
VERRASSEND NIEUW EVENEMENT IN DE EUSEBIUSKERK
Arnhem is een nieuw evenement rijker: de ViltExpo! De ViltExpo is 
een tweedaagse, trendy happening met VILT als rode draad. Vilt wordt 
tegenwoordig steeds vaker gebruikt in interieur en mode, maar ook in 
de kunst. Vilt is hip! 

Op de ViltExpo wordt u ondergedompeld in de laatste trends en talloze 
moderne toepassingen van dit veelzijdige materiaal. Geniet van een 
spraakmakende modeshow van bekende ontwerpers uit de mode- en 
viltwereld en van prachtige exposities van vermaarde viltkunstenaars. 
Kijk uw ogen uit bij de stands met inspirerende woonideeën en vind 
alles wat u nodig heeft om zelf aan de slag te gaan tussen de materialen 
en benodigdheden. 

Vilt wordt vervaardigd door de samenpersing van wol. Het is misschien 
wel de eerste vorm van textiel die de mens ooit gebruikte. Een product met 
geschiedenis dus, maar juist nu weer helemaal trendy! Met vilt kan alles, 
van designproducten tot simpele functionele woonaccessoires. Het is een 
geliefde stof voor ontwerpers: kleding, mode- en woonaccessoires, kunst, 
decoraties en sieraden, ieder ontwerp is uniek! 

Op zaterdag 28 maart om 15.00 uur is er een geweldige modeshow met 
kleding en accessoires van onder meer: Annie Veldkamp, Brigitte 
Eertink, Charity van der Meer en Miriam Verbeek. De kleding wordt 
op spectaculaire wijze geshowd door een dancecrew van MaxStudios 
uit Arnhem. 
Op kunstgebied zijn er verschillende, zeer uiteenlopende 
exposities van viltkunstenaars zoals Lidwina Charpentier, 
Marianne Mol en Ellen van der Wiel. Daarnaast kunt u op 
zondag 29 maart lezingen bijwonen van o.a. Beatrice 
Waanders uit Rotterdam over ‘De bijzondere werkwijze van 
The Soft World’. 
Eén ding is zeker: u zult op de ViltExpo op allerlei manieren 
inspiratie opdoen! En wilt u het vilten zelf ook eens 
uitproberen? Dat kan! Er zijn verschillende workshops en 
demonstraties die u de nieuwste technieken leren. Kijk voor 
het volledige programma op de website.

Koop uw tickets online via www.ViltExpo.nl en bespaar 
€1,50 per ticket. De entree bij de kassa is €7,50 p.p. 
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis en de entree voor 65+ers 
is altijd €6,00. Verschillende kortingsacties kunnen niet 
met elkaar gecombineerd worden.

ViltExpo, 28 en 29 maart 2015
Eusebiuskerk • Kerkplein 1 • Arnhem
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Onze vakmensen 
komen het tapijt 
graag bij u leggen.

THUISTHUISTHUISTHUISin trap-
TRAP-BEKLEDING‘GAEVA-NEW’€ 395,-Inclusief leggen en lijmen!*in trap-

bekleding

PROJECTTAPIJT ‘GAEVA-NEW’ 
OOK GESCHIKT VOOR WOON- EN SLAAPKAMER
De Gaeva-New is een projecttapijt en kan in veel 
verschillende ruimtes worden toegepast. Dit 
bouclétapijt heeft al sinds jaar en dag een prima
prijs-kwaliteitverhouding.

 Super slijtvast

 100% anti-statisch

 Verkrijgbaar in 14 kleuren

NU VOOR:

€ 19,13
PER M2

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

BEKIJK OOK ONZE ANDERE ACTIES OP WWW.TAPIJTCENTRUM.NL

Uw dichtstbijzijnde winkels zijn:
TAPIJTLAND BEUNINGEN 
Hadrianussingel 24 
(Woonboulevard de Heuve)
WIJCHEN Graafseweg 773 

TAPIJTCENTRUM WIJCHEN  
IS ELKE ZONDAG GEOPEND!
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Stichting Liz: ‘Een rolstoel in de 
klas moet iets normaals worden’
Door kinderen met en 
zonder beperking samen 
op te laten groeien 
ontwikkelen ze zich beter 
en kweek je meer begrip 
tussen elkaar. Het is één 
van de uitgangspunten 
van Stichting Liz, die 
sinds kort in Brede School 
De Geldershof in Lent is 
gevestigd.

