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PIPOOS EN
WOONETAGE
UITGEBREID!
Zowel hobby-afdeling pipoos als de woonetage
van Warenhuis Vanderveen zijn de afgelopen
maand enorm uitgebreid. Zo is pipoos de
tweede pipoos XL in Nederland geworden! De
woonetage is uitgebreid met woonaccessoires
van PTMD en met bedden en boxsprings van
het uitmuntende merk Eastborn.

specialisten

|

www.vanderveen.nl

Els Scholtens, filaalmanager van pipoos Assen, is erg
enthousiast over de vernieuwde pipoos shop: “Alles
is zo veel ruimer, lichter en mooier opgezet! En het
assortiment is ook flink uitgebreid. Je kunt bij ons
terecht voor allerlei geweldige DIY (do-it-yourself)
activiteiten zoals: art journaling & smashbooking, zelf
sieraden maken, haken & breien, taarten & cupcakes
bakken, kinderknutselen, tekenen & schilderen en
nog veel meer.
Een aantal van deze productgroepen is volledig
vernieuwd, zoals de gehele sieradencollectie, een
compleet nieuwe stoffencollectie van Tilda en een
heel nieuw assortiment kinderknutselen, dat alleen
door pipoos verkocht wordt in Nederland. En dat is
nog lang niet alles, dus vervelen is deze zomer geen
optie!”
Over de trend van de komende tijd vertelt Els dat
zelf sieraden maken het helemaal is, en dan vooral
opvallende neon armbanden. “Hippe zelfgemaakte
armbanden draag je het liefst zoveel mogelijk bij
elkaar. Het combineren van verschillende soorten
armbanden met kraaltjes, in felle kleuren of simpel
gevlochten, is hierbij de truc. Voor welke techniek
je ook kiest, armbanden zijn niet alleen leuk om te
zien, maar ook superleuk om zelf te maken. Dus
rol je mouwen maar vast op! Voor uitleg, advies of
inspiratie ben je bij pipoos aan het juiste adres!”
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Woontrend 2013
Over woontrends kan woonspecialist Coby Kroezen
(PTMD en Dideco Colors@Home, tweede etage) u
alles vertellen. Zo is 2013 het jaar van comfortabele
luxe. Denk hierbij aan chique materialen zoals satijn,
zijde, glas en koper, maar denk ook in kleuren en
texturen. Glans mag namelijk niet ontbreken, net als
klassieke vormen en retro meubilair. Zogenaamde
‘edelsteenkleuren’ als amethist, robijn en amber
vormen in combinatie met chocoladebruin, aubergine,
camel en taupe een warm en weelderig palet.
De collectie woonartikelen van de nieuwe afdeling
PTMD omvat deze luxe trend in zijn geheel. PTMD is
sober, stoer, chique en sfeervol. Door het gebruik van
grove en natuurlijke materialen hebben de PTMDproducten (o.a. bankstellen, tafels, potten, glazen en
bedspreien tot aan diverse verfsoorten) van nature
een warme, sfeervolle uitstraling.
Niet alleen PTMD is toegevoegd aan Vanderveen’s
woonassortiment, ook de Beddenafdeling heeft
een prachtige metamorfose ondergaan. De totale
winkeloppervlakte met bedden is maar liefst
verdubbeld! Op de Beddenafdeling kunt u terecht
voor bedden en boxsprings van merken als Tempur
(Gold Dealer), Auping (Select Dealer), Eastborn,
Vroomshoop en Nolte. Sluit aan bij de ‘luxe’ woontrend
met prachtige satijnen overtreksets.

WARENHUIS VANDERVEEN

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, Eastborn
bedden
Beddinghouse, Little Diva
bedtextiel
CBK Drenthe
galerie
Dideco Colors@Home
gordijn, tapijt, raamdecoratie
OTAK
- thuis in wonen
meubelen, woonaccessoires
Lampenier
verlichting
PTMD, OTAK, Blond, Umbra
woonaccessoires

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

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 XL
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

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

€ 64,95

€ 69,95 1pers

Shortleeve top
“Toy stripe”

www.justmartbloemen.nl

€ 39,95
Verschillende
nachtkleding

Trouser long
“Beth”

€ 59,95

In samenwerking met juwelier
Jan ten Hoor kochten wij een hele
partij dames- en herenhorloges
en ook sieraden die wij in onze
OUTLETAFDELING voor zeer lage
prijzen te koop aanbieden.
Merken als Esprit, Seiko, D&G, Breil,
Prisma, heel veel sieraden, enz,
enz voor prijzen die ver onder de
adviesverkoopprijzen liggen!

