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SPORTZOMER
IN ASSEN
Ook deze zomer is er op sportgebied weer
ontzettend veel te zien en te beleven in Assen.
Zo hebben we de afgelopen tijd al kunnen
genieten van de De Witte Asser Stadsloop en
natuurlijk van prachtige races tijdens het TT
festival. Maar Assen heeft nog meer voor u in
petto. Van 18 tot en met 21 juli vormt Assen
het decor voor het Europees Kampioenschap
Beachvolleybal onder de 23 jaar. En op 30 juli
zal de opening van de 48e European Junior
Cycling Tour Assen in 2012 plaatsvinden,
ofwel het allergrootste jeugdwielerfestijn van
Europa!

specialisten

|

www.vanderveen.nl

European Junior Cycling Tour Assen
De European Junior Cycling Tour Assen is een
wielerwedstrijd voor jongens en meisjes van 8
t/m 18 jaar. De jeugdtour is een podium voor
(internationaal) talent, de jongeren die hier fietsen,
worden de Armstrongs en Marianne Vossen van
later! De aftrap van het meerdaagse evenement zal
30 juli plaatsvinden op het Koopmansplein. De bijna
750 deelnemers kunnen uitblinken in verschillende
disciplines. Zo staan er een heuse proloog, een tijdrit,
een criterium en een koers dwars door Drenthe op
het programma. Warenhuis Vanderveen wenst alle
deelnemers heel veel succes!
Beach Volleybal
Naast fietsen gaat er ook veel gevolleybald
worden in het centrum van Assen. Inmiddels is het
Koopmansplein al volgestort met zand en vinden
er allerlei beachvolleybalactiviteiten plaats. Van 17
t/m 21 juli vindt het EK Kampioenschap tot 23 jaar
plaats. Jonge topsporters uit heel Europa komen
naar Assen om te laten zien wat ze in huis hebben.
De Nederlandse Rimke Braakman komt haar titel
verdedigen die ze vorig jaar in het Portugese Porto
won. Het beloven spannende wedstrijden te worden!

|

Koopmansplein

Assen

|

sinds

1897

Een groot deel van de wedstrijden gaat plaatsvinden
op het parkeerterrein tegenover De Bonte Wever. Het
center court is samen met een trainingsveld te vinden
op het Koopmansplein, midden in het centrum van
Assen. Alle belangrijke wedstrijden, waaronder die
van de Nederlandse toppers, worden op het center
court gespeeld. Tijdens de finaledag op zaterdag
worden alle wedstrijden op het Koopmansplein
gespeeld.
Beide locaties zijn gratis toegankelijk voor publiek.
Rondom het center court op het Koopmansplein
worden tribunes geplaatst.
Kijk voor meer informatie op www.ekbeach23.nl.
Win sportieve prijzen van Intersport Vanderveen!
Ter ere van het beachvolleybalfestijn heeft Intersport
Vanderveen een leuke actie. Knip de bon op pagina 9
uit en lever deze in bij Intersport Vanderveen of like
de Facebookpagina van Intersport Vanderveen. Je
maakt hierdoor kans op een Intersport waardebon
van € 50 euro. Elke 25e persoon die een bon inlevert,
krijgt bovendien een mooie beachvolleybal!
Kijk voor de voorwaarden op
www.facebook.com/intersportvanderveen
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WARENHUIS VANDERVEEN

3/4/5e etage

bureauDRP
Reclameland
Buningzaal
Smaeck

30 20 00
70 70 70
31 16 11
30 04 78

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

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

creatief
drukkerij
evenementenzaal
lunchcafé, uitzicht, dakterras

Vrolijke Kikkerset!
Slabbertje, handdoekje en zacht polsbandje
in feestelijke cadeauverpakking
50
Nu

