Henders & Hazel, thuis in je eigen huis
Wat maakt een huis tot een thuis? Door je persoonlijke smaak en favoriete
stijlen toe te passen bij de inrichting, druk je je eigen stempel op het huis en
maak je het jouw thuis.
We hebben unieke collecties en originele woondecoraties. Bijzonder is dat veel
meubelstukken naar wens samengesteld kunnen worden. Een compleet nieuwe
inrichting, een nieuwe bank, of leuke woondecoraties; bij Henders & Hazel vind
je wat je zoekt.
Onze winkel in Kampen is verhuisd. Bezoek onze nieuwe showroom, doe nieuwe
ideeën op en laat je adviseren door ons deskundige personeel!

Hubo Kampen
Hubo Kampen is al jaren een begrip op het gebied van DHZ.
Eind jaren 60 is er in de Geerstraat de eerste winkel gestart. Deze hebben wij in
april 1989 overgenomen. Als jongste ondernemers van de stad hebben wij daar
met veel plezier tot 1999 gewerkt aan een groeiend bedrijf. Op de Boven
Nieuwstraat hebben wij dit verder uit kunnen breiden met een prachtig
assortiment schuifwandkasten, deuren, verf, horren en binnen-buitenzonwering.
Ook zijn wij ons in deze periode verder toe gaan leggen op het faciliteren van
diverse diensten als schilderen en behangen naast het vertrouwde timmer/zaag
en montage werk.
Dit alles bij elkaar heeft er toe geleid om nu in 2013 deze mooie volgende stap te
nemen naar de Zambonistraat 4a. Hier willen wij u graag in de toekomst
ontvangen in ons beide winkels Hubo en ’t Sfeerhuis onder één dak. Natuurlijk
krijgen wij een veel grotere winkel met het daarbij behorende assortiment. Maar
ons handelsmerk van service en kwaliteit zal ook hier het belangrijkste zijn wat
wij u willen bieden samen met ons fantastische team.

‘t Sfeerhuis Kampen
‘t Sfeerhuis Kampen is al jaren een begrip op het gebied van woningstoffering.
Midden jaren 80 is er in de Geerstraat de eerste winkel gestart naast onze Hubo
vestiging die wij in april 1989 hebben overgenomen. Als jongste ondernemers
van de stad hebben wij hier tot op heden met veel plezier gewerkt aan een
groeiend bedrijf. We hebben ons door de jaren heen verder ontwikkeld tot een
woningstoffeerder met aandacht voor de omgeving waarde producten geplaatst
moeten worden. Dit heeft er toe geleid dat wij het heel belangrijk vinden dat de
ambiance waarin u zich in de toekomst gaat verblijven rust en harmonie
uitstraalt. Ook zijn wij ons in deze periode verder toe gaan leggen op het
faciliteren van diverse diensten als schilderen en behangen Dit alles bij elkaar
heeft er toe geleid om nu in 2013 deze mooie volgende stap te nemen naar de
Zambonistraat 4a. Hier willen wij u graag in de toekomst ontvangen in ons beide
winkels Hubo en ’t Sfeerhuis onder één dak. door deze samenvoeging kunnen
wij u nog meer ontzorgen in het samenstellen en inrichten van uw woning of
ander verblijfsruimte. Ons handelsmerk van service en kwaliteit zal ook hier het
belangrijkste zijn wat wij u willen bieden samen met ons fantastische team.

VWC Office
VWC Office nu nog gevestigd aan de Betonstraat en Kantoorinrichting Kampen
gaan per 9 december a.s. verder onder een dak. In de nieuwe vestiging (1000m2)
aan de Zambonistraat 9a, zullen belangrijkste pijlers van de VWC Group onder
dak vinden. Er is ruimte voor een kantoorshop, een volwaardige
computerwinkel, een Telecombinatie telefoonwinkel, postkantoor PostNL &
Businesspoint, daarnaast een kantoor- en projectinrichtingsshowroom en
tenslotte een meubeloutlethoek.
De nieuwe winkel is ook elke doordeweekse avond open en op zaterdag tot
17.00 uur. Met de verruimde openingstijden willen inspelen op de doelgroep
zzp, en klein MKB, maar ook de particulier die na werktijd nog een mobieltje,
computer of iets anders wil aanschaffen.
De hoofdvestiging van VWC Group blijft in Genemuiden gevestigd, en daar is ook
de technische dienst (VWC ICT Solutions) aanwezig.
VWC group bestaat sinds 1992 en biedt werk aan bijna 30 medewerkers.
Kijk ook eens op www.vwc.nl