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

Dekbedovertrek v/a

€ 34,95

korting op het gehele assortiment.

entresol bg/1e etage
brillen, zonnebrillen, lenzen

20%

Longsleeve “Dali”

3/4 legging Bo stripe

Bij inlevering van de bon

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

Prachtige bloemenkaarten
Vijf dubbele kaarten € 5,50

Zo laag dat alleen NIET KOPEN
voordeliger is!
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OPENING CBK EXPOSITIE
HEIKE SUHRE: BARONESSEN
EN BALLERINA’S
Op vrijdag 24 mei opent de tentoonstelling
Baronessen en Ballerina’s van fotografe Heike
Suhre (1960, Münster) in de CBK Galerie op de
tweede etage. Suhre’s foto’s laten een wereld
zien van rijkdom en overvloed, dromen en
fantasieën. Met haar fotografie begeeft zij
zich in de traditie van grote namen als Erwin

Dromen en wensen waarvoor in het dagelijks leven
geen ruimte is, worden uitvergroot, overdreven
en extravagant in beeld gebracht. De overdaad
waarmee Suhre haar onderwerp en verhalen in
beeld brengt, zorgt voor een bijna kitscherig effect.
Suhre speelt met buitensporigheid en schoonheid,
het serieuze en spot.

Colofon
by Jan ten Hoor juwelier

Twinkles! In Vanderveen (ingang Kruisstraat)

Koopmansplein 16, Assen www.twinkles.nl 0592 - 870 181

Heike Suhre vertelt verhalen die dichtbij de
werkelijkheid staan, maar onwerkelijk ogen. Suhre:
“vaak zijn het verhalen die uit het leven gegrepen
zijn: de dubbele moraal, conflicten tussen mensen,
geheime wensen en dromen van mensen en het
absurde, dat wat niet mag bestaan”.

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:

Suhre werkt op klassieke wijze, in een studio
met een model en een wisselend decor. Haar
modellen zijn vaak mensen met een karakteristiek
voorkomen, sterke trekken en opvallende
posturen. Die uiterlijke eigenschappen van de
modellen worden versterkt door de visagie, het
decor, de dingen waarmee zij omringt worden en
de houdingen die ze aannemen.
Heike Suhre woont en werkt in Emmen. Zij
studeerde aan de AKI in Enschede. In 2012 won
Suhre de ‘Grote Paul’. Deze prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan die fotograaf die volgens eigen
vakgenoten de beste topfotograaf van dat jaar is.

3 - mei/jun 2013
8
62.000
bureauDRP
NDC mediagroep
NDC mediagroep

OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
juni 2013, tenzij anders aangegeven.

18 MEI EN 1 JUNI
CULTUREEL PROGRAMMA
OVER VRIENDSCHAP EN
VIJANDSCHAP

JCCHOICE
make your jcchoice

Castrum Peregrini (Amsterdam) organiseert
op meerdere locaties in Nederland een
gevarieerd cultureel programma, onder de
noemer ‘My Friend. My Enemy. My Society.’
De manifestatie gaat over de betekenis van
vriendschap en vindt in Assen plaats in de
Buningzaal van Warenhuis Vanderveen op 18

SPECIAAL VOOR JOU SELECTEERT JEANS CENTRE DE MUSTHAVE
FASHION ITEMS VAN DIT SEIZOEN!

De drie zaterdagen bieden elk een bijzonder
programma, met debatten, theater, films en
interviews. Het programma is tot stand gekomen
in samenwerking met het Drents Archief, het
Bevrijdingsfestival Assen, het ICO, de Asser
Historische Vereniging, Theater De Nieuwe Kolk,
ROODPALEIS en andere culturele organisaties.
De toegang is gratis en bij de start van elk nieuw
programmaonderdeel kunt u vrij binnenlopen.
Theatermaker Betsy Torenbos van ROODPALEIS
treedt op als gastvrouw. Kijk voor het complete
programma op www.roodpaleis.nl en voor meer
informatie over de landelijke manifestatie op
www.myfriendmyenemymysociety.nl.
Het (voorlopige) programma van zaterdag 18 mei
-‘My Enemy’- ziet er als volgt uit:

11.00 - Doorlopende video - Interview met Marten
van der Meulen, jeugdvriend van de in
Auschwitz gestorven Asser jongen Benno
ter Berg (door ROODPALEIS).
13.00 - Betsy Torenbos opent de middag
in gesprek met een bekende Drent.
Aansluitend
spreekt
een
viertal
basisschoolkinderen o.l.v. Hans Pettinga
(Asser Historische Vereniging) over Assen,
oorlog en de wereld.
14.00 - Optredens door Kunstbende-prijswinnaars
theater/dans/muziek (verzorgd door het
ICO).
15.00 - Film ‘Sweet Dreams’, het aanstekelijke
portret van een Rwandese vrouwendrumgroep.
16.30-17.00 Filmvertoning van de bevrijding, nieuwe
beelden van het Drents Archief.

10.00 - Film over Gisèle d’Ailly (1913), oprichtster
van Castrum Peregrini, genaamd ‘Het steentje van
Gisèle’ (70 minuten, door Cees van Ede).

MEN'S

WOMEN'S

*

VANAF:

*

2 VOOR

* GELDT OP GESELECTEERDE ARTIKELEN, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES.
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HARDLOPEN IS HOT!
Lente en zomer, onze favoriete seizoenen. Het
mooie weer lokt ons naar buiten om volop te
genieten van licht, frisse lucht en lange dagen.
En dan heerlijk met vakantie! De verleiding
van de ligstoel is groot en welverdiend na
weer een jaar hard werken. Maar vergeet niet
je runningschoenen in te pakken!

Geniet optimaal van het mooie weer. Sporten is
de ideale manier om alles er uit te halen! Lekker
rennen door de natuur in de frisse lucht. Steeds
meer mensen doen het, want running is hot! Ook
wel logisch, want hardlopen is leuk en je hebt
er weinig voor nodig. Goede schoenen zijn wel
erg belangrijk en voor de serieuze aanpak komt
functionele kleding ook van pas. Maar niks is zo
groot dat het niet meer in je koffer past!
Intersport Vanderveen heeft een gespecialiseerde

Groene broek € 99,95 nu 69,95
Top € 29,95 nu 23,95
Blouse € 79,95 nu 55,00
Jack € 99,95 nu 69,95

Blom Mode in warenhuis Vanderveen Koopmansplein 16 9401 DZ Assen T 0592 - 31 67 73

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

Laat je informeren bij Intersport Vanderveen en
vind die perfect zittende schoenen en kleding
waarmee je sportief je vakantie tegemoet kunt
rennen!

Print broek € 79,95 nu 55,00
Top € 59,95 nu 42,00
Vest € 89,95 nu 63,00
Jack € 99,95 nu 69,95

WWW.BLOMMODE.NL

6

running afdeling. De medewerkers kunnen je alles
vertellen over perfect zittende schoenen en het nut
van functionele loopshirts! In een katoenen shirt
kun je bijvoorbeeld prima lopen, maar het houdt
wel transpiratie vast. Professionele hardloopshirts
zorgen ervoor dat transpiratie wordt afgevoerd.

Sjawl
cadeau bij
aankoop van
Sandwich
t.w.v. € 75,-

Shawl € 19,95
Blouseshirt € 55,00
Vest € 79,95
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ALLES WAT U NOG NIET
WIST OVER ZONWERING
Zonwering is haast zo oud als de wereld.
Zo had Cleopatra al behoefte aan koelte,
bescherming tegen de zon en een beetje
privacy. De oude Egyptenaren gebruikten riet
uit de rivier de Nijl om zichzelf te beschermen
tegen de zon en tegelijkertijd een fijn briesje
door hun paleizen te voelen. Tegenwoordig
kunt u bij klusafdeling Hubo terecht voor
moderne zonwering.

Bij Hubo Vanderveen vindt u een uitgebreid
assortiment knikarmschermen (standaard of
design), uitvalschermen, markiezen, screens,
serrezonweringen,
rolluiken
en
dakraamzonweringen. Ook op het gebied van de bediening
levert Hubo uitsluitend A-merk producten met
een gegarandeerde kwaliteit en duurzaamheid. U
heeft daarbij de keuze uit tal van mogelijkheden:
van eenvoudige handbediening tot volledig
geautomatiseerde besturing die reageert op zon,
wind en zelfs regen.
Voor de beste zonwering kunt u het beste een
uitvalscherm kiezen. Dankzij de schuine hoek
heeft u geen last van de laagstaande zon. Wilt u

