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VriJdag, zaterdag & zondag
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• INVITO STILETTO RUN

• CIRCUS BOMBARI

• SUPERAANBIEDINGEN

• WORKSHOPS & PROEVERIJEN

• INSTORE OPTREDENS

• SIMULTAANSCHAKEN

4 oktoBer
ellen ten damme



Shop-in-Shop totaalwarenhuiS
3/4/5e etage

creatief
evenementenzaal
online advies & ondersteuning
lunchroom, uitzicht, dakterras

2e etage
bedden
bedtextiel
duurzaam wonen
galerie
gordijn, tapijt, raamdecoratie
meubelen
verlichting
woonaccessoires

entresol 1e/2e etage
knuffels, cadeaus, informatie
vrijwilligersinformatie

1e etage
beeld en geluid
computers, software
dierbenodigdheden
doe-het-zelf
elektro, huishoudelijk
fietsen, auto-accessoires
games
koopjes, huishoudelijk
kapsalon
kinderkapsalon
kindermode
kinderspeelparadijs
muziek, films & posters
restaurant
speelgoed, bijoux
sportartikelen
sportkleding dames

entresol bg / 1e etage
brillen, zonnebrillen, lenzen

begane grond
baby-artikelen
beenmode, bijoux
boeken, kaarten, schrijfwaren
brillen, zonnebrillen, lenzen
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
drogisterij, cosmetica
herenmode
hobby-artikelen
ijs
jeans
juwelier, horloges
koffie, thee, espresso
kaarten, cadeaus
klantenservice, toeristische informatie
linnen, bodyfashion
mode
parfumerie
positiekleding
schoenen
schoenmaker, sleutels
sieraden
souvenirs
tassen, lederwaren
vakanties, reisinformatie
versplein: bloemen, planten
versplein: kaas, noten, wijn
versplein: taparia
versplein: vlees, belegde broodjes

3rd/4th/5th floor
creative

event hall
online advice & support

lunchroom, view, roof terrace

2nd floor
beds

bed textiles
sustainable living

art gallery
curtains, carpet, window decor

furniture
lighting

home decor

1st/2nd floor mezzanine
teddy bears, gifts, information

volunteer information

1st floor
audio and video

computers, software
pets accessories

do-it-yourself
electronics

bikes, car accessories
games

bargains, household utensils
hair stylist

kids’ hair stylist
kids’ fashion

kids’ paradise
music, movies, posters

restaurant
toys, fashion jewelry

sporting, outdoor leisure
women’s sportswear 

ground floor / 1st floor mezzanine
glasses, sunglasses, lenses

ground floor
baby products
hosiery, bijous

books, cards, stationary
glasses, sunglasses, lenses

women’s fashion
women’s fashion
women’s fashion
women’s fashion
women’s fashion
women’s fashion
women’s fashion

drugstore, cosmetics
men’s fashion

hobby products
ice cream

jeans
jewelry, watches

coffee, tea, espresso
cards, gifts

services, tourist information
linen, bodyfashion

fashion
cosmetics

maternity fashion
footwear

shoemaker, keys
fashion jewelry

souvenirs
bags, leather goods

travel services
flowers, plants

cheese delicacies
mediterranean fruits and vegs

meat delicacies, sandwiches

bureauDRP
Buningzaal
Citybooks

Smaeck

Auping, Tempur, Vanderveen
Auping, Beddinghouse, Kardol & Verstraten

SLIM Bouwen
Centrum Beeldende Kunst Drenthe

Dideco Colors@Home 
OTAK

Lampenier
OTAK, Blond, Umbra

Wereld Natuur Fonds Shop
Vrijwilligers Informatie Punt Noordermaat

ServicePartner
MyCom

Faunaland
Hubo

ServicePartner
Halfords 

Intertoys Games Shop
Big Bazar

Clips
Clippie 

Coolcat Junior
Mini Ballorig

Cd/dvd-afdeling
Societea
Intertoys
Intersport

Intersport Women

Speciaal Optiek

Prénatal
‘t Sokkie

Bruna
Eye Wish Groeneveld

Blom Mode
VILA

Frank Walder
Gerry Weber

Upto Date
Mexx

Street One
DA Drogisterij

2Stylz
Pipoos

Ola Happiness Station
Jeans Centre
Jan ten Hoor

Doppio Espresso
Unicef Shop

VVV Tourist Information Point
Förster
Coolcat

Mooi Parfumerie
Prénatal

Invito
Minute Service

Twinkles!
VVV Shop
Lapoche

VakantieXperts
JustMart
Kaasshop

Taparia Don Emilio
Jan Mager Keurslager
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Kralenarmband
uit onze nieuwe najaarscollectie, 
deze armband met handgemaakte 
en decoratieve kralen. 14,95

www.justmartbloemen.nl

@smaeckassen

5e ETAGE

Mocca d’or ko�  e

Ko�  e drinken bij Vanderveen?
Tijdens ‘Vanderveen op Stelten’

is elke* Vanderveen kassabon 
50% korting waard op ko�  e of thee!

*Alleen kassabonnen van bedrijven binnen Warenhuis Vanderveen met afgiftedatum van 21, 22 en 23 september 2012.

Het beste uitzicht in Assen!

Lunchroom

Tosti’s
BroodjesBradley thee

uitzicht

www.smaeckassen.nl @smaeckassen
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www.smaeckassen.nl
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Bent u al in het vernieuwde 
‘t Sokkie geweest?

