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De VoS Krant is een uitgave van Warenhuis Vanderveen. 

OP=OP. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen 

en acties zijn geldig op 26 t/m 29 september 2019 

en alleen bij Warenhuis Vanderveen, tenzij anders 

aangegeven. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.
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OPENINGSTIJDEN

Koopmansplein 16, 

9401 EL Assen

Tel. 0592 311611

WarenhuisVanderveen

@VanderveenAssen

Zon- en feestdagen, zie www.vanderveen.nl
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Voor u ligt het programma van alweer de 
negende editie van Vanderveen op Stelten! 
Van 26 tot en met 29 september hangen de 
vlaggen uit en zal het feest losbarsten in het 
warenhuis. Het programma is weer gevuld 
met de meest uiteenlopende activiteiten. Elke 
warenhuisshop zal haar vakmanschap tonen 
in de vorm van proeverijen, demonstraties, 
workshops, optredens en wat al niet meer!

Zo zal het feest afgetrapt worden door 
Youtube-ster Kalvijn, komt modestyliste 
Danie Bles bij de officiële opening van 
kindermodezaak Vingino en zal zij bovendien 
aanwezig zijn tijdens de heuze Sprezzatura 
Fashion Show! Deze spectacluaire modeshow 
vindt bovendien plaats tijdens het Sprezzatura 
Italië-weekend, waarin Assen gehuld zal zijn 

Voorwoord

Inhoud

05

06

09

12

Masterclasses, workshops,
wedstrijden en meer!

Programma

Show en signeersessie 
Youtuber Kalvijn

Stunts!

p.9

p.9
p.5

p.11
p. 5

in Italiaanse sferen. Ondertussen kun je na 
een make-over van je nagels en make-up 
genieten van allerlei soorten proeverijen, 
of maak je kans op een duomassage in de 
Wellness Toren. Naast deze en nog talloze 
andere activiteiten profiteer je tijdens 
Vanderveen op Stelten bovendien van vele 
kortingsacties en aanbiedingen. 

Ben je benieuwd geworden? Blader dan snel 
verder voor het programma en voor meer 
interessante nieuwtjes en weetjes over alles 
rondom deze jaarlijkse stunt-vierdaagse! 

Tot snel!

Katelijne Vanderveen
Eindredacteur
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pipoos Assen www.pipoos.com

*Uitgezonderd boeken, cadeaubonnen, SALE en 
lopende aanbiedingen. Uitsluitend in pipoos Assen.

t/mdonderdag 26-09     zondag 29-09-2019

*alles
op-10%

Alléén tijdens 
Vanderveen op Stelten:

2 JEANS € 100

DONDERDAG 26 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 5 OKTOBER

JC-Advertentie-DenimMarket-250x172mm.indd   1 27-08-19   12:13

DONDERDAG 26 T/M ZONDAG 29 SEPTEMBER
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MASTERCLASSES, WORKSHOPS, 
WEDSTRIJDEN EN MEER!
Tijdens Vanderveen op Stelten geven we diverse demonstraties en workshops. Kijk voor het volledige overzicht op pagina’s 6 en 7.

Modeflitsen Gerry Weber
Do. 26 sept. 10.30 - 17.30 Blom Mode 

Op donderdag 26 september van 10.30 tot 
17.00 uur zijn er professionele mannequins 
te gast bij Blom Mode. Zij showen je de 
nieuwste Gerry Weber-collectie en geven 
je daarbij gratis stylingadviezen. Je maakt 
tevens kans op het winnen van een complete 
Gerry Weber-outfit ter waarde van €250,-!
Bij een besteding van €99,- of meer 
ontvangt u op deze dag luxe parfumstokjes 
cadeau en speelt u automatisch mee voor het 
gratis shoptegoed. 

Selfie wachtkamer Wellness Toren
Do. 26 sept. – zo. 29 sept. Wellness Toren

Ben jij samen met één van je vrienden 
of vriendinnen ook toe aan een heerlijk 
ontspannende massage? Maak dan de 
leukste, grappigste of gekste selfie in 
de wachtkamer van de Wellness Toren 
op de top floor en maak kans op een 
duomassage van 25 minuten! Plaats 
de foto met #WellnessTorenAssen en 
#VanderveenOpStelten op Instagram en/of 
Facebook en speel mee!

Op proeverij-tour!

Wie houdt er nou niet van lekker eten? 
Wat de boer niet kent, dat vreet ‘ie wel! 
Dit jaar zijn er tijdens Vanderveen op 
Stelten talloze proeverijen bij verschillende 
warenhuisshops. Zo zal er op het versplein 
gesmuld kunnen worden van versgemaakte 
pizza’s bij Jan Mager, proef je bij Don Emilio 
van de lekkerste olijfolie en balsamico, pik 
je bij de Kaasshop een kaasje mee en rol je 
door naar de Chocolaterie voor een heerlijke 
koffielikorette. Voor de kleintjes kan er op 
zondag gesnoept worden van zelfgemaakte 
cupcakes en geniet je op zaterdag én 
zondag van verse bakkersproducten bij Cosis 
Kadoshop. Meer info op pagina 6 en 7.