8,

2e etage

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

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

33 04 34
76 72 77
31 43 42
33 16 82
33 04 34
30 11 29
33 17 48
31 59 29
31 59 29
31 44 33
33 19 91
33 12 79
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
2STYLZ
Pipoos
Ola Happiness Station
Jeans Centre
Jan ten Hoor
Unicef Shop
VVV Info
Doppio Espresso
Förster
Coolcat
Intersport
Mooi Parfumerie
Prénatal
Invito
Minute Service
Twinkles!
VVV Tourist Information
Lapoche
VakantieXperts
JustMart
Kaasshop
Taparia Don Emilio
Jan Mager Keurslager

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
30 92 57
31 36 74
33 19 91

www.justmartbloemen.nl

Ze zijn er weer!!

entresol bg/1e etage
brillen, zonnebrillen, lenzen

begane grond
baby-artikelen
beenmode, bijoux
boeken, kaarten, schrijfwaren
brillen, zonnebrillen, lenzen
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
damesmode
drogisterij, cosmetica
herenmode
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
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2.95

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 91 37
33 19 55
31 00 78

Cappucino
milkshake

3.50
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5e ETAGE
@smaeckassen

’T SOKKIE IS
VERHUISD
Sinds 1897 is beenmode al onderdeel van het
kernassortiment in Warenhuis Vanderveen.
‘t Sokkie wordt geleid door Anna Margje
Kruithof, al decennialang onbetwist dé
beenmodespecialist van Assen en omstreken.
Sinds kort is de beenmode- en sieradenafdeling
verhuisd. Deze bevindt zich nog steeds aan
de Kruisstraat, maar meer richting de nieuwe
ingang van Vanderveen, op een schitterende,
nieuwe plek.

Anna Margje is heel blij met de nieuwe plek: ‘Super!
Het is nu een echte afdeling. De tijdelijke plek was
toch een beetje krap tussen de andere afdelingen in.
Nu staan alle kousen, panty’s, sokken en sieraden
ruim en overzichtelijk opgesteld!’

met zelfgekozen vers fruit of zoetwaren. Benieuwd
naar de vernieuwde ’t Sokkie en alle andere nieuwe
afdelingen? Kom langs en beleef het zelf!

’t Sokkie is gespecialiseerd in de betere merken op
het gebied van beenmode. Er is een flinke collectie
aan kwaliteitsmerken als Orobru en Falke. Voor
mensen met gevoelige voeten en benen heeft ’t
Sokkie sensitieve en naadloze sokken.
Tegenover ’t Sokkie zit nu Twinkles! en ernaast de
vernieuwde DA en Lapoche. Op de vorige, tijdelijke plek
van ‘t Sokkie bevindt zich nu de outlet van Intersport.
Hier vindt u topmerken voor bodemprijzen! Ook is er
op deze plek een Ola Happiness Station gekomen.
Hier kunt u heerlijke Ola Swirls krijgen, softijs gemixt

‘t

OKKIE

Ook in onze vernieuwde winkel ‘t Sokkie
kunt u terecht tijdens de zomerse dagen!

beenmode & bijoux

Speciaal voor de zomer!
Kniekousjes • Panty’s • Kousevoetjes

Wij verkopen o.a.
•
•
•
•

Teenloze 8-denier panty’s met bronzingeffect
Suntime kniekousjes met bronzingeffect
Kousevoetjes ook voor ballerina’s
Sneakers

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:

7 - jul/aug 2012
7
62.000
bureauDRP
NDC mediagroep
NDC mediagroep
Tel (0592) 329500

OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
aug 2012, tenzij anders aangegeven.

4

EXPOSITIE FOTOBOND
DRENTHE-VECHTDAL
EN FRIESLAND
Van 25 juli tot 19 september 2012 is
een
prachtige
foto-expositie
ingericht
in de Buningzaal van het warenhuis. De
expositie bestaat uit een selectie van de
veertig mooiste foto’s van twee noordelijke
amateurfotografenwedstrijden, georganiseerd
door de Nederlandse Fotobond.