‘t

beenmode & bijoux

De nieuwe Najaarscollectie is binnen

Op stelten aanbieding
Oroblu | Magie 40

Alleen tijdens 
Vanderveen op 
Stelten:

2 paar; 20,-

11,95

Voorwoord
Op vrijdag 21, zaterdag 22 en koopzondag 23 
september is de tweede editie van Vanderveen 
op Stelten!  Het worden drie fantastische dagen 
die u echt niet mag missen. Tijdens Vanderveen 
op Stelten zijn er namelijk allemaal leuke acties 
en activiteiten bij Warenhuis Vanderveen. 

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en koopzondag 
23 september (12.00 - 17.00 uur) is de 
tweede editie van Vanderveen op Stelten!  
Het worden drie fantastische dagen die u 
echt niet mag missen. Tijdens Vanderveen op 
Stelten zijn er namelijk allemaal leuke acties 
en activiteiten bij Warenhuis Vanderveen. 

Op de modeafdeling wordt kleding geshowd 
door echte modellen,  de versafdelingen 
organiseren proeverijen, circus Bombari 
treedt op, er zijn levende standbeelden, op de 
woonafdeling kunt u aardewerk laten taxeren 
à la ‘Tussen Kunst en Kitsch’, bij de cd-afdeling 
treedt de Groningse band Taneytown op  en 
bij restaurant Societea een ‘mystery guest’. 
Daarnaast kunt u meedoen aan verscheidene 
workshops, prijsvragen en speurtochten 

en zijn er heel veel aanbiedingen en  
productdemonstraties. Te veel om allemaal 
op te noemen! Het volledige programma 
staat daarom op pagina 6, 7 en 9 en online op  
www.vanderveenopstelten.nl.
 
Naast Vanderveen op Stelten hebben we 
nog een leuke primeur, Ellen Ten Damme 
komt namelijk de gedeelde afdeling van het 
Wereld Natuur Fonds en het Vrijwilligers 
Informatiepunt Noordermaat openen op 
4 oktober (dierendag!) om 17.00 uur. Ellen 
ten Damme zet zich als lid van het WNF-
wereldteam in voor de natuur. Ze zal bij de 
opening een aantal nummers van haar nieuwe 
album ten gehore brengen! Meer hierover 
kunt u lezen op pagina 17.

P.S. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes en 
leuke evenementen in Vanderveen? Warenhuis 
Vanderveen is te volgen via twitter en facebook:

 @VanderveenAssen 
 WarenhuisVanderveen



Hele dag Een leuke attentie voor iedere klant bij Blom Mode.
Hele dag Iedere 10e klant krijgt bij Förster bij besteding van € 50 een cadeaubon 

van € 10.
09:00-11:00 Dagstartkortingen bij 't Sokkie. 20% korting tot 10:00 en 10% korting tot 

11:00.
11:00-16:00 Neem uw eigen aardewerk mee naar de woonetage voor 

lezing en taxatie door conservator Friggo Visser van keramisch 
museum Royal Goedewaagen. Tevens is er een presentatie van 
aardewerken theeservies van Joan Seyferth.

11:00-16:00 Mannequins showen mode bij Blom Mode.
10:00-16:00 Make-up demonstratie van John van G van bij DA.
12:00-13:00 Productdemonstratie van Solgar bij DA.
13:00- 16:00 Promotie en proeverij Librije producten bij Don Emilio. Op alle Librije 

producten 10% korting.
13:00- 16:00 Kussendemonstratie van Mahaton bij de beddenafdeling.
15:00-20:00 Proeverijen van Drentse streekproducten bij de VVV.
15:00-20:30 Workshop wolvilten bij Pipoos. Meedoen voor € 3,50.
16:30-18:30 Schilderworkshop Ouder + Kind van kunstenares Jantiene Spans.

14:00-20:00 Poppen van crepla foam maken met uitvindster Luisa Clement.

6

programma VanderVeen op Stelten

VriJdag 21 SeptemBer

10:00-18:00 3D-tv van € 9.000 euro zonder bril te bekijken bij Service Partner 
én een high-end stereoset van ongeveer € 60.000 euro.

14:00-16:00  Demonstraties diverse soorten wraps en gevulde stokbroden maken 
bij Keurslager Jan Mager.

Hele dag Stylingadvies en hapjes en drankjes op de woonetage.
Hele dag Dobbel je eigen korting bij JustMart bloemen.
Hele dag Het 2e artikel voor de halve prijs op geselecteerde artikelen bij 

Jeans Centre.
Hele dag Spannende caviaraces bij Faunaland.
Hele dag Tentoonstelling van kunstenares Jantiene Spans in de Buningzaal.
Hele dag Lampenlingo bij de Lampenier. Grabbel op gezette tijden gratis 

spaarlampen.
Hele dag Speciale kortingen op de woonetage: Gratis Blond shoppingbag 

bij besteding vanaf € 25, 15% korting op alle banken in alle opstel-
lingen, 20% korting op Zijlstra kapstokken en kleinmeubelen, 10% 
korting op Zadeldekje Tempur en 2e Jersey Hoeslaken halve prijs.

VriJdag 21, zaterdag 22 én zondag 23 SeptemBer
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Hele dag Drie kledingstukken voor wel een heel klein prijsje bij Blom Mode.
Hele dag  Demodag van Reebok RealFlex sportschoenen bij Intersport Vanderveen.
9:00-11:00 Vroege vogel korting bij Förster. Van 9:00 tot 10:00 20% korting, van 

10.00 tot 11.00 10% korting. Tevens een veren kussen t.w.v. € 39,95, twee 
stuks voor € 45.

09:00-11:00	 Dagstartkortingen	bij	’t	Sokkie.	20%	korting	tot	10:00	en	10%	korting	tot	
11:00.

