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AANGEPASTE OPENINGSTĲDEN
RONDOM DE FEESTDAGEN
Met de feestdagen voor de deur hanteren we de
onderstaande aangepaste openingstĳden:
18 december:

Alle vestigingen geopend
van 07.00 uur tot
15.00 uur

21 t/m 23 december:

Alle vestigingen geopend
van 08.00 uur tot
16.00 uur

24 december:

Van Wĳk Verf:
een sterk team dat klaar
is voor de toekomst!

Alle vestigingen geopend
van 08.00 uur tot
12.00 uur

25 en 26 dec (kerst):

Alle vestigingen gesloten

28 t/m 30 december: Alle vestigingen geopend
van 08.00 uur tot
16.00 uur
31 dec, 1 en 2 januari:

Alle vestigingen gesloten

Alex van Kuilenburg (directeur) en Maartje van Wijk (oprichter Van Wijk Verf )

“BEWUST TĲD VOOR ELKAAR”

Binnen Van Wĳk Verf mogen we terugkĳken op een bĳzonder jaar. Er waren grote uitdagingen,

Lara van Kuilenburg, werkzaam op de administra-

maar als één team zorgden we voor onze klanten en voor elkaar. Een eigenschap waar Jan en

tie bĳ Van Wĳk Verf, kĳkt ernaar uit om de kerst-

Maartje van Wĳk bĳna 60 jaar geleden een ĳzersterke basis voor hebben gelegd. In deze kerst-

dagen in (kleine) familiekring te vieren. “Nadat we

editie blikken we terug met Alex van Kuilenburg, directeur bĳ Van Wĳk Verf, én kĳken we voor-

het hele jaar door druk zĳn geweest, nemen we

uit naar het gloednieuwe jaar dat voor ons ligt.

tĳdens de kerstdagen echt even bewust tĳd voor
elkaar. Er liggen cadeautjes onder de kerstboom
en we genieten van een heerlĳk diner.” Lara wenst

Saamhorigheid

waarden waar Jan en Maartje destĳds mee begon-

iedereen “een liefdevolle kerst en een gezond 2021.

“Ik ben ontzettend trots op de saamhorigheid bin-

nen zĳn, nog steeds springlevend binnen ons

Dat het een jaar mag worden vol mooie momen-

nen ons team”, vertelt Alex. “Dit is niet nieuw bin-

bedrĳf. Dat is zo mooi om te zien.”

ten en dat we begripvol zĳn voor onze medemens.

nen Van Wĳk Verf, maar het kreeg – door corona
– een heel nieuwe dimensie. Hoe we als team onze

Jubileum

schouders onder de extreme drukte hebben gezet

Sinds de start in 1961 is Van Wĳk Verf uitgegroeid

en elkaar geholpen hebben. Dat is fantastisch.”

tot een landelĳke speler met 7 vestigingen. “We

Kwalitatieve producten en
vakmanschap

Help elkaar waar het kan, juist in deze bĳzondere
tĳden!”

zĳn een ﬁnancieel sterk en onafhankelĳk familiebedrĳf. Daar zĳn we heel dankbaar voor. We
hopen ons jubileum komend jaar met klanten en

In 2021 is het maar liefst 60 jaar geleden dat Jan

medewerkers te vieren, al is het nog even onze-

van Wĳk samen met zĳn vrouw Maartje een verf-

ker wat er tegen die tĳd mogelĳk is. Bovenal staat

groothandel begon. Daar werd de basis gelegd

ons ervaren team ook in 2021 weer klaar voor al

voor de huidige bedrĳfscultuur met een focus

onze relaties. Tot slot wil ik iedereen – klanten en

op excellente persoonlĳke service, eerlĳkheid en

medewerkers - bedanken voor het afgelopen jaar

wederzĳds respect. Alex: “Ondanks alle markt-

en iedereen hele fĳne kerstdagen wensen en een

veranderingen en productinnovaties zĳn de kern-

gelukkig en gezond nieuwjaar!”

