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WARENHUIS VANDERVEEN ASSEN

HOERA,
115 JAAR
WARENHUIS
VANDERVEEN!
En dat hebben we gevierd! Op 25 en 26 mei
was er van alles te beleven in en rondom
Warenhuis Vanderveen. Op alle afdelingen was
er wel iets te zien of te doen. Van caviaraces
tot clinics speedminton, van volgelhuisjes
versieren tot signeersessies door Geronimo
Stilton en Chantal van Gastel. Het was één

Op vrijdag werd de aardewerktaxatie op de
woonafdeling druk bezocht. Mensen zaten in de rij op
de mooie banken en stoelen van de woonafdeling.
Er bleek nog heel wat kunst, maar ook kitsch, tussen
het meegebrachte aardewerk te zitten. Friggo
Visser van Keramisch Museum Goedewaagen liet
zijn deskundig oog over al het meegebrachte waar
gaan. Medewerkster Bo van de woonafdeling was
blij met de taxatie van haar rommelmarktvaasjes op
€ 100,- en € 65,- euro. Deze bedragen waren boven
verwachting!
Op zaterdag waren de 28 fietsers van Historische
Fietsclub Noord niet te missen. Compleet opgetuigd
in de mooiste klederdrachten fietsten ze rond
Warenhuis Vanderveen en het centrum van Assen.
Eén meneer reed zelfs op een hoge bi, een fiets met

één heel groot en een klein wiel. Het is nog een hele
kunst om daar op te klimmen en er vervolgens mee
te gaan fietsen!
Ook het optreden van Nederlands kampioen
goochelen Dennis Oosterwold, de workshops bij
Pipoos, de signeersessies bij Bruna, de k3-karaoke
door Intertoys en de vele andere wedstrijden,
acties en aanbiedingen maakten het tot een
geslaagd evenement. Notaris Arjan van Bekkum
van Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong
Posthumus heeft inmiddels een winnaar getrokken
voor de reis naar Londen. Jolanda Mos uit Assen
mag zich de gelukkige winnaar noemen van een
vakantiecheque t.w.v. € 600,- van VakantieXperts!
Gefeliciteerd!

groot feest.

82e TT ASSEN
Vanaf 23 juni barst met de opening van de kermis
het feestgedruis in Assen weer los! Dan start de
traditionele TT week met kermis, de TT NightRide,
het TT Festival in de binnenstad en de races op
het circuit. Bij Warenhuis Vanderveen zijn binnenkort gratis kortingsmunten en kortingsvlaggetjes voor basisscholieren verkrijgbaar. De
munten ter waarde van € 0,50 per stuk zijn te
besteden van 23 t/m 26 juni en de kortingsvlaggetjes ter waarde van € 1,- per stuk zijn
te besteden op zondag 24 juni.
Zie pagina 3 voor het complete programma.
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WARENHUIS VANDERVEEN
3/4/5e etage

Smaeck
bureauDRP
Reclameland

30 04 78
30 20 00
70 70 70

Auping, Tempur, Sueño
bedden
Beddinghouse, Little Diva
bedtextiel
CBK Drenthe
galerie
Dideco Colors@Home
gordijn, tapijt, raamdecoratie
OTAK - thuis in wonen
meubelen, woonaccessoires
OTAK - Hjort Knudsen
relax fauteuils
Lampenier
verlichting

30 84 35
33 06 43
40 88 85
30 16 23
30 84 35
30 84 35
33 08 34

lunchcafé, uitzicht, dakterras
creatief
drukkerij

2e etage

entresol 1e/2e etage

Samsung, Panasonic

33 04 34

Intersport Women
ServicePartner
Intertoys - This is IT
MyCom
Faunaland
Hubo
ServicePartner
Halfords
Intertoys Games Shop
Big Bazar
Clips
Clippie
Coolcat Junior
mini Ballorig
CD/DVD-afdeling
Societea
Intertoys
Intersport

33 12 27
33 04 34
33 17 48
76 72 77
31 43 42
33 16 82
33 04 34
30 11 29
33 17 48
33 12 79
31 59 29
31 59 29
31 44 33
33 19 91
33 18 03
33 19 91
33 17 48
33 12 27

