Kop:
MF Design gaat Volendam na dertig jaar verlaten
Chapeau:
‘We gaan ons uitsluitend richten op de zakelijke markt’
Na precies dertig jaar in Volendam verlaat MF Design de gemeente. In 1992 opende de woonwinkel
haar deuren in het pand waar tegenwoordig Smile Computers gevestigd is en in 2009 werd vanwege
uitbreiding verhuisd naar het grote, kenmerkende pand op nummer 139 in dezelfde straat. Op 3
maart, exact dertig jaar na de opening, sluit de prachtige zaak definitief haar deuren. Een groot gemis
voor de Volendamse woonboulevard, maar het is tijd voor een nieuw avontuur, aldus eigenaar
Michel Fleminks.
Met een specialisatie in vloeren, gordijnen en zonwering werd MF Design drie decennia geleden
opgericht door Michel Fleminks. ,,MF Design richtte zich oorspronkelijk op de particuliere markt”,
begint de Amsterdammer. ,,En dat hebben we natuurlijk ook jaren gedaan. Maar na verloop van tijd
zijn we ons gaan richten op de zakelijke markt. Dat is eigenlijk op natuurlijke wijze zo gelopen. Een
aantal jaar terug kregen we de vraag of we wat kleinschalige projecten voor onze rekening wilden
nemen. Dat hebben we gedaan en beviel van beide kanten zo goed dat de omvang van de zakelijke
projecten steeds groter werden. Inmiddels zijn we gespecialiseerd in kantoorgebouwen, ziekenhuizen,
scholen, woningbouwvereniging en ga zo maar door. Die projecten worden gefaciliteerd vanuit onze
werkplaats en het bijbehorend magazijn in Amsterdam. Vanuit die locatie gaan we verder met het
bedrijf, en dan dus uitsluitend gericht op de zakelijke markt.”
,,Een paar weken terug heb ik het pand aan de Julianaweg in de verkoop gezet”, vervolgt Fleminks.
,,Vanaf toen is het hartstikke snel gegaan. Daar ben ik blij om, wij kunnen ons nu voor de volle 100
procent richten op de zakelijke markt. Als gevolg is de winkel aan de Julianaweg als zo goed als
gesloten. De officiële laatste dag is woensdag 2 maart.” Als Michel de deur achter zich dichttrekt zal
hij dat met een lach en een traan doen. ,,Enerzijds heb ik ontzettend veel zin om het bedrijf voort te
zetten vanuit Amsterdam, maar anderzijds ga ik de klanten natuurlijk missen. Ik heb hier in Volendam
dertig jaar lang met enorm veel plezier gewerkt. Bij deze wil ik de Edamse en Volendamse
gemeenschap hartelijk bedanken voor de afgelopen dertig jaar.”

