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Programma Vanderveen op Stelten

Modeshow + Invito Stiletto Run Assen

Workshops ‘Succesvol Aquarium Houden’ 

Schaakgrootmeester daagt u uit!
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Deze editie in het Warenhuis Magazine:

vrijdag 27, zaterdag 28 

en koopzondag 29 september

Acties en Aanbiedingen

Autumn Fashion Show Stiletto Run AssenInstore optredens Workshops & Proeverijen

Schaaksimultaan Iozefina Paulet
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Colofon OP=OP
Druk- en zetfouten voorbehouden

Kortingen en acties gelden op 27, 28 en 29 
september 2013, tenzij anders vermeld, zo 

lang de voorraad strekt en ze gelden niet 
voor reeds afgeprijsde artikelen.

Workshops
zat. 28 & zon. 29 september

is er interieur advies van 
Michel de Ruiter 12.00-17.00

demonstratiemiddag
www.justmartbloemen.nl

Inhoud

Nog even geduld en dat is het weer zo ver… 
Vanderveen op Stelten! Hét jaarlijks terugkerende 
evenement van Warenhuis Vanderveen vol met 
kortingsacties, workshops, proeverijen,  optredens, 
wedstrijden, productdemonstraties en ga zo maar 
door! Vanderveen op Stelten vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 27, zaterdag 28 en koopzondag 29 september.

Eén van de hoogtepunten dit jaar is de Autumn 
Fashion show, een grootse herfstmodeshow, 
georganiseerd door studentes van het Drenthe College. 
Alle Mode & Beauty-afdelingen werken mee aan deze 
fantastische show op zaterdag 28 en koopzondag 29 
september! 

Een ander hoogtepunt is de Invito Stiletto Run, een 
race op hoge hakken! Dit jaar staat het prijzengeld op 
maar liefst € 1000,- aan Vanderveen waardebonnen. De 
Stiletto Run vindt plaats op zaterdag voor aanvang van 
de modeshow. Het belooft een spannende wedstrijd 
te worden, waarbij sportiviteit met glamour wordt 
gecombineerd!

Nieuwsgierig geworden naar alle andere acties en 
activiteiten? Sla snel deze bladzijde om en laat u 
verrassen door het programma van Vanderveen op 
Stelten 2013!
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VRIjdAg 27, zAteRdAg 28 én zondAg 29 SePtembeR
VRIjdAg 27 SePtembeRPRogRAmmA 

VAndeRVeen oP Stelten

Hoe laat?
Wat?

Waar?

11.00 en

14.30 uur

Workshop Landschap (11.00) en Panda (14.30)  schilderen 

voor € 17,50 ten behoeve van het WNF

Wereld Natuur 

Fonds 

13.00-17.00 en 

koopavond

Intieme luistersessie met o.a. de T.A.C. Dream Buizenversterker
ServicePartner 

14.00-16.00
proeverij streekproducten (vrijdag van 18.00 tot 20.00)

VVV

14.00-14.30

16.00-16.30

Poppenkastsessies over de neushoorn

Wereld Natuur 

Fonds

Hele dag
Spannende caviaraces, altijd prijs!

Faunaland

Hele dag
Expositie van snelschilder Reginald Koé

Buningzaal

Hele dag
Interieuradvies met hapjes en drankjes 

Woonetage

Hele dag
Lampenlingo! Grabbel  o.a. gratis spaarlampen

Lampenier

Hele dag
Beantwoord de prijsvraag en maak kans op een Spacescooter

Slim Bouwen Assen

Hele dag
Heerlijke proeverijen van speciale kaasjes

Kaasshop

Hele dag
Maak kans op theaterkaarten ‘Bijt ie in je bil’ op 29 sept. in de Nieuwe 

Kolk bij besteding van €10,-

Wereld Natuur Fonds

Hele dag
Grabbelton €0,50 en Rad van Natuur € 1, altijd Prijs!

Wereld Natuur Fonds

Hele dag
Maak kans op het boek ‘Assen uit de Lucht’ bij inlevering van je 

kassabon

Bruna

Hele dag
Maak kans op een armband t.w.v. € 150,-

Twinkles

Hele dag
Samsonite prijsvraag, maak kans op een koffer!