Speciaal Optiek

31 30 23

Prénatal
baby artikelen
‘t Sokkie
beenmode
Bruna
boeken, kaarten, schrijfwaren
Blom Mode
damesmode
VILA
damesmode
Frank Walder
damesmode
Gerry Weber
damesmode
Mexx
damesmode
Street One
damesmode
2STYLZ
herenmode
Pipoos
hobby
Jeans Centre
jeans
Jan ten Hoor
juwelier, horloges
Unicef Shop
kaarten, cadeaus
VVV Info
klantenservice
Förster
linnen, bodyfashion
Coolcat
mode
Mooi Parfumerie
parfumerie
DA Drogisterij
parfumerie, drogisterij
Prénatal
positiekleding
Invito
schoenen
Minute Service
schoenmaker, sleutels
Byoux
sieraden
souvenirs, toeristinformatie VVV Tourist Information
Lapoche
tassen, lederwaren
JustMart
versplein: bloemen, planten
Kaasshop
versplein: kaas, noten, wijn
Taparia Don Emilio
versplein: taparia
Jan Mager Keurslager
versplein: vlees, broodjes

31 74 48
31 13 21
33 19 03
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
30 92 57
31 36 74

3D televisie

1e etage
aerobics sportartikelen
beeld en geluid
bijoux & gifts
computers & software
dierbenodigdheden
doe-het-zelf
elektro huishoudelijk
fiets, auto-accessoires
games
huishoudelijke artikelen
kapsalon
kinderkapsalon
kindermode
kinderspeelparadijs
muziek: cd, dvd, vinyl
restaurant
speelgoed
sportartikelen

www.justmartbloemen.nl
Kom langs voor een gratis bolletje ijs

entresol bg/1e etage
brillen, zonnebrillen, lenzen

begane grond

073 587 052

31 13 90
31 08 38
31 16 11
31 38 27
31 44 33
30 00 41
30 00 41
31 74 48
30 04 19
31 71 29
31 13 21
24 37 88
31 68 20
31 30 31
31 91 37
33 19 55
31 00 78

Tegen inlevering van deze bon:

•
•
•
•
•
•

Lunchroom
Stadsuitzicht
High Tea
Catering
Vergader- en
presentatieruimte
(Zakelijk) lunchbuffet

een bolletje
VANILLE IJS

GRATIS
Bij uw consumptie

ww

w.s
m

aec
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sen

5e ETAGE
.nl

@smaeckassen

VERVOLG:
TT KERMIS
Ook

dit jaar is er weer
negen dagen lang een
spectaculaire
kermis
voor jong en oud op het
Veemarktterrein. Bij alle
afdelingen van Vanderveen
zijn gratis kortingsmunten en
-vlaggetjes verkrijgbaar voor alle attracties op de
kermis. Naast alle kermisattracties kan
er ook genoten worden van allerlei
extra activiteiten op de kermis. Zo
zijn er op beide zondagmiddagen
straatartiesten en is er live
muziek. Dames krijgen op
dinsdagavond tijdens Lady’s Night
korting op attracties en op woensdag is
het kindermiddag met o.a. schminken en een clown.

Programma TT kermis
Zaterdag 23 juni

Opening kanonschot, kortingsmunten en een pendeltreintje naar het centrum.
Om 22.45 uur is er vuurwerk aan de havenkade.

Zondag 24 juni

Caribische drummers en dansers, straatartiesten, clowns, schminken, kortingsmunten

Maandag 25 juni

Kortingsmunten.

Dinsdag 26 juni

Kortingsmunten en Lady’s Night met korting voor dames die in EK-oranje zijn gekleed.

Woensdag 27 juni

Kindermiddag met schminken, een clown en

en ‘vlaggetjesdag’ voor kinderen t/m 12 jaar.

100% NL muziektoer van 19.00-21.00.
Donderdag 28 juni

Asser Nacht.

Vrijdag 29 juni

TT Nacht.