(S)lowriderwedstrijd
Do. 26 sept. – zo. 29 sept. Halfords

Hoe low en slow fiets jij? Dat lees je goed: 
in plaats van wie er zo snel mogelijk een 
afstand kan overbruggen, word je bij 
Halfords alle vier de dagen van Vanderveen 
op Stelten uitgedaagd om zo langzaam 
mogelijk een parcours af te leggen. Gave 
lowrider-fietsen zullen voor zowel kinderen 
als volwassenen klaarstaan, dus zet de 
langzaamste tijd neer en maak kans op een 
handige telefoonhouder ter waarde van 
€20,-!

Aquarelleren met Galyna Aguf
Zat. 28 sept. 12.00 – 16.00 uur Pipoos

Leer van de besten! Op zaterdag 28 september 
zal Galyna Aguf, kunstenares uit Oekraïne, bij 
Pipoos langskomen om de geheimen van het 
aquarelleren te onthullen! Aguf is erg ervaren 
in het geven van teken- en schilderlessen 
en begeleidt schoolprojecten in heel Noord-
Nederland. Binnen haar lessen en workshops 
is er alle ruimte om te leren en te ontdekken, 
dus dit wil je niet missen. Ze zal dieper ingaan 
op hoe je met aquarelverf de mooiste kunst-
werkjes kunt maken.

Gametoernooi Fortnite 
en APEX Legends
Do. 26 sept. – zo. 29 sept. ServicePartner

Heb jij inmiddels al heel wat ervaring en 
skills opgedaan in de fantastiewerelden 
van Fortnite en APEX Legends? Kom het 
bewijzen bij ServicePartner tijdens alle 
dagen van Vanderveen op Stelten! Er zullen 
geavanceerde game pc’s voor je klaarstaan 
waarachter jij plaats kunt nemen. En het 
beste nieuws is: als die pc’s je nou echt goed 
bevallen, kun je ze tegen zachte prijzen mee 
naar huis nemen!

Raad het aantal parels
Do. 26 sept. – zo. 29 sept. Jan ten Hoor

Heb jij een scherp oog en een feilloos 
inschattingsvermogen? Breng dan een 
bezoek aan Jan ten Hoor, want daar zal een 
vaas vol met parels op je staan te wachten. 
Laat jouw gok achter van hoeveel parels er in 
de vaas zitten en maak op die manier kans 
op een gratis dames- of herenhorloge!

Wedstrijd bed opmaken  
(Zie pagina 6 en 7 voor de exacte tijden!)

Hoe snel ben jij in dat hoeslaken om dat 
matras krijgen? Ben jij handig in een groot 
dekbed in een overtrek krijgen? Hoe evenaar 
jij die ‘hotel-look’ als het gaat om bedden 
opmaken? Laat het zien op vrijdag, zaterdag 
of zondag tijdens Vanderveen op Stelten op 
de beddenafdeling. Voor de allersnelsten is er 
na afloop zelfs een textielpakket cadeau!

Masterclass schilderen 
Za. 28 sept. 14.00 – 17.00 Galerie DSG

De Klassieke Academie voor Beeldende Kunst, 
gevestigd in Groningen, exposeert van 7 sep-
tember tot en met 26 oktober in de Galerie 
DSG in het warenhuis. De expositie Oud-Stu-
denten zal op 6 september geopend worden. 
Voor degenen die net zulke masters willen 
worden in het schilderen als de artiesten van 
de werken die hier zullen komen te hangen, 
is er op zaterdag 28 september van 14.00 tot 
17.00 uur een masterclass schilderen. Trek je 
schort alvast maar aan!

KitchenAid workshop
Za. 28 sept, 11 en 14 uur Koken&Tafelen

Wil je weten wat je nog meer met je mixer 
of een chopper kunt? Overweeg je om er 
één aan te schaffen, maar wil je er eerst 
mee werken? Of heb je reeds een mixer 
aangeschaft en wil je weten wat je er nog 
meer mee kunt? Op zaterdag 28 september 
is het je kans om alle functies van de 
KitchenAid-apparaten te leren gebruiken en 
enkele recepten maken en uitproberen. Doe 
mee aan deze leuke workshop! Schrijf je in 
via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij 
Koken&Tafelen op de eerste verdieping.

Knutselen bij het WNF
Do. 26 sept. – zo. 29 sept. WNF

Ben jij creatief en vind je het leuk om te 
knutselen? Dan ben je tijdens Vanderveen op 
Stelten bij het WNF op het juiste adres. Alle 
vier de dagen kun je hier van vrolijke kleuren 
pasta een ketting in elkaar knutselen die je 
daarna mee naar huis mag nemen. Daarnaast 
kun je deelnemen aan de loterij, waarbij je 
een panda- of ijsbeerknuffel kunt winnen! 
Koop één lootje voor €1,- of drie lootjes voor 
€2,50 en maak kans op deze zachte vriend. 

In-store optreden My Old Suitcase 
Vr. 27 sept. 19.30 - 20.30 Muziekafdeling

Waar de mannen Hendrik Hoekstra en Dirk 
Monsma ooit in de sportschool aan de praat 
raakten over muziek, staan ze nu inmiddels 
twee jaar bekend als de coverband ‘My Old 
Suitcase’. Met een geheel eigen geluid en een 
groeiende groep fans spelen ze akoestische 
covers op nauwkeurig uitgekozen hits, maar 
ook op alternatieve muziek en Americana. 
Komt dat horen tijdens de koopavond op de 
muziekafdeling op vrijdag 27 september om 
19.30 uur!
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PROGRAMMA 2019

DONDERDAG 26 SEPTEMBER VRIJDAG 27 SEPTEMBER
WAAR WAT HOE LAAT
Trendhopper Minicursus interieurstyling (inschrijving 

vooraf is wenselijk)
10.00 - 12.00 uur en 
15.00 - 16.00 uur

Beddenafdeling Wedstrijd bed opmaken 11.00 - 12.00 uur en 
14.00 - 15.00 uur

DA Drogisterij Demo Alka ontzuringsproducten 12.00 - 16.00 uur

Jan Mager 
Keurslager

Biefstuk-proeverij uit speciale olie 12.00 - 17.00 uur

Taparia Don 
Emilio

Proeverijen van olijfolie en balsamico. 
Lever je kassabon in en maak kans op een 
goodiebag!