Lapoche

Hele dag
Kunstexpositie door basisscholieren, gemaakt onder supervisie van 

professionele Asser kunstenaars

Woonetage

Hoe laat?
Wat?

Waar?

11.00-17.00
Laat je opmaken door een visagiste van John van G 

DA

10.30-17.00
Stel vragen over huidverzorging  aan Decubal  

DA

9.30-17.30
open Huis, test o.a. wat voor vrijwilliger je bent

Vrijwilligers Informatie Punt

14.00-20.00
Workshop Beanies maken voor  € 8,50

Pipoos

Vanaf 14.00
Heerlijke proeverijen van vleeswaren en tapas

Don Emilio en Keurslager Jan 

Mager

19.00-21.00 Optreden Harry Loco met vredesnummers
Cd-afdeling

Hele dag
Dobbelen voor leuke kortingen

JustMart

Hele dag
Schoonmaakdemonstraties van HG en Kärcher 

Hubo

Hele dag
Baby- en Kinderfotografie 

Middenplein Begane Grond

zAteRdAg 28 SePtembeR

Hoe laat?
Wat?

Waar?

10.00-16.00
Workshop armbandjes maken tegen kleine vergoeding

Twinkles!

10.30-17.00
Promotie van aromatherapie door Aromed

DA

11.00-17.00
Laat uw aangekochte parfumflesje graveren

DA

11.00-16.00
Workshop Tilda vogelhuisjes maken  (woondecoratie) voor € 3,50   Pipoos

11.00-13.00
Maak je eigen nestkastje, materialen zijn aanwezig

Slim Bouwen Assen

11.00-16.00
Humoristische sauzendemonstratie Stonewall Kitchen

Cook&Co

12.00-17.00
Interieuradvies door studio Michel de Ruiter

JustMart Bloemen

13.00
Stiletto Run Assen  met € 1000 prijzengeld

Start Koopmansplein

13.00-16.00
Try out FunXtional Fitness Training door Sportzoom

Intersport

14.00-15.30
Autumn Fashion Show – Grote herfstmodeshow

Buningzaal

14.00-15.00
De Kuip bezingt sonnetten van Driek van Wissen

Cd-afdeling

Vanaf 14.00
Heerlijke proeverijen van vleeswaren en tapas

Don Emilio en Keurslager Jan 

Mager

15.00-15.45
op de Foto met Pipa Panda

Wereld Natuur Fonds

15.00-16.30
optreden Harry Loco met vredesnummers

VVV Assen

Hele dag
Demonstratie autopoetsen met Sonax 

Halfords

Hele dag
Schoonmaakdemonstraties van HG en Kärcher

Hubo

Hele dag
Baby- en Kinderfotografie 

Middenplein Begane Grond

54



 24,95

9,95

T-shirt Esprit 

PRogRAmmA 

VAndeRVeen oP Stelten

zondAg 29 SePtembeR

op diverse make-up van Rituals 

en en

VRIjdAg 27, zAteRdAg 28 en 

zondAg 29 SePtembeR

GRaTis GoodiEbaG
bij besteding van minimaal € 50,- 

Hoe laat?
Wat?

Waar?

10.00-16.00
Workshop armbandjes maken tegen kleine vergoeding

Twinkles!

13.00-17.00
Interieuradvies door studio Michel de Ruiter

JustMart Bloemen

13.00-16.00
Schaaksimultaan Iozefina Paulet

Middenplein Begane Grond

13.00-17.00
Creatieve Taartendemonstratie 

Cook&Co

13.00-16.00
Workshop pixelmagneten maken voor € 2,50

Pipoos

13.30 -17.00
Straattheater de Gebroeders Grimm door Nizno

Diverse plekken

13.00-16.00
Kampioenschap hooghouden, win voetbalschoenen!

Intersport

14.00-15.00
De Kuip bezingt sonnetten van Driek van Wissen

Bruna

14.00-16.00
Drents Kampioenschap Rubiks Kubus, win mooie prijzen!

Intertoys

14.00
optreden zangeres Akkelien met een collegazanger

Restaurant Societea

14.00-15.30
Autumn Fashion Show – Grote herfstmodeshow

Buningzaal

Hele dag
Hoe snel vervang jij een fietsband? Win een stadsfiets!