Zondag 1 juli

Caribische drummers en dansers, straatartiesten, gratis schminken en clowns.

DE SALE IS GESTART BIJ

Om 22.30 spectaculair vuurwerk.
Kijk voor meer informatie over het TT festival,
de kermis, de races en de NightRide op www.ttfestival.nl.

KOM EN PROFITEER VAN DE SALE

KORTINGEN TOT 50%

DEZE BON NOG
*BIJ INLEVERING VAN
AKORTING
EENS 10% EXTRA KASS

KORTINGSBON

10%

EXTRA KORTING
*GELDIG T/M ZATERDAG

ERBROEKEN
PIERRE CARDIN ZOM
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Colofon
De warenhuiskrant is een uitgave
van Warenhuis Vanderveen

Adres:

Koopmansplein 16
9401 EL Assen
Tel:
(0592) 311611
E-mail: warenhuis@vanderveen.nl
Site:
www.vanderveen.nl
Facebook: warenhuisvanderveen
Twitter: @vanderveenassen

16 JUNI

BIJVOORBEELD ALLE LA

NGE MOUW SHIRTS, VEST
EN,
COLBERTS EN JACKS

20% KORTING

Nummer:
Jaargang:
Oplage:
Ontwerp:
Druk:
Verspreiding:

6 - jun/jul 2012
7
62.000
bureauDRP
NDC mediagroep
NDC mediagroep
Tel (0592) 329500

OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
juli 2012, tenzij anders aangegeven.

* Geldt voor de laagst geprijsde jeans.
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INTERSPORT
VANDERVEEN
BEDANKT KAREL
VAN DIJK
Kent u Karel van Dijk ook? Deze sympathieke
sportman heeft meer dan tien jaar gestreden
als lid van het Intersport Vanderveen Running
Team. Dit hardloopteam doet mee met allerlei
hardloopwedstrijden en triatlons. Dankzij
de onvermoeibare inzet van Karel van Dijk
heeft het team ontzettend veel prijzen
binnengesleept!

Helaas moet Van Dijk nu stoppen vanwege blessures.
Bij Intersport Vanderveen vinden ze dit erg jammer,
maar zelf ziet hij ook wel voordelen. Van Dijk heeft
nu meer tijd om te fietsen met zijn vrouw en tijd door
te brengen met zijn kleinkinderen. De medewerkers
van Vanderveen omschrijven deze oud-politieman
als enthousiast, een winnaar, sociaal, eigenwijs en
fanatiek. ‘Karel was de grote animator achter het
Intersport Running Team’, aldus bedrijfsleider Erik
van der Meulen. ‘Hij liep altijd voorop bij Noordelijke
hardloopwedstrijden’.

Gaat het dan nog wel goed komen met het running
team, zo zonder Karel? Maar natuurlijk! Ook nu zitten
er een paar topatleten bij het Intersport Vanderveen
Running Team! Bij de eerstvolgende wedstrijd, De
Witte Asser Stadsloop, doen Robert Beute, Robert
Huisjes, Raymond van der Boom en waarschijnlijk
Reinder de Jonge mee. Dit hardloopevenement door
de binnenstad van Assen vindt plaats op zaterdag
16 juni. Inschrijven kan nog! Karel van Dijk zal er ook
zijn, maar dit keer als toeschouwer.
Namens Intersport Vanderveen, Karel bedankt!

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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KADETJE CULTUUR
MET
MARCEL MÖRING
28 juni is het zo ver; het laatste Kadetje
Cultuur in samenwerking met K&C Drenthe
wordt verzorgd door schrijver Marcel Möring.
Bekend van onder andere de boeken ‘Dis’ en
‘Louteringsberg’. Deze lunchvoordracht vindt
plaats van 12.00 tot 13.30 uur in de nieuwe
Buningzaal van Warenhuis Vanderveen, naast
de lunchroom op de hoogste etage.