Lara van Kuilenburg met haar nichtje
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Geen beurs, wel de acties
De schilders en onze verftechnische adviseurs hebben dit jaar een belangrĳk hoogtepunt moeten missen. Dat is de Schilder-, Glas- en Afbouwbeurs
(ofwel SGA-beurs) in Gorinchem. Waar het team verfadviseurs jaarlĳks met
de nieuwste producten en fantastische acties staat, ging het dit jaar niet
door. Dat was stevig balen. Maar we hebben het opgelost door te zorgen dat
we onze nieuwe en bestaande relaties tóch dat SGA-gevoel konden proeven.
De beurs gaat dan misschien niet door, maar onze acties wél! De actieperiode is tot en met 30 december, dus dit is je allerlaatste kans om nog te
proﬁteren. Er is weer een selectie aan fantastische actieproducten om te kiezen bĳ je bestelling. Nu het nog kan: informeer naar de beursmap en laat
je verrassen door de extra’s die je bĳ jouw order kan kiezen. Denk aan
smakelĳke, luxe vleespakketten, gave gadgets zoals tablets, TV’s
en laptops maar vergeet ook niet de overnachtingen, workshops en feestelĳke wĳnpakketten. Je komt zo helemaal in
de decembermaand-sferen!
Wil jĳ nog proﬁteren van de beursacties?
Raadpleeg je persoonlĳke verfadviseur en
maak er een mooie bestelling van.
Kies uit mooie artikelen en zelfs workshops!

Tegeltjeswĳze Albert

“Samen hard gewerkt”
Gerrit Bruil werkt als verkoopmedewerker in het ﬁliaal in Zutphen. Hĳ kĳkt terug op het afgelopen jaar:
“Het was een erg apart jaar, maar dat was het overal.

Hoe goed ken jĳ je

We zĳn er gelukkig goed doorheen gekomen en heb-

collega’s? Sommigen

ben allemaal de schouders eronder gezet.” Ook kĳkt

hebben unieke en ver-

Gerrit vooruit. “Hopelĳk wordt 2021 een jaar waarin

makelĳke hobby’s, zoals

we onze bestaande klanten goed blĳven bedienen,

oud-collega en recent

zodat ze met plezier bĳ ons komen. Daarnaast wil-

gepensioneerde Albert

len we nieuwe klanten verwelkomen. Gerrit viert

Kunneman. Elke week

kerst in een klein gezelschap, gezellig met familie.

presenteert hĳ nieuwe

“Gezondheid is het allerbelangrĳkst. Ik wens iedereen veel gezondheid. En natuurlĳk

tegeltjeswĳsheden op zĳn

een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar.”

Facebook-pagina onder de naam Bartje. Zĳn uitspraken
zĳn veelal diep- en dubbelzinnig, waarbĳ Albert gebruik
maaktvan zĳn eigen levenslessen “Zelfs een tegenvaller
kan nog wel eens meevallen”, verhitte actualiteiten
“Dit jaar geen vuurwerk. Teveel korte lontjes?”, opvallende seizoensveranderingen “Tĳdens de herfst neemt
het aantal eikels in het verkeer toe…” en soms ook zĳn
Van Wĳk Verf verleden “Wees blĳ als de schilder je de

De kou in met vernieuwde
Wĳzonol LBH SDT Ultra

volle laag geeft”. Deze laatste wĳsheid is de favoriet

In de winter plezierig schilderen? Jazeker! De vernieuwde Wĳzonol hoogglanslak is

van oud-collega Jan van Maassen. “Die dubbelzinnigheid

perfect te verwerken bĳ temperaturen boven 5 graden Celsius. We vertellen je wat er

van ‘de volle laag’ is goed gevonden”. Jan volgt Albert

vernieuwd is. Wĳzonol heeft de droging, vloeiing en verwerking van deze verf sterk ver-

op Facebook en hĳ vindt zĳn wĳsheden vooral vinding-

beterd om het hele jaar door te presteren. Deze punten zorgen ervoor dat de ‘SDT Ultra’

rĳk en creatief: “Verzin er elke week maar eens een!”

de resultaten van reguliere doorwerklakken overtreft. Zoals je gewend bent van deze

Het blĳkt dat sommige tegeltjeswĳsheden al vereeuwigd

lak zĳn het glansbehoud en de buitenduurzaamheid optimaal. De doorontwikkeling van

zĳn in onderzetters. Een waar verzamelobject lĳkt ons

Wĳzonol is volgens onze verfadviseurs goed gelukt. ‘De klant heeft nu absolute topkwa-

zo. Kan jĳ ook lachen om de uitspraken van Albert?

liteit met de eigenschappen van een doorwerklak’, omschrĳft Tjaka Huwaë.