12.00 - 17.00 uur

Koken&Tafelen Sodastream demonstratie: creëer het 
lekkerste bubbelwater!

12.00 - 20.00 uur

Pour Vous Kom langs en laat gratis je nagels lakken! 13.00 - 17.00 uur

Pipoos Demonstraties sketchjournaling en 
handlettering met Jesamine Creates

13.00 - 19.00 uur

Jan Mager 
Keurslager

Demonstratie rollades maken 15.00 - 16.00 uur

Magical Party 
(Werkverdieping)

Meet & Greet met sneeuwzusjes 
Anna en Elsa!

15.30 - 17.30 uur

Kunstcafé 
Schurer

Opening expositie Nel Kamphuis 17.00 uur

Kunstcafé 
Schurer

Afscheid Dirk Mulder, begeleid door Bert 
Altena

19.00 uur inloop, 
19.30 uur lezing

Muziekafdeling In-store optreden My Old Suitcase 19.30 uur

Chocolaterie Koffielikorettes proeven Hele dag

DA Drogisterij Rad van Fortuin Hele dag

FleurCompany Laat je op de foto zetten voor een 
prachtige bloemenmuur!

Hele dag

Halfords (S)lowriderwedstrijd: fiets zo langzaam 
mogelijk en win een telefoonhouder t.w.v. 
€20,-

Hele dag

Hubo Raad de waarde van de winkelwagen 
gevuld met Brabantia-artikelen en win 
een kadobon t.w.v. €50,-!

Hele dag

Intersport Darten voor korting Hele dag

Juwelier Jan ten 
Hoor

Raad het aantal parels in de vaas en win 
een horloge

Hele dag

Kaasshop Diverse proeverijen Hele dag

Lampenier Draai het rad voor kortingen tot wel 20%! Hele dag

Lampenier Krijg gratis advies over de beste vervanger 
voor jouw oude gloei- of halogeenlamp

Hele dag

Pets&Co Laat de nagels van je knaagdieren 
knippen

Hele dag

Pure Joys Spaar voor lootjes bij een besteding van 
€10,- en maak kans op gave prijzen

Hele dag

ServicePartner Gametoernooi Fortnite en APEX Hele dag

ServicePartner Race tegen Max Verstappen in de Formule 
1 simulator

Hele dag

Wellness Toren Maak een selfie in wachtkamer, plaats 
hem op Facebook of Instagram en win 
een duomassage van 25 minuten

Hele dag

WNF Pastakettingen en Hundertwasser-
spiralen knutselen

Hele dag

WAAR WAT HOE LAAT
Blom Mode Modeflitsen Gerry Weber: stylingadviezen 

van professionele mannequins
10.30 - 17.00 uur

Taparia Don 
Emilio

Proeverijen van olijfolie en balsamico. 
Lever je kassabon in en maak kans op 
een goodiebag!

12.00 - 17.00 uur

Pour Vous Kom langs en laat gratis je nagels lakken! 13.00 - 17.00 uur

Upto Date
(Begane grond)

Officiele opening Upto Date

Buningzaal Onmisbare show door YouTuber Kalvijn: 
koop je tickets op vanderveen.nl! Op = 
op!

 16.30 uur

Chocolaterie Koffielikorettes proeven Hele dag

DA Drogisterij Rad van Fortuin Hele dag

FleurCompany Laat je op de foto zetten voor een 
prachtige bloemenmuur!

Hele dag

Halfords (S)lowriderwedstrijd: fiets zo langzaam 
mogelijk en win een telefoonhouder 
t.w.v. €20,-

Hele dag

Hubo Raad de waarde van de winkelwagen 
gevuld met Brabantia-artikelen en win 
een kadobon t.w.v. €50,-!

Hele dag

Intersport Darten voor korting Hele dag

Juwelier Jan ten 
Hoor

Raad het aantal parels in de vaas en win 
een horloge

Hele dag

Kaasshop Diverse proeverijen Hele dag

Koken&Tafelen Demonstratie Illy koffiemachines Hele dag

Lampenier Draai het rad voor kortingen tot wel 
20%!

