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Eerst is er echter de aftrap van Kolkend Assen met 
Festival de Ontmoeting, en onderdeel daarvan Bartjes 
verjaardag.  Festival de Ontmoeting vindt plaats op 
zaterdag 31 augustus van 11.00 tot 18.00 uur met 
als centrale ontmoetingsplaats de binnenstad van 
Assen. De Ontmoeting is een groot cultureel feest 
met een veelheid en diversiteit aan kwalitatieve 
optredens op het gebied van zang, muziek, dans, 
theater en entertainment. Maak kennis met 
inspirerend gedachtegoed, verrassende tonen en 
tekens, andere levensstijlen en uiteraard bijzondere 
mensen. 

Bartjes Verjaardag
Onderdeel van Festival de Ontmoeting is de viering van 
Bartjes Verjaardag. Van 11.00 tot 15.00 uur zullen er 
op en rondom het Koopmansplein leuke, spannende 
en leerzame multiculturele kinderactiviteiten 
plaatsvinden zoals: breakdance, diverse wereldspelen, 
Zumba 4 Kids, djembéworkshop, Afrikaanse sieraden 
maken, springkussens, klimwanden, gratis ijs, Circus 
Bombari, broodjes bakken, Molukse stokkendans, 
leer Bartje beter kennen bij de Bieb en het Drents 
Archief, de ballonnenwedstrijd van Warenhuis 
Vanderveen en nog veel meer. Als afsluiting 
kunnen kinderen naar Theater de Nieuwe Kolk, 
waar voor elke leeftijdsgroep een mooie film draait. 
Zie www.kolkendassen.nl voor het complete 
programma.

Vanderveen op Stelten
De derde editie van Vanderveen op Stelten vindt 
plaats van vrijdag 27 t/m koopzondag 29 september. 
Tijdens de drie dagen zijn er weer ontzettend veel 
acties en activiteiten in het warenhuis, denk aan 
workshops, proeverijen, productdemonstraties en 
wedstrijden. Zie www.vanderveenopstelten.nl voor 
het programma. 

Hoogtepunten tijdens de drie dagen zijn de Autumn 
Fashion Show en de Invito Stiletto Run. Zes 
studentes van het Drenthe College zijn druk bezig 
met de organisatie van de Autumn Fashion Show. 
Deze grandioze modeshow wordt gepresenteerd 
door Annette Timmer, bekend van RTV Drenthe, en 
vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september 
van 14:00 tot 15:30 uur in de Buningzaal op de derde 
etage van Warenhuis Vanderveen.

Voorafgaand aan de modeshow vindt op zaterdag 
28 september de Invito Stiletto Run Assen plaats. 
Warenhuis Vanderveen organiseert deze ludieke 
hardloopwedstrijd op hoge hakken in samenwerking 
met DeVaart.nu. Er is maar liefst € 1000,- aan 
prijzengeld te winnen en zowel mannen als vrouwen 
mogen meedoen! Voor meer informatie en opgeven, 
kijk op www.stilettorunassen.nl.
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DEZE MAAND

STARTSEIN 
KOLKEND ASSEN
Assen bruist in de cultuurmaand september 

weer van de activiteiten. Voor het tweede jaar 

wordt er onder de noemer ‘Kolkend Assen’ van 

alles georganiseerd op het gebied van kunst, 

cultuur, theater, entertainment en sport. Extra 

aandacht is er dit jaar voor de vredesweek van 

21 tot en met 28 september met afsluitend de 

Nacht van de Vrede. Bij Warenhuis Vanderveen 

vindt vrijdag 27 t/m koopzondag 29 september 

voor de derde maal Vanderveen op Stelten 

plaats met o.a. de Autumn Fashion Show en 

De Invito Stiletto Run Assen.



Ook na de bevrijding ontbreekt elk bericht. Maar 
dan komt Anna op het spoor van een jongen 
die het concentratiekamp Neuengamme heeft 
overleefd en sprekend op haar broer lijkt… Wat is 
er met Maarten gebeurd?
Op 14 september om 14.00 uur signeert schrijfster 
Femke Roobol haar prachtige debuutroman ‘De 
laatste winter’ bij boekenafdeling Bruna. Tijdens 
haar bezoek zal ze beelden tonen die horen bij het 
verhaal, erover vertellen en tenslotte signeren. Het 
belooft een zeer interessante middag te worden! 