Nederland kent een groot aantal amateurfotografen
die geweldige foto’s maken. Ongeveer zevenduizend
fotografen zijn aangesloten bij de Nederlandse
Fotobond. Deze organisatie wil de kunst van het
fotograferen stimuleren en het niveau van de
amateurfotografie op een hoger plan brengen.

Uit ongeveer vijfhonderd ingezonden foto’s heeft
een deskundige jury de veertig beste foto’s gekozen,
twintig foto’s van de afdeling Drenthe-Vechtdal
en twintig foto’s van de afdeling Friesland. Deze
selectie van veertig foto’s wordt dit jaar voor het
eerst geëxposeerd in Assen.

Om dat mogelijk te maken, is de Fotobond
onderverdeeld in afdelingen die regionale
wedstrijden en exposities organiseren. De expositie
in de Buningzaal is de uitkomst van fotowedstrijden
binnen de afdelingen Friesland en Drenthe-Vechtdal.

Bent u benieuwd naar deze bijzonder mooie foto’s?

SALE
UP
TO 70%
SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

U bent van harte welkom bij de opening van de
expositie op 25 juli om 15:00 uur. Alle fotografen
zullen hierbij aanwezig zijn.

12.95

9.95

€5.-

€7.50

12.95

14.95

€5.

-

€7.50

5

-30%

-50%

-60%

opruiming -70%
nu nog hogere kortingen

Assen Koopmansplein 16 9401 DZ Assen T 0592 - 31 67 73 E info@blommode.nl
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FÖRSTER, DÉ AFDELING
VOOR LINNEN EN LINGERIE!

Al sinds jaar en dag heeft Warenhuis
Vanderveen een kwalitatieve afdeling voor
lingerie, herenondergoed, nachtmode, linnen,
dekbedden en kussens. Bedrijfsleidster Rian
Verhagen legt uit waarom het voor vrouwen
belangrijk is de juiste cupmaat te dragen én
wat het nut is van een goed hoofdkussen.

Rian vertelt: ‘We hebben een uniek en uitgebreid
assortiment en vinden kwaliteit en service erg
belangrijk. Förster werkt dan ook alleen samen met
kwaliteitsmerken. Voor de Linnen is dat Lin-o-Lux,
die onder andere merken als PIP, Beddinghouse,
Essenza, Vandyck en Cinderella vertegenwoordigt.
Voor de lingerie hebben we merken als Prima Donna,
Chantelle, Mey, Felina en Esprit in huis’.
Vrouwen die twijfelen of ze wel de juiste maat
dragen, kunnen voor advies bij alle medewerksters
van Förster terecht. Rian: ‘Veel vrouwen dragen bh’s
die slecht zitten. Vooral bij vrouwen met een wat
grotere maat bestaat de neiging om te klein te kopen.

Jammer want je bovenkleding staat echt veel mooier
boven een goed passende bh. De veronderstelling ‘er
is niks in mijn maat’ geldt bij onze afdeling echt niet.
We hebben bh’s van A t/m H en tot omvangsmaat
100!’
Naast de zogenaamde bodyfashion (lingerie,
zwemkleding, herenondergoed en nachtmode) heeft
Förster een ruim assortiment linnen, dekbedden en
kussens. Rian legt uit dat een goed hoofdkussen
meer is dan alleen een zak met vulling. De juiste
ondersteuning van uw hoofd, zorgt voor een goede
nachtrust. Kom langs bij Förster en ontdek welk
product het beste bij u past.

Voor kwaliteit en service bent u bij
Förster Vanderveen aan het juiste adres
Kom langs voor ons unieke en uitgebreide assortiment!

lingerie herenondergoed

&

nachtmode
linnengoed

%

dekbedden en kussens

badjassen en handdoeken

zwemkleding

Förster, voor topmerken met klasse!

