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GESLAAGDE VOORJAARSBEURS
IN NĲMEGEN

Van Wĳk Verf Familiedag
in Burgers’ Zoo

Het team van Van Wĳk Verf kĳkt terug op een
zeer geslaagde voorjaarsbeurs, donderdag
16 mei in Nĳmegen. Vanaf 13.00 uur stonden
verschillende leveranciers klaar om ieder schildersbedrĳf, vastgoedonderhoudsbedrĳf en elke
verfretailer te voorzien van nieuwe kennis,
mooie producten, scherpe acties en bovenal
véél inspiratie. Foto’s terugkĳken? Ga naar www.
vanwĳkverf.nl/voorjaarsbeurs-nĳmegen-2019

Zaterdag 19 oktober wordt een speciale dag in Burgers’ Zoo. Dan vieren we de Van
Wĳk Verf Familiedag. Alex van Kuilenburg, directeur: “Wĳ hebben een hechte band
met onze klanten, die al sinds jaar en dag bĳ ons afnemen. Dat willen we bekronen
met een klein feestje.”

Als wij deze Vizier drukken, heeft ook de Voorjaarsbeurs
Doetinchem plaatsgevonden op 6 juni. Hiervan lees je een
update op onze website.

De cultuur van het familiebedrĳf staat nog steeds
als een paal boven water. Alex: “Wĳ zĳn altĳd
enorm betrokken geweest bĳ onze klanten. En nog
steeds. Niet alleen op zakelĳk gebied, maar zeker
ook persoonlĳk. Hierdoor kennen we niet alleen
de klant, maar ook het hele gezin. Vanuit deze
gedachte is dan ook het idee van een Familiedag
ontstaan.”

“We starten bĳ de Pinguïns”
Alex: “De dag begint met een ontvangst bĳ de
Pinguïns. Hier ontmoeten we elkaar en worden er
foto’s gemaakt. De rest van de dag kan iedereen
zelf, of samen, het park verkennen, staan er informatietafels bĳ de Ocean en de Bush en kan je, als
Van Wĳk Verf-gast, een exclusieve mini-rondleiding
door de Mangrove meepakken. We delen speur-

tochtboekjes uit voor de kids en natuurlĳk verzorgen we ook een heerlĳke lunch.”

VEWELUX BADLAKEN-ACTIE

“Ga ook mee!”

“Mede dankzĳ de sponsoring van onze trouwe
partners Wĳzonol, Jotun, SPS, Keim, Relius,
Koopmans, Copperant, Vewelux, Van Herwĳnen
Kreston en De Kleuver bedrĳfscommunicatie, kunnen wĳ dit mogelĳk maken voor onze trouwe klanten.” Wil jĳ mee? Vraag dan zo snel mogelĳk naar
de voorwaarden bĳ jouw adviseur.
“Wĳ kĳken enorm uit naar 19 oktober. Het wordt
een dag waarop wĳ vieren dat wĳ geen leverancier zĳn voor onze klanten, maar echte partners.
Partners die samen ondernemen en elkaar successen gunnen.”

SPECIALE ZOMEREDITIE
Hoera! Deze keer ligt er een extra zonnige editie van de Vizier bĳ je op de mat. Want na al dat harde
werken, is het tĳd voor ontspanning, toch? Van Wĳk Verf viert de zomer met speciale WIN-acties. Doe
jĳ al mee met de Vewelux badlaken-actie die je naast dit artikel vindt? Ook jouw zoon of dochter kan
wat winnen wanneer hĳ de woordzoeker op de laatste pagina oplost en instuurt, of besluit lekker te
gaan kleuren! Oh, en blĳf je deze zomer thuis? Bekĳk dan zeker ook even de activiteiten op de kalender op pagina 6. Van Wĳk Verf wenst je een heerlĳke zomer!

