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totaalwarenhuis

|

zestig

INTERNATIONAAL
FILMFESTIVAL ASSEN
VROUW&FILM
In 2013 vindt voor de 33e keer het Internationaal Filmfestival Assen|vrouw&film
plaats, naast Warenhuis Vanderveen, in
het prachtige theater De Nieuwe Kolk. Dit
tweedaags filmfestival zal plaatsvinden in
het weekend van 2 en 3 maart. Het wordt
tijdens die dagen genieten geblazen van
internationale films en documentaires
waarvan vrouwen regisseur of producent zijn
en/of waarin vrouwen en hun verhaal een
belangrijke rol vervullen.

specialisten

|

www.vanderveen.nl

|

Koopmansplein

Assen

|

sinds

1897

Het programma is inmiddels compleet en staat
online op www.filmfestivalassen.nl en ook de
kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Tevens
is er de mogelijkheid om kaarten te winnen. Binnen
Warenhuis Vanderveen hangen acht filmposters.
Zoek deze posters op, vind de acht letters en maak
15x kans op twee kaarten voor een zelf gekozen
film tijdens het filmfestival. Deelnameformulieren
liggen bij de cd/dvd-afdeling op de eerste etage van
Warenhuis Vanderveen.

indrukwekkende documentaire die net uit is op
dvd is ‘Searching for Sugar Man’. Deze gaat over
twee Zuid-Afrikanen die op zoek gaan naar hun
vroegere, onwaarschijnlijke, muzikale held uit de
jaren 70, de mysterieuze rock ‘n’ roller Rodriguez. Op
www.vanderveen.nl staat een complete recensie
over deze documentaire: “Slagen deze buitengewoon
gedreven figuren in hun missie? Zelden was de
ontlading zo verrassend en onvoorspelbaar spannend
en mooi.”

Vanderveens filmcollectie
Als u dan toch de cd/dvd-afdeling aandoet, kijk dan
ook even in de goedgevulde dvd/bluray-bakken. Die
bevatten namelijk een ruim assortiment van actuele
aanbiedingen, heel veel basiscollectie aan klassiekers
en cult classics en de mooiste filmhuisfilms. Mocht u
een bepaalde dvd of bluray zoeken, bijvoorbeeld een
film die u gezien heeft tijdens het IFA|vrouw&film, die
niet in de bakken ligt, dan kunnen onze medewerkers
deze altijd voor u bestellen.
De cd/dvd-afdeling heeft tevens heel veel cd’s
van goede filmmuziek, bijvoorbeeld Bagdad Café
(Oscarnominatie voor de beste filmmuziek) en
dvd’s over muziek en artiesten. Een buitengewoon

Meiden op weg naar roem
Het Internationaal Filmfestival Assen|vrouw&film
heeft ook drie muzikale films op het programma
staan, over jonge meiden op weg naar roem. In drie
totaal verschillende landen streven meiden één doel
na: muziek maken en hun stem laten horen.’ Sweet
Dreams’ gaat over de eerste en enige vrouwelijk
slagwerkgroep in Rwanda, ‘The Sapphires’ over een
Aboriginal soulband die eind jaren 60 furore maakte en
‘Miss Nikki And The Tiger Girls’ over een meidengroep
in Birma. Kijk op www.filmfestivalassen.nl voor
het complete programma of laat u informeren door
Vanderveens cd/dvd-afdeling.

DEZE MAAND
Vernieuwde VVV p3
Wintersport in Assen p5
CBK Expositie ‘Velden’ p7
Trend: Cupcakes p9
CD-Recensie Gary Clark Jr. p11
Expositie ‘Aquarel leren = Aquarelleren’ p15
Column ‘Tussen erpel en brij’ p15

TIP! Kadetje Cultuur, Zaterdag 9 maart
Marcel Möring en Sam Drukker komen bij Vanderveen
voor een signeersessie en een lunchvoordracht over
hun nieuwe boek ‘East Bergholt’
Voor meer info zie www.vanderveen.nl
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3/4/5e etage

creatief
evenementenzaal
online advies & ondersteuning
lunchcafé, uitzicht, dakterras

bureauDRP
Buningzaal
Citybooks
Smaeck

30 20 00
31 16 11
088 118 4983

30 04 78

2e etage
Auping, Tempur
bedden
Beddinghouse, Little Diva
bedtextiel
CBK Drenthe
galerie
Dideco Colors@Home
gordijn, tapijt, raamdecoratie
OTAK
- thuis in wonen
meubelen, woonaccessoires
Lampenier
verlichting
OTAK, Blond, Umbra
woonaccessoires

