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Mediterrane geschenken
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Jan Mager, keurslager & traiteur
Warenhuis Vanderveen, Assen
Tel. 0592-310078
www.janmager.keurslager.nl

Barbecue 
Lekker buiten eten. De 

heerlijkste barbecuespecialiteiten 
vindt u bij uw keurslager.
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Een hele leeftijd, 115 jaar. Op 115-jarige leeftijd overleed mevrouw Hendrikje van 

Andel-Schipper enkele jaren geleden als oudste mens op aarde. Vandaag is de 

oudste man op aarde de Japanner Jiroemin Kimura. Hij werd geboren op 19 april 

1897, dus vorige maand vierde ook hij zijn 115e verjaardag! Op 1 mei 1897, dus nog 

enkele dagen ná de geboorte van Kimura, stichtte onze overgrootmoeder het Asser 

warenhuis, waarvan we nu het 115-jarige bestaan vieren. Als je bedenkt hoezeer de 

wereld is veranderd in die 115 jaar en hoezeer het warenhuis van nu onvergelijkbaar 

is met de winkel van 1897, dan is het onvoorstelbaar dat een mensenleven zó lang 

kan zijn.

Het jaar 1897 was ook het jaar dat de 

Amerikaan Charles Seeberger de roltrap 

uitvond. Een jaar later al werd de eerste 

roltrap bij het Londense warenhuis 

Harrods geïnstalleerd. Door de 

opwinding van een ritje met de roltrap, 

viel regelmatig een in strak korset 

gestoken mevrouw flauw op deze 

‘moving staircase’. Met vlugzout of 

met een cognacje werd de ongelukkige 

dame dan weer opgekalefaterd!

Als Pekelder kapiteinsdochter had 

overgrootmoeder haar inspiratie 

voor een warenhuis opgedaan in 

havensteden als Riga, Kopenhagen, 

Londen en Liverpool. Toen Assen in de 

jaren negentig van de 19e eeuw een groeispurt doormaakte, als gevolg van de komst 

van de kazerne, besloot ze haar bedrijf in deze ‘boomtown’ te stichten. Onze latere 

slogan was toen haar gedroomde ambitie: ‘Londen heeft Harrods, Parijs z’n Lafayette, 

Amsterdam De Bijenkorf en Assen heeft z’n altijd verrassende Vanderveen’. 

Vandaag de dag wordt er door zestig vakbekwame ondernemers en medewerkers 

gewerkt aan het leveren van de gewenste producten en diensten, op de winkelvloer 

en online. De combinatie van het ondernemersvakmanschap met overgrootmoeders 

warenhuisinspiratie, blijkt daarbij de sleutel tot succes. Momenteel groeit Warenhuis 

Vanderveen Assen door tot een van de allergrootste warenhuizen van Nederland.

Een hele leeftijd voor een mens, 115 jaar. En een mooie mijlpaal voor een 

toekomstgericht warenhuis!

www.justmartbloemen.nl

115 JAAR WARENHUIS VANDERVEEN

        Assen, mei 2012                                                                           

Nico Vanderveen
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zaterdag 26 mei
09:00-10:00 Dagstartkortingen bij Intertoys.
09:00-11:00 Dagstartkortingen bij ’t Sokkie. 20% korting tot 

10:00 uur en 10% korting tot 11:00 uur.
10:00-16:00 Bij aankoop van geselecteerde geuren bij DA, 

kunt u de flacon gratis laten graveren met een 
persoonlijke tekst.

10:00-16:00 Promotie van het product John van G bij DA.
11:00-17:00 Laat u portretteren en krijg gratis een kopie van uw 

portret bij tekenares Manja.
11:00-15:00 K3-karaokewedstrijd met prijsjes van Intertoys. 
11:00-16:00 Demonstraties bij Pipoos: fruitige bedeltjes van 

Fimo klei & vogelhuisjes versieren.
11:00-16:00 Historische fietsers in klederdracht.
12:00-16:00 Interieuradvies op de woonetage.
12:00-17:00 Nederlands Kampioen goochelen Dennis 

Oosterwold doet trucs in het warenhuis. Om 13:00 
en 16:00 uur doet hij zijn kampioensact in de 
nieuwe zaal op de 5e etage.  