De jaarlĳkse Vewelux Badlaken-actie is weer
terug! Tjaka Huwaë, verkoopadviseur Arnhem
en Zutphen legt uit: “Ieder jaar krĳg je een
Vewelux-badlaken bĳ aankoop van 2,5 liter
Vewelux-lakken (bruto = netto). Ieder jaar in
een andere kleur. Vorig jaar was hĳ blauw, dit
keer worden ze Van Wĳk Verf-rood.”
Tjaka: “Wĳ roepen alle nieuwe badlaken-bezitters op om een creatieve foto te maken met het
badlaken, en deze op te sturen naar acties@
vanwĳkverf.nl. Vermeld in je mail ook wanneer
je niet wil dat we deze foto op social media
plaatsen. De officiële Van Wĳk Verf-jury beslist
welke foto’s in de prĳzen vallen en maakt dit
bekend via Facebook. Meedoen? Dat kan tot
27 september 2019.
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Vewelux introduceert nieuwste verfsystemen
Benieuwd naar de nieuwe producten die voor en dóór schilders Plezierig werken met PU Spray
“Speciaal voor de Airless en Airmix spuitapparatuur is er de Vewelux PU
ontwikkeld zĳn? Onze expert Edwin Thonissen vertelt over
Spray-lĳn ontwikkeld. Eventueel ook eenvoudig aan te brengen met HVLP.
deze Vewelux-toppers.

Zowel Satin- als Gloss varianten werken prettig dankzĳ het indrukwekkende
standvermogen. En ook wat dikker aangebracht blĳft de verf keurig op
zĳn plaats. Andere kernkwaliteiten van de Vewelux PU Spray zĳn de goede
dekking, huidvetresistentie en snelle droging.”

Aqua Iso voor ﬂuweelmat resultaat

“De Vewelux Aqua Iso kan dankzĳ de isolerende werking alle bestaande,
oude lagen verf aan. Het isoleert vuil, nicotine en waterschade moeiteloos
en maakt wanden weer zo goed als nieuw. Aqua Iso geeft een ﬂuweelmat
resultaat en is extra wit en stralend. Het is een spanningsvrĳ, spatvrĳ en
makkelĳk te verwerken product, en heeft een lange open-tĳd.”

Dit najaar: Vewelux All Seasons-systemen

“Nog even geduld, de doorwerksystemen van Vewelux komen eraan. De
Vewelux AS-lĳn is ontwikkeld voor gebruik bĳ temperaturen vanaf 0 graden!
Met Grondlak AS en Topgloss AS werk je het gehele jaar buiten, ook met
slechts enkele graden boven 0. Kortom, Vewelux is een professionele oplossing voor het buitenwerk.”

Teamuitbreiding
binnendiensten

Ontdek de Wĳzonol
Zomerproducten
“Wĳzonol heeft diverse producten voor het schilderwerk in de tuin. Hierdoor
help jĳ als retailer deze zomer iedere klant met de perfecte oplossing voor
elke vraag,” vertelt Mark Beck, retailmanager. “Kwaliteitsverf is een investering in je woning. Hoe beter de verf, hoe duurzamer het schilderwerk, en hoe
beter het is voor jouw houtwerk. Met de vakverven van Wĳzonol zit je altĳd
goed. Maar er zĳn verven die er nóg eens extra bovenuit springen.” Daarom
werkt Wĳzonol met het motto: ‘Goed, Beter, Best: de keuze is aan jou.’

Goed: 8 jaar beschermd

Nick Luesink

Beter: 10 jaar beschermd

Best: 12 jaar beschermd

Thomas Hummelink.

Onze locaties worden steeds drukker bezocht. Tĳd dus voor versterking.
Maak kennis met de jongemannen Nick Luesink en Thomas Hummelink.
Nick is begonnen als oproepkracht bĳ Van Wĳk Verf, waar hĳ veel
heeft geleerd. Vanaf 1 juli komt hĳ in vaste dienst in Doetinchem en
Lichtenvoorde, nadat hĳ zĳn studie heeft afgerond. Een superkracht die
met zĳn ruime kennis van verf en schildersmateriaal de binnendienst top
gaat ondersteunen. Thomas is een compleet nieuw gezicht bĳ Van Wĳk
Verf. Hĳ wordt momenteel opgeleid in Doetinchem door collega Sander
Jansen. Na zĳn opleiding, eind van dit jaar, mag hĳ aan de slag in Arnhem
en Zutphen. Veel succes jongens!

Mark: “Naast de buitenlakken, heeft Wĳzonol diverse producten voor in de
tuin. Wat de vraag van jouw klant ook is, wĳ staan voor je klaar met het beste
advies.”
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Maassen toont haar
kracht op Facebook
Maassen Doe Het Zelf, klant
bĳ Van Wĳk Verf, is op social
media steeds beter zichtbaar.
De retailer met veel verfkennis
wil de consument laten zien
wat zĳ in huis hebben. Anja en
Erik, eigenaren van de doe-hetzelfzaak in Duiven merken dat
hun klanten op zoek zĳn naar
kwaliteitsverven en het inwinnen van professioneel advies.
Anja: “We laten zien wat de
mogelĳkheden van de huidige
kleurtrends zĳn, hoe je kleuren combineert in huis. En we
spelen in op de zomer die voor
de deur staat. Het goede weer
maakt mensen optimistisch
en kleuren dragen bĳ aan dat
effect.”