Enkele lezersreacties:
De laatste pagina van het boek is gelezen, met een 

diepe zucht sla ik het boek dicht. Wat een goed en 
meeslepend verhaal. Ik zat zo in het verhaal dat de 
wereld om me heen voor even niet bestond. – Thea 
 
Dit boek greep me naar de keel, beet zich in me 
vast, en beroofde me van mijn slaap… het is diep 
ontroerend, onthutsend, en tegelijk hoopgevend. Ik 
kan maar één ding zeggen: lezen! – Ingrid 
 
Een prachtig verhaal over de gevoelens en ideeën 
van normale mensen gedurende de oorlog. De 
verhaallijn is origineel, verrassend en vol diepgang! 
– Nora

‘De laatste winter’ beschrijft het verhaal 
van de Amsterdamse Anna Verbeek. In de 
winter van 1944  vecht zij met haar moeder 
en jongere zusje tegen de honger. Er is haast 
geen voedsel en brandstof meer in de stad. 

Bovendien maakt ze zich 
grote zorgen 
om haar jongere 
broer Maarten, 
die bij de razzia 
in Putten is 
opgepakt en 
weggevoerd in 
een trein.

SIGNEERSESSIE 
SCHRIJFSTER FEMKE 
ROOBOL

www.justmartbloemen.nl

Kom onze corsowagen bewonderen 
op het bloemencorso in Eelde 

op 31 aug/1 sept.

by Jan ten Hoor juwelier

Twinkles! In Vanderveen (ingang Kruisstraat) 
Koopmansplein 16, Assen  www.twinkles.nl   0592 - 870 181

ZILVEREN  
ARMBANDEN

vanaf
69.95

p.st.

Gratis nagellak bij    sieraden.
Kies je favo kleur: ‘Fab in Jade’ of ‘Hot in Pink’.

 zia 818 69.95

 zia 834 179.95

 zia 974 169.95

 zia 733 94.95

 zia 834 179.95

 zia 880 79.95

 zia 818 69.95

 zia 973 229.95

 zia 577 74.95

  CADEAU!

by Jan ten Hoor juwelier

WARENHUIS VANDERVEEN
3/4/5e etage
creatief 30 20 00
evenementenzaal 31 16 11
online advies & ondersteuning 088 118 4983

lunchcafé, uitzicht, dakterras 30 04 78

2e etage
bedden 30 84 35
bedtextiel 33 06 43
galerie 40 88 85
gordijn, tapijt, raamdecoratie 30 16 23
meubelen, woonaccessoires 30 84 35
verlichting 33 08 34
woonaccessoires 30 84 35

entresol 1e etage/2e etage
vrijwilligersinformatie 06 184 77 347

geschenken en informatie 06 232 71 816 

1e etage
beeld en geluid 33 04 34
computers & software 76 72 77
dierbenodigdheden 31 43 42
doe-het-zelf 33 16 82
elektro huishoudelijk 33 04 34
fiets, auto-accessoires 30 11 29
games 33 17 48
kapsalon 31 59 29
kinderkapsalon 31 59 29
kindermode 31 44 33
kinderspeelparadijs 33 19 91
koopjes, huishoudelijk 31 71 33
muziek, films, posters 33 18 03
restaurant 33 19 91
speelgoed, bijoux 33 17 48
sportartikelen 33 12 27
sportartikelen dames 33 12 27

entresol bg/1e etage
brillen, zonnebrillen, lenzen 31 30 23

begane grond
baby-artikelen 31 74 48
beenmode, bijoux 31 13 21
boeken, kaarten, schrijfwaren 33 19 03
brillen, zonnebrillen, lenzen 31 29 57
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
damesmode 31 67 73
drogisterij, cosmetica 30 00 41
hobby-artikelen 31 36 74
ijs 33 19 91
jeans 073 587 052