13:00-16:00 Clinic speedminton bij Intersport.
13:00-16:00 Workshop sieraad maken met Liek’s Design bij 

‘t Sokkie ten bate van Pink Ribbon.
13:30-15:00 Workshop ‘maak je eigen lamp’ bij Lampenier. 
14:00-15:00 Signeersessie door Chantal van Gastel bij Bruna.
14:00-16:00 Laat je boek signeren bij Bruna door Geronimo 

Stilton en ga met hem op de foto! 
Hele dag: ‘Broodje 115 Jaar’, een speciaal broodje 

voor € 4,95 bij lunchroom Smaeck.
Foto-zoek-wedstrijd van Unicef (t/m 12 jaar), win 
leuke prijsjes!

7 
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10 
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12 
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Zie pagina 9 voor acties en activiteiten die zowel op vrijdag als zaterdag plaatsvinden!
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vrijdag 25 mei
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09:00-10:00 Dagstartkortingen bij Intertoys.
09:00-11:00 Dagstartkortingen bij ’t Sokkie. 20% korting tot 

10:00 uur en 10% korting tot 11:00 uur.
09:00-17:00 Foto-zoek-wedstrijd van Unicef (t/m 12 jaar), 

win leuke prijsjes!
13:00-17:00 Neem uw eigen aardewerk mee naar de 

woonetage voor lezing en taxatie door 
conservator Friggo Visser van keramisch 
museum Royal Goedewaagen.

10:00-17:00 Hoofdkussendemonstratie door firma Jade bij 
de beddenafdeling met speciale kortingen.

10:00-14:00 Matrassendemonstratie bij de beddenafdeling 
met speciale kortingen.

10:00-16:00 Promotie van het product Weleda bij DA.
14:00-20:00 Demonstraties bij Pipoos: fruitige bedeltjes van 

Fimo klei & vogelhuisjes versieren.
15:00-16:00 Officiële bijeenkomst met onthulling plaquette 

op hoek Kruisstraat-Koopmansplein. 
18:00-21:00 Oudhollandse gehaktballetjes voor € 10,00 

bij Smaeck.
Hele dag: Gratis Cappuccinodag bij Doppio Espresso

Laat u portretteren en krijg gratis een kopie 
van uw portret bij tekenares Manja. 
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JUNIOR
T-SHIRTS
2 FOR €20,-
SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN

6

3

4 5

vrijdag 25 mei én zaterdag 26 mei
1 

2 

5 

Hele dag: 
• Spannende caviaraces bij Faunaland.
• Kleurplatenwedstrijd bij Intertoys.
• Raad bij Hubo het aantal schroeven en maak kans op één van 

de twee Bosch Ciso accu-snoeischaren t.w.v.  € 84,95.
• Kleurplatenwedstrijd ‘Super Sjef ’bij Societea met leuke prijsjes 

(t/m 12 jaar). Wedstrijd loopt tot 31 augustus. 
• Tentoonstelling van historische fietsen.
• Proeverijen van met goud bekroonde producten bij Keurslager 

Jan Mager.
• Hapjes en drankjes op de woonetage om het winkelen te 

veraangenamen.
• Raad bij de VVV het aantal Drentse keien in de pot en win een 

Drenthe T-shirt.
• Verloting van kookworkshops bij Don Emilio en 

Keurslager Jan Mager.
• Raad bij 2Stylz de hoogste temperatuur op 26 mei en win een 

