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SINT NICOLAAS 
BIJ VANDERVEEN 
OP ZATERDAG 24 NOVEMBER EN 
KOOPZONDAG 2 DECEMBER

Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas 

met een spetterende intocht aan in Assen. 

Met meer dan driehonderd Pieten, grote 

dweilorkesten en natuurlijk Pakjesboot 12 

komt de Sint aan 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 zal je overal Zwarte Pieten 

zien, zelfs op het dak van Vanderveen!

Uiteraard komt Sinterklaas ook dit jaar weer met 
zijn Pieten een bezoek brengen aan Warenhuis 
Vanderveen en wel op zaterdag 24 november en 
koopzondag 2 december. Beide dagen kunnen 
kinderen de goedheiligman en zijn Pieten tussen 
13.00 en 16.00 in het echt ontmoeten. Ook mogen 
zoete kindertjes met Sint en Piet op de foto. Deze 
foto’s worden afgedrukt en zijn later vervolgens 
gratis af te halen.

Frank & Vera Westerman presenteren kinderboek 
‘Larski slaat alarm’
Niet alleen de Sint is 24 november bij Vanderveen, 
maar ook schrijver Frank Westerman zal er zijn, samen 
met zijn dochter Vera. Frank Westerman, bekend van 
o.a. de boeken De Graanrepubliek, Ingenieurs van de 
Ziel en Dier, Bovendier, heeft samen met Vera (10) een 
superspannend kinderboek geschreven: ‘Larski slaat 
alarm’. Ze bedachten het verhaal na een ijskoude 
kerstvakantie op Schiermonnikoog. 

Het boek, voor kinderen van 7 tot 10 jaar is net 
verschenen. Op 24 november van 14.00 tot 15.30 

zullen de schrijvers bij Vanderveen zijn om te signeren 
en uiteraard is het boek dan ook verkrijgbaar. Wie het 
boekt koopt, maakt kans op één van de tien ingelijste 
tekeningen van Martijn van der Linden!

Over ‘Larski slaat alarm’
Stel, je bent op een eiland en om je heen bevriest 
de zee... Het overkomt Edwin en Adinde op 
Schiermonnikoog. De veerboot komt zelfs vast te 
zitten in het ijs!

Eerst lijkt het alleen maar leuk: samen een iglo bouwen 
en voorlopig niet terug hoeven naar school. Maar het 
wordt kouder en kouder en de etensvoorraden van 
het eiland raken op...

Bij het sleeën van de duinen ontdekken ze een 
verdwaald poolhondje, Larski. Het hondje weet, ruikt, 
voelt: dit is geen gewone kou, het is gevaarlijke kou! 
Larski heeft een moedig plan...
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Boeksigneersessies bij Vanderveen:
• Zaterdag 24 november, 14.00 uur Vera en 

Frank Westerman (foto)

• Zondag 2 december, 12.00 uur Andy van der 
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Bent u al in de vernieuwde 
afdeling ‘t Sokkie geweest?

‘t

beenmode & bijoux

De nieuwe najaarscollectie is binnen

aanbieding
Oroblu | 100 denier

in de kleuren 
Black, Negre, 
Singapour en 
Admiraal!

Nu

2 paar 17,-

11,95

Geef méér dan alleen 
een kaart of cadeau

14 november om 19.00 uur
28 november om 14.00 uur 
kijk voor meer informatie op

www.justmartbloemen.nl

@smaeckassen

5e ETAGE
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BroodjesBradley thee

uitzicht

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
herenmode 30 92 57
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

bureauDRP
Buningzaal

Citybooks
Smaeck

Auping, Tempur
Beddinghouse, Little Diva

CBK Drenthe
Dideco Colors@Home

OTAK - thuis in wonen
Lampenier

OTAK, Blond, Umbra

Vrijwilligers Informatie Punt
Wereld Natuur Fonds

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

Speciaal Optiek

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

Dit jaar bestaat het Nationaal Park Drentsche 
Aa tien jaar. Om dit jubileum te vieren, is de 
prachtige natuurfilm ‘Ode an de Ao’ ontstaan. 
De DVD ‘Ode an de Ao’ neemt ons mee, met 
muziek, poëzie, natuur, licht en film, op reis 
door het Drentsche Aa-gebied. Het toont 
een gebied dat rijk is aan natuur en cultuur, 
een oase van rust en ruimte die voor tal van 
mensen een toevluchtsoord en inspiratiebron 
betekent, weg uit de drukte en gehaastheid 
van alle dag. 