Hele dag

Lampenier Krijg gratis advies over de beste 
vervanger voor jouw oude gloei- of 
halogeenlamp

Hele dag

Pets&Co Laat de nagels van je knaagdieren 
knippen

Hele dag

Pipoos Knopen, breien en haken met Hoooked 
Zpagetti textielgaren

Hele dag

Pure Joys Spaar voor lootjes bij een besteding van 
€10,- en maak kans op gave prijzen

Hele dag

ServicePartner Gametoernooi Fortnite en APEX Hele dag

ServicePartner Race tegen Max Verstappen in de 
Formule 1 simulator

Hele dag

Wellness Toren Maak een selfie in wachtkamer, plaats 
hem op Facebook of Instagram en win 
een duomassage van 25 minuten

Hele dag

WNF Pastakettingen en Hundertwasser-
spiralen knutselen

Hele dag

- Lezing OKRA Landschapsarchitecten in 
samenwerking met Architectuurpunt 
Drenthe

Zie
vanderveen.nl 
voor meer 
informatie
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PROGRAMMA 2019

ZATERDAG 28 SEPTEMBER ZONDAG 29 SEPTEMBER

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

WAAR WAT HOE LAAT
Trendhopper Minicursus interieurstyling (inschrijven 

vooraf is wenselijk)
10.00 - 12.00 uur en 
15.00 - 16.00 uur

DA Drogisterij Demonstratrice aanwezig van Herome 
hand- en nagelverzorging

10.00 - 17.00 uur

Vingino Officiële opening Vingino, gevolgd door 
persoonlijke stylingsessies!

11 uur

Beddenafdeling Wedstrijd bed opmaken 11.00 - 12.00 uur en 
14.00 - 15.00 uur

Koken&Tafelen Workshop KitchenAid (inschrijving in de 
winkel)

11 uur en 14 uur

Jan Mager 
Keurslager

Smoothies proeven 11.00 - 15.00 uur

Jan Mager 
Keurslager

Demonstratie versgemaakte pizza's 11.00 - 16.00 uur

Buningzaal Kadetje Cultuur Suzanna Jansen 12.00 - 14.00 uur

Pipoos Aquarelleren met Galyna Aguf 12.00 - 16.00 uur

Koopmansplein Sprezzatura Fashion Show 12.00 - 16.30 uur

Taparia Don 
Emilio

Proeverijen van olijfolie en balsamico. 
Lever je kassabon in en maak kans op 
een goodiebag!

12.00 - 17.00 uur

Muziekafdeling In-store optreden Joost Dijkema 14.00 uur

Cosis Kadoshop Proeverij bakkersproducten afkomstig 
van bakkerij De Deel uit Baggelhuizen

13.30 - 17.00 uur

Kunstgalerie DSG Masterclass schilderen van schilders van 
de Klassieke Academie in Groningen

14.00 - 17.00 uur

Chocolaterie Koffielikorettes proeven Hele dag

DA Drogisterij Rad van Fortuin Hele dag

FleurCompany Laat je op de foto zetten voor een 
prachtige bloemenmuur!

Hele dag

Halfords (S)lowriderwedstrijd: fiets zo langzaam 
mogelijk en win een telefoonhouder 
t.w.v. €20,-

Hele dag

Hubo Raad de waarde van de winkelwagen 
gevuld met Brabantia-artikelen en win 
een kadobon t.w.v. €50,-!

Hele dag

Intersport Darten voor korting Hele dag

Juwelier Jan ten 
Hoor

Raad het aantal parels in de vaas en win 
een horloge

Hele dag

Kaasshop Diverse proeverijen Hele dag

Lampenier Draai het rad voor kortingen tot wel 20%! Hele dag

Lampenier Krijg gratis advies over de beste 
vervanger voor jouw oude gloei- of 
halogeenlamp

Hele dag

Pets&Co Laat de nagels van je knaagdieren 
knippen

Hele dag

Pour Vous Flash make-up met de nieuwste looks 
van Dior & Chanel

Hele dag

Pure Joys Spaar voor lootjes bij een besteding van 
€10,- en maak kans op gave prijzen

Hele dag

ServicePartner Gametoernooi Fortnite en APEX Hele dag

ServicePartner Race tegen Max Verstappen in de 
Formule 1 simulator

Hele dag

Wellness Toren Maak een selfie in wachtkamer, plaats 
hem op Facebook of Instagram en win 
een duomassage van 25 minuten

Hele dag

WNF Pastakettingen en Hundertwasser-
spiralen knutselen

Hele dag

WAAR WAT HOE LAAT
Taparia Don 
Emilio

Proeverijen van olijfolie en balsamico. 
Lever je kassabon in en maak kans op 
een goodiebag!

12.00 - 17.00 uur

Jan Mager 
Keurslager

Diverse proeverijen 13.00 - 16.00 uur

Pipoos Workshop kawaii tekenen 13.30 - 16.30 uur

Cosis Kadoshop Proeverij bakkersproducten afkomstig 
van bakkerij De Deel uit Baggelhuizen

13.30 - 17.00 uur

Muziekafdeling In-store optreden Jason Staal 14.00 uur

Beddenafdeling Wedstrijd bed opmaken 14.00 - 15.00 uur

Trendhopper Minicursus interieurstyling (inschrijving 
vooraf is wenselijk)

15.00 - 16.00 uur

Chocolaterie Koffielikorettes proeven Hele dag

DA Drogisterij Rad van Fortuin Hele dag

FleurCompany Laat je op de foto zetten voor een 
prachtige bloemenmuur!

Hele dag

Halfords (S)lowriderwedstrijd: fiets zo langzaam 
mogelijk en win een telefoonhouder 
t.w.v. €20,-

Hele dag

Hubo Raad de waarde van de winkelwagen 
gevuld met Brabantia-artikelen en win 
een kadobon t.w.v. €50,-!

Hele dag

Intersport Darten voor korting Hele dag

Pure Joys Spaar voor lootjes bij een besteding van 
€10,- en maak kans op gave prijzen

Hele dag

Juwelier Jan ten 
Hoor

Raad het aantal parels in de vaas en win 
een horloge!