Iphone beschermhoes
voor Iphone 4 en 4S € 9,95

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

entresol 1e etage/2e etage
Vrijwilligers Informatie Punt
vrijwilligersinformatie
Wereld Natuur Fonds
geschenken en informatie

06 184 77 347
06 232 71 816

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

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

33 04 34
76 72 77
31 43 42
33 16 82
33 04 34
30 11 29
33 17 48
31 59 29
31 59 29
31 44 33
33 19 91
31 71 33
33 18 03
33 19 91
33 17 48
33 12 27
33 12 27

Speciaal Optiek

31 30 23

Prénatal
‘t Sokkie
Bruna
Eyewish
Blom Mode
Upto Date
VILA
Frank Walder
Gerry Weber
Mexx
Street One
DA
Pipoos
Ola Happiness Station
Jeans Centre
Jan ten Hoor
Unicef Shop
VVV Info
Doppio Espresso
Förster
Coolcat
Intersport
Mooi Parfumerie
Prénatal
Invito
Minute Service
Twinkles!
VVV Tourist Information
Lapoche
VakantieXperts
JustMart
Kaasshop
Taparia Don Emilio
Jan Mager Keurslager
2STYLZ

31 74 48
31 13 21
33 19 03
31 29 57
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
31 67 73
30 00 41
31 36 74
33 19 91

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
hobby-artikelen
ijs
jeans
juwelier, horloges
kaarten, cadeaus
klantenservice
koffie, espresso
linnen, bodyfashion
mode
outlet sportkleding
parfumerie, cosmetica
positiekleding
schoenen
schoenmaker, sleutels
sieraden
souvenirs, toeristinformatie
tassen, lederwaren
vakanties, reisinformatie
versplein: bloemen, planten
versplein: kaas, noten, wijn
versplein: taparia
versplein: vlees, broodjes
woonaccessoires

073 587 052

31 13 90
31 08 38
31 16 11
33 06 93
31 38 27
31 44 33
33 12 27
30 00 41
31 74 48
30 04 19
31 71 29
31 13 90
24 37 88
31 68 20
31 31 63
31 30 31
31 16 11
33 19 55
31 00 78
30 84 35

www.justmartbloemen.nl

Nieuw in onze collectie
Twisted by

Ringen
vanaf 14,95

Settingen
vanaf 12,95

VERNIEUWDE VVV
Een compleet andere inrichting, nieuwe vloer en
plafond en bij binnenkomst direct een zithoek.
De VVV op de begane grond van het warenhuis
is compleet vernieuwd. Binnenstadsmanager
en nieuwe eigenaar van de VVV Ronald Obbes
zegt dat het informatiepunt belangrijk is
voor zowel toeristen als Assenaren. ‘Dit is de
huiskamer van Assen.’

Verfrissend, dat is de nieuwe uitstraling van de VVV
aan de Marktstraat. Het raam is opener geworden
waardoor je vanaf de straat meer kan zien van de
VVV. De zitjes binnen en buiten nodigen uit om
even plaats te nemen. ‘Ik ben van mening dat je
als informatiepunt voor toeristen en inwoners
zichtbaar moet zijn. Daarom hebben we de VVV flink
aangepakt’, vertelt Obbes.
De vernieuwde VVV heeft drie pijlers. Allereerst wordt
het Drents en Asser kledingaanbod gemoderniseerd.
Daarnaast is het aantal streekproducten in de shop
fors uitgebreid. Om daar meer aandacht aan te
besteden gaat de VVV elke zaterdag een proeverij

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

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

voor de winkel houden. Tot slot wil de VVV ook meer
een loket voor Assenaren en ondernemers worden.
‘Ik vind het belangrijk dat Assenaren zien wat er
in hun stad speelt. Daarom zullen wij hen ook
met tekeningen de voortgang laten zien in grote
projecten als De Florijn As, De Havenkade en het
Culturele Hart’, zegt Obbes. ‘Daarvoor kun je naar
het gemeentehuis, maar dat kan nu ook bij ons.’ Ook
toeristen kunnen straks in de VVV meer van Assen
zien. Zo krijgen het TT Circuit, het Drents Museum
en De Nieuwe Kolk een eigen podium en worden
hiervoor meer arrangementen gecreëerd.