11:00-16:00 Proeverijen van Drentse streekproducten bij de VVV.
11:00-16:00 Workshop minicadeaudoosjes en vogelhuisjes maken bij Pipoos. Meedoen 

voor € 2.00.
12:00-16:00 Vijftien artiesten van Circus Bombari treden op, verspreid door het 

warenhuis.

13:00- 16:00 Promotie en proeverij olijfolie bij Don Emilio. Op alle olijfolie 15% korting.
13:30-14:00 Stiletto Run Assen, win € 600 aan waardebonnen bij Vanderveen!

14:00-15:00 Optreden van de Groningse band Taneytown op de cd-afdeling.

14:00-16:00 Demonstratie met speelgoedhelikopters van Intertoys. Afhankelijk van het 
weer bij Intertoys of buiten.

programma VanderVeen op Stelten

zaterdag 22 SeptemBer

VriJdag 21, zaterdag 22 én zondag 23 SeptemBer

vervolg op pagina 9

Hele dag Fotozoekwedstrijd bij Unicef, win leuke prijsjes!
Hele dag Gratis een minisaucijzenbroodje bij Societea bij aankoop van een 

kopje	koffie,	cappuccino	of	thee.
Hele dag Besteed € 500 euro op de beddenafdeling en maak kans op een 

weekend/midweek weg in een huisje van Drents Landschap.
Hele dag Bij een orderbedrag vanaf € 2.500 bij de Beddenafdeling of OTAK 

krijgt u er een Led TV 32 inch van Toshiba voor € 1 bij.
Hele dag Lever je kijkdoos gemaakt van een schoenendoos in bij Intertoys en 

maak kans op een prijsje.
Hele dag Heerlijke proeverijen bij Keurslager Jan Mager en Don Emilio en 

iedere klant maakt kans op kaarten voor de grote Wijn & Spijs 
Avond op 29 november.

Hele	dag	 Een	kopje	koffie	voor	een	euro	bij	Smaeck	op	vertoon	van	een	
kassabon uit Vanderveen.

Hele dag € 5 korting bij besteding van € 50 bij Prénatal (niet i.c.m. andere 
aanbiedingen).
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Kom langs voor ons unieke en uitgebreide assortiment!

Förster, voor topmerken met klasse!

lingerie herenondergoed
nachtmode
linnengoed

dekbedden en kussens

zwemkleding
badjassen en handdoeken

Förster Vanderveen aan het juiste adres
Voor kwaliteit en service bent u bij

ALLEEN TIJDENS VANDERVEEN OP STELTEN!

DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN
20% KORTING OP CASUAL 

SCHOENEN EN WINTERJASSEN

LAAT EEN FOOTSCAN MAKEN MET 
FIT FOR FEET EN ONTVANG 
10% KORTING OP EEN 
FUNCTIONELE SPORTSCHOEN

DEMONSTRATIEWEEKEND 
FITNESSAPPARATUUR
GRATIS MONTAGE 
EN BEZORGING IN ASSEN E.O.
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Hele dag Een leuke attentie voor iedere klant bij Förster.
Hele dag  Speciale aanbiedingen bij Blom Mode.
12:00-16:00 Levende standbeelden verspreid door het warenhuis.

12:00-16:00 Workshop sleutelhanger pixelen bij Pipoos. Meedoen voor € 1,50.
13:00-16:00 Schaakgrootmeester Iozefina Paulet geeft een schaaksimultaan 

op de begane grond.

13:00- 16:00 Promotie en proeverij producten uit de Hanzesteden bij Don Emilio. Op 
alle Hanzeproducten 10% korting.

14:00-16:00 Demonstratie met speelgoedhelikopters van Intertoys. Afhankelijk van het 
weer bij Intertoys of buiten.

14:00	&	16:00	 Live	muziek	met	een	‘mystery	guest’	bij	Societea.	Gratis	entree	bij	con-
sumptie.

14:30-15:30	 Een	muzikaal	optreden	van	singer-songwriter	Edwin	Jongedijk	in	‘t	Gro-
nings op de cd-afdeling.

16:00-16:15 Kinderen mogen een piñata gevuld met lekkers stukslaan bij 
Pipoos.

programma VanderVeen op Stelten

zondag 23 SeptemBer

VriJdag 21, zaterdag 22 én zondag 23 SeptemBer

Hele dag Maak kans op een Bison-voetbaltafel bij Hubo en krijg bij inlever-
ing	van	uw	spaarlamp	een	gratis	Wecycle-voetbal!	Tevens	Jekko’s	
(box voor lampen en batterijen) gratis voor iedereen af te halen bij 
Hubo.

Hele dag 20% korting op winterjassen en casual schoenen en 10% korting op 
hardloopschoenen (niet i.c.m. andere aanbiedingen) bij Intersport. 
Ontvang	hardloopadvies	door	middel	van	de	fit	for	feet	footscan.	
Daarnaast	zijn	er	ook	demonstraties	van	fitnessapparatuur.

Hele dag Productdemonstraties bij DA.
Hele dag Korte manicures met het merk OPI bij Mooi.
Hele dag Bij zowel Mooi als DA 20% korting op bijna het gehele assortiment.
Hele dag Drenthe sweater van € 29,95 voor € 24,95 en bij aankoop van een 

bioscoopbon of podiumkaart een gratis sierenvelop bij de VVV.
Hele dag Maak de volgende slagzin af en maak kans op een pakket Drentse 

streekproducten:	‘Assen	is	mijn	stad	omdat	…’	 
en mail naar info@vvvassen.nl .
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* Ge ld t voo r de laags t gep r i j sde j eans .



11

LESS 
SCHOOL
MORE 
PARTY!
SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN
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VVV, onder andere uw specialist 
op het gebied van wandelen en fi etsen!