juwelier, horloges 31 13 90
kaarten, cadeaus 31 08 38
klantenservice 31 16 11
koffie, espresso 33 06 93
linnen, bodyfashion 31 38 27
mode 31 44 33
outlet sportkleding 33 12 27
parfumerie, cosmetica 30 00 41
positiekleding 31 74 48
schoenen 30 04 19
schoenmaker, sleutels 31 71 29
sieraden 31 13 90
souvenirs, toeristinformatie 24 37 88
tassen, lederwaren 31 68 20
vakanties, reisinformatie 31 31 63
versplein: bloemen, planten 31 30 31
versplein: kaas, noten, wijn 31 16 11
versplein: taparia 33 19 55
versplein: vlees, broodjes 31 00 78
woonaccessoires 30 84 35
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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

Nummer:  7 - aug 2013
Jaargang:  8
Oplage: 62.000
Ontwerp:  bureauDRP
Druk:  NDC mediagroep
Verspreiding:  NDC mediagroep

Adres: Koopmansplein 16
 9401 EL  Assen
Tel:  (0592) 311611
E-mail: warenhuis@vanderveen.nl
Site: www.vanderveen.nl
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De warenhuiskrant is een uitgave 
van Warenhuis Vanderveen

Colofon
 OP=OP

Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind  

sept 2013, tenzij anders aangegeven.

De nieuwe collectie is binnen
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BIJ IEDERE BESTEDING VAN €25,- ONTVANG JE EEN KRASKAART. KRAS TOT 20% KORTING
OP JE VOLGENDE AANKOOP EN MAAK KANS OP ÉÉN VAN DIE 30 VETTE IPAD MINI’S.

SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL 
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN Check de voorwaarden op www.coolcat.nl/nl/wineenipad

De tentoonstelling geeft een divers beeld van wat 
er tijdens de eindexamens van Academie Minerva 
te zien is geweest. Vrijwel alle disciplines zijn 
vertegenwoordigd; fotografie, video, installaties 
beeldhouwwerken, tekeningen en  schilderijen. De 
tentoonstelling is nog te zien t/m 12 oktober in de 
galerie op de tweede etage.

De kunstenaars:
Frieda de Witte tekent schijnbaar luchtige taferelen 
van zonnebadende, bekende figuren en spelende 
kinderen in situaties die wij niet direct met deze 
personen associëren.
Jimi Kleinbruinink is een verzamelaar. Met 
gevonden materialen en een flinke lading 
purschuim bouwt hij manshoge constructies.

Minke Koopman fotografeert bestaande foto’s, 
vaak persoonlijke documenten uit eigen verleden 
en familie in combinatie met felgekleurde abstracte 
papieren objecten.
Laura Bolscher maakt speelse, luchtige installaties 
die een glimlach ontlokken. Eerder won zij de Klaas 
Dijkstra Academie prijs
Lotte Middendorp maakt video’s. Traag bewegende 
figuren in wit, spiegelende beelden en vallende 
knikkers vullen de ruimte.
Tjeerd Bosma snijdt met zijn zakmes mensfiguren 
uit op ongewoon groot formaat. De figuren zijn 
allen verassend en grappig.
Geronimo Cadogan exposeert tien schilderijen die 
ons niet iets laten zien, maar ons wijzen op het feit 
dat we kijken.

CBK Drenthe opent op 23 augustus om 17.00 
uur de tentoonstelling ‘Colour Up the World’. 
In de CBK warenhuisgalerie is werk te zien 
van zeven pas afgestudeerde kunstenaars 
uit het Noorden. Deze nieuwe generatie 
kunstenaars kenmerkt zich door lef: zowel in 
hun materiaalkeuze en hun thema’s, als hun 
kijk op de wereld. Met ‘Colour Up the World’ 
geeft CBK Drenthe net afgestudeerden de 
mogelijkheid om een eerste handtekening in 
de wereld te zetten.

OPENING TENTOONSTELLING 
‘COLOUR UP THE WORLD’ 
CBK-GALERIE
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Om ervoor te zorgen dat de kinderen een eerlijke 
kans krijgen om te winnen, zijn de bouwwedstrijden 
in twee leeftijdscategorieën verdeeld: 5 t/m 8 
jaar en 9 t/m 13 jaar. Per categorie komt er een 
winnaar uit de bus. De twee winnaars krijgen ieder 
een Legoset ter waarde van 25 euro en mogen 
automatisch meedoen aan de finale van het NK 
Legobouwen.