1 - feb/mrt 2013
8
62.000
bureauDRP
Reclameland.nl
Netwerk VSP

OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
maart 2013, tenzij anders aangegeven.
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WINTERSPORT IN ASSEN
Voor skiërs, snowboarders en toekomstige
skiërs en snowboarders: De indoorrolbaan in
Assen biedt de uitgelezen mogelijkheid om
skiën of snowboarden te oefenen; handig want
de meeste wintersporters staan slechts twee
weken (of zelfs minder) per jaar op de ski’s.
Indoorskiën komt technisch volledig overeen
met skiën in de sneeuw! Indoor Ski Assen heeft
een van de grootste indoor (tapijt-) skibanen
van Europa met een afmeting van 8 meter
breed en 11 meter diep. Beginners kunnen
hier een professionele introductieles krijgen
of - voor mensen die al ervaring hebben ski- of snowboardles waarin men de techniek
kan verbeteren. Indoorskiën is geschikt voor
iedereen van 6 tot 80 jaar!

De goed voorbereide wintersporter oefent niet alleen,
maar heeft ook de juiste materialen. Intersport
Vanderveen werkt nauw samen met Indoor Ski
Assen. De medewerkers van Intersport kunnen u
uitgebreid advies geven over skibrillen en -helmen,
thermokleding, winterjassen, warme truien,
snowboots, etc. Voor zowel, mannen, vrouwen als
kinderen is er een ruim assortiment van diverse
topmerken, zoals Protest, Brunotti, O’Neill, Falcon,
Craft, Falke, Sinner, Head, Elan, Barts, Twinlife, Rehall,
The North Face en de exclusieve eigen merken Etirel
en McKINLEY.

De goed voorbereide skiër of snowboarder gaat dus
eerst even langs bij Intersport Vanderveen en oefent
natuurlijk van tevoren bij Indoor Ski Assen aan de
Zendmastweg 8 (bij de A28-afslag 33).
Veel sneeuwplezier!

BE PROUD
SHOW
IT LOUD!
NEW COLLECTION IN STORE
SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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5. 99
9. 99

39 .9 9
Vierkant goed
NIJNTJE BOXKLEED

39 .9 9

Flappie

Best Friends Forever

KONIJN

TRUTTEL

29 .9 9
2. 99

Bloemenzee
BOXKLEED HART

Aap met witte voetjes

12 .9 9

5. 99
I’m a star
RAMMELAAR

Handjes in de lucht

MUZIEKMOBIEL

Lievelingsliedje
MUZIEKTREKDOOS

39 .9 9

POLSRAMMELAAR

8. 99
Rollen maar
KUBUS MIX & MATCH

2. 99
Klein hartje
POLSRAMMELAAR

29 .9 9
15 .9 9

14 .9 9
Roze oortjes
AUTOSTOELSPANNER

Star & stripes
BOXKLEED STER

11 .9 9

24 .9 9
Even tellen
BOXKLEED GECOAT
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Holly hobby
POP

Alles is liefde
MUZIEKMOBIEL

Sterrenkijken
BOXSPIRAAL MIX-MATCH

12 .9 9
Trek’ns aan mijn staart?
MUZIEK TREKPOP

CBK EXPOSITIE ‘VELDEN’
Drenthe heeft een prachtig landschap, met
schilderachtige velden. Een landschap dat
voor leden van kunstenaarscollectief Verkuno
startpunt is voor de tentoonstelling ‘Velden’.
Deze expositie in de warenhuisgalerie van het
Centrum Beeldende Kunst Drenthe is nog te
bezichtigen t/m 15 maart.

Verkuno bestaat al zo’n 15 jaar uit kunstenaars die
actief zijn in de gemeente Noordenveld. Vijftien leden
tonen recente kunstwerken die op uiteenlopende
manieren zijn voortgekomen uit ervaringen met de
Drentse velden in het bijzonder en het landschap in
het algemeen.
Locatie:
CBK Drenthe Galerie, Warenhuis Vanderveen
2e etage, Koopmansplein 16, Assen.