DVD ‘ODE AN DE AO’ 
VERKRIJGBAAR BIJ VVV EN 
CD/DVD-AFDELING

De dynamiek, natuurlijke schoonheid en levendigheid 
van het Drentsche Aa-gebied zijn vastgelegd in 
een symfonie genaamd ‘Ode an de Ao’, een idee 
van liedjesschrijver en zanger Egbert Meyers. Zijn 
inspiratie vond hij tijdens een wandeling; de geluiden 
van de natuur bewogen hem tot het maken van de 
symfonie, die het verhaal vertelt van ‘Een zomerse 
dag in het stroomdal’.

Delen uit de symfonie ondersteunen de beelden 
gemaakt door de Drentse natuurfilmers Henk Bos 
en Janetta Veenhoven van Nighthawk Productions 
Assen. We bekijken het Drentsche Aa-gebied vanuit 
een uniek perspectief, een ware lust voor het oog. 

De DVD is mede mogelijk gemaakt door bijdragen 
van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
Dit alles ter ere van het 10-jarig bestaan van 
het Nationaal Park Drentsche Aa. De besloten 
filmpremière vindt plaats bij Warenhuis Vanderveen. 
Vanaf 24 november is de DVD verkrijgbaar bij de 
VVV en bij de CD/DVD-afdeling van Warenhuis 
Vanderveen. Het is mogelijk de DVD te reserveren, 
kom langs of stuur een mailtje naar 
music@vanderveen.nl.
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SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN

MID
SEASON 
SALE



Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen 5

SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL
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SEASON 
SALE

Naast de Winter Fair kunt u ook voor al uw skikleding 
terecht bij Vanderveen. Sportafdeling Intersport 
heeft een uitgebreid assortiment voor dames, 
heren en kinderen. Jassen, broeken, thermoshirts 
en skibrillen in alle soorten en maten. Ga ook even 
langs bij Halfords om uw auto winterklaar te maken, 
en voor dakkoffers en skiboxen.

Bij de modeafdelingen is ook weer winters warme 
kleding verkrijgbaar: jassen, truien en heerlijk 
gevoerde laarzen. Kleuren die we deze winter veel 
zien zijn bordeauxrood, okergeel, beige, perzik en 

gebroken wit, zwart en (diep-)blauw, alle gemixt 
met hier een daar een vleugje goud. Om in de 
feeststemming te komen, maakt u outfits af met 
blinkende sieraden, zodat zowel u als uw huis 
stralen! Bij Vanderveen vindt u alles om heerlijk in 
winterse sferen te komen.

Voor de mensen die het minder goed getroffen 
hebben, zamelt Lampenier voedselpakketen in voor 
de voedselbank Assen. Breng een voedselpakket bij 
de Lampenier en ontvang 15% korting op alle lampen. 
Vraag bij de Lampenier naar de voorwaarden.

De winter komt er weer aan! Lekker op de bank 
met een dekentje en warme chocolademelk 
of er op uit, wandelen en skiën in winterse 
landschappen. Voor al uw winter- en 
kerstartikelen kunt u terecht bij Warenhuis 
Vanderveen. Zo is sinds kort de Winter Fair 
weer geopend. De Winter Fair bevindt zich 
op de tweede etage naast de Lampenier. 
Kerstbomen, ballen, verlichting, LED-kaarsen, 
decoratie, slingers, noem maar op! 

WINTER FAIR EN MEER 
WINTERS PLEZIER
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* Van het goedkoopste product. Niet geldig i.c.m. andere
acti es, korti ngsbonnen of Mooi meegenomen pas. OP=OP.

MAKE-UP VAN

DE HELE MAAND NOVEMBER

KORTING OOK OP DE RITUALS 
MAKE-UP EN RITUALS 

HUIDVERZORGING

DA EN MOOI VAN POOTERS IN WARENHUIS VANDERVEEN

2E HUIDVERZOR-
GINGSPRODUCT

DE HELE MAAND NOVEMBER:

HALVE
PRIJS*

20%
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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!

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!