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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INTRODUCTIEkORTINg Op
hET hElE assORTImENT
Inclusief Mooi Meegenomen Card korting. Exclusief Rituals en OPI,
geneesmiddelen en zuigelingenvoeding 0-6 maanden. Niet geldig in
combinatie met andere kortingsacties.
* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

ONTDEk Op 12, 13 & 14 jUlI zElf DE bEsTE
DROgIsTERIj EN paRfUmERIE vaN NEDERlaND
DA+Mooi parfumerie van Pooters in warenhuis Vanderveen zijn helemaal verbouwd. DA+Mooi parfumerie vormen samen een nieuwe wereld. Een wereld
die draait om jou. DA is de drogisterij waar je terecht kunt voor het beste
advies en alle merken op het gebied van dagelijkse verzorging. Mooi is de
parfumerie die gespecialiseerd is in huidverzorging, make-up en parfums van

de belangrijkste luxe merken. Van supervoordelig tot pure luxe. Deskundige
en vriendelijke mensen geven antwoord op al je vragen. Of het nu gaat om
schoonheid of om gezondheid. En met 25% introductiekorting wordt het
wel heel aantrekkelijk om met deze nieuwe wereld kennis te maken. Je
bent van harte welkom op donderdag 12, vrijdag 13 of zaterdag 14 juli.

DA+Mooi parfumerie van Pooters
Warenhuis Vanderveen, Assen
DA_ASSEN_COMPLEET_vs02.indd 5
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DOCUMENTAIRE
‘ASSEN - IMPARTIBLE ZONE’
IN PREMIÈRE
‘Assen - Impartible Zone’ heet de documentaire
die zaterdag 25 augustus de première beleeft
in de Buningzaal van Warenhuis Vanderveen.
De documentaire is het resultaat van een
bijzondere samenwerking tussen Armeense,
Turkse en Nederlandse filmmakers. Centraal
staat de relatie tussen drie verschillende
culturen binnen de Asser samenleving.

Regisseurs Oktay Ince en Armen Vardanyan

Teva Sandaal
49,95

29,

95

De gang van zaken binnen de Turkse, Armeense en
Nederlandse culturen in Assen wordt als voorbeeld
genomen voor de manier waarop culturen zich in de
wereld manifesteren. Het idee voor de documentaire
komt voort uit de slechte relatie tussen Armenië en
Turkije. De grens tussen beide landen is al een eeuw
gesloten vanwege de bloedige gebeurtenissen
in 1915. Verkeer tussen beide landen gaat via
buurlanden.
In Assen bestaan de Armeense en Turkse
gemeenschap op een heel andere manier naast elkaar
dan in het eigen land. Assen geldt als ondeelbaar
voor de Turken en Armeniërs die er wonen. Daarmee
is ook de titel verklaard. De documentaire toont in
ongeveer drie kwartier op een indringende wijze hoe
de Assenaren van verschillende afkomst met elkaar
omgaan.

Swimshorts

29,

95

LIKE INTERSPORT VANDERVEEN
OP FACEBOOK OF LEVER DEZE COUPON IN
BIJ INTERSPORT VANDERVEEN

EN MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE TWEE

WAARDEBONNEN T.W.V. € 50,-!
IntersportVanderveen

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

De première is voor Assenaren een uitgelezen
kans om kennis te maken met een minder bekend
fenomeen in de samenleving.
De presentatie wordt extra bijzonder door de
medewerking van het Groningse koor Caucasica, dat
Armeense liederen zingt, en van de Asser zangeres
Anna Fado. Regisseurs van de documentaire zijn
Oktay Ince, Armen Vardanyan en Nico van der Wijk.
De laatste twee zijn bij de première aanwezig. Ze
geven na afloop een toelichting en staan open voor
vragen.
De film wordt later in het jaar vertoond op scholen,
in bibliotheken en voor de grootste Armeense en
Turkse gemeenschappen in het land.