Periode:
19 januari t/m 15 maart 2013
Deelnemende kunstenaars:
Jelly van den Bosch, Peter Dijk, Yvonne Dollee,
Marleen van Engelen, Marjan Huizing Jannie Hiskes,
Thea Hoek, Joke Klaveringa, Rianne Kooijman,
Sonja Leutholff, Karien Melman, Ansje van den
Muyzenberg, Fokko Rijkens, Maryke Wiegers en
Loes Woude.

LAATSTE WEEK

KORTINGEN TOT

HEEL VEEL KOOPJES

Kom nu langs. Wie het eerst
komt, heeft de meeste keus!

75%

Mode Primeurdagen 28 februari, 1 & 2 maart
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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www.speciaaloptiek.nl

Tel: 0592-313023

Loupen, meteo-artikelen, telescopen, digitale weerstations, verrekijkers, microscopen, voorhangers, brillenkokers, enz.

ril nodig? ar
Nieuwe b
2 uur kla
n
e
n
in
b
k
Vaa
Tegen inlevering van deze bon:

20% KORTING
OP ALLE
ZONNEBRILLEN
VOOR DE
WINTERSPORT
Tegen inlevering van deze bon:

COMPACTE VERREKIJKER
8X32
INCL. TASJE

KLEINE OF GROTE
LEESBEHOEFTEN?

MEER DAN 100

voor elke toepassing
een loup of leesglas!

MONTUREN

GRATIS
Bij aanschaf van een complete bril uit
de speciale collectie.

€ 85,-

€ 50,-

www.filmfestivalassen.nl

Zoek de acht filmposters
die verspreid door Warenhuis
Vanderveen hangen en vind bij
elke poster de bijbehorende letter.

2 en 3 maart

ACTIE
Vul de letters in op het deelnameformulier dat af te halen is
bij de CD-afdeling in Warenhuis
Vanderveen en maak kans op

Het internationaal filmfestival Assen | vrouw&film
is een tweedaags festival met films en documentaires
waarin vrouwelijke regisseurs en verhalen van en
over vrouwen centraal staat.
Zin in een weekend boeiende en actuele films?
Kijk op www.filmfestivalassen.nl
voor het laatste nieuws.

twee toegangskaarten voor
een zelfgekozen film van het
Internationaal Filmfestival Assen |
vrouw&film op 2 en 3 maart 2013.
De actie loopt de hele maand februari. In totaal
worden er gedurende de maand 15x2 kaarten
weggegeven.
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TREND: CUPCAKES
De leukste trend van de afgelopen tijd?
Cupcakes natuurlijk! Deze kleine, lekkere en
vooral mooie traktaties zijn leuk en makkelijk
om te maken. Daarnaast vind je altijd wel
een goede reden om aan de slag te gaan! De
kleine ronde cakejes kunnen zo uitbundig zijn
als het creatieve brein toelaat, hetgeen ware
kunstwerkjes kan opleveren.

Cupcakes komen oorspronkelijk uit Amerika (rond
1800) en de trend is in het laatste decennium
enorm gegroeid, onder andere door de invloed van
hippe tv-shows als ‘Sex and the City’. Authentieke
Amerikaanse cupcakes worden iedere dag vers
gebakken én op de dag dat ze gebakken zijn,
verkocht, omdat niets beter smaakt dan een vers uit
de oven gebakken cupcake.
Nog leuker dan zelf cakejes kopen is natuurlijk
zelf cupcakes bakken. Standaard ingrediënten van
cupcakes zijn boter, suiker, eieren en bloem. Daarna
is het qua smaak experimenteren geblazen. De

meest voorkomende smaken zijn vanille, chocola en
citroen, maar er zijn natuurlijk nog een miljoen ander
smaken te bedenken, zoals aardbei, banaan, koffie,
pindakaas en ga zo maar door. Ook qua decoratie
zijn de mogelijkheden ongekend.
Zowel Pipoos (begane grond) als Cook&Co
(eerste etage) hebben een groot assortiment in
cupcakebenodigdheden. Denk aan bakvormpjes,
receptenboekjes, versiersels, papieren cupjes,
standaards en dergelijke. Tevens zijn er regelmatig
cupcakeworkshops bij Pipoos, ga langs bij de afdeling
voor workshopdata. Dat wordt smullen geblazen!