Bermuda + Polo t.w.v. € 79,95.
• Hippe draaitafels bekijken bij ServicePartner.6 

3 

4 

2

1

Speciale ‘115 jaar’-aanbiedingen:
• E-reader van € 115 bij Mycom. 
• Elke betalende klant krijgt bij Societea een bon voor koffie en appelgebak voor 

slechts € 1,15 te besteden van 28 mei t/m 31 augustus.
• Vogelhuisje, Amsterdam Acrylverf en penselensetje samen voor € 11,50 bij Pipoos. 
• € 115 euro korting op elektrische fietsen. Je inchmaat is je korting bij kinderfietsen 

en Limit omafietsen voor € 150 bij Halfords.
• € 1 korting op hakken en € 2,50 korting op zolen bij Minute Service. 
• Een koeltas cadeau bij boeking van een vakantie bij VakantieXperts.
• Verrekijkers met tot wel 70% korting bij Speciaal Optiek.
• Tax-free kortingen van 20% bij DA en 19% bij Mooi op bijna het gehele assortiment. 
• Bij aankoop van 20 euro aan Louis Widmer een leuke goodiebag en bij aankoop 

van twee Solgar producten een leuk tasje met samples bij DA.
• Gratis een mooie goodiebag bij aankoop van € 45,- aan producten bij Mooi.
• Een Blond shoppingbag cadeau bij aankoop van € 25,- aan Blond artikelen op de 

woonetage.
• Bij aankoop vanaf € 100,- bij OTAK een cadeaucheque t.w.v. 10% van het 

orderbedrag te besteden aan alle accessoires en OTAK-collectie, m.u.v. Blond.
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12,8O

62,4O

VOORSPEL EN WIN BIJ VOORSPEL DE JUISTE BUITENTEMPERATUUR* 

MIDDEN OP HET KOOPMANSPLEIN 

DIE OP 26 MEI 2012 OM 15.00 UUR GEMETEN 

WORDT EN WIN EEN 

POLO MET BERMUDA VAN LERROS 

TER WAARDE VAN MAX. € 89,90

*DE TEMPERATUUR ZAL GEMETEN WORDEN

OM 15.00 UUR TOT OP 0,1 NAUWKEURIG.

BIJ MEERDERE GOEDE ANTWOORDEN WORDT 

ER GELOOT TUSSEN DE WINNAARS.

HAAL JE DEELNAMEFORMULIER 

IN DE WINKEL
EN DOE JE VOORSPELLING VÓÓR 

VRIJDAGAVOND 25 MEI IN DE 

DAARVOOR BESTEMDE BOX BIJ 2STYLZ
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O 24
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Nico vond dit een goed plan. Getipt door een Canadees uit het 
geallieerde bevrijdingsleger, James Gorham Banderman uit Loring 
(Ontario), leefde hij na de oorlog zelfs met het idee om te emigreren 
naar Canada, om daar een groot warenhuis te stichten. Hij besloot 
om zijn naam te ‘veramerikaniseren’,  van Van der Veen naar het 
aaneengeschreven Vanderveen. De emigratie ging uiteindelijk niet 
door, want in Assen bleek toekomst voor de winkel (foto 3 en 4).

Door de jaren heen is het warenhuis onder de daarop volgende 
generaties blijven uitbreiden (foto 5). Met de laatste verbouwing 
komt Warenhuis Vanderveen op een vloeroppervlakte van 17.000 
vierkante meter. Daarmee is het één van de  grootste warenhuizen 
van Nederland! Er zijn zestig afdelingen te vinden, die vallen binnen 
de categorieën mode & beauty, hardwaren, wonen, diensten en vers 
& horeca. Warenhuis Vanderveen is hét shop-in-shop warenhuis van 
het noorden, met als credo: alles onder één dak!

