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Hoog bezoek
bij Vanderveen,
Sint Nicolaas en
Venice!
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas
met een spetterende intocht aan in Assen. Met
meer dan 350 Pieten, swingende Pietenmuziek,
heerlijke pepernoten en natuurlijk Pakjesboot 12,
zet de goedheiligman voet aan wal bij de Kop van
de Vaart om daarna de intocht door de binnenstad
te vervolgen. De hele dag is het groot feest op het
Koopmansplein en zul je overal Zwarte Pieten
zien, zelfs op het dak van Vanderveen!
Het programma
12.45 uur

aankomst Sint Nicolaas en zijn Pieten
(Kop van de Vaart)

13.00 uur: rijtoer door de stad

specialisten

|

www.vanderveen.nl

Sint op bezoek op zaterdag en koopzondag
1 december
Uiteraard komt Sinterklaas ook dit jaar weer met
zijn Pieten een bezoek brengen aan Warenhuis
Vanderveen en wel op zaterdag 30 november en
koopzondag 1 december. Beide dagen kunnen
kinderen Sint Nicolaas en zijn Pieten tussen 13.00
en 16.00 uur in het echt ontmoeten. Ook mogen
zoete kindertjes met Sint en Piet op de foto. Deze
foto’s worden afgedrukt en kunnen later gratis
afgehaald worden. Het warenhuis is op koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

Instore en Meet
& Greet Venice
Dit najaar komt Venice voor een uitgebreide tour
naar Nederland, waarbij ze ook een instore zullen
geven in Vanderveens Buningzaal op zaterdag
23 november! De band uit Californië, die in ons land
immens populair is mede dankzij hun grootste hit
‘Family Tree’, zal naast nieuw werk
ook publieksfavorieten vertolken.
Venice werd in 1977 opgericht door de broers en
neven Kipp, Mark, Michael en Pat Lennon. Met
hun fraaie folk/country rock en indrukwekkende
samenzang, behoren zij in hetzelfde rijtje andere
‘westcoast’ grootheden als The Eagles, Crosby, Stills,
Nash & Young en Jackson Browne.

13.45 uur: aankomst Koopmansplein
14.30 uur: vertrek
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De Amerikaanse band komt in november naar
ons land voor een uitgebreide ‘full band tour’.
Deze staat in het teken van het nieuwe studioalbum
‘What Summer Brings’. Het nieuwe album is
1 november verschenen en is uiteraard verkrijgbaar
op Vanderveens cd-afdeling.
‘What Summer Brings’ is de eerste plaat in 6 jaar
tijd en volgt daarmee ‘Amsterdam’ op. Het betreft
een dubbelalbum met 19 splinternieuwe tracks
erop. Het klinkt eigentijds en bevat energieke en
catchy popliedjes, afgewisseld door prachtige en
emotievolle ballads. Wederom laat de band zijn
onmiskenbare warme en karaktervolle west-coast
sound horen, die omlijst wordt door zeer fraaie en
indrukwekkende samenzang.

Zaterdag 23 november om 14.00
uur komt de band naar het warenhuis voor

een instore optreden en Meet & Greet in
de Buningzaal op de hoogste etage van het
warenhuis. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt
u kaarten reserveren door een mailtje te sturen
naar venice@vanderveen.nl.
De toegang is gratis,

vol = vol!

Voor meer informatie
over Venice:
www.venicecentral.com

Warenhuis Vanderveen

3/4/5e etage

creatief
evenementenzaal
online advies & ondersteuning
lunchcafé, uitzicht, dakterras

bureauDRP
Buningzaal
Citybooks
Smaeck

2e etage

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

30 20 00
31 16 11
088 118 4983

30 04 78
30 84 35
33 06 43
40 88 85
30 16 23
30 84 35
33 08 34
30 84 35

Unicef agenda’s
vanaf

€ 9,95

entresol 1e etage/2e etage

Vrijwilligers Informatie Punt
vrijwilligersinformatie
Wereld Natuur Fonds
geschenken en informatie