Möring werd geboren in Enschede en verhuisde
eind jaren zestig met zijn familie naar Assen. Hij
studeerde twee jaar Nederlands, maar brak deze
studie af omdat hij zich wilde toeleggen op het
schrijven. Daarnaast had hij allerlei baantjes, onder
meer als redacteur ‘theater en beeldende kunst’ bij
verschillende bladen van de Drents Groningse Pers.
Tegenwoordig woont hij in Rotterdam.
Mörings boeken zijn in vertaling verschenen in meer
dan vijftien landen. Voor het korte verhaal ‘East
Bergholt’, dat werd gepubliceerd in ‘The Paris Review’

‘t

OKKIE

beenmode & bijoux

ontving hij als eerste niet Engelstalige schrijver de
Aga Khan Prize. Zijn roman ‘Dis’, over een intrigerende
zoektocht tijdens een wilde TT Nacht in Assen, kwam
uit in 2007 en het vervolg ‘Louteringsberg’ in 2011.
Beide boeken zijn onderdeel van een trilogie, dus het
is nu wachten op het afsluitende deel!
Wilt u meer weten van deze boeiende schrijver? Kom
dan 28 juni naar zijn Kadetje Cultuur! Dit kost €13,50
inclusief lunch. U kunt zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar kadetjecultuur@vanderveen.nl
of door even langs te gaan bij lunchroom Smaeck.

Mooie sokken speciaal voor

vaderdag

HereNsoKKeN
zoNder voelbare teeNNaad
Normaal € 4,95 nu 2 paar voor € 7,95

Kom langs op onze
vernieuwde afdeling

voor meer aanbiedingen!

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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-10%

-20%

opruiming
-30%

-50%

Assen Koopmansplein 16 9401 DZ Assen T 0592 - 31 67 73 E info@blommode.nl
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MYTHE VAN DE
NATUUR

Kunstenaars uit alle disciplines laten bij het
Mythe van de Natuur-project ervaren en
zien welke mythen der natuur bestaan in
het hedendaagse landschap. Beeldhouwers,
schilders, fotografen, theatermakers, musici,
filmmakers, schrijvers en geluidskunstenaars
brengen op locatie hun verhaal over de mythe.

Het project, dat verbindingen legt tussen kunst en
omgeving, kunst en natuur en kunst en maatschappij, is zichtbaar in het Drents-Friese Wold in de
maanden juli, augustus en september. Mythe van
de Natuur wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer gerealiseerd.
Vanaf vrijdag 6 juli zijn in de warenhuisgalerie van
het CBK Drenthe op Vanderveens woonetage schetsen en maquettes te zien van de kunst die in het
Drents-Friese Wold komt te staan. Ook bevat de expositie enige foto’s van het maakproces van het te
realiseren werk. De expositie duurt tot 29 augustus.

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

Deelnemende kunstenaars: Adri A.C. de Fluiter,
Marieke Geerlings, Yoke & Anneke Hagen, Sigrid
Hamelink, Loes Heebink, Corine Hörmann, Marga
Houtman, Marian Hulshof, Betty van der Kamp, Anja
Knoopers, Henk de Lange, Anja Nutters-Stornebrink,
Jacomijn Schellevis, Gea Smidt, Academie Minerva
(Groningen).
Voor meer informatie kijk op
www.mythevandenatuur.nl
of mail naar
info@mythevandenatuur.nl.

9

DA Pooters is verhu
is
U kunt ons nog stee d.
Warenhuis Vanderv ds in
ee
alleen nu via de nie n vinden,
uwe ingang
aan de Kruisstraat!

WELKOM IN ONZE
VERNIEUWDE
WINKEL!

20%

INTRODUCTIE-

KORTING
OP ALLE PUPA MAKE-UP!

