemie was ook bij de pensionering van Cees nog 
weinig stil gestaan. Dat kan natuurlijk niet, vonden zijn 
collega’s. Wat is dan mooier om hem in het zonnetje te 
zetten tijdens het personeelsfeest?

SPIL VAN VERSCHILLENDE AFDELINGEN
Directeur Alex van Kuilenburg sprak met overtuiging 

over de tientallen jaren dat Cees op onnavolgbare 
wijze de spil was van verschillende afdelingen van het 
bedrijf. Ooit was hij aangenomen voor het vastgoed, 
maar klantencontacten en logistiek bleken hem net zo 
makkelijk af te gaan. 

Cees, bedankt voor alles. We hopen dat het feest, het 
mooie beeld met het bedankje van het hele bedrijf en de 
puzzel van het team, de herinneringen aan je tijd bij Van 
Wijk Verf nog lang levend houden. Het ga je goed! 

 Wijzonol Ready Mixed

Afscheid van Cees bij de jaarlijkse barbecue

Door de lichtstraten en de prachtige glazen pui valt er 
volop daglicht naar binnen. Hierdoor oogt de ruimte 
fris en royaal. De automatische schuifdeuren maken 
het de klanten makkelijk om met volle handen of 
karren naar binnen en buiten te lopen. Chauffeurs die 
willen lossen, kunnen terecht bij de roldeur aan de 
zijkant, waardoor ze klanten niet hinderen. Met nog 
eens 350 m2 vloeroppervlak in reserve op de eerste 
verdieping, is Arnhem voorbereid op toekomstige 
groei.

ZELFDE INDUSTRIETERREIN
Binnendienstmedewerkers Coen Bilgili en Tammo Hazelaar 
hebben er hard voor gewerkt en zijn trots op het resultaat: 
“We wilden al eerder naar een groter pand, maar niet 
naar een ander industrieterrein. We zitten hier goed, met 
zoveel groothandelaren bij elkaar. Dat voordeel behouden 

we, maar nu met een mooie zichtlocatie.” “Wij zien het 
nieuwe pand als de beloning voor de fantastische groei, 
die we hebben meegemaakt in de afgelopen tien jaar”, 
besluit Tjaka Huwaë. “We kunnen bestaande relaties 
beter van dienst zijn en hebben alle mogelijkheden om 
nieuwe relaties te verwelkomen.” 

Vestigingsmanager Gerrit Bruil: “De klanten reageren 
positief, omdat alleen al de aanrijroute veel makkelijker 
is geworden en we veel meer parkeerplaatsen hebben 
ten opzichte van onze oude locatie. Ze arriveren 
dus al relaxt.” Eenmaal aangekomen wacht hen een 
groter pand dan ze gewend waren. “We hebben nu 
veel meer ruimte tot onze beschikking,” zegt Gerrit. 

“Daardoor kunnen wij de inrichting overzichtelijker 
maken en bijvoorbeeld nieuwe materialen beter 
presenteren. Klanten hebben daar voordeel van. Ze zien 
in één oogopslag waar ze zijn moeten.” Tjaka Huwaë, 
commercieel adviseur: “Voor de medewerkers is het ook 
veel prettiger werken. Wij zijn hier heel tevreden mee en 
kunnen weer jaren vooruit.”

”Het succes bleek er niet minder om,” laat Michel weten. Na 
de buien meldden de eerste bezoekers zich al snel. Tegen half 
zes stond het binnen en buiten behoorlijk vol en werd bij de 

stands met werkkleding, schuurmaterialen en spuitapparatuur 
volop informatie uitgewisseld. Hapjes en drankjes ontbraken 
natuurlijk niet en hielpen mee de sfeer te verhogen.

VERRASTE LEVERANCIERS EN SUPERTEVREDEN 
KLANTEN
Ondanks dat de weergoden een spelletje speelden, kijkt 
vestiging Doetinchem terug op een succesvolle beurs. 

“De leveranciers waren enthousiast. Ze vertelden mij 
dat ze verrast waren door zoveel interesse. En ook onze 
klanten waren supertevreden,” concludeert Michel. Al 
met al genoeg redenen om volgend jaar opnieuw de 
uitnodigingen te versturen. 



      het online portaal (meestal de eigenaar van het schildersbedrij f) per mail de 
bevestiging van de bestelling.

TENSLOTTE

Het gaat hier om een nieuwe app, naast de bestaande app voor retailers en het online 
bestelprogramma, waarin de volledige catalogus is opgenomen. Deze nieuwe app is in 
eerste instantie bedoeld voor schildersbedrij ven met personeel die werken op en met 
projecten, maar is zeker ook bruikbaar voor ZZP’ers. 
Op dit moment is de app in zij n laatste fase van ontwikkeling en zeer binnenkort 
beschikbaar. Houd de sociale media in de gaten of vraag ernaar bij  je contactpersoon.

