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SEPTEMBER
CULTUURMAAND
IN ASSEN
In september vinden traditiegetrouw heel
veel leuke, spannende en verrassende
evenementen plaats in Assen zoals
het Axis Festival, Midnight Walk, Open
Monumentendag, Bartjes verjaardag en
natuurlijk Vanderveen op Stelten! Assen bruist
en kolkt van de activiteiten en dan wordt
ook nog eens het prachtig nieuwe theater De
Nieuwe Kolk officieel geopend. Om dit te vieren
is de hele maand september tot cultuurmaand,
ofwel Kolkend Assen gedoopt!

specialisten

|

www.vanderveen.nl

Bartjes verjaardag
Bartje viert elk jaar zijn verjaardag op de eerste
zaterdag in september. Ook dit jaar gaat zijn
verjaardag niet aan ons voorbij. Het Koopmansplein is
op zaterdag 1 september omgedoopt tot kinderplein.
Kinderen kunnen hier knutselen en Circus Bombari
treedt op. Door zang, dans en theater kunnen
kinderen kennismaken met de vele culturen op de
wereld. Verder kunnen ook dit jaar kinderen weer
een ballon oplaten tijdens Warenhuis Vanderveens
ballonenwedstrijd en leuke prijsjes winnen.
Opening Kolkend Assen
Naast Bartjes verjaardag gebeurt er nog veel meer op
zaterdag 1 september. Er komen verschillende podia
in de stad, op De Markt is er een Caribisch feest. In de
Abdijkerk vindt een luxueuze loungeparty plaats, in
de Gouverneurstuin is een Uitmarkt met voorpoefjes
van voorstellingen tijdens het Axis festival, in de
Nieuwe Kolk is van alles te beleven, het Theater te
Water ligt in de Vaart en de rondvaartboot vaart
ook heen en weer. En dan is nog niet eens alles
genoemd! Kijk voor het complete programma op
www.kolkendassen.nl.

|

Koopmansplein

Assen

|

sinds

1897

Vanderveen op Stelten
Het moge duidelijk zijn dat je het grote openingsfeest
van Kolkend Assen niet mag missen! Hetzelfde geldt
ook voor het weekend van vrijdag 21 t/m zondag 23
september. Dan zal namelijk theater De Nieuwe Kolk
op spectaculaire wijze officieel geopend worden én
vindt Vanderveen op Stelten voor de tweede maal
plaats.
Tijdens Vanderveen op Stelten zijn er allemaal leuke
acties en activiteiten in Warenhuis Vanderveen.
Op de modeafdeling wordt kleding geshowd door
echte modellen, de versafdelingen organiseren proeverijen, circus Bombari treedt op, op de woonafdeling
kunt u aardewerk laten taxeren ‘a la Tussen Kunst
en Kitsch’ en bij de cd-afdeling treedt de Groningse
band Taneytown op. Daarnaast kunt u meedoen
aan verscheidene workshops, prijsvragen en
speurtochten en zijn er heel veel aanbiedingen en
productdemonstraties. Te veel om allemaal op te
noemen! Kijk daarom voor het volledige programma
op www.vanderveenopstelten.nl.
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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

2e etage

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

8,

entresol 1e etage/2e etage
Vrijwilligers Informatie Punt
vrijwilligersinformatie
Wereld Natuur Fonds
geschenken en informatie

06 184 77 347
06 232 71 816

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
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
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

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

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

www.justmartbloemen.nl

STILETTO RUN ASSEN
Dames (en heren) van Assen opgelet! Haal die
hogen hakken uit de kast en bereid je voor… Op
zaterdag 22 september zal namelijk de tweede
editie van de Stiletto Run Assen plaatsvinden,
een hardloopwedstrijd op hoge hakken! Deze
spectaculaire stiletto run wordt georganiseerd
door Warenhuis Vanderveen in samenwerking
met De Vaart.nu. Ook dit jaar zijn er weer
fantastische prijzen te winnen, zoals een flink
bedrag shopgeld bij Vanderveen!