LEER UZELF
OPMAKEN!
Heeft u altijd al tips van beauty
specialisten willen krijgen? Dan is
dit uw kans. In onze Beautyschool
leert u hoe u zich kan opmaken,
welke verzorging goed is voor uw
huidtype en nog veel meer.
le
Krijg een specia waarde
r
kortingsbon te u bij
a
van € 7,50 cade onze
een aankoop in kel.
vernieuwde winteen na
Deze kunt u me n. Kies
re
aﬂoop verzilve autyschool
uw favoriete Be met een
n
en maak (same praak in
fs
vriendin) een a
de winkel.

merie.nl
u
f
r
a
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o
o
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w
ww

DA Pooters

Drogisterij en Parfumerie
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WEER NIEUWE
AFDELINGEN
GEOPEND!
Sinds kort is de nieuwe glazen ingang aan de
Kruisstraat geopend. Gelijk rechts vindt u nu
parfumerie Mooi en aan de linkerkant de vernieuwde drogisterij DA. Beide afdelingen zijn
verhuisd en zijn een stuk groter dan voorheen.
Visagiste Mariska van parfumerie Mooi is heel
blij met de nieuwe plek. ‘Het is een prachtige
ruimte; licht, ruim en makkelijk vindbaar. De
nieuwe Mooi valt op en is een volwaardige,
mooie parfumerie!’
Op de begane grond wijzigt binnenkort nog veel
meer. Beenmode ’t Sokkie verhuist naar een plek
dichtbij de nieuwe ingang. Het assortiment sieraden
wordt uitgebreid met de collectie Twinkles!, naast
Juwelier Jan ter Hoor. Verder zal tassenafdeling
Lapoche verhuizen naar een ruime locatie aan de
Kruisstraat.
De nieuwe roltrap naast parfumerie Mooi is ook in
gebruik. Vanaf nu kunt u dus door de nieuwe glazen
ingang naar binnen lopen en vervolgens gemakkelijk

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

met de roltrap naar de eerste etage. Daar bevinden
zich ook enkele nieuwe afdelingen: computerafdeling
MyCom en koopjesafdeling Big Bazar. De unieke CDafdeling op de eerste etage is fors uitgebreid.
Het moge duidelijk zijn dat Warenhuis Vanderveen
nog steeds druk bezig is met uitbreidingen, maar het
einde van de huidige grote verbouwing komt in zicht.
Bent u nieuwsgierig naar alle nieuwe afdelingen?
U bent van harte welkom om een kijkje te komen
nemen!
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Inecto Pure Coconut verzorgingsproducten
Keuze uit het hele assortiment,
nu ook zonnebrand!

OP=OP!

.99
PER STUK €a3.99 NU €1
Solarlamp
Boeddha

Hoogte 28 cm.
28 cm.

VADERDAG TOPPERS!
Lamborghini cadeauset
Diverse geuren. 100 ml
eau de toilette
en 150 ml
deodorant.

OP=OP!

u9.99

5.99
Wilgenhart deluxe met
zilverkleurig hart

Portemonnee

6.99
Riem Echt leder.
Diverse modellen.

8 cm.

a1.99 0.89

OP=OP!
PER STUK

u7.99

4.99

u7.99

4.99
Venco schoolkrijt

Axe deospray Diverse geuren.
150 ml.

MEGAZAK
400 GRAM!

Aan lint.
Diverse soorten.
12 cm.

a2.99 1.29

Diverse soorten.
Pot 50 ml.

Echt leder.
Diverse modellen.

PER STUK

u12.99

Garnier dag- of nachtcrème

PER STUK

PER STUK

u5.99

u2.99

u2.79

1.99

1.99

Bier
dobbelstenen

Playboy aftershave

Witte reus toiletblok

VANAF

SET VAN 2

PER STUK

u1.99

u0.99

u6.99

2.99

0.89

0.29

Diverse geuren. 100 ml.

4.99
Huisdierdeken

Van fleece. 70x70 cm.

Met navulling.
Diverse geuren.

u2.49

1.49
OB tampons

Normaal of Super.
16 stuks.

Wilkinson scheerset Complete houder + 4 of 5 extra mesjes.

u2.99

0.99
Hondenspeelgoed
‘Gereedschap’

PER STUK

u2.79

1.69
Sorbo Sorbonettes

35x35 cm.

9
.9
4
€
U
N
9
.9
a9
€
T
E
S
R
PE

PER STUK

SET VAN 10

u1.79

u1.99

0.89

1.29
Looptijd: 13 juni t/m 24 juni 2012
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VERBOUWINGS-

OPRUIMING

tassenmode
Reistas Dani
Reistas op wielen

Reistas Dudley

Handbagagekoffer Rooney

groot

14.95

50 cm - Ryan Air-proof

19,95

groot

24.