ZOMERSE SWIRLS 
VAN OLA

Het WNF werkt al decennialang aan de bescherming 
van bedreigde dieren en heeft daarbij al goede 
resultaten weten te boeken. Maar recent is er 
een ongekend grote bedreiging opgekomen; 
georganiseerde misdaad die zich verrijkt door de 
illegale handel in dierproducten als ivoor, tijgerbotten 
en neushoorns. Een explosieve toename in stroperij 
wordt veroorzaakt door een sterk groeiende vraag 
naar deze illegale producten in Azië en door slechte 
handhaving van de wetten die deze diersoorten 
moet beschermen. Wat is er aan de hand en, 
belangrijker, hoe voorkomen we dat deze bedreigde 
dieren uitsterven? En welke rol speelt ons eigen land 
eigenlijk in deze internationale handel? Gernant 

vertelt je er graag over. 
De lezing vindt plaats op 16 november a.s. om 19.00 
uur in de Buningzaal van Warenhuis Vanderveen. 
Neem dan gelijk ook een kijkje bij ’WNF-Gifts & More’, 
de fraaie shop op de eerste verdieping, die geheel 
gerund wordt door vrijwilligers. Op 16 november ben 
je nog ruimschoots op tijd om in deze winkel een leuk 
WNF-cadeau te kopen voor Sinterklaas en/of Kerst.
Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kosten 
verbonden; een kopje koffie of dergelijke is voor eigen 
rekening. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is 
aanmelding noodzakelijk. Je kunt je voor deze avond 
opgeven door je naam te mailen naar Klaas Jan Cats 
van de WNF Shop: klaas.jan.cats@hetnet.nl.

Het Wereld Natuur Fonds wil donateurs graag  
bedanken voor hun betrokkenheid bij het 
belangrijke werk voor de bescherming van de 
natuur wereldwijd. Daarom organiseert het 
WNF-Regioteam Assen-Emmen 16 november 
a.s. in Assen een boeiende lezing over Wildlife 
crime door Gernant 
Magnin, Programma 
Manager Beschermde 
Gebieden & Soorten bij 
het WNF. Ook andere 
b e l a n g s t e l l e n d e n 
kunnen deze lezing 
bijwonen. 

LEZING WILDLIFE CRIME 
WNF
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MAKE-UP VAN

DE HELE MAAND NOVEMBER

KORTING OOK OP DE RITUALS 
MAKE-UP EN RITUALS 

HUIDVERZORGING

DA EN MOOI VAN POOTERS IN WARENHUIS VANDERVEEN

2E HUIDVERZOR-
GINGSPRODUCT

DE HELE MAAND NOVEMBER:

HALVE
PRIJS*

20%



8

tassenmode



Warenhuiskrant • Vanderveen • Assen 9

De liedjes van Bender gaan over dingen waar we ons 
graag aan voorbij ‘haasten’, maar die, hoe hard je 
ook rent, eigenlijk niet te ontlopen zijn. Liedjes die 
raken en ontroeren, zoals ‘Morgenlicht’, een liedje 
geschreven uit bewondering voor iedereen die zich 
niet door angst laat inperken.

De bijna poëtische en melancholieke teksten van Bert 
Vissers (niet verwarren met de beroemde cabaretier) 
spelen een doorslaggevende rol in de muziek van 
Bender. Vaak wordt bij het horen van de liedjes een 
link gelegd met grote namen als Bram Vermeulen, 
Herman van Veen en Stef Bos. Maar toch is Bender 
vooral zichzelf. De karakteristieke, soms rauwe 
zang van voorman Vissers, en de chansonachtige 
melodielijnen en sobere arrangementen geven 

Bender een eigentijds muzikaal gezicht. Voor de 
luisteraar is goed te horen dat arrangeur/gitarist 
Tom Bak en contrabassist Jos Caspers zich jarenlang 
hebben gewijd aan verschillende muziekstijlen, 
variërend van flamenco, latin en pop tot gipsyjazz. 

Onlangs presenteerde Bender het debuutalbum 
‘Voor het te laat is’, dat door het publiek en de 
media met zeer veel lof is ontvangen. Het album is 
verrassend, subtiel, ‘anders’. De liedjes gaan ergens 
over, de muziek en melodieën zijn meeslepend en 
de cd is ‘mooi ingetogen geproduceerd’, aldus het 
muziektijdschrift Heaven. Benieuwd geworden? Kom 
17 november naar Vanderveens muziekafdeling en 
oordeel zelf over dit muzikale drietal. 

Op zaterdag 17 november om 14.00 uur treedt 
de Haarlemse driemansformatie Bender op 
bij de CD/DVD-afdeling van Vanderveen  met 
mooie Nederlandstalige luisterliedjes die 
raken. Mis het niet!  