Door Wouter de Vries

Lent - De stichting start bin-
nenkort de eerste klas in 
Gelderland die werkt met de 
nieuwe aanpak. Kinderen 
zijn welkom (zie kader).
De klas is een initiatief van 
ouder, docent en welzijns-
werker Esther de Bruijn-
Tobé uit Nijmegen-Noord. 
Ze zag in de Waalsprong een 
gebrek aan plekken voor kin-
deren met een beperking en 
stoorde zich aan de huidige 
aanpak van deze groep. “Er 
is nu maar weinig interactie 
tussen ‘normale’ kinderen 
en die met een beperking. Ze 
worden vaak afgezonderd in 
aparte instellingen, ver weg 
van het reguliere onderwijs, 
en staan zo niet meer in de 
maatschappij.”
Volgens Esther een gemiste 
kans, want meer contact 

met anderen verbetert niet 
alleen de ontwikkeling van 
het kind, het zorgt daar-
naast voor meer bewust-
zijn voor elkaar en minder 
discriminatie. “Als je vanaf 
jongs af aan nooit bent ge-
confronteerd met mensen 
die ‘anders’ zijn dan blijft 
het iets heel vreemds. Het is 

dan moeilijk om daar begrip 
voor te hebben. Een rolstoel 
in de klas zou iets heel nor-
maals moeten worden.”
Bij de stichting, vernoemd 
naar het verstandelijk be-
perkte nichtje van Esther, 
kunnen kinderen van 0 tot 
ongeveer 12 jaar met een 
meervoudige beperking te-
recht, bijvoorbeeld een ont-
wikkelingsstoornis, (lichte) 
gedragsproblemen of autis-
me, maar ook kinderen met 
een lichamelijke handicap 
zoals doof- en blindheid zijn 
welkom in het onderwijs-
programma of de buiten-
schoolse opvang.
De gediplomeerde begelei-
ders hebben nauwe banden 
met onder meer gedrags-
kundigen, therapeuten, ge-
barentaalcoaches en andere 

professionals. Ouders zijn 
ook vrij om hun eigen zorg-
verleners te kiezen en op 
school te laten komen.
Om de interactie tussen kin-
deren te bevorderen wordt 
het normale dagritme van 
basisschool De Geldershof 
en KION Kinderopvang zo-
veel mogelijk nagebootst. 
De leerlingen doen mee met 
vieringen, eten gezamen-
lijk en spelen op hetzelfde 
schoolplein. Daarnaast be-
zoeken ze elkaar regelmatig 

in de klas om samen leuke 
activiteiten te doen. Esther: 
“Het zou mooi zijn om in 
de toekomst in iedere basis-
school zo’n groep te hebben. 
Voor ouders met meerdere 

kinderen waarvan er één 
een beperking heeft is het 
ook prettig. Broertjes en 
zusjes kunnen dan naar de-
zelfde school om samen te 
spelen en op te groeien.”

Handpop Max en het bijbehorende boekje worden regelmatig gebruikt om de kleintjes van de 
kinderopvang en De Geldershof uit te leggen wat een handicap betekent. Foto: Wouter de Vries

‘contact verbetert 
ontwikkeling en 
zorgt voor meer 
bewustzijn’

Stichting Liz wordt ondersteund door de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind en is gevestigd in 
het dagcentrum van KION op Brede School De Gelders-
hof, Laauwikstraat 11 in Nijmegen-Noord. De groep 
bestaat uit maximaal zes kinderen per dagdeel. Meer 
informatie en aanmelden via: 06-46625540, info@stich-
tingliz.nl of de website: www.stichtingliz.nl.

Gratis coaching 
voor vrouwen
nijmegen - ‘Bep en Fatima’ 
is een netwerk van vrouwe-
lijke professionele coaches/
trainers. Na een succesvolle 
start  in  Arnhem is er sinds 
kort ook een groep actief in 
Nijmegen. Zij coachen en 
trainen - naast hun betaalde 
werk in  bedrijfsleven,  zorg 
of onderwijs- op vrijwillige 
basis andere vrouwen die 
zelf daarvoor de financiële 
middelen niet  hebben: mi-
nimum inkomen of lager. De 
coaching is gericht op per-
soonlijke ontwikkeling. 

www.bepenfatima.weebly.
com. 

Jazz-giganten op 
Music Meeting
nijmegen - Grote namen uit 
de jazz zijn toegevoegd aan 
de line-up van 31st Music 
Meeting op 23, 24 en 25 mei. 
Tijdens het Pinksterweek-
end klinkt in Nijmegen de 
meest bijzondere muziek 
uit alle delen van de wereld. 
Op het programma staat de 
samenwerking tussen de be-
faamde pianist Brad Mehl-
dau en drummer Mark Gui-
liana. Guiliana treedt ook op 
met zijn band Beat Music, 
die het begrip jazz stevig op-
rekt. Daarnaast presenteert 
Music Meeting twee pri-
meurs: Esther Rada en The 
Baylor Project, de soulvolle 
jazzband van zangeres Jean 
Baylor en Marcus Baylor.

www.musicmeeting.nl