Net als vorig jaar is de stiletto run onderdeel
van Vanderveen op Stelten en zal de route door
het centrum van Assen lopen. Het beloofd een
spannende wedstrijd te worden, waarbij sportiviteit
met glamour wordt gecombineerd. Dit jaar mogen
zowel dames als heren meedoen, zolang iedereen
maar hakken van minimaal 8 cm aan heeft!

stilettorun@vanderveen.nl, dan ontvang je het
inschrijfformulier per e-mail. Daarnaast liggen
er ook inschrijfformulieren bij De Vaart.nu, Invito
Vanderveen en bij Intersport Vanderveen.
Meer informatie en de te winnen prijzen staan
binnenkort op www.vanderveenopstelten.nl.

Wil je ook meedoen en fantastische prijzen winnen?
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar
Winnaars vorig jaar

‘t

Foto’s: Ineke Hijting

OKKIE

beenmode & bijoux

Bent u al in het vernieuwde
‘t Sokkie geweest?
Nieuw binnen
Fleurige Bonnie Doon sokken

Wij verkopen o.a.
• Kniekousjes vanaf 15 denier
• Steunkniekousjes
• Kousevoetjes, ook voor ballerina’s

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:
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Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen geldig t/m eind
sept 2012, tenzij anders aangegeven.

CELEBRATING 35th ANNIVERSARY

NEW ARRIVALS,
IN STORE NOW!
SHOP 24/7
BEZOEK ONZE JEANS CENTRE WINKEL IN ASSEN, KOOPMANSPLEIN 16, 9401 EL ASSEN.
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SPEEDMINTON BIJ
INTERSPORT VANDERVEEN
Speedminton is een snellere versie van
badminton die je overal kan spelen, waar
je maar wilt en wanneer je maar wilt! Hoe
dat kan? Allereerst heb je bij speedminton
geen last van wind, dit in tegenstelling tot
bij badminton. Zelfs met windkracht 4 kun je
het spelen! Dat komt doordat de shuttles zijn
verzwaard en de rackets zijn aangepast om de
zwaardere shuttles te kunnen slaan.

Speedmintonnen op het strand, de camping of
in de straat? Het kan allemaal! En met regen of
winterweer? Geen probleem, speedminton kan bijna
in alle indoor faciliteiten worden gespeeld. Indoor
tennisbanen zijn perfect, maar een multifunctioneel
veld kan ook makkelijk omgezet worden naar een
speedminton court. Je hoeft alleen maar de easy
court of t-lines uit te rollen en je bent klaar om te
spelen. Een net is niet nodig!
Je kan speedminton spelen wanneer je maar wilt,
zowel zomers als ’s winter maar ook zowel overdag

als ’s avonds. ‘s Avonds kunnen er namelijk in
een speciale shuttle, breeklichten worden gedrukt,
zodat de gehele shuttle licht geeft. Dit biedt de
mogelijkheid om tot ‘s avonds laat door te spelen!
Enthousiast geworden? Speedmintonsets zijn
verkrijgbaar bij Intersport Vanderveen. Er kan
gekozen worden tussen een set van € 49,95 of een
set van € 79,95.

Speedminton: anywhere, anytime!

LESS
SCHOOL
MORE
PARTY!

SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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Predator Absolado
TRX FG
•
•
•
•

Synthetisch bovenwerk
Voorzien van de “5 lethal zones”
(TPU en 3D-prints) voor een specifieke
balcontrole bij elke aanraking
TRAXION®2.0 FG noppen
miCoach Speed_Cell compatible

79,

95

Alleen bij
INTERSPORT

Alleen bij
INTERSPORT

CTR360
Enganche III FG
•

Ideale schoen voor de echte
controlfreaks

59,95

49,

95

NIEUWE COLLECTIE SPORT FASHION
Sweater Varsity
women

Sweatvest

Mavrk

men women

men

• Ook in junior van 44.95, nu voor

34.95

64,95

49,95
44,95

34,95
6

69,95

44,95

ZOMERSE SWIRLS
VAN OLA
Ook zo gek op ijs? Sinds deze zomer kun je Ola
SWIRL’S krijgen bij Warenhuis Vanderveen.
Je kunt dit heerlijke softijs vinden aan de
Marktstraat, naast de VVV en de Intersport
outlet!