Prachtige sweater met opdruk van Drenthe. 
Drenthe Sweater
Verkrijgbaar in verschillende 
maten (S t/m XXL) en in de 
kleuren rood en 
donkerblauw.

van € 29,95 voor

Acties gelden alleen in de periode 21 september t/m 23 september.
Koopzondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

OP=OP

Proeverij Drentse 
Streekproducten

Altijd al willen weten hoe Kniepertjes 
smaken? Of Krentjebrij? 
Kom langs en proef de verschillende smaken 
van het Drentse land.

De proeverij is op vrijdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur en zaterdag- en zondagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Drentse vlag
100x150 cm
100% polyester

€ 14,95
van € 24,95 voor

€ 24,95

OP=OP

Het is ons een groot genoegen u hierbij uit te nodigen voor de culinaire

op donderdag 29 november 2012, inloop vanaf 20.00 uur.
Versplein Warenhuis Vanderveen,  Koopmansplein 16, Assen.

WIJN & SPIJS
AVOND

Jan Mager, keurslager & traiteur
Warenhuis Vanderveen, Assen

Wij zullen ervoor zorgen dat er een 
keur aan � essen wijn open staat,
zodat u ze kunt proeven en beoordelen. 
Er zal een wijnadviseur aanwezig 
zijn waaraan u uw vragen kunt 
stellen. Ook zullen er koks aanwezig 
zijn die diverse lekkernijen voor 
U bereiden en laten proeven!

Tijdens de proeverij zijn er allerlei 
wijnaanbiedingen!

Kortom 

LAAT DE DECEMBERMAAND 
MAAR KOMEN!

Inschrijven kan bij:
Jan Mager Keurslager Traiteur   www.janmager.keurslager.nl
Don Emilio   www.donemilio.nl 
U kunt zich uiteraard ook opgeven bij ons in de winkel,
entreekosten € 10,- , u krijgt  na a� oop een mooie � es wijn cadeau! 

Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen op onze proeverij!

SchaakSimultaan met 

SchaakgrootmeeSter 

iozefina paulet

Meerdere tegenstanders kunnen het op 
koopzondag 23 september in een simultaan 
schaak opnemen tegen Iozefina Paulet. Deze 
Roemeense schaakgrootmeester komt dan haar 
schaakkunsten voor de tweede keer vertonen 
in Warenhuis Vanderveen.  

Al sinds de jaren ’50 worden er regelmatig 
simultaanpartijen gespeeld in Warenhuis Van-
derveen. Vele vermaarde schakers en dam-
mers hebben hun denkkunsten vertoond 
zoals Alexeï Tsjizjov  (10x wereldkampioen 
dammen), Harm Wiersma  en Ton Sijbrands 
(beiden 6x wereldkampioen dammen), Jan 
Hein Donner (3x Nederlands kampioen 
schaken), Hans Ree (4x Nederlands kampi-
oen schaken), Ludek Pachman (7x Tsjechisch 
kampioen en auteur van diverse schaakboe-
ken), Roel Boomstra (die onlangs het wereld-
kampioenschap sneldammen heeft gewon-
nen) en nu voor de tweede maal meervoudig 
Europees Kampioen Schaken Dames: Iozefina 
Paulet!

Iozefina Paulet studeert aan de Rijksuniver-
siteit Groningen en is sinds 2009 officieel 
schaakgrootmeester. Vorig jaar november 
heeft Iozefina voor het eerst simultaanpar-
tijen gespeeld tegen de leden van schaakclub 
Assen en het winkelend publiek. Zoals ver-
wacht, was ze een excellente schaakster die 
menig tegenstander het brein liet breken!

Wilt u een keer een echte schaakgroot-
meester aan het werk zien of wellicht zelf 
een poging wagen in één van de wedstrijden? 
Kom dan op zondagmiddag 23 september 
van 13.00 tot 16.00 uur langs bij Warenhuis  
Vanderveen.
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waar kan 
ik goede 
Stiletto’S 

halen?
Bij Invito Vanderveen natuurlijk! De schoenen 
van Invito zijn jong, hip, opvallend en uitbundig! 
Bedrijfsleider Onne vertelt wat op dit moment 
in de ‘stilettomode’ is en geeft vakkundige tips 
voor de aankomende Stiletto Run in Assen.

Stiletto 
run 

aSSen
Dames (en heren) uit Drenthe opgelet! Haal die 
hogen hakken uit de kast en bereid je voor… 
Op zaterdag 22 september om 13:30 uur zal 
namelijk de tweede editie van de Stiletto Run 
Assen plaatsvinden, een hardloopwedstrijd op 
hoge hakken! 

Deze spectaculaire stilettorun wordt 
georganiseerd door Warenhuis Vanderveen 
en Invito Vanderveen in samenwerking 
met De Vaart.nu.  Ook dit jaar zijn er weer 
fantastische prijzen te winnen, zoals € 600 
aan waardebonnen bij Vanderveen voor de 
snelste renner! De tweede en derde snelste 
stilettorenners krijgen tegoedbonnen van € 
200 en respectievelijk € 100 euro. Er is ook 
een prijs voor de best geklede dame of heer 
en de eerste 100 deelnemers krijgen sowieso 
een leuke goodiebag.

Net als vorig jaar is de stilettorun onderdeel 
van Vanderveen op Stelten en zal de route door 
het centrum van Assen lopen. Deelnemen is 

gratis. Het belooft een spannende wedstrijd 
te worden, waarbij sportiviteit met glamour 
wordt gecombineerd. Dit jaar mogen zowel 
dames als heren meedoen, zolang iedereen 
maar hakken van minimaal 8 cm hoog en 1,5 
cm breed aan heeft!  Het gebruik van tape 
e.d. is niet toegestaan en de stiletto’s moeten 
open schoentjes zijn.