Halfords

20% korting 
op bijna het hele assortiment

1+1 gratis

21% Tax-free korting 

op bijna het hele assortiment

50% 
korting

FlInKe KoRtIng bIj dA

shopper Maestro

Alle Bourjois make up 

Kortingen en acties gelden op 27, 28 en 29 september 2013, tenzij anders vermeld,  
zolang de voorraad strekt en ze gelden niet voor reeds afgeprijsde artikelen

 49,95

34,95

76



Autumn Fashion 
Show 

De grootste 
herfstmodeshow 

van Drenthe!
JCCHOICE
SPECIAAL VOOR JOU SELECTEERT JEANS CENTRE
DE MUSTHAVE FASHION ITEMS VAN DIT SEIZOEN!

VEST VINNY
Van 34.99 voor 25.-

VEST VINNY
Van 34.99 voor 25.-

VEST VINNY
Van 34.99 voor 25.-

your choice of this season
women

De Autumn Fashion Show wordt geheel 

georganiseerd en verzorgd door een 

team van zes studenten die de opleiding 

directiesecretaresse volgen aan het Drenthe 

College Cicero te Assen. Deelnemende 

afdelingen zijn o.a. Blom Mode, Invito 

Schoenen, Coolcat & Coolcat Junior, 

Jeans Centre, Upto Date, VILA, Twinkles! 

Sieraden, Intersport, Förster Lingerie en 't 

Sokkie Beenmode.

Er zijn nog VIP-kaarten te koop voor zowel 

de zaterdag als de zondag. Deze kaarten 

zijn € 5,- per stuk. U heeft gegarandeerd 

een plek vooraan en na afloop ontvangt 

u een goed gevulde goodiebag. Bent u 

geïnteresseerd in de VIP kaarten? Stuur dan 

een mailtje naar onderstaand mailadres. 

Voor meer informatie en opmerkingen kunt 

u de organisatie dagelijks bereiken via de 

mail autumnfashionshow@hotmail.nl. 

Fashionistas opgelet! Op zaterdag 28 en 

koopzondag 29 september van 14.00 tot 

15.30 uur wordt de Autumn Fashion Show 

gehouden.  Deze modeshow zal in het 

teken staan van de nieuwe herfstcollectie 

en wordt gepresenteerd door Annette 

Timmer, bekend van RTV Drenthe. Deze 

grandioze modeshow vindt plaats in 

de Buningzaal op de vijfde etage van 

Warenhuis Vanderveen. De entree van de 

modeshow is gratis. 

Haal die hogen hakken uit de kast en 

bereid je voor... Op zaterdag 28 september 

om 13:00 uur vindt namelijk de derde 

editie van de Stiletto Run Assen plaats, 

een hardloopwedstrijd op hoge hakken! 

Deze spectaculaire Stiletto Run wordt 

georganiseerd door Warenhuis Vanderveen 

in samenwerking met DeVaart.nu.  

 

Ook dit jaar zijn er weer fantastische 

prijzen te winnen, zoals € 1000 euro 

aan waardebonnen bij Vanderveen, 

waarvan € 650 euro aan tegoedbonnen 

naar de snelste renner gaat! De tweede 

en derde snelste stilettorenners krijgen 

Invito Stiletto Run Assen 
met 1.000 prijzengeld!

tegoedbonnen van respectievelijk € 250 en 

€ 100 euro. 

Er is ook een prijs voor de best geklede 

dame of heer en de eerste 50 deelnemers 

krijgen sowieso een leuke goodiebag.

Net als vorig jaar is de Stiletto Run onderdeel 

van Vanderveen op Stelten en zal de route 

door het centrum van Assen lopen. Deelnemen 

is gratis. Het belooft een spannende wedstrijd 

te worden, waarbij sportiviteit met glamour 

wordt gecombineerd. Zowel dames als heren 

kunnen meedoen, zolang iedereen maar 

hakken van minimaal 8 cm hoog en maximaal 

1,5 cm breed aan heeft! Het gebruik van tape, 

e.d. is niet toegestaan en de stiletto's moeten 

open schoentjes zijn (zonder bandjes!).