Hele dag

Kaasshop Diverse proeverijen Hele dag

Koken&Tafelen Cupcakes versieren voor kinderen Hele dag

Lampenier Draai het rad voor kortingen tot wel 20%! Hele dag

Lampenier Krijg gratis advies over de beste 
vervanger voor jouw oude gloei- of 
halogeenlamp

Hele dag

Pets&Co Laat de nagels van je knaagdieren 
knippen

Hele dag

ServicePartner Gametoernooi Fortnite en APEX Hele dag

ServicePartner Race tegen Max Verstappen in de 
Formule 1 simulator

Hele dag

Wellness Toren Maak een selfie in wachtkamer, plaats 
hem op Facebook of Instagram en win 
een duomassage van 25 minuten 

Hele dag

WNF Pastakettingen en Hundertwasser-
spiralen knutselen

Hele dag
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Upto Date in Drachten en Heerenveen
UPTO DATE ASSEN

(Warenhuis Vanderveen)
Koopmansplein 16 
9401 EL Assen
T 0592-316773

OPENINGSTIJDEN OF BEZOEK OOK EENS ONZE ANDERE WINKELS:
maandag  12.00  - 18.00
dinsdag  09.30  - 18.00
woensdag  09.30  - 18.00
donderdag  09.30  - 18.00
vrijdag  09.30  - 21.00
zaterdag  09.30  - 17.30

info@uptodatemode.nl
Volg ons via

Koopzondagen
Iedere laatste zondag van de 
maand van 13.00 - 17.00

Shop de collectie 24/7 online 
via onze webshop  
uptodatemode.nl

OPENING
UPTO DATE

BIJ VANDERVEEN
26 SEPTEMBER

OPENINGSACTIE:
20% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE

TIJDENS DE VANDERVEEN
OP STELTEN VAN 

DONDERDAG 26 T/M ZONDAG 29 SEPTEMBER

DONDERDAG 26 T/M ZONDAG 29 SEPTEMBER
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25 jaar Jan Mager 
Keurslager

Ze zijn al jaren niet meer weg te denken uit 
het warenhuis: Jan en Ina Mager. Op het vers-
plein staan zij sinds 1994 aan de leiding van 
Jan Mager Keurslager en vieren daarmee dit 

jaar hun 25-jarig bestaan. In het teken van dit 
jubileum stelde ik ze een aantal vragen.

Bij aankomst op het versplein vertelt Jan dat 
hij niet al te lang de tijd heeft: de zaterdag-
ochtend is een drukke tijd en er staan veel 
bestellingen te wachten die gauw de deur uit 
moeten. Dit doet mij al vermoeden dat de 
slager nog altijd een succesformule te pakken 
heeft.

Kun je me wat meer over de ontstaansge-
schiedenis van jullie bedrijf vertellen?
Jan: ‘We hebben hier eerst in 1986 een 
slagerij gebouwd, maar dat was van een 
landelijk concern. Ik was daar bedrijfsleider 
tot 1994 en daarna nog anderhalf jaar regio 
manager. Ik twijfelde of ik het leuk genoeg 
vond en sprak daarbij af dat als ik dat niet 
vond, ik weer terug naar Assen mocht en ik 

de winkel daar zou kopen. Dat gebeurde en 
dat is inmiddels 25 jaar geleden.’

Doe je het nog steeds met hetzelfde en-
thousiasme?
Jan: ‘Ja, zeker, met alle plezier. Het is hard 
werken, maar het voelt niet als een belasting, 
omdat we het nog steeds zo leuk vinden. 
Als je het met plezier en enthousiasme doet, 
voelt het niet als werken. Als je elke dag met 
tegenzin naar je werk gaat, dan wordt het 
een groot probleem, dan red je het niet. We 
doen het hier echt samen. Eén van ons komt 
bijvoorbeeld uit het bankwezen, dus was 
niet gewend aan onze gang van zaken. Dan 
is het echt belangrijk om wat je gaat doen, 
echt samen te doen, in welke vorm dan ook. 
Anders werkt het niet. We hebben hier in de 
slagerij allemaal duidelijk onze eigen werk-
zaamheden.’ 

Wat houdt het zo leuk?
Jan: ‘De uitdaging, elke dag maar weer wat 
nieuws verzinnen en elke dag voor die klant 
gaan. Als je gaat zitten en je wacht af, dan 
gebeurt er niks. Je moet iedere keer weer 
zorgen voor nieuwe dingen. Het moet een 
beleving worden en blijven, waar de passie 
en drive altijd voorop staan. Zo blijven vaste 
klanten uit de hele regio ons telkens weer 
bezoeken en houden we persoonlijke con-
tacten. De toekomst is gewaarborgd door de 
mensen en de kennis die we op het moment 
al in huis hebben, dus dat stelt ons gerust.’
 
Vier het feest mee en bezoek Jan Mager 
Keurslager tijdens Vanderveen op Stelten 
voor proeverijen, demo’s en workshop!

Waar hij bijna tien jaar geleden in zijn 
slaapkamer in Groningen begon met het 
maken van video’s met een handjevol fans, 
wordt Youtuber Kelvin Boerma inmiddels 
miljoenen keren per maand bekeken. Hij 
begon onder de gebruikersnaam TheKelVlog, 
maar staat inmiddels beter bekend als Kalvijn 
en is met ruim een miljoen abonnees een van 
de meest succesvolle Nederlandse Youtubers. 
En hij blijft maar vernieuwen. Met series 
zoals Gekkenwerk, Terug naar Toen, De 
Dikste Dealer en Kun je doen alsof zoekt hij 
de grenzen van zijn kunnen op, waarbij alles 
valt onder zijn motto ‘doe eens gek, je bent 
al normaal genoeg’. 

