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Klassiek

Frank Groothof speelt Peer Gynt in het kader 
van de Muziek Biennale Niederrhein 2010. 
Peer Gynt is een markant fi guur, een vrijbuiter, 
die zich gevangen voelt in zijn bekrompen 
dorp. Hij wil niet werken of een vak leren; hij 
wil avonturen beleven, dansen en vrolijk zijn. 
Er gebeurt vanalles in dit spannende verhaal 
op muziek van Edvard Grieg. Frank Groothof 
(1947, Amsterdam) heeft een rijk oeuvre aan 
kindervoorstellingen op zijn naam staan, maar 
is bij het grote publiek vooral bekend van zijn 
werk voor Sesamstraat en Het Klokhuis. 

Details: zondag 31 oktober 2010 I 15.30 uur 
Cultureel Podium Maria Roepaen I vanaf 6 
jaar I www.muziekbiennaleniederrhein.eu 

Anti-bluts
PoppenVILLA

Deze viltpoppetjes kan niemand weerstaan. Ze zijn zo klein en schattig, dat je ze meteen wilt maken! Of je nu voor de 
superzoete Bibi Baboesjka valt of voor de coole Wolfkapje, deze schatjes in handpalmformaat doen je hart direct smelten. 
Met een schaar, naald en draad, en wat vrolijk gekleurde lapjes vilt ben je klaar om te beginnen. En met behulp van de sim-
pele stapvoorstapuitleg, de duidelijke patronen op ware grootte en inspirerende foto’s uit Schatjes kan iedereen zó aan de 
slag. Wij mogen maar liefst 10 exemplaren weggeven van Schatjes! Laat uw ‘schatje’ een mooie tekening maken van een 
poppetje en stuur deze vóór 15 oktober 2010 naar Navenant o.v.v. Schatjes, Kraanpoort 10, 6041 EG Roermond. De inzenders 
met de mooiste tekening winnen een boek.

Schatjes I Nelly Pailloux I Gottmer Uitgevers Groep I ISBN: 978-90-230-132 0-0  I Prjis: € 7,50

klein 
maar dat vinden prinsessen en piraten helemaal niet erg! Laat 

die regen maar plenzen deze herfst! Met deze laarsjes komen de 
kinderen veilig droog op school. En op de terugweg? Stampen 

maar in die plassen! Deze twee exemplaren kinderlaarzen 
zijn van (natuur)rubber met een laagje textiel van binnen. De 
laarzen zijn onder andere te verkrijgen bij www.chimaeru.nl. 
Voor elke geplaatste bestelling doneren zij een gedeelte van 

het bedrag aan Mirtos animal project. Met dat geld kan deze 
stichting honden en katten een beter leven geven. 

Altijd maar standaard een appel mee 
naar school, omdat die nu eenmaal het 
best bestand is tegen een botsende 
en stotende schooltas? Vacu Vin komt 
met een serie handige hulpjes op de 
markt die vers fruit beschermen tegen 
vervoer. Zo kan deze Kiwi Guard mak-
kelijk mee naar school en maakt hij 
een geblutste kiwi tot verleden tijd. 
Tevens heeft het praktische item een 
meegeleverde bestekset. Wij willen er 
op de redactie ook een! 

Meer informatie: www.vacuvin.com

voor kids
Deze poppenvilla, ontworpen door Liliane Limpens uit Maastricht, is met de beste wil 
in de wereld geen poppenhuis meer te noemen. Het speelmeubel op wielen is gemaakt 
van duurzaam materiaal en speciaal gemaakt voor jongens- en meisjespoppen 
van 30 cm. Dit is een uniek concept, omdat andere poppenhuizen bedoeld 
zijn voor popjes van 10 tot 12 cm. Het Limburgs design is niet puur 
bedoeld ter vermaak. Liliane legt ons de impliciete boodschap uit, die ze 
wil uitdragen naar de kinderen: “Kijk, hier is een villa speciaal voor jullie 
kinderen: de poppen. De villa is sterk, verrijdbaar en uitgevoerd in 
duurzame, design materialen. Daar is niet op bezuinigd. Integendeel. Als 
jullie kinderen gelukkig zijn, draagt dat bij aan jullie eigen geluk.”  

Er zijn twee versies van de droomvilla voor kinderen: LILIANE leading en 
LILIANE light. De LILIANE leading is terug te vinden in kinderopvangcentra, 
huisartspraktijken, vrouwenopvangcentra, ziekenhuizen, centra voor 
kinderpsychotherapie en bij kinderen thuis. Spelen met de poppenvilla kan 
een therapeutische werking hebben en/of het samenspel bevorderen. 

Lilane Limpens is genomineerd voor een Award voor de Federatie Zakenvrouwen 
‘Vrouwelijke Ondernemer 2010’. Meer informatie: www.liliane.eu
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