VANDERVEEN 
DOOR DE 
JAREN HEEN
115 jaar Vanderveen heeft heel wat mooie 

plaatjes opgeleverd. Volgens de Kamer van 

Koophandel was het op 1 mei 1897 dat Antje 

van der Veen-Oldenburger haar nieuwe 

manufacturenwinkel aan de Varkensmarkt 

in Assen opende (foto 1). De zaken liepen 

voorspoedig en al snel betrok ze een groter 

pand, aan de Oudestraat (foto 2). De aankoop 

in 1922 van het winkelpand aan de Kruisstraat 

bleek een gouden greep, want van daaruit kon 

de zaak groeien en bloeien. Antje adviseerde 

haar zoon Nico om de winkel uit te bouwen tot 

een groot warenhuis, een warenhuis zoals de 

grote winkelparadijzen in Riga en Liverpool,  die 

ze tijdens de  reizen op het kofschip van haar 

vader had gezien!

1
2

3

5

4

11



Medewerkers anno 2012 Kunt u de juiste gezichten bij de juiste afdeling vinden?

Medewerkers anno 1
988

Medewerkers anno 2012 Kunt u de juiste gezichten bij de juiste afdeling vinden?

Sinds 1897 is Vanderveens kleine manufacturenwinkel 
aan de Kruisstraat uitgegroeid tot een groot shop-in-shop 
totaalwarenhuis, met maar liefst zestig afdelingen, elk geleid door 
een vakgespecialiseerde ondernemer. Ruim 300 fantastische 
medewerkers leiden alles in goede banen, parttime of fulltime, op de 
afdelingen met mode & beauty, hardwaren, wonen, diensten en vers 
& horeca. Kunt u de juiste gezichten bij de juiste afdelingen vinden?

VAK-
SPECIALISTEN 
‘IN THE PICTURE’
Namens iedereen werkzaam binnen Warenhuis 

Vanderveen bent u van harte welkom om op 25 

en 26 mei ons 115-jarig jubileum te vieren!
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Dat zie je alleen bij  

NU OOK
NACHTLENZEN BIJ
EYE WISH GROENEVELD 
IN ASSEN

Assen •  Kruisstraat 7 • Tel. 0592-312957

Eye Wish Groeneveld Assen presenteert met 
trots een ideaal concept: de nachtlens. Een 
contactlens die alleen ’s nachts gedragen 
hoeft te worden om bijziendheid te verhelpen. 
Overdag geniet men van de vrijheid van goed 
zicht zonder bril of lenzen in te hebben. In de 
winkel aan de Kruisstraat heeft men de kennis 
in huis om nachtlenzen aan te meten. ‘Wij 
zijn enorm enthousiast over de nachtlens’, 
aldus Ingrid Evenhuis, bedrijfsleider van Eye 
Wish Groeneveld Assen.

Tijdens de slaap corrigeren de lenzen de 
ogen, zonder dat je er iets van merkt. Het 
nachtlensmateriaal laat extreem veel zuurstof 
door en heeft daardoor de minste invloed 
op het oog. De nachtlens heeft geen direct 
contact met het hoornvlies, maar drijft op de 
traanfi lm. Door de speciale vorm van de lens 
zorgt de traanfi lm ervoor dat de voorkant van 
het hoornvlies iets platter wordt. Daardoor 
kunnen nachtlensdragers dan één of twee 
dagen scherp zien. Het grote voordeel van 
alleen ’s nachts lenzen dragen, is dat de ogen 
overdag volledige rust krijgen. De meeste 
nachtlensdragers kunnen na twee tot drie 
nachten de hele dag al goed zien zonder 
bril of lenzen. Na een week is het resultaat 

optimaal. ’s Ochtends bij het opstaan, doe je 
de nachtlenzen gewoon uit en ga je aan de 
slag. En dat geeft een heerlijk vrij gevoel.