Als je eens wat anders wilt, kun je kiezen voor
SWIRL’S, heerlijk vers bereid softijs met vers fruit.
Dit merk bestaat al sinds januari 1994. Vanwege de
grote populariteit in onder andere Denemarken en
Duitsland werd de SWIRL in 2011 ook in Nederland
geïntroduceerd. SWIRL’S-ijsjes worden ter plekke
voor je neus bereid. Je kiest zelf uit de verschillende
smaken softijs, vers fruit en toppings en stelt zo je
favoriete ijsje samen.
SWIRL’S verschilt van ‘normaal’ softijs door de vele
ingrediënten die je zelf toe mag voegen, maar ook het
ijs zelf is anders. Er zit namelijk yoghurt door heen.

Dit geeft het de frisse smaak die goed combineert
met al het verse fruit, de M&M’s, Smarties en andere
toppings!
Als je zin hebt in een ijsje maar een SWIRL is wat
te machtig, dan kun je ook kiezen voor een sundae,
hoorntje of kinderijsje. Keuze te over! De echte
SWIRL-liefhebbers kunnen een stempelkaart krijgen
bij aankoop van hun eerste SWIRL. Bij aankoop van
vijf SWIRLS, krijg je een zesde gratis! Ga dus snel
een SWIRL scoren bij het Ola Happiness Station aan
de Marktstraat te Assen!

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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VANDERVEEN
HEEFT DE
ALLERBESTE
DROGISTERIJ
EN PARFUMERIE
VAN ASSEN
DA+Mooi parfumerie
van Pooters in Warenhuis
Vanderveen, Assen.
8

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, zoals bijvoorbeeld Roc,
Pupa make-up, John van G en Louis Widmer. Da heeft
nu ook een uitgebreid assortiment reform producten van
Bountiful.
Mooi is de parfumerie die gespecialiseerd is in
huidverzorging, make-up en parfums van de belangrijkste
luxe merken zoals Chanel, Dior, Clinique, Lancôme,
Clarins, Biotherm, O.P.I. en Rituals. Exclusief in Assen: de
complete make-up lijn van Rituals.
Van supervoordelig tot pure luxe. Deskundige en
vriendelijke mensen geven antwoord op al je vragen. Of
het nu gaat om schoonheid of gezondheid.
Je bent van harte welkom in onze winkel.

ONTDEK ZELF DE ALLERBESTE
DROGISTERIJ EN PARFUMERIE VAN ASSEN

UPTO DATE NU
BEREIKBAAR VANUIT
VANDERVEEN
Upto Date is een fashionable afdeling
die verrassende en inspirerende merken
verkoopt. Sinds jaar en dag zit Upto Date
aan de Kruisstraat 9, maar sinds kort is deze
modeafdeling ook bereikbaar via het centrale
middenplein in Warenhuis Vanderveen.
Op de begane grond, tussen Bruna en
Lapoche tassenmode, is namelijk een muur
doorgebroken die deze nieuwe toegang
mogelijk maakt.

Jolanda van Upto Date vertelt dat de doorbraak een
succes is: “Mensen kunnen ons nu bereiken vanuit
Warenhuis Vanderveen. Dat heeft zo zijn voordelen.
Vooral met slecht weer is het voor mensen prettig dat
ze niet door de regen heen hoeven om bij ons langs
te gaan. Verder kan nu iedereen die bij Vanderveen
gaat winkelen, zien wat voor hippe kleding we in
huis hebben.”
Bij Upto Date zijn inderdaad heel veel fashionable
merken te vinden in verschillende prijsklassen.
Jolanda: “Je vindt bij ons merken als Maison Scotch,
Dept, EDC, Vero Moda, Lavand en Sisters Point.
Maison Scotch en Dept zijn wat exclusievere merken
en Vero Moda is voor de wat jongere generatie.