Wil je ook meedoen en fantastische prijzen 

winnen? Inschrijven kan via de website  

www.stilettorunassen.nl

9



Theatergroep NiznO speelt 
de steltenact 

‘De gebroeders Grimmm’

SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL 
COOLCAT KOOPMANSPLEIN 16, ASSEN
SHOP ONLINE AT COOLCAT.NL 
HOT WINTER JACKETS

Koffie en Gebak voor 1,95 bij inschrijven  
op de Vanderveen Nieuwsbrief

Naam 

E-mail  

KRAS tot 
20% KoRtIng 
en maak ook kans op een Ipad Mini

Party & Co  
Pick One 

VRIjdAg 27, zAteRdAg 28 en 

zondAg 29 SePtembeR
Kom Snel lAngS!

NiznO maakt elk jaar een mobiele straatact, 

vaak op stelten. Dit jaar bestaat NiznO tien 

jaar en het thema van het jaar is ‘fantasie in 

de werkelijkheid’. Zo werd er dit jaar onder 

andere gebouwd aan de voorstelling ‘Ode 

aan de fantasie’, waar basisscholen een 

theatrale rondleiding krijgen voor en achter 

de schermen in Theater De Nieuwe Kolk. 

In de straatact van dit jaar staan de 

levendige sprookjesschrijvers Grimm 

centraal. Op vluchtige wijze improviseren zij 

vanuit elementen uit hun zelf geschreven 

sprookjes. Zij zingen, grappen, grollen en 

vertellen verhalen bij wat zij tegenkomen 

en nemen de tijd voor hun publiek. 

Op koopzondag 29 september zijn de 

gebroeders te spotten tijdens Vanderveen 

op Stelten.

Theatergroep NiznO is de theaterwerkplaats 

voor jong talent uit Drenthe, Groningen, 

Friesland en Overijssel. Jongeren tussen 

14 en 21 jaar krijgen les op hoog niveau, 

experimenteren met theatervormen 

en maken voorstellingen die spelen in 

zalen, op locatie, scholen en op festivals. 

Sinds de invoering van het leerplan 

‘Talentontwikkeling’ (2008) stroomden er 

al meer dan 40 jongeren door naar een 

HBO theateropleiding (acteur, performance, 

docenttheater etc). Elk jaar organiseert 

NiznO in december en april audities voor 

jongeren (14+) die verder willen met 

theater.

Vorig seizoen startte NiznO een Drentse 

jeugdtheaterschool: Honk N. Iedereen 

tussen 6 en 18 jaar die het leuk vindt om 

toneel te spelen, kan hieraan mee doen. 

Er wordt met veel enthousiasme gewerkt 

aan je theatrale vaardigheden. Regelmatig 

vinden er presentaties, experimenten en 

voorstellingen plaats voor publiek in het 

eigen theater, de plaatselijke schouwburg, 

of op diverse festivals. Vanaf oktober 

starten er weer nieuwe lessen. 

Meer informatie: www.honkn.nl of  

www.theatergroepnizno.nl

De gebroeders Grimm kennen we 

allemaal. Lang, lang geleden schreven 

zij met hun fantasierijke geest 

wonderlijke verhalen, die wij vandaag 

de dag kennen als onze favoriete 

sprookjes. 

Dreamstar Cotton Touch 
veren kussen

 49,95

24,95

Elke 10e klant krijgt een cadeaubon 
ter waarde van € 10,-!

Op vrijdag op bijna het 
hele assortiment 20% 

Vroege vogel korting op zaterdag!
1e uur 30%-, 2e uur 20% korting

op een naamplaat 
op vrijdag en zaterdag

10% korting

 10,- 

 5,-
 29,99

 9,-

Hupie beer 

gRAtIS
wereldontvanger 
radio bij 
besteding van 
25,- of meer

Trivial Pursuit 
Wedden dat je het weet

42,99 

9,-

Kortingen en acties gelden op 27, 28 en 29 september 2013, tenzij anders vermeld,  
zolang de voorraad strekt en ze gelden niet voor reeds afgeprijsde artikelen 1110



Faunaland Assen  www.faunalandassen.nl  assen@faunaland.net

Vul uw GRATIS shopper

MET 25%
KORTING

alleen geldig op dierendag - 4 oktober en Vanderveen op Stelten 
27, 28 en 29 september

Wees er snel bij!