Wil je ook meedoen en fantastische prijzen 
winnen? Inschrijven kan door een mailtje te 
sturen naar stilettorun@vanderveen.nl,  dan 
ontvang je het inschrijfformulier per e-mail. 
Daarnaast liggen er ook inschrijfformulieren 
bij De Vaart.nu, Invito Vanderveen en bij 
Intersport Vanderveen.

Meer informatie, de voorwaarden en te winnen 
prijzen staan op www.vanderveenopstelten.nl.

“De stiletto is een tijdloze schoen die eigenlijk 
altijd wel in de mode is. Wel verandert het 
type stiletto dat het modebeeld bepaalt 
regelmatig. Zo zie je op dit moment alleen 
maar ronde neuzen en is een plateau onder 
de voorkant van de schoen erg fashionable. 
Op die plateaus zal wel gelet worden tijdens 
de jurering. De hoogte van het plateau zal van 
de lengte van de hak worden afgetrokken. 
Anders is het niet helemaal eerlijk.” 

Onne kan de volgende tips geven voor 
deelnemers aan de stilettorun: “Het is 
vanzelfsprekend belangrijk dat de stiletto’s 
goed zitten.  Koop de stiletto’s niet te groot 
want dan floepen ze zo uit! Verder is het 

handig om ‘gel feet’ te gebruiken. Dat zijn een 
soort zooltjes van siliconengel die voorkomen 
dat je voet gaat glijden. Ze zorgen er ook 
voor dat je voeten geen pijn gaan doen.” 

Over de laatste schoenenmode kan Onne 
vertellen dat korte laarsjes en bikermodellen 
met studs veel gezien gaan worden het 
aankomende seizoen. Riempjes zijn ook hip 
en schoenen hebben veelal donkere kleuren 
zoals donkergoen, donkerblauw, aubergine 
en zwart. Dus niet alleen voor hippe 
stiletto’s maar ook voor al je enkellaarzen, 
bikerschoenen, pumps etc. kun je bij Invito 
Vanderveen terecht!

foto: Ineke Heijting
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Nieuwe locatie
Het Vrijwilligers Informatie Punt van de 
Vrijwilligerscentrale Assen (Noordermaat) 
heeft een nieuw onderkomen in Warenhuis 
Vanderveen. Een mooie centrale plek in 
het hart van Assen waar u terecht kunt 
voor informatie over vrijwilligerswerk en 
–vacatures.

Openingstijden
maandagmiddag van 13.00-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur

U vindt ons op de entresol op de 1e etage

Kom eens langs en vind vrijwilligerswerk dat bij u past!

e-mail vip@vrijwilligerscentraleassen.nl 
website www.vrijwilligerscentraleassen.nl 
telefoon 06-18477347

In Warenhuis Vanderveen, op de entresol op de 1e etage vindt u de nieuwe 
WNF-shop. De shop heeft dezelfde openingstijden als het warenhuis. 
In de shop kunt u terecht voor:

• prachtige knu� eldieren, om zelf mee te troetelen of om weg te geven, 
in allerlei formaten en prijsklassen;

• fantastische cadeaus zoals boeken, sieraden, DVD’s, 
adoptiepakketten, babyartikelen, kalenders;

• leuke WNF-gebruiksartikelen: sleutelhangers, 
bekers, wekkers, schrijfwaren, kaarten, T-shirts, e.d.;

• informatie over de natuurbeschermingsprojecten 
van het WNF, lidmaatschappen en/of vrijwilliger worden.

WNF-artikelen kenmerken zich door hoge kwaliteit en zijn zo duurzaam 
mogelijk geproduceerd. Door het kopen van de artikelen levert u een bijdrage 
aan het werk van het WNF.

Voor meer informatie
06-23271816 of klaas.jan.cats@hetnet.nl.

Kom 4 oktober 16.00 uur naar de feestelijke opening van 
het Vrijwilligers Informatie Punt en de WNF shop. Met om 
17.00 uur een optreden van en de o�  ciële opening door 
Ellen ten Damme.
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Faunaland Assen  Koopmansplein 16 in Warenhuis Vanderveen  Tel: 0592 - 31 43 42  www.faunalandassen.nl  assen@faunaland.net Verstand van dieren.

expoSitie en 
workShop 

Van 
Jantiene 

SpanS
Kinderen zijn open, onbevangen en van nature 
vaak ware kunstenaars! Kunstenares Jantiene 
Spans (31) gaat daarom tijdens Vanderveen op 
Stelten de ouder en kind workshop ‘Art2gether’ 
geven op vrijdag 21 september in Warenhuis 
Vanderveen.

Kinderen zijn open, onbevangen en van nature 
vaak ware kunstenaars! Kunstenares Jantiene 
Spans (31) gaat daarom tijdens Vanderveen 
op Stelten de ouder en kind workshop 
‘Art2gether’ geven op vrijdag 21 september 
in Warenhuis Vanderveen.

Kunst kan voor een kind een creatieve 
manier zijn om uiting te geven aan gevoelens, 
gedachten, (kleine) problemen en zorgen. De 
workshop Art2gether zet aan tot denken, 
geeft plezier en staat garant voor een unieke 
ervaring! 