Nachtlenzen zijn een prima alternatief 
voor een laserbehandeling. Een ingreep 
die niet geheel zonder risico’s is en daarom 
door veel mensen nog als beangstigend 
gezien wordt. Het principe van de nachtlens 
is veel eenvoudig en veiliger. Mocht de 
nachtlensdrager om welke reden dan ook 
geen nachtlenzen meer willen gebruiken, dan 
kan men altijd terug naar traditionele lenzen 
of een bril. De ogen gaan dan vanzelf weer 
terug naar de oorspronkelijke situatie.
De nachtlens wordt met nog meer plezier 
gedragen door mensen met droge of 
gevoelige ogen, tieners, mensen die veel lezen 
of computeren, of in een ruimte met airco 
werken, mensen die last hebben van stof achter 
hun lenzen, actieve mensen, sporters en in 
het bijzonder beoefenaars van contactsporten 
of mensen die geen laserbehandeling kunnen 
of willen ondergaan.

Wilt u meer weten? Bel 0592-312957 of stap 
gerust binnen bij Eye Wish Groeneveld in 
Assen!

DE HELE DAG SCHERP ZIEN ZONDER BRIL OF LENZEN
Nachtlenzen® bij Eye Wish Groeneveld in Assen

OP=OP

Laatste stuks 
verrekijkers nu 

slechts

€49,95

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

Bij aanschaf van een complete bril uit 
de speciale collectie.

115
MONTUREN 

GRATIS

ALLROUND
VERREKIJKER 8X40
MET RUBBEREN COATING

ÉÉNS IN DE 115 JAAR 
VOOR € 39,50

‘t

OKKIE
beenmode & bijoux

KORTINGEN TOT 20%

*

Elke 25e klant krijgt een bos bloemen van Justmart!

Op vrijdag 24 mei & 
zaterdag 25 mei tussen: 

20% korting
10-11

9-10 
10% korting

enkelband/ armband 7,50
ketting 10,00

Zaterdag vanaf 13:00 uur workshop in 

samenwerking met Liek’s design
t.b.v. Pink Ribbon.

In 1835 startte Charles Henry Harrod een kruidenierswinkel tegenover 
zijn huis, in het Londense East End. Hij was voordien een thee- en 
kruideniersgroothandelaar. Toen er een cholera-epidemie uitbrak, 
verhuisde Harrod in 1849 zijn zaak naar de huidige locatie aan Brompton 
Road, wat in die tijd nog een rustige straat was. 

Inmiddels is Harrods al lang geen kruidenierszaak meer. In het warenhuis 
zijn alle mogelijke luxeartikelen van ondergoed tot drank en van schilderijen 
tot gebak te koop, tegen vaak aanzienlijke prijzen. De klantenkring komt 
uit de gehele wereld. Harrods is dan ook de grootste toeristische attractie 
van Londen, na de Big Ben en St. Paul’s Cathedral. Dagelijks komen er zo’n 
35.000 bezoekers om zich te vergapen aan alles wat dit warenhuis aan 
luxe te bieden heeft.

Wilt u ook een bezoekje brengen aan dit warenhuis met het motto 
‘Everything for Everybody Everywhere’? Dat kan op twee manieren! In 
Warenhuis Vanderveen zijn flyers te verkrijgen bij alle kassa’s.  Vul uw 
gegevens in en lever de flyer in op Vanderveens woonafdeling op de 2e 
etage. De andere mogelijkheid is door op onze Facebookpagina te klikken 
op ‘like’ of ‘vind ik leuk’. Kijk voor de voorwaarden op www.vanderveen.nl.

WIN EEN REIS 
VAN WARENHUIS 
VANDERVEEN ASSEN 
NAAR HARRODS 
IN LONDEN!

Win een reis van 
Warenhuis Vanderveen 
Assen naar Harrods in 
Londen!
Harrods, zo heet het 
bekendste warenhuis van 
Londen en misschien wel 
van de wereld. Harrods 
ligt op Brompton Road in 
de chique Londense wijk 
Knightsbridge en bestaat 
net als Warenhuis 
Vanderveen al heel erg 
lang.