Bikini Peggy

44,95

24,

95

Elke 25e persoon die een coupon inlevert, krijgt tevens een gratis beachvolleybal!*

Naam:
Plaats:
E-mail:
Telnr.:
Ja, ik ontvang graag meer informatie van Intersport Vanderveen.
*Actie loopt t/m 31 juli, zie onze facebook voor de voorwaarden.

@IntersportAssen
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NIEUW OPEN
IN ASSEN!

IN WARENHUIS VANDERVEEN
KOOPMANSPLEIN 16,
IN HET OUDE MARSKRAMERPAND
L’Oréal of Maybelline make up

Diverse soorten.

PER STUK €a8.99 NU €2.49
Nivea crème

Verzorgende crème
voor elk huidtype.
50 ml.

Witte Reus of
Color Reus wasmiddel
L'Oréal of Garnier Ambre Solaire zonbescherming

Diverse soorten. 150-250 ml. Zonnebrand of aftersun.

u1.89

0.99
KitKat of Lion
Pop Choc
140 gram.

PER STUK

u1.79

0.

99

750 ML =
EN!
20 WASBEURT

UITZOEKEN!
99
.
4
€
U
N
9
.9
7
a7
PER STUK €

Tuinschilderij Boeddha Canvas op frame. 78x59 cm.

u5.99

2.99

Colsjaal Diverse zomerse kleuren.

Gliss Kur shampoo of
conditioner Diverse soorten.

200 of 250 ml.

PER STUK
PER STUK

u8.99

4.99
Naturella maandverband

Diverse soorten, pak van 16/20 stuks.

u3.99

u3.49

1.99

1.99

Pedigree hondenvoer

Werther’s Original

Lam. 1,5 kilo of

Whiskas kattenvoer

175 gram.

Rund. 2 kilo.

PER ZAK
PER PAK

u1.79

0.89

u3.99

2.

69

u2.99

1.99
Looptijd: 9 juli t/m 22 juli 2012
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NOG MEER VERHUIZINGEN
EN OPENINGEN!
Schuin tegenover elkaar aan het gangpad,
dichtbij de nieuwe ingang aan de Kruisstraat,
bevinden zich sinds kort de vernieuwde
afdelingen voor tassen en sieraden: Lapoche
en Twinkles! Lapoche is al enige tijd de
specialistische
tassen-,
reiskofferen
lederwarenafdeling in Warenhuis Vanderveen
en zit nu op een nieuwe plek. Twinkles! is
nog maar net open en heeft een uitgebreid
assortiment modieuze sieraden.

Henk Westerhof leidt de tassenafdeling sinds 1988
en is zeer tevreden met de nieuwe plek. ‘De winkel
is ruim, licht en een stuk groter. Iedereen reageert
positief, dus dat is super!’ Het assortiment van
Lapoche bestaat uit schooltassen, reistassen
en koffers, modieuze damestassen en kleine
lederwaren zoals portemonnees. Bekende merken
als Eastpak, Samsonite, O’Neill, Dakine en Converse
zijn ruim vertegenwoordigd. Kleur is momenteel het
devies, aldus Westerhof.
Ilse en Jan ten Hoor leiden de nieuwe sieradenafdeling
Twinkles! ‘Bij sieraden is vooral de kleur rosé-goud
in de mode’, zegt Ilse. Ook bij deze afdeling vindt u

Ook Ilse is ontzettend blij met de nieuwe afdeling:
‘Twinkles! is ruim en modern opgezet. Daarnaast
zijn we heel goed bereikbaar via de nieuwe ingang
aan de Kruisstraat. Dit geldt ook voor de afdelingen
Lapoche, DA, Mooi, en ’t Sokkie, die allemaal zeer
goed te bereiken zijn via de Kruisstraat. Tevens is er
een nieuwe roltrap die naar de 1e en 2e etage leidt.
Kortom, er is weer heel wat uitgebreid bij Warenhuis
Vanderveen!