Dat mond-tot-mondreclame nog steeds het best werkt, daar kan Louis Schaepmeester 
van Schaepmeester schilderwerken uit Wij chen – klant sinds 1983 - over mee praten. “We 
onderhouden al twintig jaar de verf in winkelcentrum Dukenburg in Nij megen,” vertelt Louis. 
“En nu heeft onze opdrachtgever ons aangeraden voor de renovatie van dit winkelcentrum.” 
Een omvangrij k project waarbij  de witgrij ze kleur van de kapconstructie wordt vervangen 
door sfeervol zwart. Maar welke verf kies je dan?  

Daarvoor klopt Louis aan bij  vertegenwoordiger Edwin Thonissen. Samen met 
accountmanager Joop van den Berg van Wij zonol hebben ze op locatie enkele proeven gezet 
ter controle van uitstraling en hechting. Wij zonol EcoTop Satin kwam als winnaar uit de 
bus vanwege zij n subtiele glans en uitstekende hechting op metaal. “We hebben daarnaast 
voorraadafspraken gemaakt met Edwin,” vertelt Louis. “Edwin en Joop komen geregeld langs 
voor ij kproeven. Deze totale aanpak van Van Wij k Verf – van advies, afspraken en tussentij dse 
controles - geeft mij  vertrouwen dat dit wederom een succesvol project zal zij n.” 

Wil jij  ook verfadvies voor je nieuwe project? Neem contact op met je vertegenwoordiger. 
Samen gaan jullie op zoek naar het beste product voor jouw klus. 

Jordy de Schaepmeester (zoon van Louis) met schilders Youri en Justin
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Wij zonol: niet bang voor uitdagingen

Hoe handig is dat!
Wat dacht je ervan als je producten die je dagelij ks gebruikt met een paar klikken op je 
smartphone zou kunnen bij bestellen? Dat kan binnenkort met onze nieuwe app voor de 
professionele schilder. 

Het werkt eenvoudig:
1.  Stel vooraf je eigen voorkeurslij st – van maximaal 50 artikelen – samen. Denk aan de 

soort lak of muurverf die je op je project gebruikt, de verschillende kleuren en andere 
materialen. Deze zie je straks terug in de app, inclusief afbeeldingen, TD- bladen en 
eventueel verschillende maten (bij voorbeeld van kwasten). 

2. Stel de keuzeoptie in of je de bestelling wil laten leveren of zelf ophaalt. 
3.  Heb je meerdere mensen in dienst, maak dan per persoon bestellij sten en - rechten 

aan. 
4.  De gebruikers downloaden de app en kunnen de producten bestellen waarvoor zij  de 

rechten hebben gekregen.
5. De order komt direct binnen bij  Van Wij k Verf. Tegelij kertij d krij gt de beheerder van   

Nieuwe, verbeterde uitstraling Van Wij k Verf

De nieuwe site werkt beter én op elke device

Van Wij k Verf blij ft zich continu ontwikkelen, zodat jij  
verzekerd bent van de allerbeste service.

Dat de uitdagingen zich de afgelopen jaren opstapelden is duidelij k: een stij gende 
vraag naar grondstoff en door opkomende economieën zoals China, uitval van 
personeel door corona, containers die in de havens blij ven staan en - niet op de 
laatste plaats - de Europese wetgeving ‘Green Deal’ die de CO2 uitstoot streng aan 
banden legt.

 AANPASSEN AAN DE OMSTANDIGHEDEN
“Een verschil met andere bedrij ven is dat wij  denken in generaties,“ vervolgt Edwin 
van Broekhuizen. “Daardoor kunnen we met onze toeleveranciers en klanten goede 
afspraken maken, over langere termij nen. In tij den van crisis is dat nog belangrij ker 
dan anders. Bij  het grondstoff entekort van de laatste jaren kregen wij  soms kleinere 
hoeveelheden geleverd, maar konden wij  toch onze klanten voorzien van verf. Soms 
in delen. Door een strakke interne organisatie en veel extra inspanningen hebben 
we het hoofd kunnen bieden aan de omstandigheden en ons kunnen onderscheiden 
van onze concurrenten.” 

DE HOOGSTE KWALITEIT, DUURZAAM GEPRODUCEERD
Edwin van Broekhuizen is van mening dat de grootste uitdaging nog voor 
ons ligt: de reductie van de CO2 uitstoot. “Wij zonol loopt voorop als het gaat 
om technologische ontwikkelingen die duurzaamheid aangaan. Niet alleen in 
Nederland, ook wereldwij d. Met ons eigen onderzoeks- en ontwikkelteam staan wij  
garant voor onze slogan: de hoogste kwaliteit, zo duurzaam mogelij k geproduceerd. 
Daarin investeren is noodzakelij k en dat doen we graag.”  

Met de vij fde generatie in aantocht is Wij zonol met recht een familiebedrij f. “Familiebedrij ven denken op lange 
termij n,” zegt Sales Director Decorative Coatings Edwin van Broekhuizen. “Wij  raken niet snel in paniek als er nieuwe 
uitdagingen zij n en hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.”

Zo ontwikkelden wij  bestelapps zodat je minder tij d kwij t bent aan bestellen, verhuisden 
we naar grotere locaties zodat we altij d jouw producten op voorraad hebben en trainen 
wij  iedereen intern zodat heel Van Wij k Verf jou goed bij staat met raad en daad. 