www.speciaaloptiek.nl

Tel: 0592-313023

ZONNEBRIL OP STERKTE

COMPACTE VERREKIJKER

VANAF

8X32
INCL. TASJE

MEER DAN 100

MONTUREN

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

€ 85,-

€ 50,8

€ 40,ZE ZIJN ER WEER!
ZONNE-CLIPS

Welk scherm voor u de juiste keuze is, kunnen
de medewerkers van Hubo Vanderveen u goed
adviseren in de showroom op de eerste etage
of bij u thuis. Ze komen langs voor een gratis
en vrijblijvende offerte! Met Hubo Vanderveens
scherpe actieprijzen en een goede kwaliteit en
montageservice kunt u jarenlang genieten van het
mooie weer, zonder dat u last heeft van de felle
zon!

NU OP DE EERSTE ETAGE VANDERVEEN
14 - delige ontbijtset

Loupen, meteo-artikelen, telescopen, digitale weerstations, verrekijkers, microscopen, voorhangers, brillenkokers, enz.
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op uw terras ook genieten van de schaduw? Dan is
een knikarmscherm voor u de juiste keuze. Door de
grote uitval van 350cm kun u heerlijk buiten op uw
terras genieten van het mooie weer.

• Droste chocolade
2 + 1 gratis

2,

99

• 2 Eierdopjes (porselein)
• 2 Eierlepeltjes RVS
• 2 Bordjes (porselein)
• 1 Toastrekje RVS
• etc.
van €34,99

voor

19.99

PiP

Room Seven servies

PiP Studio schort met bloemen.
Kleurrijk katoenen schort met zakken.
Op het schort zijn verschillende
bloemdessins verwerkt. Verkrijgbaar
in twee uitvoeringen.

• Nu bij aankoop vanaf €25,- een
gratis setje eierdopjes t.w.v.
€8,99

34,95

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

vanaf

3.99
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MUZIEK,
DE ZIEL !
YVES DUTEIL, de
koning van het
Franse chanson
3cd’s met de mooiste liedjes o.a
“Prendre un enfant”

€

ACTIE

9,99

ANOUK “SAD
SINGALONG
SONGS”
Eerste oplage zeer fraai verpakt,
bovendien maak je kans op
een canvas schilderij die we onder de
kopers verloten!

(de eerste 100 kopers)

ACTIE

€

14,99

DVD LIVE FROM
ABBEY ROAD
Schitterende live dvd die je kippenvel
bezorgd. Met o.a. Amos Lee, John
Mayer, Dr.John, Ray Lamontagne
Ruim 2 uur genieten

€

ACTIE

6,-

“ODE AAN DE AO”
(DVD)
Wat is onze provincie toch mooi,
onze meest verkochte dvd allertijden
inmiddels!

10,-

€

ACTIE

LEVE DE
KONING!

CD/DVD-AFD

ELING

DE BESTE
MUZIEK DOCU
OOIT

CD-RECENSIE TANGARINE –
SEEK & SIGH

De dvd van “Searching for Sugar Man”
Het onwaarschijnlijke verhaal van Sixto
Rodriguez
Deze moet je echt gezien hebben!
(op=weg)

€

ACTIE

Het lijkt of het heel snel het is gegaan met
Arnout en Sander Brinks van Tangarine.
Toch hadden deze jonge mannen bewust
geen haast. Na vier albums op het DRC label
werd de stap gemaakt naar het spannende
Excelsior. De minuut bij De Wereld Draait Door
werd omgebogen naar een veelvoud hiervan,
een live optreden op het festival De Wereld
Draait Buiten aankomende zomer!

9,

99

BETH HART &
JOE BONAMASSA
“SEE SAW”
De muzikale verkering is nog dik aan!
Prachtplaat, tijdelijk met bonus dvd

ACTIE

€

Ze hebben gekozen voor een aantal muzikanten
die hen begeleiden en belijden de voorliefde voor
de organische sound van de 60/70’s (soms moet
ik aan de Bee Gees denken in hun vroegere dagen).
Hun zang is warmer en minder ‘snijdend’. Ook zijn
de songs minder traditioneel en spannender van
opbouw zoals in de eerste song ‘Out of sight’. Het
zoeken naar de muzikale jas die hun het beste
past, levert mooie songs op als ‘Waters on the rise’,