ZATERDAG 17 NOVEMBER 
OPTREDEN BENDER
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telefoon: 0592 33 18 03    e-mail: music@vanderveen.nl   www.facebook.com/cdvanderveen

CD/DVD-AFDELING

DE CD VAN DE 
DRENTSE BLUES-
OPERA
(CD)

ACTIE € 5,99

NEIL DIAMOND
LIVE IN SYDNEY, 
AUSTRALIA 1976
(DVD)
Bijna 3 uur!

ACTIE

ACTIE

€ 6,99

NELSON MANDELA
(DVD)

Prachtige 3-delige 
documentaire over een 
bevlogen man. 

ACTIE
€ 2,99

BRUCE SPRINGSTEEN 
& THE E STREET BAND
LIVE IN NEW YORK
(2 DVD’S)
Deze klassieker moet 
je hebben! O.a. River, 
Badlands & Jungleland.

AKTIE € 7,99

ACTIE

24 tracks die u 
aangenaam zullen 
verrassen.

€ 4,99

COLDPLAY
LIVE 2012
(CD/DVD)

Eindelijk een nieuwe live-dvd met hun 
recente hits. Met deze bon 
van 21,99 voor:

KNIPBON

ONE DIRECTION
TAKE ME HOME
(YEARBOOK EDITION, 
INCL. 4 EXTRA TRACKS)

De populairste band bij 
de meiden. Met deze bon 
van 21,99 voor:

KNIPBON

ACTIE

LET’S ROCK!

€ 13,99

HITZONE 2012
JAAROVERZICHT
(2 CD’S)
Maar liefst 44 toppers, met 
natuurlijk de kraker van het 
jaar; Gangnam Style van Psy!
Van 19,99 voor:

€ 14,99

€ 16,99

SHINEDOWN
HET BESTE ROCK-
ALBUM VAN 2012

SLASH
HET BESTE ROCK-
ALBUM VAN 2010
m.m.v. Lemmy, Ozzy, Chris 
Cornell, Myles Kennedy e.v.a.

o.a. Bully, Enemies & Miracle

€ 9,99PER STUK:

OP=OP

€ 3,99

DUTCH WORLD 
MUSIC
(GLOBAL SOUNDS)
(2 CD’S)

THANK YOU FOR THE MUSIC:
WIJ GEVEN HET BIJNA KADO! 

JAARLIJSTJE AL KLAAR? 

STUUR ‘M NAAR: 

CDAFDELING@VANDERVEEN.NL. 

LAAT GELIJK EVEN WETEN OF 

‘IE OP FACEBOOK MAG!

LAVINIA MEIJER 
SPEELT PHILIP 
GLASS’ META-
MORPHOSIS
(CD)
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NU OP DE EERSTE ETAGE VANDERVEEN

• Vierdelig
• Porselein
• In de kleuren rose, 

khaki en blauw

• Individuele party cooking
• Verwijderbaar keramisch
• Vaatwasmachine bestendig
• Ook verkrijgbaar als 

tweepersoons set

29.95129.-

Dinner 4 all Mokken Cadeauset

• 1 Serveerplateau van 
leisteen (50 x 25 cm)

• 6 Amuseglaasjes
• 6 Amusebekertjes
• 6 Amuseschaaltjes
• 6 Amusevorkjes
• 6 Amuselepeltjes 24.99

Amuseset 31-delig 
Leisteen

Warenhuis Vanderveen heeft al sinds jaar en 
dag een uitgebreid kookassortiment. Zo kunnen 
kookliefhebbers sinds de jaren ’80 al hun hart 
ophalen met de heerlijkste producten van het 
versplein (begane grond). Met de komst van de 
Cook&Co kookshop kunnen ‘culifreaks’ zich nóg meer 
verlekkeren aan culinaire inspiratie en smakelijke 
ideeën.
De Cook&Co shop op de eerste etage voert een 
uitgebreid assortiment, helemaal gericht op koken, 

lekker eten en gezellig tafelen. Van keukenhulpjes 
tot eigentijdse hebbedingetjes en van bijzondere 
foodproducten tot luxe pannensets. Ieder etentje 
wordt een waar feest na een bezoek aan Cook&Co 
Vanderveen.

Kom langs op zaterdag voor speciale kook-
demonstraties met ‘minipannetjes’.