NU OP DE EERSTE ETAGE VANDERVEEN
Foodprocessor
CS5200 XL
499,-

399.-

Braadpan
Faitout Le Creuset
• Rood
• 20 cm

Premium Zwart
Magimix

105.Room Seven servies

PIP
Studio Servies
• Theepot Floral Pink
• Kop en Schotel Espresso Floral
• Kom Floral 15 cm
• Kom Floral Khaki 12 em 23 cm

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

vanaf

4.95

Nieuw in
de colletie!

vanaf

3.99
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CD/DVD-AFD

ELING

EEN ECHTE
LOHUES AAN DE WAND?!
:

Koop de nieuwe cd van Daniël Lohues en ding mee
naar het canvasdoek. Meer informatie in de winkel.

DANIEL LOHUES
ERICANA (CD)

Een plaat in zijn huiskamer maken, dat
stond nog op zijn wenslijstje. Guus ,
Bernard en Bart schoven rond de gaskachel aan om de magie van muziek te
vangen!

NIEUW

€

(CD)

Net als Allennig 1 tm 4, Ja boeh, Grip
en ‘Hout moet’ is ‘Gunder’, zijn vorige
cd uit 2012, nu ook in de aktie voor:

14,

99

€

ACTIE

9,99

ARNOLD VEEMAN
TOUKOMST

STROATKLINKERS
VRIZZE WIND

Lovende recensies in de noordelijke
bladen helemaal terecht, maak nu kennis!
voor:

15 Laidjes, man wat mooi!

(CD)

ACTIE

€

16,

De zanger van De Dijk komt met een
fenomenaal mooi solo-album !!
Speciale editie tijdelijk met dvd.
op=op

ACTIE

€

19,

99

IEDEREEN KLASSIEK
(8-CD BOX)

Op tv worden we momenteel flink
bijgespijkerd met klassiek. Met deze
box navigeert u prima door het bos van
componisten. Aangenaam klassiek dus.

€

39,99

ACTIE

€

6,

99

HERMAN FINKERS
EHBO IS MIJN LUST
EN MIJN LEVEN
(DVD)

Met humor versla je de crisis,
o.a de elfstedentocht.
€

19,99

ACTIE
telefoon: 0592 33 18 03

(CD)

99

HUUB VAN DER
LUBBE - SIMPEL
VERLANGEN (CD/DVD)
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DANIEL LOHUES
GUNDER

€

6,

99

e-mail: music@vanderveen.nl

ACTIE

€

15,

99

FATS DOMINO GOIN’ HOME (CD)
Fats Domino wordt geëerd met een
fantastische tribute. John Lennon,
Dr.John, Norah Jones, Neil Young,
Robert Plant, Randy Newman.

€

21,99

€

ACTIE

9,

99

RAMMSTEIN
MADE IN
GERMANY (BEST OF)

(CD)
16 Hits van onze stoere Oosterburen,
o.a. Mutter, Sonne, Engel, Amerika
e.v.a.

€

ACTIE

9,99

ERA
THE VERY BEST OF
(2-CD’S + DVD)

Eindelijk een mooie verzamelaar. Tijdloos
en zinneprikkelend en nog steeds
betoverend, o.a. Ameno en Hymne.

€

29,99

ACTIE

€

16,

99

www.facebook.com/cdvanderveen

CD-RECENSIE GARY
CLARK JR.- BLAK AND BLU
Heerlijk zo’n artiest die de muzikale hokjes
een ferme schop onder hun hol geeft. Deze
Texas blues-man gaat dit jaar het helemaal
maken en dat is zeker geen grootspraak. De
blues, dé gitaar, een heerlijke stem en een
open mind zijn de hoofdingrediënten van zijn
muziek. Bovendien heeft de beste man ook
een voorliefde voor smeuïg scheurende soul
en houdt hij ook nog van hiphop vibes. Gaan er
al alarmbellen bij je rinkelen!?