D-M 38

VAN €499 NU

DCD 710

VAN €439 NU

€479

DRA 500

VAN €439 NU €399

Van Pieces hebben we leuke accessoires. Voor een
ieder wat wils dus!” Nog meer merken zijn te vinden
in de nieuwe webshop www.uptodatemode.nl.
Over de herfstmode kan Jolanda verklappen dat
vooral oker en bruintinten het straatbeeld gaan
domineren, vaak nog wel in combinatie met felle
kleurtjes. De kleurrijke trend van afgelopen zomer
zet dus ook nog even door. Jurkjes en jasjes gaan het
goed doen en ook sjaaltjes blijven mooie eyecatchers
om outfits mee af te maken. De must haves van
het seizoen zijn treggings met hoge taille. Tot slot
gaat er veel kant gedragen worden. Benieuwd welke
trends bij u passen? Kom dan naar Upto Date in
Warenhuis Vanderveen!

D-F 107
VAN

€699 NU €649

DCD 510

€399

VAN €279 NU

€249

DEMO ACTIE
PMA 710

VAN €449 NU

€399

bij ServicePartner
Vanderveen

PMA 510

VAN €279 NU €249

Zolang de voorraad strekt

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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CD/DVD-AFD

ELING

WIJ DELEN UIT!
ENIGMA
PLATINUM
COLLECTION
BOX

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E
STREET BAND
LIVE 1975-85

De Hits + Remixes
+ The Lost Ones

Deze legendarische live-box is
een lust voor de oren, 40 tracks!

(3 CD’S)

(3 CD’S)

€

RENPRIJS

9,

99

NOG MAAR

38

STUKS
BESCHIKBAAR

BOSS-PRIJS

(BIJNA ALLE TITELS)

(BIJNA ALLE TITELS)

per stuk € 9,99

van € 21,99 voor € 12,99

2 VOOR

2 VOOR

24,-

€

ACTIE

MUZIEKTIP:
TANEYTOWN
ASHES TO THE
WIND (CD)

(CD)

Geniet van deze
speciale prijs.

€

6,

99

NOG MAAR

52

STUKS
BESCHIKBAAR

UIT HET ABC VAN
DE POPMUZIEK:

10

€

14,

(2 CD’S)

Pure klasse op deze 2-cd, o.a.
All you need is love, Let it be,
Hey Jude, Penny Lane en 24
Beatles-classics.

14,

telefoon: 0592 33 18 03

ACTIE

99

MARIA CALLAS

(2 CD’S)

€

Liefhebbers van Steve Earle, Tom
Petty en Bruce Springsteen zijn
hier aan het goede adres met
dit prachtige roots en americana
album.

UIT HET ABC VAN
DE KLASSIEKE
STEMMEN:

THE BEATLES
BLAUW (1967-1970)

ACTIE

14,

99

ACTIE

JANNES
LACH, LEEF EN
GENIET

ACTIE

14,

19

STUKS
BESCHIKBAAR

IRON MAIDEN
CD-ACTIE

PINK FLOYD ACTIE
DE REMASTERS

€

€

99

NOG MAAR

99

The Passion of Callas, een
schitterende dubbel-cd van
deze wereldberoemde sopraan.
NOG MAAR

13

STUKS
BESCHIKBAAR

ACTIE

e-mail: music@vanderveen.nl

€

4,

99

NOG MAAR

14

STUKS
BESCHIKBAAR

www.facebook.com/cdvanderveen

CD-RECENSIE DOOR GJG

TANEYTOWN ASHES TO
THE WIND

Op 22 september, tijdens Vanderveen op
Stelten, komen de heren van Taneytown
optreden bij de cd-afdeling van Warenhuis
Vanderveen. Als voorproefje op dit optreden
alvast een uitbundige cd-recensie van onze
eigen muziekkenner Gert Jan Gjaltema van de
cd-afdeling.