• Bent u ook zo gek op cake, marsepein, 
rolfondant en andere lekkernijen? 
Vindt u het leuk om te zien hoe creatief je daar 
mee om kan springen en wat er komt kijken bij 
het maken van een schitterende stapeltaart? 

• Stonewall Kitchen is een absolute expert in pure smaakmakers. 
Van smaken als ‘Roasted Garlic&Onion Jam’ of ‘Habanero Mango Aioli’ 
kunt u zich waarschijnlijk niet gauw een voorstelling maken.

Magimix CS5200XL Superleuke bakvorm
‘locomotief’
• alleen 27/28/29 september!!

Actie alleen 27/28/29 september bij Cook&Co Assen

NU OP DE EERSTE ETAGE 
VANDERVEEN ASSEN

499,-

399,-

• premium zwart
• Vermogen 1100 watt
• Hakfunctie
• Mixfunctie 
• Snijfunctie 
• Raspfunctie
• Afmetingen 21 x 26 x 46 cm

19,99 

Demonstratie 
Stonewall Kitchen

Demonstratie 
Creatieve Taarten Bakken

• Zet dan zondag 29 september in uw agenda, 
want van 13.00 uur tot 17.00 uur kan dat!

• Vandaar deze unieke kans om op zaterdag 28 
september alle smaken uit deze verrukkelijke serie eens 
lekker te proeven!

Antoni van Leeuwenhoek is een vereniging 

van en voor aquariumliefhebbers. Een 

vereniging die mensen bij elkaar brengt. 

Mensen die graag bezig zijn met vissen, 

planten, slakken, zeeanemonen en wieren. 

Kortom alles wat leeft en groeit binnen de 

glazen wanden van een aquarium.

Ook de liefhebbers van hagedissen, kikkers 

en spinnen vinden binnen de vereniging 

een plekje. Tevens is er een groeiend aantal 

leden dat een vijver heeft. Wat  de leden 

gemeen hebben, is dat ze een stukje ‘natte’ 

natuur in huis of tuin onderbrengen. 

Tijdens Vanderveen op Stelten is de 

vereniging bij dierenafdeling Faunaland 

met een informatiestand aanwezig om 

mensen alles te vertellen over aquaria. 

Heeft u een vraag of een probleem? Stel 

hem gerust! Ze kunnen u helpen met tips 

over het opstarten van een aquarium, 

het inrichten van een bak, maar ook bij 

het samenstellen van een evenwichtig 

vissenbestand of het uitzoeken van de 

juiste planten. Waterwaardes kunnen ze 

ter plekke meten en van advies voorzien.  

Ook laten ze gedurende deze dagen via 

videopresentaties allerlei aspecten zien van 

deze hobby, zoals verschillende soorten 

aquaria en leefomgevingen van vissen.

Tot slot verzorgt Aquariumvereniging 

Antoni van Leeuwenhoek gedurende 

Vanderveen op Stelten een aantal 

workshops. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn: hoe richt u een aquarium 

nu eigenlijk in, zelf een achterwand 

maken voor uw aquarium, het opstarten 

van een aquarium (zand wassen), 

waterwaardes meten met toelichting en 

aquariumtechniek.

Workshops 
‘Succesvol Aquarium Houden’ 

bij Faunaland

1312



Nieuw binnen! Workshops sieraden maken

Mooie armbanden
van Mimoneda

Nieuwe collectie 
van Zinzi

€249,-
NU VOOR

Weer nieuwe artikelen van 
Melano

Het nieuwe telefoonhorloge 
van Burg

Geef u nu ook op voor een 
workshop sieraden maken.
Onder deskundige leiding 
leert u in korte tijd hoe u 
uw eigen sieraden kunt 
maken.

Met een groep of 
individueel.

Kijk op onze website 
www.twinkles.nl voor de 
mogelijkheden en prijzen.

merken o.a ZinZi - MiMoneda - Joy de la Luz- Oozoo- Melano- Obaku - Davis - Burg - etc.

- sms’en 
- mms’en 
- telefoonboek 
- MP3/MP4 player
- camerafunctie 
- dictafoon
- agenda
- rekenmachine
- etc.

Twinkles! In Vanderveen (ingang Kruisstraat) Koopmansplein 16, Assen  www.twinkles.nl   0592 - 870 181

Nu ook 
cadeaubonnen 
vanaf € 7,50

Vredesweek bij 
Vanderveen

In de week van 21 t/m 29 september 

staat Assen in het teken van de vrede. 