Gefeliciteerd!
Assen Koopmansplein 16 9401 DZ Assen T 0592 - 31 67 73 E info@blommode.nl

WARENHUIS 
VANDERVEEN
115 JAAR.
Namens alle medewerkers
van Blom Mode:

Assistent bedrijfsleider Arno van Wolferen van Intersport Vanderveen 
vertelt: ”Hardlopen is een ideale sport, je kan het overal doen, alleen of samen 
en het enige wat je er écht voor nodig hebt, zijn goede hardloopschoenen.” 
Arno legt uit dat het hebben van de juiste schoenen belangrijk is om 
blessurevrij te lopen. “Bij Intersport kunnen hardloopliefhebbers een ‘fit 
for feet-scan’ doen. Naar aanleiding van deze scan kunnen wij u het beste 
advies voor hardloopschoenen geven. De schoenen zijn erg belangrijk om 
bijvoorbeeld geen gewrichtsproblemen te krijgen.”
Zelf doet Arno ook aan hardlopen en hij heeft ook wel eens meegelopen 
met de Asser stadsloop. “Hardlopen is een lekkere bezigheid. Het leuke 
aan de Asser stadsloop is dat het dwars door het centrum gaat. Er hangt 
een goede sfeer. In het Intersport-bedrijventeam zitten dit jaar drie 
noordelijke topatleten die de tien kilometer gaan lopen. Ook dit jaar gaat 
Intersport weer voor de winst!” 

Ook meedoen aan de Asser stadsloop? Voorinschrijven kan tot 1 juni en 
kost € 5,-, na 1 juni kunt u zich inschrijven voor € 10,-. Voor alle deelnemers 
die voorinschrijven ligt, tussen 2 en 16 juni, een prachtig startnummer met 
eigen naam er op klaar bij Intersport Vanderveen.

INTERSPORT 
VANDERVEEN ZET ZICH 
IN VOOR DE HARDLOOP-
SPORT

INTERSPORT TRAKTEERT
WARENHUIS VANDERVEEN BESTAAT 115 JAAR

Bij aankoop van een thuisshirt 
van het NEDERLANDS ELFTAL een GRATIS toegangskaart 
voor één van de UITZWAAIWEDSTRIJDEN

OP=OP!

geldt niet op lopende aanbiedingen en/ of acties

Zaterdag 16 juni 2012 is het weer zover. De vierde 
editie van de ‘De Witte Asserstadsloop’! Onder de 
naam Move&Groove wordt het ook dit jaar weer een 
gezellig evenement. Intersport Vanderveen doet ook dit 
jaar weer mee met een hardloopteam en sponsort het 
evenement. Intersport is immers dé sportspeciaalzaak 
voor iedereen die zich graag fit voelt en plezier aan sport 
beleeft.



tassenmode
VERBOUWINGS-
OPRUIMING

DEZE WEEK
20% EXTRA
KORTING
OP HEEL VEEL KOFFERS

OP=OP

koffers vol voordeel

High tea op Smaeck

@smaeckassen

5e ETAGE

www.smaeckassen.nl

High tea op Smaeck
nieuw

Lekker bijkletsen met verschillende lekkernijen? 
Reserveer nu een high tea bij Smaeck!

Geniet van lekkere zoete en hartige hapjes, verrukkelijke 
Blooming Tea en het mooie uitzicht op het Koopmansplein of van de zon op ons dakterras.

Jasili Blooming Tea 
of Bradley Tea

en een combinatie met:

brownies
taartjes
mu�  ns

sandwiches

Nu tijdelijk:
13,95 euro*

* Uitsluitend doordeweeks op reservering en vanaf 4 personen. Weekenden aangepaste prijs.

Op 31 mei is het de beurt aan de Asser fotograaf  en fotojournalist Sake 
Elzinga. Na zijn opleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn was Elzinga 
enige tijd werkzaam als fotolaborant, om vervolgens in 1981 te starten met 
zijn carrière als zelfstandig fotograaf. Elzinga’s werkterrein is breed: van 
de actuele politiek tot sport en kunst en cultuur. Hij fotografeert regionaal, 
nationaal en internationaal. Sinds 1987 is hij vaste fotocorrespondent 
voor NRC Handelsblad.