14,99

TANGARINE �
“SEEK & SIGH”

met muzikale rootsaccenten.
Mooi verwoorden ze in zang en muziek het zoeken
van hun weg in dit leven in ‘Seek & Sigh’. Het
klein gehouden liedje ‘Reasons’, is een ode aan
de samenzang. ‘Past in us’ klinkt als een single
met eigenwijze seventies knipoog, spannend van
opbouw, met zowaar een wall of sound op het
eind. ‘Walking on a dead end street’ onthaast ons
direct weer (en klokt zelfs bijna 5 minuten) maar
houdt een relatie een pijnlijke spiegel voor.
Het (positief) vooruit kijken komt in diverse liedjes
terug, ook zit er meer dynamiek in hun songs. De
afsluiter ‘What you’ve been before’ is er zo’n eentje
waar de dynamiek en het rootsgevoel je achteloos
naar de repeat knop dirigeren. Een ijzersterk album
dat ook nog per draaibeurt aan kracht wint. Gaaf
jongens! (GJG 9,1)

Kom op Assen en omgeving, help
Arnout en Sander op weg naar goud
met dit fantastische, mooie album!
We hebben hem nog in de speciale
editie en ook nog op LP!

ACTIE

17,99

€

DE NOOR
BERNHOFT
De Noor Bernhoft strikte het Noorse
radio orkest KORK en maakte één van de
verrassendste albums van de laatste 10
jaar uit dat land.
Werkelijk prachtig hoe hier orkest en
artiest samensmelten tot een unieke
muziekbeleving.
Kennismaken voor slechts

€

ACTIE

MOCCAMASTER
RA-series
Het vlaggenschip van de audio.

6,99

Opera Mezza
De Opera Mezza is de kleinste luidspreker
in de Classica serie. Dit is een twee-weg
bass-reﬂex.
Rendement 88 dB
VANAF
Nominale impendantie 4 Ohm

€ 998,-

RCD12 CD-speler

€ 600,-

MOCCAMASTER

NIEUW!

Handgemaakt en individueel getest,
Topkwaliteit kofﬁezetapparaten,
5 jaar garantie.

RA11 versterker

JAN KEIZER EN
ANNY SCHILDER �
THE TWO OF US

Muziek van de kroning

Ondertussen namen ze de rust en tijd om de route
uit te stippelen voor het album Seek & Sigh. Dit
voor hen ook speciale album ziet er prachtig uit.
De eerste druk bestaat uit een cd die in longpack boekvorm verpakt zit, een prachtig muzikaal
visitekaartje. Maar nu de inhoud! De vergelijkingen
met Simon & Garfunkel zullen sommigen nog
steeds maken, toch vind ik dat Tangarine nu echt
z’n eigen draai en stijl heeft gevonden.

€ 600,-

De Volendammers trakteren

ACTIE

€

12,99

telefoon: 0592 33 18 03

10

ACTIE

e-mail: music@vanderveen.nl

10,-

€

cdvanderveen

Volg ook

ServicePartnerVanderveen en blijf op de hoogte van nieuwe producten en leuke extra acties

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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Het TEMPUR® Fietszadeldekje
is de oplossing
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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.
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KAARTVERKOOP ‘ANIMAL
FARM’ BIJ FAUNALAND
VANDERVEEN
De stichting Maria in Campis en de
toneelvereniging PEG presenteren binnenkort
het klassieke toneelstuk Animal Farm van
George Orwell. Plaats van handeling is het
openluchttheater Tivoli in het Asserbos.
De dieren nemen de macht op de boerderij
over van de mensen, omdat ze zich slecht
behandeld voelen. Hun uitgangspunt: alle
dieren zijn gelijk. In werkelijkheid blijkt dat
sommige dieren meer gelijk zijn dan andere.
De begeerte naar macht blijkt niet anders
dan in de menselijke samenleving. Dit heeft
verstrekkende gevolgen.

Het thema lijkt wat aan de zware kant, maar de
voorstelling is een levendig en boeiend spektakel.
Garant daarvoor staan 20 gemotiveerde spelers
onder leiding van Marja Mulder en Elise van der
Laan, prachtige zang en muziek met Marinus
Scholten als voortrekker en uiteraard de fraaie
locatie van Tivoli. Als slagroom op de taart spelen
enkele bekende Assenaren een gastrol, waaronder
Maurice Hoogeveen, Nico Vanderveen, Hilko

Folkeringa en Bert Naarding.
Er worden 6 voorstellingen gegeven op 24, 25, 26,
30 & 31 mei en 1 juni.
Aanvang: 20.30 uur.
Kaarten (€ 10,00) zijn nu verkrijgbaar bij
Warenhuis Vanderveen, Faunaland, 1e etage.
Reserveren kan ook via: animalfarm@gmail.com.