De VVV aan de Marktstraat in Assen 

wordt dan de Ambassade van de Vrede 

en heel Assen organiseert activiteiten 

rondom het thema vrede, zoals een 

vredesdebat met Ambassadeur van de 

Vrede Jörgen Raymann in de Nieuwe 

Kolk. 

Ook bij Warenhuis Vanderveen zijn er 

verschillende vredesactiviteiten.  Op 

21 september om 15.00 uur wordt de 

Ambassade van de Vrede (in de VVV) 

officieel geopend. Vervolgens is daar 

gedurende de hele week ‘s middags 

livemuziek en kun je er je vredeswens 

aan een slinger hangen.

Op woensdag 25 september van 

13.00 tot 16.00 uur zijn er lezingen en 

muziek in het kader van de vrede, in de 

Buningzaal, op de hoogste etage van 

Warenhuis Vanderveen. De eerste lezing 

geeft oud gemeenteraadslid Mellie 

Lumalessil-Metiarij met als rode draad 

vrede in de (Molukse/Nederlandse) 

samenleving. De tweede lezing geeft 

mr. drs. G.M. van Duin, jurist,  sociaal 

pedagoog, schrijver en aanhanger van 

de vrede. Harry Loco verzorgt de muziek 

en er zullen Molukse hapjes en drankjes 

aanwezig zijn. De toegang is gratis.

Op vrijdagavond 27 september, om 

19.00 uur, komt Harry Loco naar de 

cd-afdeling voor een Peaceconcert met 

o.a. nummers van zijn laatste cd ‘Love 

& Light Live’. Harry Loco entertaint 

met gitaar, zang,  mondharmonica en 

boeiende verhalen.  Sinds 2001 is Harry 

Loco ‘on the road to Peace’. Tijdens 

zijn  reizen kwamen er veel bijzondere 

mensen op zijn pad. Harry Loco heeft 

in het verleden aan diverse acties mee 

gewerkt van Amnesty International en 

Warchild en is o.a.  ambassadeur van 

‘World Peace Is Possible’.  Op zaterdag 

de 28e september zal hij zijn optreden 

herhalen bij de VVV. 

15



Schaakgrootmeester 
Iozefina Paulet daagt u uit!

Meerdere tegenstanders kunnen het op 

koopzondag 29 september in een simultaan 

schaak opnemen tegen Iozefina Paulet. 

Deze Roemeense schaakgrootmeester komt 

dan haar schaakkunsten voor de derde keer 

vertonen in Warenhuis Vanderveen.  

Al sinds de jaren ’50 worden regelmatig 

simultaanpartijen gespeeld in Warenhuis 

Vanderveen. Vele vermaarde schakers 

hebben hun denkkunsten vertoond, zoals 

Jan Hein Donner (3x Nederlands kampioen 

schaken), Hans Ree (4x Nederlands 

kampioen schaken), Ludek Pachman (7x 

Tsjechisch kampioen en auteur van diverse 

schaakboeken), en nu voor de derde maal 

meervoudig Europees Kampioen Schaken bij 

de meisjes: de inmiddels 24-jarige Iozefina 

Paulet!

 

Iozefina Paulet studeert aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2009 

officieel schaakgrootmeester. In juni van dit 

jaar debuteerde Iozefina op het Nederlands 

kampioenschap, waarin ze zeer verrassend 

regerend kampioene Zoaquin Peng 

versloeg. Afgelopen twee jaar heeft Iozefina 

simultaanpartijen gespeeld tegen de leden 

van Schaakclub Assen en het winkelend 

publiek. Als excellente schaakster liet ze 

menig tegenstander het brein breken!

september 2013

Diapason Neos 
luidsprekers

Musical Fidelity M1 cd 
loopwerk met M1 DAC

Project draaitafel

Tijdens Vanderveen op Stelten
te beluisteren bij Service Partner 

in een intieme opstelling.

T.A.C. Buizenversterker.

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

€ 35,-€ 85,-

VERREKIJKERACTIE!
O.A.
8X32 
INCL. TASJE

ALLEEN MET DEZE BON!