Van Kruistum bestaat 30 jaar!
Het is feest bĳ Schilders- en glaszettersbedrĳf Bert van Kruistum. Dit jaar vieren zĳ hun 30-jarig bestaan, en Van Wĳk Verf viert mee. Bart van Kruistum,
eigenaar: “Van begin af aan zĳn wĳ klant bĳ Van Wĳk Verf en heel blĳ met
hen als volwaardig partner. Zĳ vullen ons aan met technische kennis, goede
logistiek en probleemoplossend vermogen. Ook gaan ze mee in de veranderende wereld van o.a. automatisering, wat ons enorm helpt. We hopen
dat Van Wĳk Verf nog lang onze partner mag blĳven.“

Nieuw in het assortiment:
A-merk houtbeschermingssystemen
Benieuwd naar onze nieuwste producten?
Van Wĳk Verf heeft nu nieuwe kwalitatieve
houtbeschermingssystemen in het assortiment,
waarmee je alle houtsoorten beschermt op het
allerhoogste niveau.

Ambachtelĳke natuurproducten
van Lacq

Ken jĳ Lacq al? Het is een merk van Vliegenthart, met ambachtelĳke kwaliteitsproducten. In 1839 zĳn zĳ al gestart met een
eigen perserĳ van lĳnzaad, voor het maken van lĳnzaadolie.
Iets wat tot op heden nog steeds het ‘geheime recept’ is van
de producten van Vliegenthart, en dus ook van Lacq.
Lacq bevat alleen bewezen hoogwaardige en natuurlĳke
ingrediënten zoals oliën, harsen en wassen. Deze natuurproducten zorgen ervoor dat de coating zo lang mogelĳk
ﬂexibel blĳft, waardoor het hout het hele seizoen kan reageren op temperatuurschommelingen en goed beschermd
blĳft. Lacq is er voor allerlei doeleinden, van bescherming
voor houtwerk op en om het huis, tot aan de jacht- en botenbouw en Lacq voor binnen.

Houtbescherming met Koopmans
Ook nieuw in het assortiment is de Koopmans Houtcoat
Zwart. Het is een weerbestendige, goed dekkende beits, die
ideaal is voor het beschermen en zwart maken van houten objecten. Of het nou gaat om nieuw, geschaafd of ruw
hout met een karakteristiek geteerd uiterlĳk: deze houtcoat geeft een prachtige matzwarte afwerking. Zelfs over

bestaande teerlagen. En dankzĳ de lĳnolie dekt hĳ niet alleen goed, hĳ is ook
vochtregulerend.
Maar Koopmans heeft méér nieuwigheden in haar assortiment. De Zwarte Teer,
Black Varnish en Bielzenzwart gebruik je tegen houtrot, roest, vochtschade en
voor speciale materialen die bescherming tegen water en zuren nodig hebben.
Meer weten? Laat je adviseren!
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Omruildeals voor retailers
Ook zin om mooie merken met nieuwe producten aan jouw
VBS-speciaalzaak of Breed pakketzaak toe te voegen, maar
kamp jĳ met volle schappen met oude of niet goed verkopende
producten? Dan zĳn onze omruildeals ideaal voor jou. Zo creëer
je ruimte voor de mooiste assortimenten.
Mark Beck, retailmanager: “Samen met de retailer kĳken we eerst naar de assortimenten en producten waar hĳ of zĳ ontevreden over is. Vervolgens raden we
nieuwe merken of assortimenten aan. We bieden de retailer dan de beste deal,
zodat hĳ - in verhouding met wat hĳ nieuw opneemt – voor een minimale investering weer een fris en up-to-date assortiment heeft. Ook nemen wĳ het oude
assortiment mee terug.”