De vorige albums van Taneytown waren op de een
of andere manier niet bij me binnengekomen, maar
‘Ashes to the wind’ bonkt hard op de voordeur van
mijn muzikale hart. En dan moet je open doen! Wat
een heerlijk uptempo maar ook slepend americana
album. De heren (uit onze noordelijke provincies!)
hebben er vier jaar aan gewerkt en lieten vooral hun
eigen muzikale hart spreken. Liefhebbers van Tom
Petty, Steve Earle en Bruce Springsteen zijn hier aan
het goede adres. Zanger Edwin Jongedijk heeft een
voor dit genre prachtige strot, husky noemen ze dat in
het Engels. Een track die ik inmiddels helemaal grijs
draai is ‘Why feel lonely’. De nachtelijke soundtrack
voor een lange tocht dwars door het diepe zuiden van
de USA: Een prachtige lapsteel, magistrale gitaren in
kadanz en zanger Edwin die het leven neemt zoals
het komt. Ik zie al een prachtige videoclip voor me.
‘Ain’t your fool anymore’ heeft een aangename Tom
Petty-feel en alle smaakmakers van de americana
worden over deze song uitgestrooid. ‘Ready for the
ride’ is Taneytown zeker, dit album ademt een livesfeer uit en laat muzikanten horen die er echt voor
gaan. ‘Until’ klinkt als een verloren gewaande song
uit de archieven van The Eagles, over een vrouw die
háár eigen weg moet gaan. In ‘Quality time’ voedt

KOM NAAR ONZE
NIEUWE WINKEL

tassenmode
Handbagagekoffer Rooney
50 cm - Ryanair-proof

het New Orleans-gevoel (piano!) de nieuwe prikkel
in een relatie, lekker! Ik zit hier trouwens al de hele
tijd te wuppen op m’n stoel, het is onmogelijk om
stil te zitten bij deze muziek. Deze mannen zullen
zelf ook het kippenvel op de armen hebben staan als
ze ‘Junction 17’ live in de USA spelen. Een prachtige
on-the-road trucksong waar Amerikanen ook zeker
geen genoeg van kunnen krijgen. ‘Sunday morning’ is
muzikaal lekker slepend en wat een prachtige tekst,
één van de vele hoogtepunten op dit album.’Stray
dogs’ (cover Rod Picott) krijgt hier een nieuwe jas
aan en die past perfect. ‘Moving on’ lijkt me een
prachtige uitsmijter bij de liveshows. ‘Industrial rust’
(wanneer gaat Bruce deze coveren, mannen?) is een
mooie song over de (economische) aftakeling van een
stad. Muzikaal prachtig ingekleurd, net als de hoes
van dit album. Donders, wat presenteert Taneytown
hier een internationaal visite kaartje zeg! Mooi dat
die onlangs afgegeven werd in Spijkerboor, jammer
dat ik dat gemist heb. Maar dat gaat het optreden
op onze cd-afdeling tijdens Vanderveen op Stelten
zeker goedmaken. Laat de afsluiter ‘Driving my life
away’ (Eddie Rabbitt cover) het reisadvies blijven
(GJG 9,8).

OP ALLE

Reistas Dani
Reistas op wielen

NYLON LINE

KOFFERS
nu

29.

20% KORTING

95

Reistas Dudley
groot

14.95

groot

24.95
34,95

19,95

koffers vol voordeel
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen
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NIEUW OPEN
IN ASSEN!

IN WARENHUIS VANDERVEEN
KOOPMANSPLEIN 16,
IN HET OUDE MARSKRAMERPAND
Venco drop
Zoetmakertjes.
200 gram.

u1.99

0.99

Finish vaatwastabletten
All-in-1

26 STUKS

u4.99

2.99

Kappa of Umbro sportsokken

Lotto heren t-shirt of singlet

Maten 39-49.

Diverse soorten. Maten S-XL.

Pringles Diverse smaken. 150 gram.

3 PAAR

u4.99

2.99
Neutral waspoeder

Voor witte of gekleurde was.
1,35 kilo voor 20 wasbeurten.

PER STUK

u5.99

3.

99

.19
PER STUK €a2.49 NU €1

Dvd’s Keuze uit diverse films. Per stuk a3.99 1.79

Pink Tease nagelstickers
Wanddecoratie
‘Tips’

Diverse afbeeldingen
ensoorten.
maten.
Diverse
40x40 cm. a4.99 1.99
25x25 cm. a2.99 1.49

Polaroid fotopapier

2.99
Axe deospray Diverse geuren.

150 ml.

PER STUK

5 DVD'S VOOR €5.Glossy. 15 vel A4 of 40 vel 10x15 cm.

u5.99

u2.99

1.99

Telefoon beschermhoesje

Dr. Van der Hoog
gezichtsmasker

Geschikt voor iPhone 4.
Diverse soorten en kleuren.

Diverse soorten.