95

34,95

OP ALLE
NYLON LINE
KOFFERS
20% KORTING

Line lichtgewicht koffer

71 cm - 2.7kg

P
O
=

OP

95

84,95

trolley reistas op wielen
in de kleuren zwart of
zilver

71 cm

64.

61 cm - 2.3kg

61 cm

51 cm - 1.9kg

51 cm

95

84,95

49.9574,95 54.9574,95
39.

Ik ga op reis...

29.

95

Reiskoffer Cape

Reiskoffer Air

59.

nu

95

64,95

44.

OP=O

P

95

64,95

...en neem mee

koffers vol voordeel
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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de winkel naar de voorwaarden en d

Wa
-2

Ko
94
Te
Ed

0592 - 30 16 23

dideco@colorsathome.nl

DIDECO
5 JAAR !

T/M 25% KORTING OP

RAAMDECORATIE
Actie geldt vanaf 6 juni t/m 27 juni 2012, vraag in de winkel naar de voorwaarden.

doo Als be
r le
zers ste get
es
van
Fiet t
sac
tief

NIEUWE COLLECTIE
ZOMERDEKBEDDEN

1 PERSOONS VANAF € 29,95

Zadelpijn?
Het TEMPUR®
Fietszadeldekje
is de oplossing
Perfect voor op uw fiets. Het
vormt zich naar de contouren van
uw lichaam en biedt maximale
ondersteuning en comfort tijdens
het fietsen. Het fietszadeldekje
wordt stevig op zijn plaats gehouden door een koordje.

KATOEN, DONS,

ZIJDE EN NU OOK

BAMBOE
KOM VOOR EEN VAKKUNDIG BEDDENADVIES LANGS
OP DE BEDDENAFDELING VANDERVEEN (WOONETAGE)

ACTIE
€ 39,-

€ 35,beddenspecialist sinds 1897
Uw TEMPUR® dealer in Assen

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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Light up
your
home
moments!

nu alle

gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie

+
Tafellamp

+
Vloerlamp

Hanglamp

=
drie halen, twee betalen*
elke combinatie mogelijk
op=op
*
Maximale korting 30% op reeds afgeprijsde artikelen. Actie geldt alleen op
de gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie. Actie geldt niet voor
lichtbronnen. Niet in combinatie met andere acties.

Star

Favourite

Plafondlamp
in staal.
10x10W
halogeen.
Ø 55 cm.

Hanglamp in
rvs, 4x50W
halogeen.
Breedte
100 cm.
Meerdere
modellen
verkrijgbaar.

als hanglamp
van €219,-

voor €179,-

Een nieuwe look
in je interieur!
van
€129,-

NU

€99,

95

Nú tijdelijk 15% korting op
onze exclusieve collectie
kappen!

TRIPOD

SAVONE

Vloerlamp

Vloerlamp

Hanglamp

van
€99,95

NU

€79,

95

SAVONE
Tafellamp

Decolight
spaarlamp
Grote en kleine
fitting. Diverse
modellen.

Als
tafellamp
van €159,-

van
€229,-

NU

€199,-

€279,-

KORTINGSBON

In rvs met
wit glas.
Hoogte
150 cm, Ø
20 cm.

voor
€139,-

NU

Beschikbaar in vele kleuren,
maten en vormen.

DOUBLE

In brons
en rvs. Met
leesarm en
dubbele
dimmer.
100W
en 40W
halogeen.

van
€379,-

in chroom met acryl
bloemglas. 60W, Ø
35 cm. Meerdere
modellen verkrijgbaar.

van
€84,95

NU
95

€74,

OP

OP=
In chroom met acryl
bloemglas, 60W,
hoogte 49 cm, Ø 25
cm, inclusief dimmer.

van
€79,95

NU
95

€69,

NU

€1,

Normale verkoopprijs
max. 3 p.p

50
€

3,95