Schappenplan & ﬂexibiliteit

Michaela van Lith, van schildersbedrijf W.A. van Lith, maakt een omruildeal met Mark Beck

Van Wĳk Verf is gespecialiseerd in het maken en inrichten van een professioneel schappenplan op maat. Mark: “Door onze ruime kennis en ervaring
in iedere regio, zĳn wĳ de perfecte kennis- en businesspartner bĳ het optimaal inrichten van jouw paint- en nonpaint-schappen. En,” vervolgt Mark,
“daarnaast zĳn wĳ er echt voor jóú en jouw klanten. We hoeven ons niet te houden aan ‘algemene’ plannen. We plaatsen voor iedere winkel de juiste en
gewenste producten. Ook in de hoeveelheid die je op dat moment nodig hebt, zodat je niet met onnodige voorraad zit.”
We hebben diverse verfmerken met mooie assortimenten, soms zelfs met heel uitgebreide totaalprogramma’s. Denk bĳvoorbeeld aan merken als Wĳzonol,
Koopmans, Finess, Lacq en Bichemie (Trae-Lyx en Avis) en Touwen. Wil jĳ ook ruimte creëren? Of vind je het tĳd voor een frisse invulling van je schappen?
We helpen je graag!

Weĳman en Wĳzonol werken samen
aan resultaat
Wĳzonol en vastgoedonderhoudsbedrĳf Weĳman spraken
onlangs over Resultaatgericht Samenwerken. Danny
Sparidaens, regiomanager Wĳzonol: “De veranderende markt
vraagt ons anders te werken en de focus te verleggen van de
laagste prĳs naar het beste resultaat. Goede samenwerking
speelt daarin een sleutelrol.“
Wĳzonol ondersteunt zowel de corporaties als de vastgoedonderhoudsbedrĳven. Danny: “Enerzĳds laten
we corporaties zien hoe zĳ kunnen
komen tot rendementsverbeteringen. Anderzĳds denken we mee met
de onderhoudsbedrĳven. We kĳken
niet alleen naar de verf, maar naar het complete gevelelement en helpen
bĳ het opstellen van een sterk, duurzaam plan van aanpak.”

Duurzaam in DNA

René Groenewoud, projectleider bĳ Weĳman herkent de veranderingen:
“De wereld is continu in beweging. Wĳ moeten antwoord hebben op vragen
vanuit de woningbouwcorporaties zoals: Hoe zorgen we ervoor dat we in 2030
volledig energieneutraal zĳn? Hoe behalen we de optimale CO2-reductie?
Het is prettig als je samen met je leveranciers hier stapsgewĳs naartoe kunt
werken.”
Danny: “Duurzaamheid zit écht in ons DNA. Dat toont ons B-corp-certiﬁcaat
ook aan. We zĳn wereldwĳd het eerste chemische bedrĳf dat voldoet aan
deze strikte normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht
en transparantie.” Zowel Danny als René zĳn positief. René: “We zĳn kritisch
geweest, maar kĳken uit naar het vervolggesprek.”

4

... het was weer een Happy Day!
Op dinsdag 21 mei
vond de Wĳzonol
Happy Day plaats.
Hoewel het somberder weer was dan
vorig jaar, was het
zonder twĳfel een
vrolĳke dag waarin de
medewerkers van Van
Wĳk Verf hun trouwe
Wĳzonol-klanten
even in het zonnetje zetten. Alle foto’s
bekĳken? Kĳk dan
op de website: www.
vanwĳkverf.nl/terugblik-happyday.
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Fietsend de zomer in:
gratis Puch E-bike bĳ Vewelux
Ga jĳ deze zomer genieten van het buitenleven? De mooiste
plekken ontdekken en opgaan in de natuur? Dankzĳ onze
passende zomeractie krĳg je het vakantiegevoel in eigen land!
Je krĳgt namelĳk tot 30 augustus 2019 een gratis E-bike bĳ jouw
Vewelux-bestelling.
Altĳd de wind in de rug, zo voelt ﬁetsen op de Puch E-bike.
Dankzĳ de elektrische motor ga je vanzelf vooruit. Met de luxe
kwaliteitsﬁets ‘zweef’ je bĳna over de ﬁetspaden, door steden
en dorpen en over de dĳken.

Verzeker jezelf van een ﬂitsende Puch E-bike. Bestel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vewelux Extra Reinigbaar, afname van 23 x 10 liter, of
Vewelux Top Acryl afname van 20 x 10 liter, of
Vewelux Super Silan afname van 20 x 10 liter, of
Vewelux Spacklatex afname van 20 x 10 liter, of
Vewelux Projectlatex afname van 34 x 10 liter, of
Vewelux Super Acryl mat afname van 20 x 10 liter, of
Vewelux Titanium extra mat afname van 20 x 10 liter.