Onlangs opende Warenhuis Vanderveen 
kookafdeling Cook&Co, op de eerste etage. 
Deze shop met eigentijdse kookartikelen is een 
perfecte aanvulling op het huidige assortiment 
van Vanderveen.

COOK&CO KOOPSHOP 
GEOPEND 

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

CD/DVD-AFDELING

DE CD VAN DE 
DRENTSE BLUES-
OPERA
(CD)

ACTIE € 5,99

NEIL DIAMOND
LIVE IN SYDNEY, 
AUSTRALIA 1976
(DVD)
Bijna 3 uur!

ACTIE

ACTIE

€ 6,99

NELSON MANDELA
(DVD)

Prachtige 3-delige 
documentaire over een 
bevlogen man. 

ACTIE
€ 2,99

BRUCE SPRINGSTEEN 
& THE E STREET BAND
LIVE IN NEW YORK
(2 DVD’S)
Deze klassieker moet 
je hebben! O.a. River, 
Badlands & Jungleland.

AKTIE € 7,99

ACTIE

24 tracks die u 
aangenaam zullen 
verrassen.

€ 4,99

COLDPLAY
LIVE 2012
(CD/DVD)

Eindelijk een nieuwe live-dvd met hun 
recente hits. Met deze bon 
van 21,99 voor:

KNIPBON

ONE DIRECTION
TAKE ME HOME
(YEARBOOK EDITION, 
INCL. 4 EXTRA TRACKS)

De populairste band bij 
de meiden. Met deze bon 
van 21,99 voor:

KNIPBON

ACTIE

LET’S ROCK!

€ 13,99

HITZONE 2012
JAAROVERZICHT
(2 CD’S)
Maar liefst 44 toppers, met 
natuurlijk de kraker van het 
jaar; Gangnam Style van Psy!
Van 19,99 voor:

€ 14,99

€ 16,99

SHINEDOWN
HET BESTE ROCK-
ALBUM VAN 2012

SLASH
HET BESTE ROCK-
ALBUM VAN 2010
m.m.v. Lemmy, Ozzy, Chris 
Cornell, Myles Kennedy e.v.a.

o.a. Bully, Enemies & Miracle

€ 9,99PER STUK:

OP=OP

€ 3,99

DUTCH WORLD 
MUSIC
(GLOBAL SOUNDS)
(2 CD’S)

THANK YOU FOR THE MUSIC:
WIJ GEVEN HET BIJNA KADO! 

JAARLIJSTJE AL KLAAR? 

STUUR ‘M NAAR: 

CDAFDELING@VANDERVEEN.NL. 

LAAT GELIJK EVEN WETEN OF 

‘IE OP FACEBOOK MAG!

LAVINIA MEIJER 
SPEELT PHILIP 
GLASS’ META-
MORPHOSIS
(CD)
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BIG BAZAR

 ASSEN!
IN WARENHUIS VANDERVEEN 

KOOPMANSPLEIN 16

u1.89

0.98

PER STUK

Boom-
decoratie

Van glas. 
8,5 cm.

Sanex deospray
Diverse geuren voor dames 

of heren. 200 ml. 

Finish vaatwastabletten 
All in 1

Palmolive handzeep 
met pomp

Diverse geuren. 
300 ml.

Fruittella 
Strawberry of Gardenfruits.

Looptijd: t/m 18 november 2012

Brise geurkaars
Diverse soorten en geuren.

Sorbo microdoekjes 
30x30 cm. Diverse 

kleuren. 

PER STUK SET VAN 2

u3.49

1.99
u1.49

0.89

Janet make-up glitters
Ook te gebruiken 
als hobbyglitters!

u1.99

0.99

PER STUK

Omo wasmiddel
Poeder voor witte was. 1,242 kg. voor 18 wasbeurten. 

Vloeibaar voor witte of gekleurde was. 1,5 liter voor 20 wasbeurten.

PER STUK €a5.79  NU €2.99

Onbreekbare Kerstballen
Diverse kleuren. Ø 6 cm.

u3.99

1.99

SET VAN 9

SCHOENCADEAUTJES

SET VAN 3

PER STUK

u3.99

1.99

u1.89

0.99

u1.99

1.18
u2.49

1.48

u1.99

1.29

Pluchen beer
Diverse kleuren.

 Ca. 30 cm.

Gomu grappige 
gummetjes

Kralen hobbyset
Rijgdraad met 

8 potjes kralen.