Volg hem op Facebook voor wekelĳks vermaak.
Informeer naar deze vernieuwde hoogglanslak om hem te proberen, laat je verrassen!
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Proeﬂokaal en Gastrobar
’t Kromhout schittert in rĳkskleuren
In een prachtig monumentaal pand in het centrum van
Brummen is Proeﬂokaal & Gastrobar ’t Kromhout gevestigd.
Begin 2020 besloten Piet en Fenny Verbeek het pand aan te
kopen en compleet te verbouwen. Met een prachtig resultaat.
Fabio Faucetta, eigenaar van HZ Schilders in Brummen, werd
ingeschakeld voor het schilderwerk.

Proeflokaal & Gastrobar 't Kromhout heeft een
compleet nieuwe aanblik gekregen

Faucetta schakelde op zĳn beurt de hulp in van Van Wĳk Verf voor kleuradvies op locatie. Tjaka Huwaë, verftechnisch adviseur bĳ Van Wĳk Verf en
Marianne Daalderop, interieurspecialiste bĳ Henk van Wĳk, brachten daarop
een bezoek aan ’t Kromhout.

Compleet nieuwe aanblik
Piet Verbeek vertelt: “Op basis van een goed gesprek kozen we voor het kleurenschema van het Rĳksmuseum. Deze rĳkskleuren werden het uitgangspunt
voor het nieuwe restaurant. Alle wanden, de lambrisering, het plafond, de
bar en kozĳnen zĳn geschilderd. Deze kleuren zĳn ook doorgevoerd in bĳvoorbeeld ons logo en de menukaart. In drie maanden tĳd is het pand volledig verbouwd. De keuken is verplaatst en bovendien twee keer zo groot
gemaakt. Met het nieuwe kleurenpalet en de nieuwe inrichting heeft het restaurant een compleet nieuwe aanblik gekregen.”

Creatieve concepten
Vanwege de coronamaatregelen heeft ‘t Kromhout momenteel de deuren
moeten sluiten, maar er wordt niet stilgezeten. Het team ontwikkelde een

Sta jĳ ook voor een klus waarbĳ een professioneel kleuradvies op

aantal creatieve concepten, variërend van take-away (met speciaal biologisch

locatie gewenst is? Neem gerust contact op met jouw verfadviseur

afbreekbaar verpakkingsmateriaal) en het uit-eten-thuis concept waarbĳ het

binnen Van Wĳk Verf. We hebben ervaren interieurstylistes in huis

vertrouwde personeel van ‘t Kromhout een diner bĳ jou thuis uitserveert.

om voor elk project een passend advies te geven.

Verbeek: “We zĳn erg blĳ met de kring aan gasten die ons goed weet te vinden. Ook in deze tĳd.”

“Pas goed op elkaar”
Jan van Maassen, verkoopleider bĳ Van

“Een tĳd van
verbondenheid”

Wĳk Verf, gaat de kerst in familiekring
vieren. “Vanwege corona is niet alles
hetzelfde, maar we kĳken er toch naar

Marianne Daalderop, interieur-

uit. Het zĳn warme en gezellige dagen.

specialiste bĳ Henk van Wĳk

Daar gaan we van genieten!” Jan is

in Tiel, is trots op de prestatie

trots op het hele team. “Ik wil iedereen

die het team in de winkel dit

bedanken voor zĳn inzet en toewĳding

jaar geleverd heeft. Wat was

in het afgelopen jaar. Ik heb er vertrou-

het druk! Marianne gaat kerst

wen in dat we volgend jaar ook een

vieren in kleine familiekring.