De workshop vindt plaats op vrijdag 21 
september van 16:00 tot 18:30 uur. De 
workshop is bedoeld voor één ouder samen 
met één kind in de leeftijd van vier tot en met 
twaalf jaar.  Leeftijdsverschil tussen kinderen is 
niet belangrijk omdat het kind met zijn ouder 
en Jantiene samenwerkt. De kosten zijn € 50 
per ouder en kind, inclusief alle materialen. 
Aan het eind mag je je eigengemaakte 
schilderij mee naar huis nemen!

Aanmelden kan door te mailen naar 
jantienespans@hotmail.com of door Jantiene 
te bellen op 06-42741604

Jantiene Spans exposeert van 21 september tot en met 26 
oktober in de Buningzaal van Warenhuis Vanderveen. De 
expositie is getiteld:’ You are the reason that God made a girl’ 
en gaat over leed en schoonheid van jonge meisjes.  
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CD/DVD-AFDELING

MUMFORD & SONS
BABEL
(CD)
Met hun debuut veroverden ze de hele 
wereld. Hun nieuwe album heeft zijn release 
o.v.b. 21 september

HET BESTE VAN 
BERT EN ERNIE
(3 DVD)
Deze kindervrienden vermaken iedereen met 
hun onweerstaanbare humor

EDWIN JONGEDIJK - INSTORE OPTREDEN (GRONICANA)
Op koopzondag 23 september zal Edwin om 14:00 optreden ter promotie van zijn album
“ Als ik de kaans zol kriegen”. Deze zanger van Taneytown maakt veel indruk met zijn solo album in het Gronings

CLIFF RICHARD - 
50TH ANNIVERSARY
(DVD)
Heel veel hits van deze entertainer 
(o.a Living doll, the Young ones, Some people)

RESPECT VEUR 
DIALECT
(CD)
Met o.a Mooi wark, Margaretha Kleine, Burdy

THE MOTORCYCLE 
DIARIES 
(OVER CHE GUEVARA)

(DVD)
een innemende film die je weet te raken, 
aanrader!

VANDERVEEN, 
DAAR ZIT MUZIEK IN

NU DE NIEUWE 
CD VOOR SLECHTS 

€ 12,99

OP = OP
ACTIEPRIJS

€ 5,99

DEZE DUBBEL CD 
NU

€ 7,99
DEZE DUBBEL CD 
NU

€ 7,99

DEZE DVD-BOXEN 
NU VAN 12,99

€ 4,99p/st

SAMEN VOOR 
SLECHTS

€ 7,99

OP = OP
ACTIEPRIJS

€ 2,50

OP = OP
ACTIEPRIJS

€ 3,99

ACTIEPRIJS CD

€ 14,99

KIJKCIJFER 
KANONNEN!
(DVD)
Met z’n miljoenen keken we naar deze 
legendarische tv-series: De kleine waarheid, 
De stille kracht en Willem van Oranje.

MICHAEL BUBLE - 
CRAZY LOVE 
+ UNIEKE BONUS LIVE CD
(2 CD)
Inmiddels wereldberoemd deze sympathieke 
Canadees.

TANEYTOWN  
INSTORE OPTREDEN
(DVD)
Op zaterdagmiddag 22 september om 14:00 
uur. Hun nieuwe album “ Ashes to the wind” 
is een schot in de roos.

BRAM VERMEULEN 
EN FREEK DE JONGE 
(VOORHEEN NEERLANDS HOOP)

(2 CD)
Twee prachtige solo albums: Bram’s “ Vriend 
en vijand” (o.a. De wedstrijd en Testament) 
en Freek’s “ Van A naar Z” (briljante 
Nederpop!) Onmisbaar voor elke serieuze 
muziekliefhebber
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Draaitafel 
€ 10.500,-

Excl. element 

Toshiba LED TV 55ZL2G 
3D zonder bril 
800HZ 4K Full HD
€ 8999,-

De perfecte hifi opstelling; Nu bij ServicePartner Vanderveen 3D tv kijken ZONDER BRIL!
VEEL DEMONSTRATIES TIJDENS DE OPSTELTEN DAGEN

Voorversterker 
PYXIS € 5900,-

CD-Speler 
ANTILA € 4050,-

Mono Eindversterker
2 stuks   

ALTAIR € 10.000,- p/st 
(30kg p/s)

lichtnet� lter
SIGMA +/- € 1500,-

Luidsprekers
Platinum 200 € 6.000,- p/p

lichtnetstekkers 
vanaf € 99,- p/st

ellen ten damme 

opent wnf Shop + 

VriJwilligerS 

informatie punt

Op 4 oktober (dierendag) om 17.00 uur zal 
de gedeelde afdeling van het Wereld Natuur 
Fonds en het Vrijwilligers Informatie Punt 
Noordermaat officieel geopend worden door 
niemand minder dan WNF-wereldteamlid 
Ellen ten Damme! Vanaf 16.00 uur bent u van 
harte welkom om de nieuwe afdeling te komen 
bewonderen. Hapjes en drankjes zijn aanwezig!

Tip: 
Op 4 oktober treedt Ellen ten Damme samen met het Scapino 
Ballet op in Theater De Nieuwe Kolk!

DvhN  
Veronica Magazine 
cd-afdeling  

Sinds kort bevindt er zich een shop van 
het Wereld Natuur Fonds in Warenhuis 
Vanderveen. Hier kunt u prachtige duurzame 
cadeaus kopen en informatie krijgen over 
de natuur en natuurbeschermingsprojecten 
van het WNF.  De shop bevindt zich op de 
entresol naast speelgoedafdeling Intertoys 
op de eerste etage. Deze ruimte wordt 
gedeeld met het Vrijwilligers Informatie Punt 
Noordermaat. Eenieder die geïnteresseerd is 
in vrijwilliger worden kan zich hier melden 
voor leuke vrijwilligersvacatures. 

