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* 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

TAPIJTCENTRUM BEST & EKKERSRIJT 
ZIJN ELKE ZONDAG GEOPEND!

Uw dichtstbijzijnde winkels zijn:
BEST Hoofdstraat 53 (Centrum)
EKKERSRIJT Ekkersrijt 4014 
(Tegenover Ikea)
EINDHOVEN Noord Brabantlaan 68

ALLE 

VLOEREN 

GRATIS 

METEN, BEZORGEN, 

EN MONTAGE!*

OOSTERSE TAPIJTEN DOKTER
VAKKUNDIG GEREPAREERD EN WASSEN. ALTIJD 

GOEDKOPER DAN EEN NIEUW TAPIJT

OOSTERSE TAP I JTEN TABRIZ IAN
Noord Koninginnewal 20A . 5701 NK Helmond
Tel.: 0492 380173 GSM 06 / 49270202

Chloorvrije biologische reiniging & vlekkenverwijdering 
op plantaardige basis zonder kleurverlies.

+ VERWIJDEREN VON MOTTEN EN MIJTEN.

+ TERUGVETTEN EN IMPREGNEREN.

+ REPARATIE VON GATEN EN SCHEUREN.

+ REPARATIE VON FRANJES EN VERSLETEN    

TAPIJTRANDEN.

+ GRATIS LEVERING EN OPHALEN IN EEN 

STRAAL TOT 100 KM

+ WASSEN EN REPAREREN NA BRAND EN   

WATERSCHADE.

5  DAGEN ZOMERACTIE
TAPIJT  WASSEN

Vanaf € 
8,90m²

    Restauratie en 
reparatie alle soorten tapijt!
-20%

GRATIS LEVERING EN OPHALEN IN 
EEN STRAAL TOT 100 KM

2 Tapijten Laten Wassen !!!
EN Het 3e Kleinste Tapijt wordt 

Gratis gewassen !

20 JAAR ERVARING  

Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? Daar 
draait het om in het 
boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm 
en het Veldhovens 
Ondernemers Contact. 
Het boek verschijnt op 27 
september 2015. In deze 
rubriek deelt Studio Giftig 
alvast zijn gevoelens met 
de lezers van De 

Ahrenberger.

VELDHOVEN - “Veldhoven en 
graffiti, is dat een voor de 
hand liggende combinatie? 
Op het eerste oog misschien 
niet, maar in ons dagelijks 
leven wel. Al acht jaar ma-
ken wij als Studio Giftig 
vooral muurschilderingen, 
door het hele land. Zo be-
spuiten we de wanden van 
het ZiggoDome met por-
tretten van popartiesten 
en worden we op Pinkpop 
en North Sea Jazz gevraagd 
als ‘live painters’. Andere 
opdrachtgevers zijn grote 
concerns als Heineken en 
Van der Valk, maar ook klei-

ne bedrijven en festivals. 
Daarnaast maken we steeds 
meer ‘vrij’ eigen werk. Deze 
maand nog voor een exposi-
tie rond Vincent van Gogh 
met bekende graffiti kunste-
naars als Belin (Spanje) en 
Koka (Mexico). Dat was een 
grote eer! In onze studio aan 
de Dorpstraat ontwerpen 

we onze schilderingen en 
maken we illustratief werk. 
Als modellen voor de schil-
deringen vragen we meestal 
familieleden, vrienden of be-
kenden. Het gevolg is dat er 
door heel Nederland muur-
schilderingen te vinden zijn 
met Veldhovense mensen als 
middelpunt. Een voorbeeld 
dicht bij huis is gebouw E 
van het Sondervick College. 
Daar sieren vier generaties 
vrouwen de trappenhal. We 
hebben hier een buurmeisje, 
een nichtje, een tante en een 
oma voor gefotografeerd 
en metershoog op de muur 
geportretteerd. In Oerle 
hebben we ook een ruimte, 
maar meestal zijn we buiten 
Veldhoven aan de slag. Het 
verrast ons altijd dat bijna 
iedereen die we dan spre-
ken Veldhoven wel kent. 
Zelf vinden we Veldhoven 
lastig te omschrijven. Is het 
een stad? Duidelijk niet. Een 
dorp? Daarvoor verschilt het 

toch weer van de dorpen in 
de omgeving. Het is iets tus-
sen een dorp en een stad in. 
We zouden het toejuichen 
als Veldhoven wat uitge-
sprokener was. De vereni-
gingscultuur en het bedrijfs-
klimaat zijn heel levendig, 
maar het straatbeeld mag 
van ons wat spannender. 
Onze droom is dan ook om 

hier op een prominente plek 
een buitenschildering te 
mogen maken. Enerzijds om 
het straatbeeld te verfraaien 
en een opvallend herken-
ningspunt te scheppen. An-
derzijds omdat we graag in 
onze thuisbasis willen laten 
zien wie we zijn en wat graf-
fiti kan doen met een omge-
ving.

Verbonden met Veldhoven: Studio Giftig

Graffiti-artiesten Niels van Swaemen en Kaspar van Leek van Studio Giftig. Foto: Bellus Imago, Paula Anglès en Annemiek Jongeneelen.

Muurschilderingen 
Met VeldhoVense 
Mensen als 
Middelpunt

Graffiti-artiesten Niels van Swaemen (Veldhoven, 1981) 
en Kaspar van Leek (Philipsburg, 1983) ontmoeten 
elkaar in 2006 als ze in dezelfde wijk in Eindhoven 
wonen. Het is het begin van een artistieke en later ook 
zakelijke samenwerking. Vanaf 2011 zijn ze fulltime 
actief als Studio Giftig. Hun fotorealistische stijl oogst 
veel bewondering en de opdrachten stromen binnen. 
Ook wordt hun werk steeds vaker gevraagd voor urban 
art exposities. Eind juni ontvingen ze de Veldhovense 
Cultuurprijs 2015.