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

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

baby-artikelen
Prénatal
beenmode, bijoux
‘t Sokkie
boeken, kaarten, schrijfwaren
Bruna
brillen, zonnebrillen, lenzen
Eyewish
damesmode
Blom Mode
damesmode
Upto Date
damesmode
VILA
damesmode
Frank Walder
damesmode
Gerry Weber
damesmode
Mexx
damesmode
Street One
drogisterij, cosmetica
DA
hobby-artikelen
pipoos XL
ijs
Ola Happiness Station
jeans
Jeans Centre
juwelier, horloges
Jan ten Hoor
kaarten, cadeaus
Unicef Shop
klantenservice
VVV Info
koffie, espresso
Doppio Espresso
linnen, bodyfashion
Förster
mode
Coolcat
outlet sportkleding
Intersport
parfumerie, cosmetica
Mooi Parfumerie
positiekleding
Prénatal
schoenen
Invito
schoenmaker, sleutels
Minute Service
sieraden
Twinkles!
sneakers
Pro
souvenirs, toeristinformatie
VVV Tourist Information
tassen, lederwaren
Lapoche
vakanties, reisinformatie
VakantieXperts
versplein: bloemen, planten
JustMart
versplein: kaas, noten, wijn
Kaasshop
versplein: taparia
Taparia Don Emilio
versplein: vlees, broodjes
Jan Mager Keurslager

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

Kerstworkshops

9,10,11 december 19.00 uur
in de winkel.
kosten 25 euro pp
www.justmartbloemen.nl

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
30 04 19
24 37 88
31 68 20
31 31 63
31 30 31
31 16 11
33 19 55
31 00 78

by Jan ten Hoor juwelier
by Jan ten Hoor juwelier

f
na
a
v
ar er
a
erb emb
v
Le Nov
18

2

T-shirt 95/5

PAC

In wit met ronde of V-hals.
Maten 5 t/m 8.

K

3

In wit, zwart en grijs.
Maten 4 t/m 8

K

2

PAC

K

In wit, 100% katoen,
maten 5 t/m 8.
voor

27.00

Short 95/5
In wit, zwart en grijs.
Maten 4 t/m 8

American
T-shirt

Sportslip of
singlet

van

27.00

Rio Slip 95/5

PAC

29.95

Wit met ronde of
V-hals, 100% katoen,
maten S t/m XXXL.

2

PAC

K

van

2
PA

Pyjama

voor

In 4 kleuren, 100% katoen,
Maten 48 t/m 56.

CK

van

voor

CBK Expositie
	Typisch Russisch
Op vrijdag 29 november opent om 17.00 uur
de tentoonstelling Typisch Russisch van
Groninger kunstkring De Ploeg in de CBK
Drenthe galerie in Warenhuis Vanderveen.
In het kader van het Nederland-Rusland jaar
maakten zestien kunstenaars nieuw werk
geïnspireerd op de cultuur, het landschap
en de geschiedenis van Rusland. De
tentoonstelling wordt geopend door Erica
Vos, coördinator beeldende kunst van De
Galerij van de Lawei in Drachten en is te zien
t/m 25 januari 2014.

Typisch Russisch is een tentoonstelling waarin
alle bekende en minder bekende clichés rondom
Rusland onder de loep genomen zijn door zestien
kunstenaars van Groninger kunstkring De Ploeg.
In deze tentoonstelling krijgen die clichés, met de
nodige beeldende vrijheid, een eigen lading.
Zo verkent Harriët Geertjes de journalistiek
van Rusland en de consequenties van kritische
uitingen. Geertjes schilderde een serie
portretten van Russische journalisten, juristen
en mensenrechtenactivisten uit de recente
geschiedenis die allemaal consequenties
ondervonden van hun kritische uitingen.

De exposerende kunstenaars zijn: Reinier
van den Berg, Aizo Betten, Willem Corsius,
Harriët Geertjes, Annelies Gommer, Arien
de Groot, Toos Hagenaars, Marten van
Holten, Lydia Jonkman, Petra Koen, Bé
Kracht, Reina Rozema, William van de
Velde, Mary Velthoen, Aly van der Wal en
Janny van der Woude.

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:

Willem Corsius buigt zich over het raadsel van de
zeven bruggen in Koningsbergen in Oost-Pruisen.
Koningsbergen (nu Kaliningrad) was gelegen aan
de rivier de Pregel met daarin twee eilanden, die
door zeven bruggen met elkaar verbonden waren.
Is het mogelijk terug te komen bij het startpunt
door eenmaal over iedere brug te lopen?
Een meer associatieve benadering van het
onderwerp komt naar voren in de werken van
Petra Koen. Via een steen kwam zij bij ‘De
Meeuw’ van Tsjechov, een lampenkap leidde
naar het ballet ‘Petrushka’ van Stravinsky en
een satellietschotel, een oude tuinstoel en
schaakstukken brachten haar bij de strijd tussen
de zittende macht en vrijdenkers.