Voorrondes
Van 21 t/m 24 augustus is het kampioenschap 
bij Intertoys Vanderveen. De voorrondes vinden 

die dagen elke dag van 13.00 tot 15.00 uur en van 
15.30 tot 17.30 uur plaats. De finale is op zaterdag 
19 oktober tijdens Lego World in Utrecht. Er zijn 
drie hoofdprijzen te winnen:
1e prijs: Een reis naar Legoland Denemarken 

Billund en een exclusieve set van Lego.
2e prijs: Lego t.w.v. € 250,-
3e prijs: Lego t.w.v. € 150,-

Wie is de beste Legobouwer van Nederland? 
Doe mee aan de voorrondes bij Intertoys 
Vanderveen en maak kans op een plaats in de 
finale tijdens Lego World in Utrecht.  Intertoys 
Vanderveen is één van de Intertoys shops 
in het land waar de voorrondes voor het 
Nederlands Kampioenschap Lego Bouwen, 
worden gehouden.

NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP LEGO 
BOUWEN

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

€ 40,-

€ 35,-€ 85,-

VERREKIJKERACTIE!
O.A.
8X32 
INCL. TASJE

ZONNEBRIL OP STERKTE 

VANAF

ZE ZIJN ER WEER!
ZONNE-CLIPS

ALLEEN MET DEZE BON!

OVERZET
ZONNEBRILLEN
MEER DAN 10 MODELLEN

Nieuwe bril nodig?

Vaak binnen 2 uur klaar



Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen 98

OP DE EERSTE ETAGE VANDERVEEN

Wesco keukenweegschaal 
met klok

Fruittest Diverse weckpottenWecken.

Kookboek Inmaken en 
Wecken 

4,99

0.99
vanaf

• Bord Ø 24 cm
• Schaal Ø 22 cm 

Inmaken en wecken is weer helemaal terug! 
Dit is simpelweg het vacuüm conserveren van 
levensmiddelen.  Het enige wat je nodig bent is een grote 
pan, een aantal weckpotten en verse ingrediënten. Op 
deze manier kun je in een korte tijd je voorraadkast voor 
maandenlang vullen. Maak bijvoorbeeld eens een lekkere 
aardbeienjam of een tomatenchutney.

Probeer het zelf met de recepten uit 
dit boek!

• Weegt de gram nauwkeurig tot wel 4 kilo.
• Ook te gebruiken als klok.

deze actie geldt t/m 15 september

24.95

79 .95
voor

van 
€99,95

Reginald Koé, kunstschilder te Hollandseveld, 
schildert in de stijl van Bob Ross. Reginald en 
zijn vrouw zijn ook gedreven aanhangers van het 
Wereld Natuur Fonds. Deze combinatie bracht 
hem er toe belangeloos een serie workshops aan 
te bieden waarvan de opbrengst ten goede komt 
van het WNF.

Tijdens Vanderveen op Stelten worden dagelijks 
twee workshops aangeboden. Om 11.00 uur wordt 
een landschap geschilderd en om 14.30 uur een 
Panda. Er wordt gewerkt op een canvasdoek van 24 
x 30 cm. Bij overweldigende belangstelling zullen 
er meer workshops worden ingelast. Bezoekers 
van het warenhuis kunnen spontaan meedoen als 
er op dat moment plaats is. Deelname is mogelijk 
vanaf 18 jaar.

Meedoen aan een workshop kost € 17,50, waarvan 
€ 2,50 bestemd is voor de materiaalkosten en 

€ 15,00 ten goede komt van het Wereld Natuur 
Fonds. Reginald garandeert dat elke deelnemer 
een geslaagd schilderij mee naar huis neemt.

In verband met de workshops is er gedurende de 
hele maand september een expositie van werken 
van Reginald in de Buningzaal van Warenhuis 
Vanderveen. De expositie is gratis te bezichtigen 
tijdens de normale winkeltijden.