Kelvin is van alle markten thuis, want 
naast zijn hitseries bracht hij eind 2018 zijn 
eerste boek uit, genaamd ‘Van Niks naar 
Clicks’, waarin hij samen met de grootste 
Nederlandse Youtubers de geheimen van de 
digitale wereld verklapt. Ook heeft Kelvin 
kunnen proeven van de muziekwereld toen 
hij zijn hits Nu al Miljonair, Nee en De Missie 

… er op het dak van het 
warenhuis 213 zonnepanelen 
liggen?

… je na een stressvolleweek 
een massage kunt krijgen 
in de Wellness Toren op 
de hoogste etage van het 
warenhuis?

… het warenhuis dit jaar al 
122 jaar bestaat?

… drogisterij-afdeling DA 
ongeveer 9000 producten in 
het assortiment heeft?

In-store optreden 
Joost Dijkema 
Op zaterdag 28 september kan men 
weer genieten van live muziek op de 
muziekafdeling. Om 14.00 uur zal Joost 
Dijkema zijn gloednieuwe album ‘Time Thief’ 
ten gehore brengen. Het is Dijkema’s tweede 
soloalbum na ‘Sacred Revelations’, waarin 
hij tijd in relatie brengt met onderwerpen 
zoals verlies, angst, liefde en kracht. Met een 
mix van prachtig gitaarwerk, mooie ballads, 
groovy bluegrass en spraakmakende folk-
rock is het een lust voor het oor. De hoes 
van het nieuwe album is op zichzelf al een 
kunstwerk voor in de kast en is verkrijgbaar 
bij de muziekafdeling op de eerste verdieping. 

feest losbarsten. Hij zal tijdens een 
spectaculaire show zijn nummers laten 
horen, gevolgd door een signeersessie 
van zijn boek ‘Van Niks naar Clicks’. 
Kalvijns boek is verkrijgbaar bij 
Vanderveen’s Bruna en op het 
evenement zelf. Je kunt ook je eigen 
exemplaar meenemen, indien je deze 
al hebt. Wil je hierbij zijn? Bestel je 
kaarten op www.vanderveen.nl. Wees 
er snel bij, want op is op!

in samenwerking met Vingino, genaamd 
Vingino x byDanie. Dit seizoen komen de 
mooie animalprints, polka dots en allover 
tekst prints terug in de collectie. Deze prints 
maken de kenmerkende items vanuit de 
collectie compleet. Kledingstukken zoals 
de ruffle rokjes, klassieke blouses en stoere 
sweaters zijn goed met elkaar te combineren: 
MIX & MATCH!

Kalvijn in 
Warenhuis 
Vanderveen! Wist je dat...

uitbracht. Dat laatste nummer ontstond toen 
Kelvin zich voor had genomen om binnen 
24 uur een nummer 1-hit te schrijven en te 
produceren. Toen dat vervolgens ook nog 
leek te gaan lukken doordat zijn trouwe fans 
zijn nummer bleven streamen, stond hij 
perplex. Met een flinke dosis zelfspot, humor 
en pakkende beats bereikten zijn nummers 
meermaals de hitlijsten.

Samen met vrienden Peter de Harder en 
Mert Ugurdiken vierde hij dit jaar bovendien 
het eerste lustrum van het door hen 
georganiseerde VEED Festival, de jaarlijkse 
awardshow voor Nederlandse Youtubers. 
Tijdens het evenement dat tot nu toe elke 
keer in Amsterdam plaatsvond, maken 
genomineerde Youtubers kans op prijzen in 
vele verschillende categorieën gericht op alle 
takken van het platform. Het festival wordt 
elk jaar in een groter, kleuriger jasje gestoken 
en trekt keer op keer dan ook duizenden 
jongeren.  

Ben je benieuwd geraakt of was je al 
groot fan? Er is goed nieuws, want Kalvijn 
komt naar warenhuis Vanderveen tijdens 
Vanderveen op Stelten! Op donderdag 26 
september zal om 16.30 uur het warenhuis 
op z’n kop staan en zal er een gigantisch 

& FRIENDS NOW AVAILABLE AT VANDERVEEN’S

zaterdag
28 september

donderdag 
26 september 

De opening van Vingino zal plaatsvinden op zaterdag 28 september om 11 uur 
’s ochtends. Vingino bevindt zich op de eerste etage van het warenhuis aan 
de Koopmansplein-zijde. Na de opening zullen er verschillende stylingsessies 
plaatsvinden, gevolgd door de Sprezzatura Fashion Show in de middag (zie pagina 
11 voor meer informatie). Mis het niet!

Vingino & Friends
Vingino
Naast alle feestelijke activiteiten tijdens 
Vanderveen op Stelten, zal zaterdag 28 
september extra bijzonder worden vanwege 
de opening van de nieuwe afdeling Vingino. 
Dit Italiaanse kinderkleding-merk staat voor 
stoere streetwise jeans en kleding, waarin 
elk kind zich zelfverzekerd voelt en er cool 
uitziet. De combinatie van vrolijke kleuren en 
gave prints zorgt voor de relaxte look waar 
kinderen gek op zijn. 