Opening
4 oktober is de gezamenlijk aftrap van 
beide shops en het is fantastisch dat Ellen 
ten Damme als WNF-Wereldteamlid bij de 
officiële opening aanwezig wil zijn. Ellen ten 
Damme, bekend als actrice, performer en 
zangeres, heeft onlangs een prachtig nieuwe 
cd uitgebracht getiteld ‘Het Regende Zon’. 

Deze is erg goed ontvangen door de pers en 
tijdens de opening zal zij een aantal van haar 
mooiste liedjes ten gehore brengen.
 
Wilt u dit niet missen? Kom dan 4 oktober 
16.00 uur naar de afdeling van het Wereld 
Natuur Fonds en het Vrijwilligers Informatie 
Punt Noordermaat in Warenhuis Vanderveen!
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Looptijd: t/m 16 september 2012

NIEUW OPEN 
IN ASSEN!

IN WARENHUIS VANDERVEEN 
KOOPMANSPLEIN 16, 

IN HET OUDE MARSKRAMERPAND

PER PAK

Pink Tease nagelstickers ‘Tips’
Diverse soorten.

Suske & Wiske of 
Donald Duck stripboek

u3.99

1.99

PER STUK

KEUZE UIT 
VELE TITELS!

Sanex deospray Diverse geuren 
voor dames of heren. 200 ml. 

PER STUK €a2.79  NU €1.87

Agfa batterijen
AA penlite of 

AAA mini-penlite. 

DECO TOPPERS

 15 BATTERIJEN VOOR €2.47

Decobloemen
 In diverse soorten

 en kleuren.

u3.99

1.99

u1.99

0.99
u1.99

0.87

u3.99

1.87

PER STUK

VANAFPER STUK

Rustieke kaars
In diverse kleuren.
7x7 cm.  a1.49  0.99 
11x7 cm.  a1.99  1.49
15x7 cm. a2.49  1.99

Houten onderbord
Natural of white washed. 

30x30 cm. 
Excl. decoratie.

Decoratiemix
Groot a2.99 1.79
Klein a1.99 0.99

Houten hart Met koord. 25 cm. 

Fotolijst Van kunststof. 
In diverse kleuren.

A4 formaat 
a2.99 1.63

13x18 cm 
a2.49 1.23

10x15 cm. 
a1.99 0.93

u1.99

0.93

VANAF

Luchtverfrisser ‘geurstokjes’
Diverse geuren. 

100 ml.

Luchtverfrisser ‘geurstokjes’
Diverse geuren. 

PER STUK

u1.99

1.49

Sorbo schuursponzen

SET VAN 20

u2.99

1.79

Grundig gloeilamp 25 of 
40 watt. Per stuk a0.99 0.43

3 STUKS:

u2.97

1.00

Slaapshirt
Diverse kleuren en prints. 

Maten XS-XL.

u6.99

3.88

Ferrero 
Kinder Suprise ei

u2.49    

1.49SET VAN 3!

Libresse maandverband 
of inlegkruisjes 

Diverse soorten.

u1.99

0.87

PER PAK

OP=OP!

Lenor wasverzachter
Diverse geuren.

1 LITER VOOR
28 WASBEURTEN!

u4.99

2.27

PER STUK
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Tel: 0592-313023www.speciaaloptiek.nl
Loupen, meteo-artikelen, telescopen, digitale weerstations, verrekijkers, microscopen, voorhangers, brillenkokers, enz. 

VERREKIJKERS 
TOT 70% KORTING

TOT 50% 
KORTING

ZONNEBRILLEN MONTUUR 

GRATIS
BIJ AANSCHAF
COMPLETE BRIL

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

drentSe 
column 
‘tuSSen 
erpel en 

BriJ’

As taolschulte van Assen wi’k gèern 
even de andacht van je, as lezer van de 
Warenhoeskraant.
Het Huus van de Taol hef in iedere Drèentse 
gemiente een taolschulte en keurnoten 
ansteld. Daor kuj met alle meugelke vraogen 
op het gebied van de streektaol terecht: ij wilt 
gèern een Drentse tekst op pepier zetten 
veur Sunterklaos, maor ij beheerst de spelling 
niet; ij wilt een nuver gedicht over de harfst 
opzuken, maor van welke dichter en waor 
moej zuken? Wat betiekent het Drentse 
woord anfietern?

Waorum is die Drentse taol zo belangriek? 
Um het simpel te zeggen: meertaoligheid kan 
je leven
verrieken. Taol is der niet allén um je oet te 
drukken, maor hef ok gevuulsweerde. In het 
Nederlands
komp een mèens te overlijden, sterft of gaat 
dood, maor in het Drèents komp e oet de 

tied. Dat klinkt aans, komp dichter an de 
hoed. Vanzölf is het niet de bedoeling dat 
de streektaol het Nederlands opzied drukt. 
Daorum zeg wij:  praot Drèents as het kan en 
Nederlands as dat beter is.
Zeg het maor in het Drèents, of aans zing 
het maor. En dat doet paartie Drenten. Oeze 
“eigen” Janke Lameris döt dat en de teksten 
en muziek van Daniël Lohues bint al in het 
hiele laand deurdrungen. 
Mooie spiegelplaoties bint der van maakt en 
daorveur kuj terecht in ’t Warenhoes.

En aj dan toch de drömpel van ’t Warenhoes 
overgaot, doe dat benaom op 21, 22 en 23 
september, want dan stiet Vanderveen op 
stelten. Der is dan nog veul meer te beleven 
as aans en daor kuj feilijk niet an veurbij.

Der op of!!

Tot aandermaol.