De snelschilderworkshops vinden plaats op 27, 
28 en 29 september 2013 op de eerste etage 
van Warenhuis Vanderveen, direct vóór de 
WNF-shop. Zoals eerder vermeld is de eerste 
(landschap-) sessie om 11.00 uur en de tweede 
(Panda-) sessie om 14.30 uur. Aanmelden voor 
de workshops of opvragen van informatie kan via 
avdmolen@kpnplanet.nl. Voor meer informatie 
over kunstenaar Reginald Koé, zie zijn website 
www.studio-redzji.nl.

In ongeveer anderhalf uur een kant-en-klaar 
schilderij maken à la Bob Ross? Dat kan op 
27 t/m 29 september bij de WNF-shop op de 
eerste etage van het warenhuis.

HELP HET WNF, KOM 
SNELSCHILDEREN MET 
REGINALD KOÉ
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Tapijt spray

Ter bestrijding van vlooien 
in de omgeving van uw 
huisdieren. Kan gebruikt 
worden ter bestrijding 
van vlooien en larven op 
het tapijt, de mand en 
omgeving van het dier. 
Inhoud bus 400 ml. 95% VAN HET

VLOOIENPROBLEEM
BEVINDT ZICH IN

DE OMGEVING
VAN UW HUISDIER!

Kattentoilet Comfy cat

Kap is voorzien van klapdeurtje. Verkrijgbaar in de 
kleuren blauw, bruin, groen en lichtblauw.
Formaat: 50x37x38 cm.

Australische fl appentak

Extatosoma tiaratum 
(Engels: Giant Prickly Stick Insect) 
is een wandelende tak.

Deze wandelende tak wordt ook wel Aus-
tralische fl appentak of Australische doorntak 
genoemd. Volwassen mannetjes worden tot 
tien cm groot, vrouwtjes zijn ongevleugeld 
en worden ongeveer vijftien cm groot. Ze 

hebben een roestbruin, langgerekt lichaam 
met stekelige aanhangsels aan het ach-
terlijf, bladachtig verbrede poten en korte 
antennen.

Konijnenkooi

Met zwarte onderbak.Inclusief hooiruif.
Afmeting 100x55 cm.

Advantix Pipetten

Uitermate geschikt voor honden 
met een vlooienallergie. Voor de 
bestrijding en de preventie van 
teken en vlooienbesmetting bij 
honden. Doodt niet alleen parasieten
maar weert ook af! Teken bijten 
zich niet meer vast en kunnen 
geen ziekten meer overbrengen. 
Meervoudige werking tegen vlooien, 
teken, muggen, zandvliegen en
stalvliegen. Verkrijgbaar in 40, 100, 
250 en 400 ml. 
Inhoud verpakking 4 pipetten.

DÉ GERUSTSTELLING DAT ZE
BESCHERMD ZIJN !

Robert Vaughn’s cd, van wie de stem doet denken 
aan Frank Carillo, Willy Deville of Steve Forbert, 
veroverde een plek diep in mijn muzikale hart, 
pal naast Ryan Bingham’s album ‘Mescalito’. 
Als een droge wind blaast deze muziek je over 
de Amerikaanse prairies. Af en toe blijf je haken 
achter de werkelijk prachtigste songs, totaal los 
van welke songstructuren dan ook. Rauw, puur en 
dynamisch vakmanschap zijn de elementen van 
deze magische trip. 

Een oogverblindende dame inspireerde onge-
twijfeld ‘You could be mine’. De mooiste 
America song uit de jaren ‘90. Ik heb nog nooit 
zo’n pianogedreven rootssong gehoord, echt 
fenomenaal mooi! Ruim 6 minuten waan je je 
echt even weg uit deze wereld, in een fantastische 
song zoals ze maar zelden gemaakt worden. 
Het waanzinnig intro van de pure vrijheid van 
losgeslagen paarden op de prairie neemt je mee 
naar hunkering die je voelt als je iemand, waarop 

je stapelgek bent (geweest), weer ziet. De vlam die 
hier in de pan slaat, laat de liefde (opnieuw) hoog 
oplaaien. Het zal je niet verbazen dat deze in mijn 
top 5 allertijden staat. 