Danie Bles
Bles is een personal shopper en doet 
de styling van verscheidene bekende 
Nederlanders, zoals Chantal Janzen, Leontine 
Borsato en Naomi van As. Ook beheert 
zij het online modetijdschrift byDanie en 
was ze in 2017 de nieuwe eigenaresse van 
de Amsterdam Fashion Week. Een van de 
laatste dingen die zij aan dit indrukwekkende 
rijtje kan toevoegen is haar kledinglijn 

zaterdag
28 september
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DEKBED 
VAN TEXELSE 
WOL

van 129,- 
nu voor 79,95

DONDERDAG 26 T/M ZONDAG 29 SEPTEMBER

TASTY+
4 DELIGE 
KOOKGEREI 
SET 
Hou je favorieten keukengerei 
bij de hand met deze handige 
set van 4 essentiële twee-in-
een-keukenhulpjes. Houder met 
een Soeplepel plus Schraper, een 
Opscheplepel plus Spatel, een 
Schuimspaan plus Lepel, en een 
Spatel plus Vork. Dat is een totaal 
van acht keukenhulpjes voor 
slimme chefs!

van 24,95  voor 19,95

BRABANTIA TASTY+ 
4 DELIGE BAKSET
van 29,95 nu voor 23,95

* deze actie is geldig in de maand december. Vraag in de winkel naar de voorwaarden

15% - 20% 
KORTING 

OP RAAMDECORATIE , 
GORDIJNEN EN VLOEREN VAN 

VERSCHILLENDE MERKEN

Dideco@Home is een familiebedrijf. We bieden alles aan op het 
gebied van gordijnen, raamdecoratie en vloeren. Onze service bestaat 
uit gratis opmeten en gratis monteren van de producten, omdat 
we het belangrijk vinden dat onze producten goed tot hun recht 
komen. Alles wordt voor u op maat gemaakt.

Eerlijkheid en de liefde voor het vak
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Kadetje Cultuur 
Suzanna Jansen- 
Wael 

Een nieuw boek stond voor Suzanna Jansen 
niet direct op de planning, maar desondanks 
is ze toch opnieuw achter de tekentafel 
gekropen. 

Na het daverende succes van ‘Het Pauper-
paradijs’ bracht Jansen dit jaar het boek ‘Wael’ 
uit. Hierin vertelt zij het verhaal van Wael, 
een 26-jarige student uit Homs, Syrië, nu 

Assen ademt 
Sprezzatura
Sprezzatura
Assen staat in dit jaar in het teken van 
moeiteloosheid, nonchalance en gemak, 
ofwel: Sprezzatura! Deze Italiaanse term is de 
titel van de tentoonstelling van 69 Italiaanse 
meesterwerken die tot en met 3 november 
2019 in het Drents Museum te bewonderen 
zijn. De schilderijen van maarliefst veertig 
Italiaanse kunstenaars geven een inkijkje in 
hoe het land er in de periode van 1860 tot 
1910 voor stond: het was na veel oorlogen 
gelukt om Italië tot één natie te verenigen, 
maar ‘de Italiaan’ moest nog gemaakt 
worden. Kunst heeft hier een belangrijke rol 
in gespeeld en beïnvloed door de Romeinse 
tijd, de renaissance en de barok heeft dat tot 
de werken geleid die nu te aanschouwen zijn 
in het Drents Museum. De schilderijen zijn 
voornamelijk afkomstig uit de collecties van 
vooraanstaande Italiaanse musea, waarvan 
het grootste deel nooit eerder in Nederland te 
zien is geweest.

Fashion show
Ter ere van deze bijzondere tentoonstelling, 
wordt er in de Asser binnenstad op zaterdag 
28 september een modeshow georganiseerd 
met een Italiaans tintje. Ondernemers uit 
heel Assen zullen hieraan deelnemen, waarbij 
de allernieuwste mode- en lifestyle items 
gepresenteerd gaan worden. Meerdere 
catwalks zullen het Koopmansplein sieren 

Interieurstyling 
Trendhopper 
Heb je het idee dat er ‘iets’ niet ‘klopt’ aan je 
interieur, maar weet je niet precies wat, en 
zou je graag wat handvatten willen krijgen om 
aan de slag te kunnen gaan met de inrichting 
van je huis? Kom dan langs voor een mini 
cursus interieurstyling. De interieurstylistes 
van Trendhopper geven jou tips & tricks die 
je zelf makkelijk kunt toepassen. Opstelling, 
kleurgebruik, vormgeving en verlichting 
komen hierbij aan bod.  Kijk voor de tijden 
op pagina’s 6 en 7. Inschrijven vooraf is 
wenselijk. Deze cursus is geheel kosteloos en 
na afloop krijg je een naslagwerk mee, zodat 
je alles wat je geleerd hebt nog eens na kunt 
kijken om er vervolgens zelf mee aan de slag 
te kunnen gaan.

zaterdag
28 september

Nel Kamphuis 
De kantoorvlo, de maanvis en de pyromaan: 
het zijn de namen van een aantal kun-
stige diertjes uit de handen van beeldend 
kunstenares Nel Kamphuis. Haar werk is 
experimenteel en heeft een speels karakter 
door het gebruik van veel kleur en bijzondere 
verftechnieken. Kamphuis studeerde in 2006 
af aan de Kunst Hogeschool ArtEz in Arnhem 
in de studierichting ‘Autonome Kunst’. Het 
jaar daarop ontving zij voor haar werk de 
Saxion Kunstprijs. 

