
Net even anders – steeds weer wat nieuws  

Een aanrader voor feesten, partijen, vergaderingen en congressenEen aanrader voor feesten, partijen, vergaderingen en congressen
Uitsluitend eerlijke en natuurlijke producten

In de top van Warenhuis VanderveenIn de top van Warenhuis Vanderveen
Met een fenomenaal uitzicht over het Koopmansplein

Uitsluitend eerlijke en natuurlijke producten
Inclusief kunstgalerie en buitenterras onder de rook van De Nieuwe Kolk

Met een fenomenaal uitzicht over het Koopmansplein
 Locatie ontworpen door internationaal bekroonde toparchitect
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Ook voor feesten, events en vergaderingen

Samalas beschikt over een buitenterras en een prachtige grote 
extra ruimte, met alle faciliteiten voor bedrijfsborrels, feesten, 
recepties, theater, � lm, muziek en meer. Informeer naar de 
aantrekkelijke arrangementen. We geven graag samen met u 
een creatieve touch aan uw event. Wilt u exposeren of hee�  u 
een goed idee? Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen!

Creatieve ontmoetingsplaats

Samalas is de naam van de beroemde vulkaanuitbarsting in 
1257 op het eiland Lombok in Indonesië. De gevolgen van 
deze uitbarsting waren destijds ook in Nederland merkbaar. 
Sommigen brengen de groei van de stad Assen zelfs in 
verband met deze uitbarsting.

Samalas staat voor verbinding, vernieuwing en groei. Samalas 
wil een creatieve en veilige ontmoetingsplaats zijn voor 
iedereen. Met aandacht voor bewust leven, duurzaamheid en 
ontwikkeling. Mensen met een beperking zijn van harte 
welkom om te komen werken bij Samalas. Daartoe werkt 
Samalas samen met Vanboeijen.

Even lekker zitten en uitstijgen boven 
de bedrijvigheid…
Samalas is een nieuw internationaal lunch- en kunstcafé in Assen, op de bovenste 

verdieping van Warenhuis Vanderveen. Een toplocatie met een schitterend weids uitzicht. 

Een fantastische plek om even tot rust te komen en te genieten van betaalbare (inter)na-

tionele lunchgerechten, gemaakt van eerlijke en natuurlijk producten. Compleet met een 

kunstgalerie waar verschillende kunstenaars exposeren. Een inspirerende plek waar u 

even lekker kunt zitten, lunchen, kijken, mijmeren en opladen. U bent van harte welkom!

Een wereldlocat ie 
De aanbouw is een ontwerp van 

de architecten Herman Hertz-

berger en Laurens Jan ten Kate. 

Herman Hertzberger ontving 

in 2012 voor zijn gehele oeuvre 

de hoogste internationale 

architectuurprijs, de RIBA Royal 

Gold Medal. 

Een goed idee!

Bel of mail voor 
informatie of 
reserveringen:
06–17910013
post@samalas.nl

Waar?

Warenhuis Vanderveen Assen

De bovenste verdieping

Koopmansplein 16

9401 EL Assen

Telefoon 06– 17910013

E-mail post@samalas.nl

www.samalas.nl
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