Opening nieuw filiaal op zaterdag 21 december 2013

Deense woongigant JYSK nu ook in Kampen
JYSK, de specialist op het gebied van slapen, baden en wonen, opent zaterdag
21 december 2013 om 9.00 uur haar deuren in Kampen. Het nieuwe filiaal is
gelegen aan de Zambonistraat 4-E. Op de openingsdag ontvangt iedere
betalende klant een gratis Big Shopper tas.
Kwaliteit voor een lage prijs
JYSK is één van de snelst groeiende winkelketens op slaap- en woongebied ter
wereld. JYSK heeft als doel kwaliteit voor een lage prijs te verkopen. District
manager Arwin Schipper is trots op de nieuwe vestiging in Hilversum. “Het
Deense JYSK – spreek uit als JUUSK – bestaat al meer dan 30 jaar, heeft
wereldwijd meer dan 2000 winkels en opende in 2006 de eerste vestiging in
Nederland. Vanaf zaterdag 21 december 2013 kunnen ook inwoners van
Kampen en omstreken profiteren van de enorme keuze aan kwaliteitsproducten
op het gebied van slapen, baden en wonen. Bovendien hebben we altijd een
goede aanbieding.”
JYSK is toonaangevend in Scandinavisch slaapcomfort. Beddengoed, dekbedden,
matrassen en kussens zijn stuk voor stuk van topkwaliteit en dankzij de enorme
inkoopvolumes kunnen deze worden aangeboden tegen uiterst lage prijzen.
Arwin Schipper: “We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de winkel
klaar te maken voor de opening. Ons team is voorbereid om iedereen zo goed
mogelijk te helpen en te voorzien van deskundig advies.”
Openingsacties t/m 29 december 2013
Inwoners van Kampen en omgeving kunnen een week lang profiteren van
spectaculaire aanbiedingen. Ter gelegenheid van de opening biedt JYSK korting
tot 75% op alle matrassen en de PLUS C15 BOXSPRING inclusief topmatras wordt
aangeboden voor € 350,-. Ook op het gebied van wonen heeft JYSK speciale
openingsaanbiedingen, zoals de stijlvolle SKAGEN BANK MET CHAISE LONGUE
voor de helft van de prijs, van
€ 429,- voor € 215,- en alle eetkamerstoelen met kortingen tot 65%. De
aanbiedingen zijn uitsluitend geldig van 21 december t/m 29 december 2013 in
het nieuwe filiaal in Kampen.

100 nachten een GOLD matras uitproberen
Als expert op het gebied van slapen is JYSK van mening dat een goede nachtrust
de sleutel is tot een gezond en gelukkig leven. Daarom kan iedereen een GOLD
matras 100 dagen testen. Meer informatie over deze service is te vinden via
JYSK.nl/100_gold.
Het volledige assortiment, inclusief prijzen, is online te vinden via JYSK.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met:
Alexander Viazemsky PR
Kathelijne van Hattum
Telefoon: +31(0)20 - 609 03 29
E-mail: kathelijne@viazemsky.nl
Over JYSK
JYSK is opgericht in 1979 in Arhus, een stad in de streek Jutland in Denemarken.
De Deense woongigant JYSK opende haar eerste vier winkels in Nederland eind
september 2006. In zes jaar tijd is JYSK uitgebreid en telt nu meer dan zestig
winkels in Nederland. JYSK heeft in totaal meer dan 2000 winkels in 34 landen. Al
zo’n dertig jaar biedt zij een ruim assortiment artikelen voor slapen, baden en
wonen voor zeer voordelige prijzen. In de lente en zomer zijn ook tuinmeubilair
en campingartikelen opgenomen in de collectie. De gans in het logo staat voor
de ganzenveren waarmee de dekbedden en kussens van JYSK zijn gevuld en is
het teken van bescherming voor je woning.

Welkom bij McDonald’s Kampen
Als een van de eerste bedrijven is McDonald’s Kampen in 2010 geopend op het
Melmerpark.
McDonald’s Kampen kan omschreven worden als een goed bezocht
familierestaurant met een trendy en hippe uitstraling en oog voor
duurzaamheid. Per jaar verwelkomen wij meer dan 635.000 gasten en met de
komst van onze nieuwe buren kunnen wij met elkaar de omgeving
nog bruisender maken. Het restaurant zelf telt in totaal 180 zitplaatsen binnen
en beschikt over Gym&Fun waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Daarnaast is
er een schitterend dakterras met 60 zitplaatsen en een Playland voor de
kleintjes. Een uniek McDonald’s restaurant voor jong én oud.