Voor zijn werk ontving Sake Elzinga verschillende prijzen, waaronder in 
1990 een tweede prijs in de categorie Sport van de World Press Photo. Ook 
werd Elzinga tweemaal onderscheiden met een Zilveren Camera: in 1994 
in de categorie Documentair Nederland en in 2001 in de categorie Kunst, 
cultuur, architectuur en techniek. Voor zijn fotoserie over Tsjernobyl kreeg 
hij in 1996 de Fuji Award.

Let op! Als u zich aanmeldt voor minstens twee voordrachten, dan krijgt 
u er een gratis kaart van het Drents Museum bij. Na Sake Elzinga is er 
nog één voordracht in deze kunstreeks. Op 28 juni komt schrijver Marcel 
Möring vertellen over zijn literaire werken. Ook voor deze voordracht kunt 
u zich alvast opgeven. 

De kosten voor elke voordracht zijn € 13,50 inclusief lunch. U kunt zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar kadetjecultuur@vanderveen.nl 
of door even langs te gaan bij lunchroom Smaeck.

KADETJE CULTUUR 
MET SAKE ELZINGA
In aansluiting op het project ‘De Verzameling Drenthe’ 
organiseren Kunst en Cultuur Drenthe en Warenhuis 
Vanderveen Assen lunchvoordrachten onder de noemer 
‘Kadetje Cultuur’. 

Deze voordrachten vinden plaats tussen 12.00 en 13.30 
uur in de nieuwe Buningzaal van Warenhuis Vanderveen, 
op de 5e etage, bereikbaar via lunchroom Smaeck. 

De sprekers zijn kunstenaars of mensen uit de 
kunstwereld.



Club S
• 6“ beeldscherm 
• Hoog contrast Pearl E-Ink scherm met 16 soorten grijstinten
• Lees boeken onder de moeilijkste condities  

(bijvoorbeeld in direct zonlicht)
• Marvell 800 MHZ processor
• 2 GB intern geheugen, uit te breiden tot maximaal 32 GB
• Lange batterijduur

115.-

Milano Case Black of Brown
Beschermt je reader stijlvol tegen krassen en vuil.

+
GRATIS 
CASE

MyCom viert 115 jarig jubileum 
met Vanderveen!

Nu Be Book Ereader samen met  
Leather Case van 149.95 voor 115.-

Assen 115 jaar.indd   1 23-04-12   16:14

STEFAN SCHILL
DON’T SAY A WORD
(CD)

ACTIE € 1,15 OP=OP € 1,15

Een album voor elke muziekliefhebber, 
deze onweerstaanbare mix van
John Mayer en Prince. € 1,15? Echt waar.

AANGENAAM... 
KLASSIEK 2010 
(2-CD & DVD)

Ken uw klassiekers.

BIRDY
BIRDY
(CD)

RENPRIJS € 11,15ACTIE € 1,15

Het album dat iedereen verrastte.
Skinny love, People help the people.

DE KLEINE
AMADEUS
(INCL. CD)

Voorlees- en prentenboek.
Leuk voor de kids.

BRAM VERMEULEN 
VRIEND EN VIJAND
(CD)

OP=OP € 3,15 RENPRIJS € 7,15

Een van zijn beste albums met o.a. De 
Wedstrijd, Testament en Harder Jan.
Verplichte kost voor elke kleinkunst-
en nederpopliefhebber. 
Nu of nooit...

JOHNNY CASH 
LIVE IN IRELAND
(DVD)

16 Tijdloze klassiekers met mede-
werking van the Carter Family!
o.a. Ring of fire, I walk the line en 
Jackson.

ALLENNIG 1
ALLENNIG 2
ALLENNIG 3
ALLENNIG 4
HOUT MOET

ACTIE € 11,15 ACTIE

€ 7,15DANIEL LOHUES  
GUNDER
(CD)

Zijn nieuwe album, 
nu voor een jubileumprijs.