Maar er is meer moois, songs als ‘River queen’ 
en ‘River of love’ vegen de straat aan met al dat 
geneuzel wat we de laatste jaren iets te vaak horen 
in de Americana scene. Hier draait het om passie en 
muzikaliteit. Er staan ook fraaie ingetogen songs 
op met Mexicaanse vibe zoals ‘4th of July’ en het 
prachtige ‘Heart to stone’ of het schitterende maar 
droevige New Orleans-gevoel van ‘Heartbreak & 
ecstasy’.

Ruim 15 jaar ontbrak deze cd op onze afdeling, 
en nu is ie er weer! En geloof me, het is echt een 
geweldige kick nu ik eindelijk de liefhebbers kan 
verrassen met dit tijdloze album. Daar zitten 
opvallend veel dames bij. Ik hoop dat deze vlam 
opnieuw flink mag branden! (GJG 10,0)

In 1995 maakte ik kennis met een cd die je 
nu als een rasechte Americana classic zou 
benoemen. Door stom toeval ontdekte ik dit 
pareltje destijds. Ik verkocht er eentje aan 
Tieme van de Witte Bal en hield de ander voor 
mezelf. Na verloop van tijd sleet ie diep naar 
binnen, net zoals de Colorado rivier dat bij de 
Grand Canyon deed. 

CD-RECENSIE ROBERT 
VAUGHN – AND THE DEAD 
RIVER ANGELS (1994/
MIRAMAR)

telefoon: 0592 33 18 03    e-mail: music@vanderveen.nl   www.facebook.com/cdvanderveen

CD/DVD-AFDELING
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Tel.: 0592 302590 • U vindt ons op de 2e etage 
van Warenhuis Vanderveen Assen

www.slimbouwenassen.nl
Tel.: 0592 3025

van Ware

LET OP VERBOUWENDE 
 BEWONERS IN ASSEN!
Als je nu je woning energie zuiniger maakt, kun je in  aanmerking komen voor 

EEN FINANCIERING VAN MAX. € 25.000,- 
tegen een rentepercentage van 3%.

   Kunststof Kozijnen
   Dubbele of triple beglazing
    (Na)isolatie
   Zonnepanelen

Bij het energie zuiniger maken 
van je  woning valt te denken aan:

Kom langs en vraag onze adviseur naar de voorwaarden.

Ter inspiratie voor deze amateurkunstenaars 
dienden dieren, natuur en landschappen. De 
schilderijen, keramiek en beschilderde houten 
dienbladen zijn allen zeer kleurrijk. Mocht u interesse 
hebben in één van de werken, ze zijn beschikbaar 
voor verkoop. Neem voor meer informatie 
contact op met werkatelier De Delft, telefonisch 
0592-302081 of per e-mail delft77assen@gmail.com. 
Zie ook www.delft77assen.tk.

Stichting De Noorderbrug is er voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte en is specialist 
op het gebied van hersenletsel (NAH) en mensen 
met een auditieve handicap (doof of slechthorend). 
Winkel-/Werkatelier De Delft Assen is een 
activiteitenlocatie van Stichting De Noorderbrug. 
Dagelijks werken er ongeveer 20 cliënten in de 
winkel, in het atelier of bij de administratie.

Cliënten van stichting de Noorderbrug 
exposeren nog tot eind augustus hun 
mooiste werk in de Buningzaal op de 
derde etage van Warenhuis Vanderveen. 
Het gaat om schilderijen, cadeauartikelen 
en woonaccessoires van uiteenlopende 
materialen.

EXPOSITIE DE 
NOORDERBRUG IN DE 
BUNINGZAAL 

  

MAAK KANS OP 
FANTASTISCHE PRIJZEN

KNIKARMSCHERM IBIZA

GRATIS
motor

t.w.v. 279,-*

Vanaf

786,-
• 1X CITROËN C1 COLLECTION
• 5X WEEKENDJE WILIBI VILLAGE
• 4.000 X ENTREE WALIBI HOLLAND
• 1.000.000 X KASSAKORTING 
  TOT 25% BIJ 
  HUBO OF WALIBI 
  HOLLAND