Mede-oprichter van het Take Root festival, Tieme
van Veen heeft me vijf jaar geleden al eens op deze
man gewezen. Zijn eerste single ‘’ Ain’t messin’
round’ kietelt inmiddels de hitlijsten, de soul spat
er vanaf. Heerlijk hoe die gitaar met bezwerende
voodoo je met ‘When my train pulls in’ om de oren
slaat (net als in ‘Bright lights’). Hiphop en jazz zijn
de basis van ‘Blak and blu’. ‘Travis county’ (wat een
heerlijk nummer!) heeft een ferme Jerry Lee Lewispianoknipoog.
Gary geeft met dit album ons een heuse masterclass;
wat kan die man toch ontzettend veel zonder te

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

verzanden in gefreak . Hij weet je te verrassen met
zijn verfrissende aanpak, fenomenaal gitaarspel
(‘Numb’) en bovendien geweldige songs (‘The life’!)!
Hij speelt Hendrix z’n ‘Third stone from the sun’,
koppelt er zelf een nieuwe song aan vast en maakt
er zo een heerlijk nieuw nummer van. John Legend
zou een moord doen voor ‘Things are changin’. De
oude blues krijgt met ‘Next door neighbor blues’ een
geweldig eerbetoon. Wat een magnifiek album, wat
een gast en wat een heerlijk avontuur! Ik hoop dat
ie snel John Mayer eens op een illegale strooptocht
voor de blues meeneemt ;-).
(GJG 9,9)
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HEB JE
AL GEH HET
OORD?

2
5
%
KO
RTING!

OP ALLE
BA
UIT DE F NKEN
OLDER

NIEUW!

1214,-

910,50

Koopmansplein 16 Telefoon: 0592 - 308435
Geldt niet in combinatie met andere acties en niet
op reeds geplaatste orders, vraag naar de voorwaarden.

M1 DAC

€ 599

M1 CDT

€ 799

M1 HPA

€ 649

M1 PWR

€ 1099
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839,25

/244x87 cm

OPENINGSTIJDEN

maandag
dinsdag
woensdag

13.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur

NIEUW
bij ServicePartner
Vanderveen

cm

815

611

,-

,25

RIO
ROMA
k
n
a
b
s
it
10 cm
3,5 z
x266x1
6
8
a
r
stof Rivie

1119,-

elementenbank WILL
Y
stof Manhatten 78x2
59

OTAK ASSEN

4 zitsb
an
stof Sy k HUCK
dney 8
3x240
x93

donderdag
vrijdag
zaterdag

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 17.00 uur

M3 CD

€ 1399

M3 Versterker

€ 1399

Musical Fidelity
M1, M3, V-serie.
Musical Fidelity brengt muziek tot leven.
Antony Michaelson is al even roemrucht
als de prachtige producten die zijn fabriek
verlaten. De ronde ‘buisjes’ van de X-serie
hebben wereldwijd sensatie geoogst en
zijn nu volgroeid naar een strakke vierkante
behuizing. De zinderende klank van de
Musical Fidelity versterkers laat de bezitters
en luisteraars niet meer los.

EXPOSITIE
‘AQUAREL LEREN =
AQUARELLEREN’ IN DE
BUNINGZAAL
De gehele maand maart exposeert Galyna
Aguf, kunstenares en docent volgens klassiek
Russische methode, samen met cursisten
in de Buningzaal van Vanderveen (bovenste
etage). Dit in aansluiting op de expositie
‘Sovjet Mythe’ in het Drents Museum. De
tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 1
maart om 17:00 uur met muziek van Russisch
pianiste Galina Ryakhovskaya.

Voor de uit Oekraïne afkomstige kunstdocente
Galyna Aguf (53) is kunst haar passie en lesgeven
haar roeping. Galyna vindt het heel belangrijk om
haar studenten de klassieke basisbeginselen van
het schilderen bij te brengen. Naar haar mening
wordt daar in Nederland te weinig aandacht aan
besteed. Hoe werkt bijvoorbeeld perspectief, spelen
met contrast, aanbrengen van nuanceringen,
aandacht voor diagonalen, licht en schaduw en wat
is beweging?
Zelf kreeg ze haar klassieke opleiding in haar
geboorteland. Ze werkte er een aantal jaren als
architect, om vervolgens haar tekenstudio in Kiev
op te zetten. Daar leidde ze kinderen op tot zij het
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niveau hadden bereikt om de kunstacademie te
volgen. Haar achtergrond heeft invloed op haar
wijze van lesgeven: serieus, ietwat streng, maar
niet zonder humor. Aquarel ziet ze als een goede
‘leertechniek’: ‘Als je kunt schilderen met aquarel,
dan kun je het met alles’.
Galyna geeft in haar lesruimte in wijkcentrum ‘de
Steiger’ cursussen in stilleven, landschap, model
en portret. Haar cursisten exposeren samen met
Galyna de gehele maand maart in de Buningzaal,
naast lunchroom Smaeck. Iedereen is van harte
uitgenodigd om bij de opening op vrijdag 1 maart
aanwezig te zijn.
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VERBOUWINGS