Hobbyset 
Met chenille 

en pompons.

Spike klaparmband
Diverse kleuren.

Hot Wheels race-auto’s 
Diverse soorten. 

Spaar ze allemaal!

Pluchen beer
Diverse kleuren.

Spike klaparmband
Diverse kleuren.

PER STUK

u1.49

0.89

en pompons.

u2.79

1.89

PER STUK

u4.99

2.99

26 STUKS

u1.99

1.39

PER STUK

u1.89

0.99

3-PAK

N
L-

20
12

 w
k4

6

De aanbiedingen zijn geldig van zondag 11 t/m zondag 25 november 2012

BESTE ASSORTIMENT
SCHERPSTE PRIJZEN
KLANTVRIENDELIJK

ACTIES EN AANBIEDINGEN

KORTING
15%
KORTINGKORTING

op alle
SCHOEN

KADOOTJES
SCHOENSCHOENSCHOENSCHOENSCHOENSCHOEN

INTERTOYS ASSEN
(Vanderveen Warenhuis)
Koopmansplein16 • 0592-331748

007-12_Adv Assen_Schoen_262x358.indd   1 01-11-12   09:25
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Tel: 0592-313023www.speciaaloptiek.nl
Loupen, meteo-artikelen, telescopen, digitale weerstations, verrekijkers, microscopen, voorhangers, brillenkokers, enz. 

AL VANAF € 7,50

€ 28,50

Digitale Weerstations
Gemakkelijk in gebruik

Nieuwe bril nodig?

Vaak binnen 2 uur klaar

Bij aanschaf van een complete bril uit 
de speciale collectie.

MEER DAN 100
MONTUREN 

GRATIS

SPOTTING 
SCOPE

DIVERSE 
NACHTKIJKERS

AL VANAF

€ 249,-

€ 239,-

RAAMDECORATIE 
T/M 25 % KORTING OP 

Actie geldt t/m 8 decemnber 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

DIDECO 
5 JAAR !
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Uw oude matras is geld waard!

OKT

OKT

€ 500,-
retour*

op uw oude
matrassen!

Bij aanschaf van

2 Auping matrassen

Jaarlijks worden alleen in Nederland al zo’n 1,2 miljoen matrassen
weggegooid. Terwijl veel materialen uit deze oude matrassen prima
opnieuw te gebruiken zijn. Auping biedt daarom het Take Back System:
koopt u een nieuwe Auping matras, dan wordt uw oude matras
meegenomen en verwerkt in bijvoorbeeld ondertapijt en judomatten.
Hiermee wordt 85% afvalreductie gerealiseerd! Goed voor milieu én
portemonnee, want tijdelijk ontvangt u bij aanschaf van nieuwe -Cradle
to Cradle gecertificeerde- Auping matrassen € 500,- retour* op uw oude!
Kijk op auping.nl/c2c voor meer info over Take Back en C2C.

De Auping matrassen Adagio en Cresto zijn uitgeroepen als ‘Beste uit de test’ Okt 2012.
* Kijk op auping.nl voor de voorwaarden. Deze actie geldt van 5 nov t/m 9 dec 2012.

test Uw TEMPUR® dealer in Assen

beddenspecialist sinds 1897

NU TOT  
¤ 300
VOORDEEL

JAAR
GARANTIE

MATRASSEN

Een goede nachtrust 
raakt nooit uit de mode...

...  en dat geldt ook voor de 
TEMPUR® Original Matrascollectie

De klassieker uit het assortiment; de Original Matrascollectie van TEMPUR®. 
De grondlegger van het drukverlagend slapen staat nu, jaren later, nog 
steeds garant voor de best mogelijke nachtrust. Om plaats te maken 
voor de vernieuwde Original Matrascollectie zijn deze matrassen nu zeer 
voordelig geprijsd. Een matras van TEMPUR® zorgt ervoor dat uw lichaam 
haar meest comfortabele positie vindt en ondersteunt het daar waar het 
nodig is.

*  Vraag naar de voorwaarden bij uw TEMPUR® adviseur.

NU ¤998
¤200 

voordeel

NU ¤1.099
¤250 

voordeel

NU ¤1.198
¤300 

voordeel

20 cm

22 cm

25 cm

TEMPUR_adv_modelwissel_A4.indd   1 23/8/12   11:24 AM

Beddenafdeling op de Woonetage




