EEN KIJKJE IN
DE KEUKEN
BIJ DE
Mensen kunnen bij DE WANDELFABRIEK terecht voor een
clinic over onderhoud van schoeisel en hun outdoor kleding.
De firma Grangers verzorgd de clinic. Zij bieden een hele
lijn producten waarmee schoeisel en kleding optimaal blijft
functioneren.

Galerij de Hamer heeft speciaal voor Kijkje in de Keuken
een bijzondere collectie vloerkleden van Perletta Carpets in
de winkel met prachtige patronen, kleuren en deze dag voor
aantrekkelijke prijzen, misschien zit er voor jou wel een mooi
kleed bij ......

Bij GORKINK verzorgt Meesterbindster Ingrid Lenderink
doorlopend een kinderworkshop, de kinderen kunnen een
bloemenketting of een bloemenvaasje maken.
De prijs bedraagt €2,50 p.p. Aanvang 11.00 -16.00 uur

Portproeverij bij Wijnkoperij Henri Bloem, op de proeftafel
staan verschillende soorten port deze dag, ieder met een eigen
smaak en verhaal, proef en ervaar.

Piano Battle bij KEYMUSIC, met Guus Essers, Ruud van Eldik
en Special Guests, 28 oktober van 15.00 tot 17.00 uur WIE
GAAT DE BATTLE AAN.... Gewoon leuk komen kijken mag
natuurlijk ook en dit alles onder het genot van een hapje en
een drankje.

MIDDELINK KOKEN & TAFELEN bestaat 98 jaar! Kom
op de demonstratie van Valira koekenpannen. Valira
koekenpannen, pannenkoekenpan, grillpan en wok worden
gemaakt van gegoten aluminium en trekt dus niet krom,
ook ideaal voor inductie. Wij laten u het graag zien.
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Zaterdag 28 oktober,
Slaapadvies i.s.m. Fysiopraktijk
ZATERDAG 28 OKTOBER | OKTOBER WOONMAAND
Hoogendoorn
en
.
TIJDENS KIJKJE IN DE KEUKEN ZIJN ER ZAKEN DIE
Met vele speciale actie’s!
IETS VAN HUN SPECIALITEIT UITLICHTEN.
Inclusief een hapje en een drankje.

KOM, KIJK, VERGELIJK en maak een PROEFRIT op een E-Bike
Aanstaande zaterdag kunt u profiteren van
een EXTRA KORTING van 10% op de toch al
lage prijzen van onze E-Bike Collectie
Matrabike is al 25 jaar lang het vertrouwde adres
voor stadsfietsen, mountainbikes, transporters,
Oma/Opa-fietsen en topmerken E-Bikes.
Alleen verkrijgbaar in onze winkel aan de Asselsestraat..2 Jaar garantie en gratis bezorging aan huis

DE GROOTSTE EN DE GOEDKOOPSTE E-BIKE SPECIALIST
RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT NAAR KLANT
Asselsestraat 63, 7311ED Apeldoorn

Zaterdag 28-10 pakt MIDDELINK SLAAPMODE groots uit!
De expert van de Eastborn fabriek komt uitleg geven over
de techniek achter de Boxspring Nummer10 van Eastborn,
geen vraag hoeft onbeantwoord te blijven. Verder zijn er
fysiotherapeuten van de praktijk Hoogendoorn aanwezig die
u alles over de juiste lighouding kunnen vertellen. Deze dag
Eastborn en Mline super aantrekkelijk geprijsd!

Iedereen houdt van Sushi maar niet iedereen weet hoe je
sushi maakt of draait dus daarom stellen wij onze keuken
open om eens een kijkje te nemen achter de schermen van
de sushi wereld. U bent van harte welkom vanaf 10 uur tot
.... bij BENTO Beef & Sushi. Voor € 5,- p.p. draait u uw eigen
Sushi roll.

In GALERIE ZAAY! kun je kunstwerken bewonderen en
natuurlijk ook kopen. Een van de kunstenaars laat zien hoe
haar schilderijen tot stand komen. Laag voor laag gaat zij met
verf aan de slag. Ze vindt het leuk als je vragen stelt!

Tijdens een kijkje in de keuken van MATRABIKE APELDOORN
kunt u kennismaken en profiteren van een eenmalige extra
korting van 10% op de toch al unieke lage prijzen van de
E-Bikes van Matrabike Kom gerust eens binnen en ontdek de
ruime collectie merk e-bikes.

Bij WORTELWOODS kunnen kinderen tot 12 jaar een Kijkje
in de Keuken nemen van de werkplaats en zelf een eigen
wandplank maken, van 11.00 tot 16.00 uur, GRATIS.

Bij BAKKEN & ZO is er voor de kinderen een mini
cupcakeversierworkshopje waar de kinderen gratis een cupcake
mogen komen versieren. In de winkel hebben we diverse
herfst proeverijen en demonstraties met de Kitchenaid.

Wisselende exposities met schilderijen, beelden,
keramiek, textiel, etc. van diverse kunstenaars.

HET IS TIJD OM JOUW
WANDELSCHOENEN EENS
GOED TE VERWENNEN

Interieur | Kado | Advies | Styling

ZATERDAG 28 OKTOBER
VANAF 11:00UUR
GRATIS WORKSHOP:
Hoe onderhoud ik mijn
wandelschoenen
en waterdichte kleding!

Tijdens een kijkje in de
keuken hebben wij
vloerkleden van
Perletta Carpets
met patronen in
verschillende kleuren
en speciale prijzen.

Door de onderhoudsexpert
van granger’s

BELANGRIJK! NEEM JE EIGEN WANDELSCHOENEN MEE

Asselsestraat 43 7311 ED Apeldoorn
Open op:
donderdag 14.00 – 17.00 uur, vrijdag en
zaterdag 11.00 – 17.00 uur of op afspraak.

VERLOTING:
ONDERHOUDSPAKKET!
Asselsestraat 59 Apeldoorn
www.dewandelfabriek.nl

Zaterdag 28 oktober,
Slaapadvies i.s.m. Fysiopraktijk
Hoogendoorn en
.
Met vele speciale actie’s!
Inclusief een hapje en een drankje.
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een veilig en vooral lekker biologisch
De Groene Weg Apeldoorn
kwaliteitsproduct garanderen.
Asselsestraat 31
7311 EC Apeldoorn
055-522 56 35
apeldoorn@degroeneweg.nl
apeldoorn.degroeneweg.nl/

Meubels van Imperial Collection & Prades
Perletta Carpets | Plaids & Kussens | Gordijnen
Stout Verlichting | Tierlantijn | Duran
Emma Bridgewater | Black Pottery | Luxoria Kristal
Decoratie en meer…

Asselsestraat 50 Apeldoorn

OKTOBER WOONMAAND.
De dagen worden korter, we gaan het
binnen weer extra gezellig maken,
tijd voor iets nieuws in je interieur,
een vloerkleed om je zithoek echt af
te maken of die mooie lamp om bij
te lezen er is voor ieder wat wils in de
Asselsestraat. Een groot aanbod aan
woonwinkels maar ook vele andere
speciaalzaken, winkels waar je plezierig
ontvangen wordt en met een goede
service, de Asselsestraat heeft het
allemaal.
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BEST SUSHI
IN TOWN
ASSELSESTRAAT 62 | APELDOORN
TEL: 055-221 02 02