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

Morgen:

is het groen van
toen weer hip

Auronde
jubileum
set

van € 2.3
55,- voo
r

€ 1.973,*
Auping Auronde. 40 jaar
tijdloos en duurzaam design
Met vakmanschap en duurzame materialen gemaakt in
Deventer. Nu in de allernieuwste trendkleuren van 2013.
Morgen: begint met een goede nacht.

TIJD VOOR (VER)BOUW: 6% BTW
15% KORTING OP LOON

HR++ glas (incl. plaatsen) voor 85,-/m2 (incl. BTW)
Specialist in:
Nieuw- en verbouw
Kunststof Kozijnen
(Vloer)verwarming
(Na)isolatie
Glaswerk

Architectenwerk
Zonnepanelen
Dakkapellen
Kachels
Tegelwerk

* Compleet inclusief K2 spiraalbodems, Dublin matrassen en 2 aanhaaktafels. Actieperiode 22 april t/m 2 juni 2013.

U vindt ons op de 2e etage van Warenhuis Vanderveen Assen
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NIEUW ‘WILD’ THEATER BIJ
DE WNF SHOP
Op zaterdag 25 mei staat er weer een
superleuke theatervoorstelling over wilde
dieren op de bühne bij de shop van het
Wereld Natuur Fonds. Die dag wordt er een
panda achtervolgd door een sneeuwpanter...
die wordt weer achtervolgd door een jager
en... hiervan wordt verslag gedaan door een
verslaggever! Spanning en sensatie voor jong
en oud!

Alle voorstellingen vinden plaats op de
zaterdagmiddag en worden uitgevoerd door
kinderen en jongeren van Jan Postema Theaterschool in Assen. Deze theaterschool bestaat uit
een jeugdtheaterschool en een acteerstudio voor

3 zitsbank PAX 90x214x97 cm

volwassenen. Regelmatig zijn er ook voorstellingen
van Jan Postema in Theater de Nieuwe Kolk, zoals
op 24 en 26 mei de dansvoorstelling Tarzan en
op 15 juni de dansvoorstelling Seven, zie ook
www.theaterschoolassen.nl.
De voorstellingen bij het WNF zijn leuk voor
kinderen van alle leeftijden en vinden plaats in of
nabij de shop op de eerste etage. De toegang is
gratis. In de shop vind je allemaal leuke knuffels,
boeken, mooie cadeaus en informatie over de
natuur en natuurbeschermingsprojecten van het
Wereld Natuur Fonds.

GORDIJNEN
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RAAMDECORATIE
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De voorstelling is de tweede in een reeks. De eerste
voorstelling op 20 april was een groot succes en
22 juni is de volgende voorstelling. Acteur Nina
Kok van Theaterschool Jan Postema vindt de
voorstellingen bij het WNF erg leuk om te doen
“We vermaken het publiek met ons theater én
we laten weten hoe belangrijk het Wereld Natuur
Fonds is in de wereld.”
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GLOEILAMPEN | HALOGEEN | TL-BUIZEN | LEDLAMPEN | SPAARLAMPEN
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Tafellamp touch staal 1L
40 watt, kleine fitting
(e14)
h=35cm b=22,5cm,
Modern

Vloerlamp dubai zwart
chroom 3L
chroom, zwart, 60 watt,
Grote fitting (e27),
h=170 b=80, Modern

Steinhauer 6715
staal
140cm, 10x2,5 LED
dimbaar
270 Lumen per led

E27, chroom
h=200cm
Ø=200cm

34,-

337,39

499,95

349,-

49,-

Booglamp
(LED)

Tafellamp tripod cylinder rvs wit 2L
rvs, wit, 60 watt, Grote fitting (e27)
h=80cm voet b=30cm kap b=20cm,
Modern

Vloerlamp tripod cylinder rvs wit 2L
rvs, wit, 60 watt, Grote fitting (e27),
h=150cm voet b=30cm kap b=20cm,
Modern

199,-

229,-

LAMPENIER ASSEN IS HÉT INZAMELPUNT VOOR DE VOEDSELBANK ASSEN