KOM NAAR ONZE

NIEUWE WINKEL

tassenmode
Reistas Dani

bekende merken zoals Ikki, Milano, EDC, Nikki Lissoni
en Oozoo. De sieraden en horloges bij Twinkles! zijn
van betaalbare, modieuze kwaliteitsmerken. Qua
prijsklasse zijn ze iets goedkoper dan bij de juwelier.

Reistas Dudley

Reistas op wielen

groot

14.

95

Handbagagekoffer Rooney
50 cm - Ryan Air-proof

OP ALLE
19,95

NYLON LINE

groot

24.

95

34,95

KOFFERS

20% KORTING

nu

29.

95

koffers vol voordeel

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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CD/DVD-AFD

ELING

LAST MINUTE

AANBIEDINGEN!
STING
LIVE IN BERLIN

SUSAN BOYLE
SOMEONE TO
WATCH OVER ME

(CD/DVD)

Compleet met orkest.
Geweldig optreden.
Normaal: € 27.99

ACTIE

(CD/DVD)

€

10,-

BRUCE SPRINGSTEEN

DVD LIVE IN BARCELONA
DVD LIVE IN NEW YORK
(2 LOSSE DVD’S)

€

SAMEN:

20,-

2 DOZEN VOL
NEDERLANDSTALIG
(CD’S)

PAK HET VOORDEEL

Meer dan 100 titels. O.a. Heintje, The
Sunstreams, de Johan Willem Friso
Kapel.

€

3 STUKS:

9,

99

EUROVISIE
SONGFESTIVAL
OSLO 2010
(DUBBEL-CD)

ACTIE

€

4,99

BERDIEN STENBERG
THE ROMANTIC
FLUTE
(DUBBEL-CD)

Weergaloos op de dwarsfluit.

ACTIE

€

4,99

JANNES
HET BESTE VAN
(CD)

ACTIE

12

€

9,99

Wie kent haar niet?

€

ACTIE

7,99

LEONARD COHEN
BOB DYLAN
ESSENTIALS
(BEIDE DUBBEL-CD’S)
De bekendste songs.

€

PER STUK:

9,99

4 BAKKEN VOL
KLASSIEKE
KOOPJES (CD’S)
Kom neuzen en profiteer

VANAF:

€

4,99

NEW LONDON
CHORALE
(CD)

Een Tom Parker project.
Diverse titels. O.a. Mozart
en Handel.

VANAF:

€

4,99

50 JAAR
STUDIO SPORT
(CD)

17 nummers die doen
denken aan Studio Sport
Zomer, Tour de France
e.v.a.

ACTIE

€

2,99

DVD ACTIE
EEN BAK VOL
(DVD’S)

Voor de prijs hoef je het
niet te laten.
2e voor € 6,-

ACTIE

€

6,99

FAUNALAND
Smølke, voor dieren die weten wat smøllen is!
U wilt toch ook de zekerheid van een goede voeding voor uw hond of kat?

•
•
•

Betaalbaar en van hoogwaardige kwaliteit
Lekker en goed verteerbaar
Goed voor tanden en vacht

Ga vandaag nog naar Faunaland Vanderveen en u zult merken dat
kwaliteit en tevredenheid niet veel hoeven te kosten.

Faunaland Assen Koopmansplein 16 in Warenhuis Vanderveen Tel: 0592 - 31 43 42 www.faunalandassen.nl assen@faunaland.net

www.speciaaloptiek.nl

Verstand van dieren.