EIGENTĲ DS 

Deze professionaliseringslag van Van Wij k Verf vroeg om een nieuw jasje, een nieuwe 
uitstraling. Veel van onze panden zij n al aangepakt om deze metamorfose te laten 
zien en nu was het tij d voor de Vizier en website. De uitstraling is lichter, rustiger, 
gebruiksvriendelij ker en eigentij ds. 

Wat vind jij ? Moet je nog even wennen of ben je al verkocht? Wij  zij n in ieder geval erg 
trots op deze moderniseringsslag. En als bonus komt er eind van dit jaar voor onze 
retail-klanten zelfs een nieuwe eigen website! Houd onze socials in de gaten voor sneak 
peaks!

De glansrij ke winnaar van Dukenburg

Wij  denken in generaties

Edwin van Broekhuizen

Dertig jaar 
in dienst
Mij nis Gij sen

Op woensdag 4 mei 2022 werd Mij nis Gij sen in 
het zonnetje gezet. En terecht dertig jaar in 
dienst bij  Van Wij k Verf verdient een bloemetje. 
Voor de enkeling die Mij nis niet kent: Mij nis is 
vestigingsmanager in Tiel en, naast zij n werk, 
een succesvol duivenmelker.r.



Met 7 vestigingen is Van Wij k Verf een aanzienlij ke organisatie en een grote speler 

in de regio. Naast onze hoofdvestiging in Tiel heeft Van Wij k Verf ook servicepunten 

in Arnhem, Ede, Lichtenvoorde, Nij megen, Doetinchem en Zutphen.

Van Wij k Verf Tiel

Kellenseweg 20

4004 JD Tiel

0344 - 614 141

tiel@vanwij kverf.nl

vanwij kverf.nl
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Alberts’ gastcolumn

De lachende 
én alleswetende 

adviseur

Ook richting onze klanten is de persoonlij ke benadering altij d een van de 
belangrij kste pij lers geweest waarop wij  successen boeken.

Onze leveranciers valt het ook op dat het Van Wij k Verf team een heel hechte groep 
is, die vooral plezier heeft in waar ze mee bezig zij n. Dat was in de jaren zestig zo en 
dat is nog steeds zo. Als ervaringsdeskundige kan ik daarover meepraten. Wanneer 
we voor het eerst op visite waren bij  een nieuwe leverancier om een training te 
volgen, dan wilde deze nog wel eens argwanend zij n. Als de mannen van Van Wij k 
Verf zo goedlachs zij n, hoe serieus volgen ze dan een seminar? Wij  stelden daarin 
echter nooit teleur, integendeel! Wij  vinden het heel interessant om veel over onze 
producten te weten. Om deze kennis later weer over te dragen aan onze klanten.

Geen wonder dat Van Wij k Verf steeds meer klanten blij ft verwelkomen. Wat is er 
mooier dan een lachende adviseur die ook nog van wanten weet?

Eén grote familie, zo lij kt het vaak als de personeelsleden van Van Wij k Verf elkaar 
treff en. Bij na 35 jaar ben ik verbonden geweest aan Van Wij k Verf en nog steeds zorgt 
de directie in deze veranderende tij d ervoor dat het familiegevoel in stand blij ft. 

Albert

Moet jij  ook altij d glimlachen als jij  zo’n fantastische VWV-bus ziet rij den? Of wanneer 
hij  bij  jou producten levert? Dat geluksmomentje kan je, naast die glimlach, nu ook geld 
opleveren. Want zie jij  onze busjes ergens staan of rij den? Maak er dan een foto van! 

Spot de bus en win een VVV-bon

Samen werken, samen koken

Ter gelegenheid van hun zestigjarige jubileum nodigde de fabrikant het volledige team van Van Wij k 
Verf en Henk van Wij k uit voor een workshop Pakistaans koken in de Groene Schuur in Groessen. 
Op 9 april was het zover.

FEESTDINER 
Met een borrel in de hand vertelden Saskia Bakkenes en Joop van de Berg (van Wij zonol) in hun 
welkomstwoord over de vij fenveertigjarige en succesvolle samenwerking tussen de bedrij ven. 
De teams werden vervolgens ingedeeld en moesten elk met een eigen gerecht aan de slag. De 
inspanningen leidden tot een gezamenlij k feestdiner, waar nog lang over gesproken zal worden. 
Bedankt Wij zonol, op naar het volgende jubileum! 

Dat samenwerking verder gaat dan handel in verf en 
verfproducten, bewees Wij zonol. Ook samen koken behoort tot 
de activiteiten met onze partner. 

De leukste, creatiefste, mooiste 
drie foto’s winnen VVV-bonnen ter 
waarde van € 150, € 75 en € 50. 
Je kan ons overal tegenkomen, 
want Van Wij k Verf levert in heel 
Nederland, maar denk erom: 
houd het veilig in het verkeer en 
fotografeer niet rij dend. Stuur 
je foto vóór 1 september 2022 
op naar je vertegenwoordiger of 
fi liaal. Winnaars worden begin 
september bekend gemaakt.