7 - nov 2013
8
62.000
bureauDRP
NDC mediagroep
NDC mediagroep

OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
dec 2013, tenzij anders aangegeven.
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Alle grote
sneakermerken in één
shop
Felle kleuren, graffiti, licht. De nieuwe
schoenenafdeling van Pro + Invito knalt er
uit. De schoenenafdeling is uitgebreid met
een groot assortiment aan sneakers. De
ruimte is verdubbeld en naast de schoenen
en laarzen van Invito zijn er nu ook de
sportieve schoenen van Pro te vinden.

PRO heeft trendy dames- en herenschoenen,
tassen en opvallende accessoires in de collectie.
PRO richt zich met streetwear schoenen en
andere modeartikelen van bekende merken als
Nike, Vans, Adidas, Le Coq Sportif, Puma en Mazu
op jonge modieuze mensen. PRO presenteert
met regelmaat per merk unieke modellen met
een ‘sport heritage’. Kun je jouw favoriete paar
niet terugvinden in de shop? Dan kun je uiteraard
ook een kijkje nemen op PRO-shoes.nl.
Hou je meer van pumps, cowboylaarzen of
ingetogen ballerina’s? Dan kun je terecht bij
Invito. Hier vind je precies de stijl die bij je past.
Invito is er voor alle fashion-addicts met een

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

eigen unieke stijl. In het assortiment vind je
originele dames- en herenschoenen en hippe
tassen en accessoires. Invloeden vanuit de hele
wereld, zoals streetstyle en catwalktrends, zijn
terug te vinden in de collecties.
Bedrijfsleider Onne is heel blij met de nieuwe
afdeling Pro + Invito en nodigt iedereen uit om
eens te komen kijken: “Alle grote sneakermerken
zijn hier verkrijgbaar en het assortiment
is enorm. Elke sneakerfreak zal hier zeker
slagen! Afdeling Invito is ook in een nieuw jasje
gestoken, maar heeft nog steeds het vertrouwde
topassortiment, kom dus zeker een keer langs!”
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Aardewerktaxaties
door Keramisch Museum
Goedewaagen
Wat is mijn aardewerk waard? Een vraag die
veel eigenaren van vooral geërfd Nederlands
sieraardewerk en serviesgoed bezighoudt.
En wanneer dat aardewerk beschadigd is
en een grote, emotionele waarde heeft, is
de vervolgvraag vaak: kan het onzichtbaar
gerestaureerd worden en wat kost dit dan?

Deze vragen kunnen op vrijdag 22 november aan
aardewerkspecialist en conservator Friggo Visser
van het Keramisch Museum Goedewaagen uit
Nieuw Buinen worden voorgelegd. Tussen 11.00
en 16.00 uur is hij aanwezig op de woonetage van
Warenhuis Vanderveen. Het determinatie- en
taxatie-onderzoek is gratis. Enige beperking is
dat elke inbrenger maximaal drie objecten mag
voorleggen.
Friggo Visser geeft waarde-taxaties van de
huidige staat van aardewerk. Wanneer u, in geval
van kapot aardewerk, benieuwd bent naar de
reparatiekosten, kan de heer Visser foto’s maken
en deze doorsturen naar restauratrice Hanne
Friederichs. U ontvangt dan een vrijblijvende
offerte per e-mail.
Restauratrice Hanne Friederichs – zie ook www.
dekoppele.nl – kreeg haar vakopleiding op diverse
plaatsen in Europa. Ze heeft vele jaren ervaring
met het restaureren van kapot aardewerk en

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

wordt geraadpleegd door zowel musea als
particuliere verzamelaars. Bezoekers kunnen
de laatste zondagmiddag van de maand kapot
aardewerk aan Hanne Friederichs in Keramisch
Museum Goedewaagen voorleggen. Desgewenst
geeft Friggo Visser een waardetaxatie die het
beter mogelijk maakt om een vrijblijvende
restauratie-offerte te beoordelen.
Het in 1989 gestichte Keramisch
Museum Goedewaagen wijdt zich aan de
wetenschappelijke studie van gedecoreerd,
Nederlands industrieel aardewerk. Veel van
deze studies monden uit in baanbrekende
tentoonstellingen. Op de museumsite www.
keramischmuseumgoedewaagen.nl wordt
over deze onderzoeksprojecten uitgebreid
gerapporteerd. Conservator Friggo Visser
publiceerde samen met Ron Tasman het meest
gedetailleerde merkenboek van Nederlandse
aardewerkfabrieken: ‘Gouda Pottery Book’.
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Signeersessies Jan Kruis
en Derk Bolt
Binnenkort zijn er twee exclusieve
signeersessies bij boekenafdeling Bruna.
Zaterdag 16 november vanaf 15.00 uur
komt Jan Kruis, vooral bekend van ‘Jan, Jans
en de kinderen’, maar nu ook van zijn ‘Jan
Kruis Glossy’. Vervolgens komt op vrijdag
22 november om 19.00 uur Spoorloosverslaggever Derk Bolt voor zijn boek ‘Altijd
ergens anders - op reis voor Spoorloos’.