CD/DVD-AFDELING
VANDERVEEN, 
DAAR ZIT MUZIEK IN!
CARO EMERALD  
DELETED SCENES
(CD/DVD)

ACTIE € 11,15 WEEKENDPRIJS

Het album is inmiddels 1 miljoen keer 
verkocht. Wij hebben de speciale versie 
met de live dvd van het Heineken Music 
Hall concert.

JOHN MAYER 
BORN AND RAISED
(CD)

Lang hebben we er naar uit 
gekeken, dit fantastische 
nieuwe album van John Mayer.

PER 
STUK

€ 11,15



RAAMDECORATIE 
TOT 25% KORTING OP 

Actie geldt vanaf 25 mei t/m 9 juni 2012, vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Warenhuis Vanderveen
- 2de verdieping 

Koopmansplein 16
9401 EL  Assen
Telefoon (0592) 30 16 23
E dideco@colorsathome.nl

De actie loopt van 21 juni t/m 3 juli 2010, vraag in 
de winkel naar de voorwaarden en deelnemende merken.

25% KORTING OP 
RAAMDECORATIE, TAPIJT, 

VINYL EN MARMOLEUM®

0592 - 30 16 23
dideco@colorsathome.nl

VANDERVEEN 
115 JAAR

DIDECO 
5 JAAR !

&

Pro-Ject Audio Systems werd in 1990 opgericht 
door Heinz Lichtenegger. Zijn oorspronkelijke 
doel was om simpele draaitafels te fabriceren 
in de lagere prijsklasse. Hij wist dat vele 
muziekliefhebbers nog wilden genieten van 
hun kostbare gramofoonplaten collectie. 

In de afgelopen 20 jaar heeft Pro-Ject een 
groot aantal draaitafels op de markt gebracht 
die internationaal hoog werden geprezen. 
Heinz Lichteneggers’s initiatief heeft er voor 
een belangrijk deel toe bijgedragen dat 
analoge muziekreproductie weer midden in 
de belangstelling staat. 

Het leveringspakket bestaat inmiddels uit 17 
draaitafels in diverse prijsklassen. Naast het 
draaitafelpakket is er ook een uitgebreide 
“box” electronica lijn.

MODERN ROOD

€ 319,- ZWART

€ 539,-

Nieuw! Nu ook voor draaitafels kunt u 
terecht bij ServicePartner Vanderveen.

ZILVER / BLAUW

€ 309,- MODERN WIT

€ 799,-

Bank Suprème
Uitvoering stof Hopper, diverse kleuren.
Leverbaar met chaisselongue links of rechts.
(exclusief sierkussens)

*Actie geldig tot 1 juli 2012 
 Geldt niet in combinatie met andere acties

Van € 929,-

NU € 814,-

NU MET €115 
JUBILEUMKORTING

* Actie loopt van 28 april tot en met 8 juni 2012. 
Vraag uw Auping dealer naar de voorwaarden of kijk op www.auping.nl.

NOG BETERE VENTILATIE

UNIEK COMFORT

Introductieaanbieding
de nieuwe matrassen van Auping



=

*Maximale korting 30% op reeds afgeprijsde artikelen. Actie geldt alleen op de gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie. Actie geldt niet voor lichtbronnen. Niet in combinatie met andere acties. 

drie halen twee betalen*

nu alle gemarkeerde winkelvoorraad en opruimingscollectie
In verband met Warenhuis Vanderveens 115-jarig bestaan

Lampenier wenst Warenhuis Vanderveen een
fi jne verjaardag. Op naar de volgende 115 jaar!

elke combinatie mogelijk, op=op

Tafellamp

+ +
Vloerlamp Hanglamp