PER
VANAF
PAK
PER PAK

PER STUK

u1.99

u4.99

0.99

1.99

u2.99

1.

49

PER STUK

u2.19

0.99
Looptijd: t/m 2 september 2012
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www.speciaaloptiek.nl

Tel: 0592-313023

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

OP STERKTE

VANAF € 60

OOK

€ 28,50

RUIME KEUS IN VOORHANGERS EN OVERZET

ZONNEBRILLEN
ALLROUND
VERREKIJKER 8X40

Digitale Weerstations

MET RUBBEREN COATING

AL VANAF € 7,50

NU € 49,50

DUETTE® SHADES
PLISSÉGORDIJNEN
ROLGORDIJNEN

*

VELUX®
VERDUISTERENDE
ROLGORDIJNEN

MULTISHADES

Opmeetservice

Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

Bezorgservice

Montageservice

Meer info online

Warenhuis Vander veen Asse n
Afdeling Hubo, eer vste e t age
Koopmansplein 16, Asse n

JALOEZIEËN

M ail:
Tel:
Web:

h ubo@ van d e r ve e n . n l
0 5 9 2 -3 3 1 6 8 2
w w w. van d e r ve e n . n l
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ER’
GRATIS ‘BLOND SHOPP

GRATIS
MONTAGE +
BEZORGING
(BINNEN 25 KM)

ADVIES VIA DE COMPUTER?

WIJ MAKEN EEN
3D-TEKENING VOOR U!

NIEUWE COLLEC TIE
‘ARTE M’ MEUBELEN

• BEDDEN + LINNENK ASTEN
• WANDK ASTEN
• BUREAU (HOME & OFFICE)

NIEUWE
COLLECTIE
BANKEN

Acties geldig tot 1 september 2012
Geldt niet in combinatie met andere acties

BIJ BESTEDING
VANAF € 25,AAN ‘BLOND
A M S T E R DA M ’
ARTIKELEN

E! ACTIE! ACTIE! ACTIE! AC

15% KORTING
OP
ALLE
BANKEN!
(ALLE UITVOERINGEN / STOFFEN / OPSTELLINGEN)
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de winkel naar de voorwaarden en d

Wa
-2
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0592 - 30 16 23

dideco@colorsathome.nl

DIDECO
5 JAAR !

T/M 10 % KORTING OP

RAAMDECORATIE
Actie geldt vanaf 22 augustus t/m 9 september 2012, vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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Zadelpijn?
Het TEMPUR®
Fietszadeldekje
is de oplossing
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.
normaal

€ 39,-

nu met
10% korting

NIEUW OP DE:
E
G
A
T
E
N
O
O
W
K E L E N!

I
T
R
A
R
E
E
P
M
A
K
Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen

15

Speciaal voor u geselecteerd...

voor

voor

129,-

84,95

Vloerlamp Savone
in chroom met acryl bloemglas, 60W, Ø35cm.
Meerdere modellen verkrijgbaar

voor

299,-

voor

Hanglamp
Octopus
RVS/Chroom/
Brons 15 lichts.
10W halogeen

79,95

Hanglamp Savone
in chroom met acryl bloemglas, 60W, Ø35cm.
Meerdere modellen verkrijgbaar

Vloerlamp
Octopus
RVS/Chroom/
Brons 10 lichts.
10W halogeen

voor

369,-

Tafellamp Savone
in chroom met acryl bloemglas, 60W.
hoogte 49 cm, Ø 25 cm, inclusief dimmer.

N
E
P
KAP U!
NO
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!

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

Vlinderlamp
Fitting E14, 40 watt

van

109,-

voor

99,-

voor

199,-

Vlinderlamp
Fitting E14, 40 watt

Tafellamp
Tripod
In rvs met wit
glas. 2x60W.
Hoogte
80 cm, Ø 20cm.
Als vloerlamp

229,-

Hoogte 150 cm
Ø 20cm.

van
€45,-

NU

€29,-

van
€45,-

max. 1 p.p, op=op

Bovenstaande prijzen zijn geldig t/m 1 september 2012 en zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief
eventuele verwijderingsbijdrage. Druk- en zetfouten voorbehouden.

NU

€29,-