Hans Jalvingh, taolschulte van Assen, 
tel.0592 302805, j.jalvingh@zonnet.nl 
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MUZIEKTREKPOP PAARD GIFTBOX 2012
  Met romper, slofjes en mutsje
  Ook in roze of blauw

BOXSPIRAAL

VEST
 Maat 56 t/m 104

JAS
 Maat 74 t/m 104

3-PACK HYDROFIEL
LUIERS ‘HUG ME’
  Ook als 3-pack monddoekjes 
en 3-pack washandjes nu 1 .50

BADCAPE ‘HUG ME’ 

KORTING
15%

baby en dreumes

alle JASSEN

ledikantDEKENS
wieg- en alle

KORTING
20%

SLAAPZAK
 Maat 70 cm, 90 cm en 110 cm

Deze actie is geldig tot en met 23 september 2012 bij Prénatal Assen.  
Niet geldig i.c.m. andere acties. Zolang de voorraad strekt. prenatal.nl

9.99
vanaf

5.-
6.99

17.-
21.99
vanaf

7.-
9.99

12.-
15.99

8.-
10.99

9.-
12.99

25.49
vanaf

advertentie_A4.indd   1 22-08-12   18:21
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* In beide winkels ti jdens de VIP dagen geven is het tweede 
huidverzorginsproduct voor de halve prijs. Dit is met uitzondering van de Rituals 

Make-Up en huidverzorging. Uitgesloten voor de acti e zijn combinati es met 
andere acti es of korti ngsbonnen en inclusief de Mooi meegenomen korti ng.

2E HUIDVERZOR-GINGSPRODUCT

TIJDENS DE VIP-DAGEN

HALVEPRIJS *

MET UITZONDERING 
VAN DE RITUALS 

MAKE-UP EN 
HUIDVERZORGING

MET UITZONDERING 
VAN DE RITUALS 

MAKE-UP EN 
HUIDVERZORGING

DA EN MOOI VAN POOTERS IN WARENHUIS VANDERVEEN

2E HUIDVERZOR-
GINGSPRODUCT

TIJDENS DE VIP-DAGEN

HALVE
PRIJS*
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RAAMDECORATIE 
T/M 25 % KORTING OP 

Actie geldt vanaf 10 september t/m 28 september 2012, vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Warenhuis Vanderveen
- 2de verdieping 

Koopmansplein 16
9401 EL  Assen
Telefoon (0592) 30 16 23
E dideco@colorsathome.nl

De actie loopt van 21 juni t/m 3 juli 2010, vraag in 
de winkel naar de voorwaarden en deelnemende merken.

25% KORTING OP 
RAAMDECORATIE, TAPIJT, 

VINYL EN MARMOLEUM®

0592 - 30 16 23
dideco@colorsathome.nl

DIDECO 
5 JAAR !

Heerlijk slapen op een Vanderveen matras
verkrijgbaar in pocketveer of latex

nu 2e matras
50% korting*

Vanderveen op Stelten beddenactie

Zomerdekbedden
20% Korting*

* vraag naar de voorwaarden
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NIEUWE 
COLLECTIE
BANKEN

15% KORTING
(ONGEACHT STOF- OF LEERKEUZE EN OPSTELLING)

ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE!

ADVIES VIA DE COMPUTER?WIJ MAKEN EEN 3D-TEKENING VOOR U!

• BEDDEN + LINNENKASTEN
• WANDKASTEN
• BUREAU (HOME & OFFICE)

NIEUWE COLLECTIE ‘ARTE M’ MEUBELENGRATIS 
MONTAGE + 
BEZORGING 

EEN TV VOOR ÉÉN EURO!

WOONETAGE VANDERVEEN

€ 1,-BIJ BESTEDING VANAF € 2500,- BIJ DE BEDDENAFDELING & OTAK 

KOOPT U DEZE 32” TOSHIBA TV VOOR SLECHTS 

i.s.m. Service Partner



GRABBELBON
Elke ochtend 9-10 uur, en middag 
17-18 uur tijdens Vanderveen op 
stelten Gratis spaarlampen 
grabbelen t.w.v. 3,95 per stuk.

OP=OP

Alleen op vertoon van de grabbelbon, 
max. 5 gewonnen klanten per dagdeel

GRABBELTON

FUTURA ASTRO

FUTURA ARC

HANGLAMP HANGLAMP

TAFELLAMP PLAFONNIERE

Nikkel mat
lamp: 1 x E27 / max. 60 W
Afm.: Ø28x47x150 cm

Chroom
lamp: 6 x G4 / 12V max. 10W
Afm.: Ø9x44x24 cm

Nikkel mat
lamp: 1 x E27 / max. 60 W
Afm.: Ø28x49 cm

Chroom
lamp: 3 x G4 / 12V max. 20W
Afm.: Ø9x88x18 cm

voor
89,-

voor
194,95

voor
89,-

voor
129,95

Rode bal één spaarlamp naar keuze

Groene bal twee spaarlamen naar keuze

Blauwe bal drie spaarlampen naar keuze

NESTOR
Nikkel mat
lamp: boven 1 x 15W incl.
 leesarm 1 x 15W incl.
 afzondelijk dimbaar
Nooit meer lampjes vervangen

NESTOR
Messing mat
lamp: boven 1 x 15W incl.
 leesarm 1 x 15W incl.
 afzondelijk dimbaar
Nooit meer lampjes vervangen

LED, in stijl.

voor
249,-

voor
249,-

ENERGIEBESPARING: 
VAN 300 
NAAR 15 WATT 
AVOND NA AVOND

ENERGIEBESPARING: 
VAN 300 
NAAR 15 WATT 
AVOND NA AVOND