goed jaar zullen draaien als we alle-

“Het is een bĳzondere periode

maal ons steentje bĳdragen. Bovenal

waarin we bewust tĳd maken

wens ik iedereen alle geluk en gezond-

om samen te zĳn. Kerst is ook

heid. Pas goed op elkaar! Geniet van

een tĳd van verbondenheid

de kerst en een geweldig en spetterend

met elkaar. Ik wens iedereen

nieuwjaar gewenst!”

hele fĳne feestdagen en een
prachtig 2021.”
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Het assortiment online
Technische verfadviseurs Mark Beck en Tjaka Huwaë en hoofd
inkoop Gerrit van Wĳk hebben gezwoegd op de inhoud, want
het was een ﬂinke taak om alle prĳstechnische info, afbeeldingen, product- en toepassingsinfo te inventariseren en te
verzamelen. Maar het begin is nu gemaakt. Naar verwachting
lanceren we begin 2021 de nieuwe online catalogus! De online
catalogus geeft toegang tot ons volledige assortiment, hierin
komen ook alle nieuwe items. Door in te loggen in de catalogus kan je het gehele assortiment inzien. Zoek simpel op product, naam, merk, EAN-nummer of artikelnummer.

Prĳzen
Ook de prĳzen zie je als je inlogt. Jouw gepersonaliseerde prĳzen verschĳnen:
prĳzen voor de vakman of retailer. Maar ook de actuele adviesprĳzen voor
de consument staan vermeld. Brutoprĳzen, kortingen en nettoprĳzen worden
aan jouw login gekoppeld en zie je ook direct.

Nieuwe looks
Een nieuwe, moderne uitstraling vonden we ook wel prettig. Vind elk product
dankzĳ de toegevoegde afbeeldingen en zoek bĳvoorbeeld een speciﬁeke verpakking. Als extra gemak staan de vergelĳkbare producten uit een categorie
erbĳ, zo kan je ook makkelĳk alternatieven selecteren.

Nog even wachten

Tjaka en Mark werken aan de online catalogus

Op dit moment maken we nog gebruik van ons traditionele bestelsysteem
‘Bestel Online’. Maar we zorgen dat jĳ het weet als de nieuwe online catalogus
live gaat! Hier gaat nog een periode van bouwen en testen aan vooraf. We moe-

Onze website www.vanwĳkverf.nl wordt uitgebreid met een speciﬁek

ten nog even geduld hebben, maar het gemak van het nieuwe platform zal je

gedeelte voor de retailer. We houden je op de hoogte van de voortgang!

niet teleurstellen. Als het zover is, laat je ons dan weten of je fan bent?

Eerlĳke vinder
Dat er bĳ Van Wĳk Verf een mooi team staat, wisten wĳ al. Maar we merken dat ook
onze klanten onze inzet en zorg enorm waarderen. Klanten laten deze waardering
regelmatig blĳken. Onlangs nog, kwam er een mooi voorbeeld voorbĳ.
Mark Wĳnja, onze chauffeur, is een typisch voor-

Daarnaast heeft hĳ met zĳn oplettendheid óók

beeld van een gedreven en gemotiveerd teamlid.

in Asperen, bĳ Verhoef, een goede daad verricht.

Dat merken ook onze klanten. Elke dag gaat Mark

Mark vond in de tuin een ketting en ging al snel

op pad om de bestellingen te leveren. Dat doet

op zoek naar de eigenaar van het verloren sieraad.

hĳ met goede moed. Zo ook op een dag, toen hĳ

Zĳn oplettendheid werd beloond met nóg een ﬂes

bĳ AC Culemborg arriveerde. Er stond een lekkere

Malibu! Zo hoorden wĳ toen hĳ terugkwam van

ﬂes Malibu op hem te wachten. AC Culemborg

zĳn werkdag. Mark, geniet ervan. Alleen buiten

wilde hem bedanken voor zĳn supergoede service

werktĳd natuurlĳk.