BIJ BESTEDING VAN 
MINIMAAL 15,- 
EEN KRASLOT

* Bij aanschaf van een standaard knikarmscherm Ibiza met uitval 250 of 300 cm Kijk voor de volledige spelvoorwaarden op klusenkras.nl

Warenhuis Vanderveen Assen
Afdeling Hubo, eerste etage
Koopmansplein 16, Assen

Mail: hubo@vanderveen.nl
Tel:  0592-331682
Web:  www.vanderveen.nl

WEG=PECH  OP=OP  WEG=PECH  OP=OP  WEG=PECH  OP=OP  WEG=PECH  OP=OP   

WIJ MAKEN 

RUIMTE 

VOOR DE 

NIEUWE 

COLLECTIE!

TOT 50%
KORTING!

SALE!



Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen 1514

25% KORTING OP
GORDIJNEN

Periode van 19/8 t/m 7/9.
vraag naar de voorwaarden.

kroezen.coby7@gmail.com VLOERENRAAMDECORATIE

Nieuw op de woonetage zijn de stoere doch chique 
producten van PTMD. Door het gebruik van grove 
en natuurlijke materialen hebben de PTMD-
producten (o.a. bankstellen, tafels, potten, glazen 
en bedspreien tot aan diverse verfsoorten) van 
nature een warme, sfeervolle uitstraling. Heerlijk 
om in thuis te komen.

Langzaamaan bereiden we ons weer voor op de 
korter wordende dagen. Kom binnenkort langs om 
u te vergapen aan de nieuwe herfstcollectie van 

PTMD.  Comfortabele luxe is hier het codewoord. 
Denk 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. PTMD is dan ook sober, stoer, chique en 
sfeervol.

HEERLIJK THUISKOMEN MET 
PTMD 

Het leukste van weggaan is thuiskomen. 
Vooral in een sfeervol huis met warme kleuren, 
leuke meubels en accessoires. Dat weten ze 
bij de woonafdeling als de beste. Hier kunt 
u terecht voor de mooiste meubels, bedden 
en woonaccessoires en voor kosteloos verf-, 
kleur-, interieur- en stylingadvies.

KOM VOOR VAKKUNDIG BEDDENADVIES LANGS BIJ 
VANDERVEENS BEDDENAFDELING (WOONETAGE)

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.

Zadelpijn?
Het TEMPUR® Fietszadeldekje 
bij Vanderveens beddenafdeling 
is dé oplossing

Als beste getest

door lezers van Fietsactief

Stel uw eigen boxspring samen.
Scan de QR Code of ga naar
www.auping.nl/boxspring

20%
VOORDEEL*

op Auping bedbodems

met matrassen
Geniet van persoonlijk slaapcomfort; combineer de voor jou ideale bodem en
matras van Auping en ontvang tot maar liefst 20% voordeel. Zo slaap je heerlijk
op jouw unieke en comfortabele bed, om vervolgens alles uit de dag te halen.

* 20% op combinatie of 15% op losse matras óf bodem. Kijk voor de actie-
voorwaarden op www.auping.nl. Deze actie geldt van 15 juli t/m 25 augustus 2013.

Persoonlijk comfort
voor een optimale nachtrust

De Auping matrassen Adagio,
Cresto en Vivo zijn uitgeroepen
als ‘Beste uit de test’.als ‘Beste uit de test’.

Morgen:
begint met een bed 
dat bij je past

Nu 

verkrijgbaar met 

10%
korting

€ 39,-

€ 35,10



=

*Geldt voor het product met de laagste prijs. Actie geldt alleen op de gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie. Actie geldt niet voor lichtbronnen. Niet in combinatie met andere acties. 

drie halen twee betalen*

Nu alle gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie!

elke combinatie mogelijk, op=op

Bij deelname aan bovenstaande actie

• Led
• Incl. batterijen

• twv. € 11,95
• Op=op

Tafellamp

+ +
Vloerlamp Hanglamp

Favourite 
LED

Glasplaat verkrijgbaar in ‘blank’ glas en ‘smoked’ glas

• 2700 Kelvin
• 270 Lumen

• 30.000 h branduren
• 100 cm lang: 8 x 3 watt

vanaf
€ 399,95

Gratis
kastdeurlampje