Tekenaar Jan Kruis viert zijn 80e verjaardag met
een eenmalige uitgave van een glossy die zijn
naam draagt. Hij signeert de honderd pagina’s
dikke uitgave op zaterdag 16 november. De
geestelijke vader van de strips ‘Jan, Jans en de
kinderen’ en ‘De Rode Kater’ tekende onder
meer een parodie op zijn eigen werk: ‘Jan, Jan
en de kinderen’. Zonder ‘s’ dus. Verder staan
in de Jan Kruis Glossy onder meer een column
van cabaretier Bert Visscher en stripbijdragen
van Donald Duck, Suske & Wiske en de Familie
Doorzon, alsmede een ‘kruisverhoor’ door Frank
Evenblij.
Derk Bolt komt 22 november signeren. Hij reist
sinds 1995 als journalist en televisiepresentator

over de wereld voor het televisieprogramma
‘Spoorloos’. Over zijn ervaringen schreef Bolt
het boek ‘Altijd ergens anders - op reis voor
Spoorloos’. Met aanstekelijke nuchterheid,
zelfspot en verbazing beschrijft Bolt hoe hij
doorwaakte nachten, slecht eten, insectenbeten,
berovingen, aardbevingen, bungelende liften,
heimwee en bijna-ongelukken steeds weer
doorstaat.
‘Altijd ergens anders’ bevat de beste stukken
die Derk Bolt voor de KRO Gids en de Wegenerdagbladen schreef, aangevuld met nieuwe,
langere verhalen. Bolts observaties zijn scherp
en hilarisch, zijn bespiegelingen over landen en
culturen leerzaam en doorleefd.

www.speciaaloptiek.nl
Loupen, meteo-artikelen, telescopen, digitale weerstations, verrekijkers, microscopen, voorhangers, brillenkokers, enz.
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VERREKIJKERACTIE!

50% TOT 70% KORTING

MEER DAN 150

MONTUREN

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

€ 85,-

€ 35,-
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Calvin Nicolai
wint Bartjes
ballonnenwedstrijd
Op zaterdag 2 november om 11.00 uur was de
prijsuitreiking van Bartjes ballonnenwedstrijd.
De prijsuitreiking vond plaats in de Buningzaal
van Warenhuis Vanderveen. De ballon
van Calvin Nicolai uit Assen was het verst
gevlogen, namelijk helemaal naar Garlstorf am
Walde in Duitsland. Dat is 238 kilometer van
Assen vandaan!

Alle kinderen van wie de ballon was
teruggekomen, ontvingen een prijsje en certificaat
van Warenhuis Vanderveen. De prijzen werden
uitgereikt door niemand minder dan Bartje in
hoogst eigen persoon. De vijf kinderen van wie
de ballon het verst was gevlogen, kregen de
hoofdprijs. Zij mochten iets leuks uitzoeken bij
Intertoys Vanderveen.
Bartjes ballonnenwedstrijd vond afgelopen 31
augustus plaats op het Koopmansplein in Assen
ter ere van de verjaardag van Bartje. Meer dan
500 kinderen hebben die dag een ballon opgelaten
van Warenhuis Vanderveen. Ongeveer één op de
dertien kaartjes, die aan de ballonnen zaten, is
teruggestuurd.

van
€17,90

voor

15.-

Alle winnaars op een rij::
Calvin Nicolai 1e, Julia Lange 2e, Moreno 3e, Marvin
Dijkhuis 4e, Leonie Bentum 5e, Lennart Mulder,
Marckus, Jurre Geneuglijk, Dani Tuhapary, Thomas
Alberda, Benthe Sipma, Djamelza, Kilian Mulder,
Ylse van Straten, Joël Koning, Joyce Koops, Luuk
Klein, Joris Bron, Kirsten Smit, Linda Knapper, Roos
Boelen, Lieke Erkelens,Tessa Jager, Nalai Kaiputty,
John Kasado, Lieke, Tarik Krikke, Walera, Nila van
Haren, Marijn Glas, Julie Rouffaer, Maud Schipper,
Julian Japenga, Abdel, Brian Mooi, Luciano
Hanzeveld en Kirsten Koops.