en omdat hĳ altĳd zo meedenkt. Speciaal zo’n
bedankje!
Mark Wijnja, chauffeur
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Makkelĳk en snel bestellen met de
Van Wĳk Verf-bestelapp
Voor de drukke retailer biedt de bestelapp van Van Wĳk Verf
uitkomst. Voor het plaatsen van een bestelling hoef je enkel en
alleen de barcodes van de gewenste producten te scannen met
jouw smartphone of tablet. Retailer Wanco Doe-Het-Zelf in
Nĳmegen had de primeur en ging als eerste met de bestelapp
aan de slag.
“We zĳn er gelĳk mee begonnen”, vertelt Jan Willem van Santbergen, verfspecialist bĳ Wanco Doe-Het-Zelf. “Tĳdens de enorme drukte in het voorjaar
kwam de app goed van pas. Het is niet handig om in een drukke zaak telefonisch je bestellingen door te geven. Met de app ging het snel en eenvoudig
en de volgende dag heb je je producten in huis.”

Grote en kleine bestellingen
Bĳ Wanco wordt de app dagelĳks gebruikt. “Voor grote en kleine bestellingen. En als ik mĳn bestelling heb doorgegeven en ik bedenk rond 15.00 uur
dat ik iets vergeten ben, dan zit het gewoon nog bĳ de eerstvolgende bezorging. Zonder gedoe van een nieuwe levering of bĳkomende kosten. Het is
heel klantvriendelĳk en snel. We werken niet voor niets al ruim 30 jaar samen

Jan Willem van Santbergen: "We gebruiken de bestelapp dagelijks"

met Van Wĳk Verf.”

Groeiend aantal gebruikers

retailers. Ook zien we dat het aantal bestellingen via de app blĳft groeien.
Bovendien is de app met een aantal kleine aanpassingen nóg gebruiksvrien-

Het aantal winkels dat de app gebruikt, neemt toe. Mark Beck, technisch verf-

delĳker geworden. Zo worden de inloggegevens nu bĳvoorbeeld onthouden,

adviseur retail bĳ Van Wĳk Verf, vertelt: “We krĳgen veel positieve reacties van

waardoor gebruikers niet telkens opnieuw hoeven in te loggen.”

Retail in 2020:
van extreme drukte en aangescherpte veiligheidsmaatregelen tot private shopping

Wilma en Leo van Kluswijs
Kesteren

2020 was een hectisch jaar voor retailers. We zĳn heel dankbaar dat de
winkels in onze branche open mochten
blĳven én dat Nederlanders in grote
getale besloten te gaan klussen. Dat
leverde in veel gevallen een mooie jaaromzet op. Toch waren er ook veel uitdagingen. We vroegen Leo van Beusichem,
eigenaar van Kluswĳs in Kesteren, naar
zĳn ervaringen.

“Trots op onze
prestatie als team”
“Ons team heeft dit jaar
een knappe prestatie geleverd. We zĳn nog meer naar
elkaar toegegroeid en hebben elkaar geholpen waar
we konden. Daar ben ik
heel trots op”, vertelt André
Honders, logistiek planner
bĳ Van Wĳk Verf. De kerst-

“Het was hectisch. Echt heel hectisch”, vertelt Van Beusichem. “Dankbaarheid

dagen viert hĳ normaal

staat voorop, maar het was niet altĳd leuk om zo te moeten werken. In onze

gesproken met zĳn (grote)

winkel van 1800 m2 worden bĳvoorbeeld slechts 18 personen met winkelwa-

familie. “Dat zal dit jaar

gen tegelĳkertĳd toegelaten.” Ondanks de drukte lanceert Kluswĳs Kesteren

helaas anders zĳn. We zul-

binnenkort een nieuwe dienst: ‘private shopping’. Van Beusichem: “De klant

len de kerstdagen in kleine

kan een afspraak maken om ons in de avonduren te bezoeken. In alle rust kun

kring doorbrengen.” André wenst iedereen “alle geluk en gezond-

je dan – met één van onze experts - bĳvoorbeeld raamdecoratie, vloeren en

heid voor het komende jaar. Hopelĳk kunnen we in (de loop van)

gordĳnen uitzoeken. Een mooi concept dat we wellicht ook na corona willen

2021 weer gaan en staan waar we willen. Laten we goed op elkaar

vasthouden.” Wat zal 2021 ons brengen? Mark Beck: “De winkels hebben veel

blĳven passen.”