OVERZET
ZONNEBRILLEN
MEER DAN 10 MODELLEN 25%

KORTING

ZONNEBRILLEN
ALLE 

Nieuwe bril nodig?

Vaak binnen 2 uur klaar

Wilt u ook een keer een echte 

schaakgrootmeester aan het werk zien 

of wellicht zelf een poging wagen 

in één van de wedstrijden? Kom dan 

op zondagmiddag 29 september van 

13.00 tot 16.00 uur langs bij Warenhuis 

Vanderveen.
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ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIEACTIE

ACTIE

ACTIE

Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) en 

het Wereld Natuur Fonds delen samen een 

ruimte op de eerste etage van Warenhuis 

Vanderveen. Tijdens Vanderveen op Stelten 

is er veel te doen op de gedeelde entresol, 

met een workshop snelschilderen bij het 

WNF en Open Huis bij het VIP.

Open huis Vrijwilligers  
Informatie Punt
Op vrijdag de 27e september is het Open 

Huis bij het Vrijwilligers Informatie Punt 

(VIP). Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk 

en wil je weten welk vrijwilligerswerk bij 

je past? Of wil je vrijblijvend kijken welke 

vrijwilligersfuncties er zijn? Kom dan langs! 

Of je nu jong, oud, studerend, werkend, 

werkloos of met pensioen bent, voor 

iedereen is er vrijwilligerswerk. Onder het 

genot van een kopje koffie of thee met 

iets lekkers vertellen de medewerkers van 

het VIP je alles over de mogelijkheden van 

vrijwilligerswerk. Ook als je een uitkering 

hebt. Je kunt een testje doen om te kijken 

wat voor type vrijwilliger je bent en welk 

soort vrijwilligerswerk daarbij past. En bekijk 

ook meer dan  300 vrijwilligersvacatures! Zie 

www.vrijwilligerscentraleassen.nl voor meer 

informatie.

Snelschilderen met Reginald Koé 
voor het WNF
Ook bij het WNF is er van alles te beleven 

tijdens Vanderveen op Stelten. Zoals in 

ongeveer anderhalf uur een kant-en-klaar 

schilderij maken à la Bob Ross! Op 27 

t/m 29 september worden dagelijks twee 

workshops aangeboden door kunstschilder 

Reginald Koé. Om 11.00 uur wordt een 

landschap geschilderd en om 14.30 uur een 

Panda.  Meedoen aan een workshop kost  

€ 17,50, waarvan € 2,50 aan materiaalkosten 

en € 15,00 ten goede komt van het Wereld 

Natuur Fonds. Reginald garandeert dat elke 

deelnemer (18+) een geslaagd schilderij 

mee naar huis neemt.  Aanmelden kan via 

avdmolen@kpnplanet.nl. De workshops 

worden afgewisseld door een leuke 

poppenkastvoorstelling over de neushoorn. 

Tevens is de gehele maand september in de 

Buningzaal een expositie van Reginald Koé 

te bewonderen, met schilderijen van wilde 

dieren. 

 Workshops WNF & Open Huis 
Vrijwilligers informatie Punt! 
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Openbare zangles  
in de Buningzaal 

Het uit 24 man bestaande Asser 

Scheepskoor  ‘Bij Nacht & Ontij’ is een echte 

gezelligheidsclub. De losse en ontspannen 

stijl van zingen en optreden is daar een 

zichtbaar resultaat van. Op 20 september 

is er de mogelijkheid om mee te doen met 

het koor, tijdens een openbare zangles bij 

Warenhuis Vanderveen in Assen. Dit ter ere 

van de Culturele open dagen route 2013

Het koor treedt zo’n 20 keer per jaar op 

bij zeer uiteenlopende gelegenheden 

en op diverse locaties in het land. Zo 

zong het koor bij maritieme festivals 

en shanty-festivals en was het te gast 

bij radioprogramma’s, bij bedrijven, 

instellingen en scholen. Het koor heeft 

inmiddels 2 cd’s op de markt gebracht. De 

1e cd is uitverkocht maar de 2e cd ‘Over 

de zoute zee’ is onder andere op de Cd/

Dvd-afdeling van Warenhuis Vanderveen te 

koop.

Het scheepskoor Bij Nacht & Ontij uit 

Assen is op zoek naar enkele enthousiaste 

amateurzangers. Veel ervaring is niet 

vereist; als je het leuk vindt om de akoestiek 

van je badkamer te testen, kom je al in 

aanmerking. 