SALE
AUPING
TEMPUR
VROOMSHOOP
NOLTE
ARTE-M

KO R T I N G
TOT 50%
op onze oude
collectie

BEDDENAFDELING VANDERVEEN
14

COLUMN
‘TUSSEN ERPEL EN BRIJ’
De meertmaond komp der weer an en dat is ok
aaltied nog de dialectmaond. Ok dit jaor wordt
er weer aktiviteiten undernummen um de
waardering veur de streektaol te verstarken.
Waor is dat goed veur, vraogt partie lu zuch
misschien of. Taolen bint underhevig an
maatschappelijke veraanderings. Daor moej
veur open staon, maor ij moet er ok veur
oppassen dat er gien onzuvere invloeden
binnensluupt. Dat gevaor bedreigt zowal de
streektaol as het Nederlands.

Laot mij dat even naoder oetleggen. Aj deur een
willekeurige winkelstraot van Assen loopt, waan ij
je in ’t boetenlaand. Het begrip oetverkoop koj niet
meer tegen. Wij moet oes veurdiel halen bij de ‘sale’
en aw oes dan verzekeren laot bij “Inshared- we all
benefit” dan kan der niks meer misgaon. Ik nuum
dat taolverloedering. Woon wij in Engeland of in
Assen? Misschien loop ik volgens sommigen achter
in mien ontwikkeling, maor ik stap stevig deur op
straot, ok al mis ik alle koopies! Armoede wordt mien
diel, maor ik blief recht overèende in mien taol staon.

Vanderveen? Intussen toogt de keurnoten en schulte
van Assen weer naor de basisschoelen um daor te
gaon veurlezen. Ieder jaor weer een feest. Kinder
proot in hoes en op schoel minder Drèents, maor dat
geldt zeker niet veur de belangstelling. Die gruit en
dat is een hoopvol tieken. Misschien gaot de kinder
dommies met mekaar naor de oetverkoop!

25% KORTIN

Non de winkeliers nog. Waor giet het eerste schaop
de dam van de oetverkoop over? In het Warenhoes

Hans Jalvingh, taolschulte van Assen.
j.jalvingh@zonnet.nl

RAAMDECORATIE
VINYL EN MARM

De actie loopt van 21 juni t/m 3 j
de winkel naar de voorwaarden en de

Wa
- 2d

Koo
940
Tele
E di

0592 - 30 16 23

dideco@colorsathome.nl

DIDECO
5 JAAR !

T/M 25 % KORTING OP

RAAMDECORATIE
Actie geldt t/m t/m 14 maart 2013, vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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EEN UITGEBREID ASSORTIMENT GLOEILAMPEN, SPAARLAMPEN, LEDLAMPEN IN ALLERLEI FITTINGEN
Lever deze knipbon in voor een
Deco L i g ht

GRATIS
Spaarlamp
op=op

CRANE

BOOG

• 160 Lumen
• ±20.000 branduren
• 3.000 kelvin

Geschikt voor
• Spaarlamp
• ledlamp
• gloeilamp

Vloerleeslamp

Lamp

VAN € 99,-

NU
E27 en E14
5, 7, 9 of 11 watt

€ 49,-

€ 349,Tip: 15% korting?

BOODSCHAPPENLIJSTJE
KOFFIE & THEE
SUIKER & MEEL
PASTA & RIJST
BAMI / NASI MIX

ET
H
S
I
N
E
S
AS
R
E
I
N
E
P
LAM
DE
R
O
O
V
T
UN
P
L
E
M
A
Z
N
I
EN
S
S
A
K
N
A
VOEDSELB

KOEK / CRACKERS
CONSERVEN (groente / vlees)
PAKJES SOEP
BROODBELEG (Hagelslag / pindakaas / jam / etc.)
AARDAPPELPUREE
OLIE
WASMIDDELEN (Persoonlijke hygiëne / Schoonmaak)

NÚ 15% KORTING
OP EEN NIEUWE LAMP
BIJ HET INLEVEREN VAN EEN
VOEDSELPAKKET*
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

WORST (vacuüm)
BRUINE / WITTE BONEN
HOUDBARE MELK / VLA
SAUZEN EN MIXEN VOOR OVENSCHOTELS