(bruto = netto)

Vertrek van collega Maarten:
nog meer tĳd om te reizen

Vestiging Tiel
in een fris jasje

De reislustige vrachtwagenchauffeur bĳ Van Wĳk Verf, gaat ons op 31 juli
verlaten om te genieten van zĳn pensioen. Maarten Wasmoeth draagt
dan na dertig jaar het stokje over aan Aad Lĳs, een oude-bekende binnen Van Wĳk Verf.
Alex van Kuilenburg, directeur van Van Wĳk Verf. “Onze chauffeur
Maarten is een heel trouwe medewerker. Altĳd opgewekt, en een heel
slimme man met een goede opleiding. De behoefte aan vrĳheid en niet
al te veel verplichtingen is wat ervoor zorgde dat hĳ hier zĳn plekje
vond.”
“Hĳ is dol op reizen, elk jaar is ‘ie een maand erop uit. Hĳ heeft al wel 60
landen gezien, denk ik. Zĳn enthousiasme heeft hem een goede collega
gemaakt. We wensen hem natuurlĳk een pensioen met nog vele mooie
reizen in het verschiet.”

De afgelopen jaren hebben we zo’n professionaliseringsslag gemaakt
in onze marketing-uitingen, dat nu ook onze eigen vestigingen eraan
mogen geloven: het is tĳd voor een fris jasje.
Eenvoudig en niet té gek, maar wel van deze tĳd en passend bĳ de rest
van het geheel. We beginnen met onze hoofdvestiging in Tiel. Als dit
bevalt, gaan ook de overige vestigingen waar mogelĳk toe naar een
vergelĳkbare uitstraling. We zien je graag snel!
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Van Wĳk Verf Zomerwoordzoeker
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Oeps! Eén van de Van Wĳk Verf-medewerkers heeft per
ongeluk alle woorden door elkaar gegooid. Hierdoor
weet hĳ niet meer wat hĳ vanavond zou gaan doen. Help
jĳ hem onderstaande woorden te vinden zodat je van de
overgebleven letters de oplossing kan maken?

WINNEN?

Mail jouw oplossing naar acties@vanwĳkverf.nl en
vermeld jouw naam, leeftĳd en de vestiging waar jouw
vader of moeder altĳd komt en wie weet win jĳ wel
een leuke prĳs! De winnaars krĳgen 27 september 2019
bericht.
PERSOONLĲK
RETAIL
SCHUURPAPIER
SERVICE
VAKSCHILDER
VASTGOED
VERF
VEWELUX
VLOEREN
WERKKLEDING

BOUWVAK
BUSINESS
GEREEDSCHAP
GROOTHANDEL
INTERIEUR
KENNIS
KITTEN
KWAST
MONUMENT
PARTNER

Oplossing:

ZOMERREBUS

Kleur & Win
Heb je de kleurplaat al gevonden in deze Vizier? Dat
wordt lekker kleuren deze vakantie! En heb je ‘m af? Vul
dan jouw gegevens in en lever hem vóór 27 september
2019 in op één van de vestigingen van Van Wĳk Verf.
Als cadeau ontvang jĳ dan een heerlĳke chocoladereep.
En de eigenaar van de mooiste kleurplaat? Die wint
een leuke prĳs. De gelukkige winnaar onthullen we in
Burgers’ Zoo … Veel kleurplezier!

ZOMERKALENDER 2019

Van Wijk Verf viert de zomer!

Oplossing:

De leukste events voor de thuisblĳvers, volgens onze collega's

WANNEER

WAT

WAAR

23 juni

Speciaalbier Festival

Zutphen

26 juni, 29 juni & 30 juni

NK Wielrennen

Ede

28 juni - 30 juni

Woodstock aan de Waal

Tiel

30 juni

Achterhoek Toerrally

Lievelde

06 juni

Gelderpop

Voorthuizen

12 juli - 15 juli

De Zwarte Cross

Lichtenvoorde

13 juli - 14 juli

Rock & Blues & Parels Tussen de Dĳken

Tiel

… méér evenementen zien? Op www.vanwijkverf.nl/zomerkalender-2019 vind je de volledige kalender!

Met 7 vestigingen is Van Wĳk Verf een aanzienlĳke organisatie en een grote speler in de
regio. Naast onze hoofdvestiging in Tiel heeft Van Wĳk Verf ook servicepunten in Arnhem,
Ede, Lichtenvoorde, Nĳmegen, Doetinchem en Zutphen.

VAN WĲK VERF TIEL
Kellenseweg 20
4004 JD Tiel
0344 - 614 141
tiel@vanwĳkverf.nl
vanwĳkverf.nl