De openbare zangles vindt plaats op 

vrijdag 20 september van 19.00 tot 

20.00 uur (koopavond) en staat onder 

de professionele leiding van Marinus 

Scholten. De repetitie vindt plaats in de 

Buningzaal (bovenste verdieping van 

Warenhuis Vanderveen). De oefensessie is 

voor publiek toegankelijk; iedereen mag 

meezingen. Meezingen is uiteraard geheel 

vrijblijvend, op eigen risico (mogelijke 

besmetting met het zangvirus) en verplicht 

je tot niets. 

Na afloop van de oefensessie geeft het 

zangkoor (inclusief de gastzangers) een 

concertje op de 1e verdieping bij de 

roltrappen van Warenhuis Vanderveen.

Website Scheepskoor Bij Nacht & Ontij: 

www.bijnachtenontij.nl 

Bij aankoop van 
Bison 30 minuten acrylaatkit 

Een gratis voegenset 
 twv 5,99

Kit

5,59

10% korting 
op het HELE 

HG assortiment

Keuze uit:

Karcher window 
vac cleaner actie!

Mega acties tijdens Vanderveen op Stelten!

Of de cleaner voor 79,95 

met gratis verlengsteel 
 twv 32,95

De cleaner van 79,95 voor 

 59,95

2e VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!
ALLE HOOFDKUSSENS EN HOESLAKENS

ALLEEN TIJDENS VANDERVEEN OP STELTEN!

KOM TIJDENS VANDERVEEN OP STELTEN 

LANGS VOOR (GRATIS!) 

HAPJES EN DRANKJES OP DE WOONETAGE!

Bij aankoop van een dekbed, sloffen cadeau! 
En extra korting op veel dekbedovertreksets.
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KOM TIJDENS DE OPSTELTEN DAGEN 
LANGS VOOR EEN HAPJE & DRANKJE!

NU OOK VERKRIJGBAAR BIJ 
PTMD

CADEAUBONNEN

vraag naar de voorwaarden.
kroezen.coby7@gmail.com

25% KORTING
DUETTES EN PLISSÉS

GB PRODUCTS

25% KO
RTIN

G O
P

gordijn
en 

in de perio
de 23/09 t/m

 07/10

PROFITEER NU

In de periode 23/09 t/m 07/10.

Buro Bakker organiseert 
ecologische lezingen

Ecologisch adviesbureau Buro Bakker 

bestaat 25 jaar en organiseert daarom een 

aantal lezingen over mens en natuur. De 

lezingen zijn vrij toegankelijk en vinden 

plaats in de Buningzaal van Warenhuis 

Vanderveen. De overkoepelende vraag is  

‘Wie is eigenlijk banger voor wie?’.

De natuur is altijd dichtbij en zowel 

bedrijven als particulieren krijgen snel te 

maken met regelgeving. Zijn deze regels 

nodig of vooral een last? Met kennis van 

flora, fauna en regelgeving ziet Buro 

Bakker vooral kansen waarin natuur en 

ontwikkelingen samengaan. 

Bouwen met natuur, met 
voordelen voor mens én natuur 
Op dinsdag 24 september van 14.30 

tot 17.00 uur staat de tweede lezing 

‘Economische ontwikkeling en natuur’ op 

het programma. Hoe kan natuur geholpen 

worden bij de aanleg van een weg of een 

industriegebied?  Of is het zelfs omgekeerd? 

Kan natuur helpen om economische 

ontwikkeling mogelijk te maken? 

We laten zien welke rol de natuur speelt 

bij grotere ruimtelijke ontwikkelingen, 

aan de hand van een aantal voorbeelden 

uit Noord Nederland, zoals de Eemshaven, 

de verbreding van de N381, en de 

baanverlenging Eelde. 

Alle lezingen vinden plaats in de Buningzaal 

op de hoogste etage van het warenhuis. 

De toegang is gratis. Iedereen is van harte 

uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze 

lezingen. Er is ruimte voor vragen en er zal 

een hapje & drankje geserveerd worden. 

Aanmelden kan via info@burobakker.nl. 

Kijk voor meer informatie op 

www.burobakker.nl. 
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