nieuwe klanten ontvangen. We hopen natuurlĳk dat de consument veel plezier beleefde aan het klussen en dat ze de kennis en service in de winkels ook
in 2021 weer weten te vinden.”
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GASTCOLUMN

Kerst: de tĳd van warmte, kou,
genegenheid en terugblikken
Met veel plezier denk ik terug aan

en tevens een betrouwbare partner zĳn, met veel kennis in huis. Dát is wat

mĳn loopbaan als verkoopleider bĳ

Van Wĳk Verf nog steeds beoogt en de huidige directie weet daar goed op te

Van Wĳk Verf. Bĳ een terugblik van

anticiperen. Een grote troef is de enorme teamgeest.

bĳna 35 jaar dienstverband (met een

Of er nog tips zĳn? Jazeker, investeer in je toekomst door kennisverruiming!

prachtig afscheid) is het overlĳden

Het is vooral goed voor jezelf, voor je klanten en uiteindelĳk ook voor het

van oprichter/eigenaar Jan van Wĳk

bedrĳf. En… neem ook voldoende vrĳe tĳd! Ik lees met genoegen de Vizier,

(50) in 1987 voor mĳ de meest heftige

waar ik vroeger ook nauw bĳ betrokken was. Een pakkende slogan uit een

gebeurtenis geweest. Zĳn visie van

toenmalige Vizier (kerstactie-editie) was: “Zĳn de kalkoenen dit jaar weer het

destĳds blĳkt anno 2020 nog steeds

haasje?” Na de Kerst weten we of corona hen gered heeft…

toepasbaar: De mens centraal stellen
bĳ klanten, leveranciers en personeel

Albert Kunneman, oud-werknemer

Ik wens iedereen een geweldig goed en gezond 2021! Oók jullie partners!

Winterschilder-kruiswoordpuzzel

Hoe snel los jĳ ‘m op? Maak de winterschilder-kruiswoordpuzzel en los deze vraag op: Wat eten alle vakschilders?
Hussel de letters in de gele blokjes door elkaar en vind het antwoord.
TIP: Vraag een echte vakman om hulp als je er niet uit komt … ;-).
1

HORIZONTAAL:

2

6. Aftellen en dan komt het!
8. Gezellig met familie aan tafel je eigen eten maken noem je ...

3
4

5

7

6

9. Ho, ho, ho zei de ...
12. Hiermee zie je in het donker als je wilt schilderen.

VERTICAAL:
1. Als je schildert, en je wil een strakke lĳn maken gebruik je ...

8

2. Neerslag als het vriest heet ...
9

10

3. Je kunt in alle seizoenen met dit type lak doorwerken.
4. Iglo's en ĳsklontjes zĳn altĳd ....
5. Lekker samen avondeten heet ook wel ...

11

7. Dit is versierd met lampjes en ballen.
10. Als je advies geeft, geef je ook wel een ...
11. Decemberweer is vaak ...

12

Alle antwoorden vind je op vanwĳkverf.nl/winterschilderpuzzel

We willen je bedanken
Een jaar van samenwerken en inzet, daar kĳken we trots op terug. Nu is het tĳd om te genieten en op te laden voor het volgende jaar. We willen
jullie bedanken. Jĳ als trouwe klant die ondanks alle drukte extra begrip toonde als we géén 24-uurslevering konden beloven, jĳ als zakenpartner die
ook op afstand contact hield met ons, jĳ als collega die ervoor heeft gezorgd dat we ons van onze beste kant hebben laten zien in een lastige tĳd.
Tot slot: een fĳne kerst met geliefden en familie, veel gezondheid en geluk in het nieuwe jaar! Tot snel, Van Wĳk Verf.

Met 7 vestigingen is Van Wĳk Verf een aanzienlĳke organisatie en een grote speler in de

VAN WĲK VERF TIEL

regio. Naast onze hoofdvestiging in Tiel heeft Van Wĳk Verf ook servicepunten in Arnhem,

Kellenseweg 20

Ede, Lichtenvoorde, Nĳmegen, Doetinchem en Zutphen.

4004 JD Tiel
0344 - 614 141
tiel@vanwĳkverf.nl
vanwĳkverf.nl