Snoeptomaten
bewaardoosje

2.49
van
€34,99

voor

29.99
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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AGAVE
211,-

ANEMONE
217,-

SAFFRON
233,-

BARBERRY
239,-

165,-

169,-

185,-

189,-

20%

KORTING
HISTOR MENGVERF

34.95

24,95
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Natuur in de achtertuin,
bestaat dat nog?
Ecologisch adviesbureau Buro Bakker bestaat
25 jaar en organiseert daarom een aantal
lezingen over mens en natuur. De lezingen
zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in de
Buningzaal van Warenhuis Vanderveen. Met
als overkoepelend thema ‘Mens en natuur:
Wie is eigenlijk banger voor wie?’.

Natuur is altijd dichtbij, soms dichterbij dan
je denkt. Want ook de grassen in de berm, de
vlinders en vogels in de achtertuin en de struikjes
en kruipertjes in het park zijn natuur. Belangrijke
natuur. Die kleine stukjes groen, de bermen,
parken en tuinen, bieden flora en fauna de
mogelijkheid zich te verspreiden, voort te planten
en te overleven.
Op dinsdag 26 november organiseert Buro Bakker
de laatste van vier lustrumlezingen, met als
thema ‘Natuur in de achtertuin’. Buro Bakker wil
natuur dichterbij brengen en daarom besteden
we aandacht aan natuur in de directe omgeving:

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

groen in de wijk, de stadsparken en natuur op
het schoolplein en natuurlijk de tuin. Is er, naast
speeltoestellen en barbecues, plaats voor natuur?
Deze lezing vindt plaats op 26 november, van
14.30 – 17.00 uur in de Buningzaal, op de hoogste
etage van het warenhuis.
De toegang is gratis. Iedereen is van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze lezingen.
Er is ruimte voor vragen en er zal een hapje &
drankje geserveerd worden.
Aanmelden kan via info@burobakker.nl. Kijk voor
meer informatie op www.burobakker.nl.
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NU OOK VERKRIJGBAAR BIJ PTMD

CADEAUBONNEN
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No Matter What –
Jazzfestival
Bigbands, jazz, swing: ‘The Roaring Twenties’
kennen een florerende muzieksector met
stijlen die nog steeds wereldberoemd
en geliefd zijn. Tijdens de wereldwijde
economische crisis aan het eind van de
jaren ’20 van de twintigste eeuw waren
het deze stijlen die een nieuwe muzikale
richting aangaven. ‘The Great Depression’
bood kansen en resulteerde in een ‘booming’
muziekcultuur. Hetzelfde geldt voor de 21e
eeuw: ook tijdens de huidige crisisperiode
bloeit creativiteit op en zijn er ontzettend
veel muzikale initiatieven.

Studenten Kunsten, Cultuur en Media aan
de Rijksuniversiteit Groningen willen op een
positieve manier een parallel trekken tussen
deze crises met het festival ‘No Matter What’,
dat plaatsvindt op vrijdag 13 december in
Jazzcafé De Spieghel. ‘No Matter What’ laat zien
dat een crisis niet enkel negatief hoeft te zijn:
het biedt een vruchtbare bodem voor nieuwe
culturele initiatieven. Jazz vormt hierbij de rode
draad die door het festival loopt, waarbij er ook
combinaties gemaakt worden met verschillende
moderne muziekstijlen. Jazzartiesten die onder

andere geprogrammeerd zijn, zijn Joe Dinkelbach,
EDWIN., de Groningen Student Big Band en
Georges Poems.
Bent u een jazzliefhebber of houdt u gewoon van
muziek? Dan zien we u graag op 13 december in
Jazzcafé De Spieghel in Groningen! Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Vanderveens afdeling Muziek en
Film voor € 7,50. Aan de deur kosten de kaarten
€ 10,-. Voor alle informatie en de volledige
programmering kijkt u op www.nomatterwhat.nl.

Periode van 28/10 t/m 30/11.
vraag naar de voorwaarden.

KORTING
OP RAAMDECORATIE

VANAF 15 T/M 25%
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INHOUD VOEDSELBANK VOEDSELPAKKET
KOFFIE & THEE
SUIKER & MEEL
PASTA & RIJST
BAMI / NASI MIX
KOEK / CRACKERS

CONSERVEN (groente / vlees)
PAKJES SOEP
BROODBELEG
AARDAPPELPUREE
OLIE

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