Kamphuis brengt haar kunst tot leven 
door verschillende soorten verf te laten 
stollen en de ‘verfhuid’ die hierbij ontstaat 
te gebruiken voor haar 
twee- en driedimen-
sionale schilderingen 
en collages. Ze is 
gefascineerd door 
beelden die als het 
ware uit zichzelf 
ontstaan door menging 
van de diverse materialen, die ze vervolgens 
verwerkt tot nieuwe beelden met behulp 

en staan allen symbool voor de Asser 
winkelstraten. Op deze catwalks zullen 
de modellen hun items aan het publiek 
showen. Ook vanuit warenhuis Vanderveen 
zal er een afvaardiging modellen meelopen 
die mode, schoenen, accessoires en allerlei 
andere producten uit de verschillende 
warenhuisshops zal presenteren. Om 12.30 
uur zal de eerste show plaatsvinden en na 
een korte pauze zal om 14.30 de tweede 
show te zien zijn. Als klapper op de vuurpijl 
zal modestyliste Danie Bles in de laatste 
show van 16.00 uur haar byDanie-collectie 
voor kinderkleding presenteren. 

Italië-weekend
De modeshow zal tevens onderdeel zijn 
van het Sprezzatura Italië-weekend. In het 
weekend van zaterdag 28 en zondag 29 
september zal het Koopmansplein daarom 
niet het enige plein zijn dat in Italiaanse 
sferen is gehuld. In de gehele binnenstad 
zullen de gladiatoren, ijskramen en vlaggen 
niet over het hoofd te zien zijn. Er zullen 
voor jong en oud talloze activiteiten zijn, 
begeleid door Italiaanse muziek en dans. 
Het zal de afsluiter van een prachtige 
Sprezzatura-zomer 
worden, waarbij 
je je tijdelijk in 
Italiaanse sferen 
waant. 

van fotografie en digitale beeldbewerking. 
Zo verbeeldt zij op geheel eigen wijze haar 
omgeving: het land, de vogels, de bomen, de 
insecten, de vissen en de zee.

Kamphuis is als schilder aangesloten bij het 
Drents Schildersgenootschap. Op vrijdag 27 
september om 17.00 uur zal haar expositie in 
het Kunstcafé geopend worden.

zondag
29 september

zaterdag
28 september

vrijdag
27 september

woonachtig in Amsterdam. Hij ontvluchtte 
de oorlog en moest zijn leven opnieuw 
zien op te bouwen in een nieuw land met 
een -voor hem- vreemde taal en cultuur. 
Jansen vertelt over het boek: ‘Dit is een 
belangrijk verhaal omdat het zo gewoon is. 
Het zou iedereen kunnen overkomen als er 
een oorlog uitbreekt.’ Ze vertelt met klem 
dat het geen uiteenzetting van de Syrische 
oorlog is en ook geen politieke analyses zal 
bevatten. Wél is het een verhaal vanuit het 
perspectief van een ‘gewone’ jongen, bij 
wie het chronologische besef van de oorlog 
soms ontbreekt, omdat een oorlog er anders 
uitziet wanneer je er middenin zit. 

Over deze en andere onderwerpen zal 
worden uitgeweid tijdens het Kadetje Cultuur 
op zaterdag 28 september van 12.00 – 
14.00 uur in de Buningzaal naast Kunstplaza 
Schurer. De kosten hiervan bedragen €14,50, 
waarbij je kunt genieten van een uitgebreid 
lunchbuffet. 

ONTVANG 
EEN GRATIS 
TOEGANGSKAART 
VOOR HET DRENTS 
MUSEUM* 
Bij besteding vanaf €50,- 
bij Warenhuis Vanderveen, 
af te halen bij Kunstcafé 
Schurer op vertoon van de 
kassabon(nen).

* Maximaal één toegangskaart per klant en zolang de voorraad strekt.
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Limited Edition 
Touch Bin 
23/11 L Matt Black
van 179,- 
voor 125,-

Esprit vest  
van 59,99 
voor 29,99

MUZIEK AFDELING

15% 
korting 

20% 
korting 

op alle 
kinderfietsen

op de hele 
John van G 
make-up 
collectie

Stapel
korting 
op alle 
kussen
hoezen

1 = 10%
2 = 20%
3 = 30%

Beth Hart
War in my mind Box edition 
van 21,99 voor 17,99

Game PC
Ultieme Budget Game PC voor Fortnite! 
Probeer hem uit tijdens Vanderveen op 
Stelten. Van 849,- voor 749,-

Velvet 40 panty 
van Kunert

tweede 
halve prijs

Waardebon 
t.w.v. €20,- 

bij besteding van €100,-

& FRIENDS NOW AVAILABLE AT VANDERVEEN’S

15% 
korting 

* Tegen inlevering van deze bon.

Bij besteding van 
minimaal 25,00 krijgt 
elke klant een met GOUD 
bekroonde Drentse droge 
worst GRATIS.

Jubileumacties 25 jaar
Jan Mager Keurslager

Lever uw kassabon in 
tijdens de Vanderveen 
op Stelten en maak kans 
op 1 van de 10 heerlijke 
rollades.

Alle burgers 
elke 4e GRATIS.

Nu alle relaxfauteuils 
met 10% korting

Stof of leder. Small, Medium, 

Large of XLarge

Relax!

25% 
korting 

Esprit legging 
van 35,99 
voor 14,99

Meeneemprijzen tot wel 

70% korting