Tel: 0592-313023

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

ZONNEBRIL
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Vaak

OP STERKTE

VANAF € 60

OOK

€ 28,50

RUIME KEUS IN VOORHANGERS EN OVERZET

ZONNEBRILLEN
ALLROUND
VERREKIJKER 8X40

Digitale Weerstations

MET RUBBEREN COATING

NU € 49,50
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

AL VANAF € 7,50
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NU NIEUW OP DE
WOONETAGE!
Gabbag slaapzak

Allround slaapzak met stoere streep
SPECIALE
PRIJS

39,95

29,95

Stormvogel slaapzak

GabBag Kinderslaapzak

Allround comfort slaapzak

st

goed gete

Allround kinderslaapzak met hip dessin

64,95

Lupi kids

kunststof kinderkampeerlamp

6,95

24,95
GabBag SI-Kussens

Ultracompact zelfopblaasbaar kussentje
diverse kleuren

32,50

Castor

GabBag Rugtas

diverse kleuren
waterdicht

Stabiele en lichtgewicht kampeerlamp met rubberen voet

Relaxfauteuil Sunblock
met zonnescherm

89,Relaxfauteuil lloret
met luxe draagtas

49,

95

Luxe strandstoel met hoofdsteun
aluminium frame,
diverse kleuren verkrijgbaar

49,-

14

Loungefauteuil
Suspendu
wit, met blauwe kussentjes

345,-

9,95
49,95

de winkel naar de voorwaarden en d

Wa
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0592 - 30 16 23

dideco@colorsathome.nl

DIDECO
5 JAAR !

Karpetten vanaf €169,(170 cm x 230 cm)

Uitvalscherm

• Diverse modellen
• Handmatig en elektrisch bedienbaar
• Leverbaar in standaard maten en maatwerk

Knikarmscherm IBIZA

• Roomwit
• Semicassettesysteem
• Max. 550cm breed en 300cm uitval

Vanaf

638.-

Vanaf

159.-

NU AKTIE:
gratis motor op standaardmaten*

Optioneel ook in maatwerk leverbaar
en in elke RAL-kleur

U bent van harte welkom
in onze vernieuwde winkel
Screens

• Effectieve ﬁltering van zonlicht
• Zicht naar buiten blijft behouden!
• Leverbaar in meer dan 40 kleuren

• Gratis opmeten
• Advies op maat
• Montage
• Reparatie
• Vervanging van doek

Vanaf

153.Rolluiken

• Warmte-isolerend en preventief
tegen inbraak
• In vele kleuren leverbaar

Opmeetservice

Bezorgservice

Montageservice

Meer info online

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

Warenhuis Vander veen Assen
Afdeling Hubo, eer vste etage
Koopmansplein 16, Assen

Vanaf

147.M ail:
Tel:
Web:

hubo@vander veen.nl
0592-331682
w w w.vander veen.nl

SCHIJN
15

Light up
your
home
moments!

Een nieuwe look in uw
interieur?

Lampenier Assen heeft een exclusieve
kappencollectie voor u samengesteld.
Daarnaast kunnen we voor u kappen op
maat laten maken.
Kom vrijblijvend langs met uw oude kap!

Star
Plafondlamp
in staal.
10x10W
halogeen.
Ø 55 cm.

van €229,nu €129,-

als hanglamp
van €219,-

voor €179,-

NU

van
€129,-

van €159,nu €69,-

€99,

DOUBLE

TRIPOD

Vloerlamp

Vloerlamp

In brons
en rvs. Met
leesarm en
dubbele
dimmer.
100W
en 40W
halogeen.

Palermo
G9
3x 40 watt halogeen

In rvs met
wit glas.
Hoogte
150 cm, Ø
20 cm.

95

NU

€99,-

Van €198,NU VOOR

€149,-

KORTINGSBON

ZOMERTIP!
Vlinderlamp

Vlinderlamp

Fitting E14, 40 watt

Fitting F14, 40 watt

Als tafellamp
van €159,-

voor €139,-

van
€109,95

SETPRIJS!

van
€229,-

NU

€199,-

van
€45,-

NU

€29,-

van
€45,-

NU

€29,-

Plafondlamp incl.
11 watt spaarlamp
geschikt voor:
-hal
-keuken
-bijkeuken
-overloop

NU

€7,50
max 3max.
p.p

3 p.p

