
105

TIPS UIT DE EUREGIO    

Ergonomisch wonder 
bij Leco
Een eivormig zitobject dat beweegt als je
het aanraakt. Dat is de Tumbly. Dit eigen-
zinnige ontwerp van Annet Neugebauer
is, net als de mens, niet gemaakt om te zit-
ten maar om te bewegen. De Tumbly zorgt
ervoor dat je altijd rechtop zit en voorkomt
belasting van de rug en zodoende rug- en
nekklachten. Het contragewicht in de
onderkant zorgt ervoor dat de Tumbly sta-
biel blijft. Typisch een product dat past in
het innovatieve concept en het eigentijdse
designbeeld van Leco. Leverbaar in maar
liefst negen kleuren. 
Leco    Nijverheidslaan 21    Dilsen-Lanklaar  
T +32 (0) 89 790279    www.leco.be

Liege Airport: een goed begin van de vakantie 
Liège Airport, met haar spiksplinternieuwe vertrek-en-aankomsthal, is voor de Euregio een
attractief alternatief voor de komende vliegvakantie geworden. Vanaf komend jaar staan er
weer een aantal nieuwe bestemmingen op het programma. Vanaf Liège Airport werden dit
jaar, met name in het zomerseizoen, zo’n 21 bestemmingen in ruim 1.200 vluchten in een
regelmatige frequentie aangevlogen: Agadir, Alicante, Antalya, Barcelona, Bodrum, Catania,
Corfu, Djerba, Heraklion, Hurghada, Ibiza, Izmir, Kos, Las Palmas, Málaga, Marrakech,
Monastir, Palermo, Palma, Rhódos en Tenerife. Liege Airport is goed aangegeven en licht
direct aan de autosnelweg (E42). Je kunt letterlijk en figuurlijk ‘voor de deur’ parkeren én
voor een democratische prijs! www.liegeairport.com

Julia heeft twee huizen
In het voorjaar verschijnt ‘Julia heeft twee huizen’, een hulpboek voor
kinderen van gescheiden ouders. De zes verhalen over Julia gaan over
scheiding in het algemeen, het gevoel van kinderen van gescheiden
ouders dat ze de ene of de andere ouder verdriet doen, een verhuizing
van een van de ouders, een nieuwe partner en gezinsuitbreiding.
Verhalen om voor te lezen aan kinderen vanaf vijf jaar, een handvat om
verschillende situaties en gevoelens te bespreken. Nicoline Wisse Smit

is gescheiden en moeder van een dochter. Vanuit de behoefte aan een goed kinderboek om
de situatie bespreekbaar te maken, besloot zij zelf een boek te schrijven. ISBN: 9085605202 of
via www.swpbook.com 14,50 euro.
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Rieu presenteert ROnde
ROnde, de nieuwe cd van Jean-Philippe
Rieu, is op z’n minst veelzijdig te noemen.
Zijn laatste composities, zang en ingespro-
ken gedichten vormen samen een bijzonder
geheel. De cover van de cd is een detail uit
een van de schilderijen van Jean-Philippe.
Jean-Philippe: “Voor mij komt alles wat in
mij zit samen, het wordt rond." De cd ROnde
is te koop via www.jp-rieu.com.

‘Sjpegel van Leefde’, de nieuwe cd van Dora van Heumen
Landelijke bekendheid kreeg de Steinse sopraan Dora van Heumen dankzij
het tv-programma ‘Una Voce Particolare’ van Ernst Daniël Smid. En nu, vlak
voor de feestdagen, is er een nieuwe cd van haar uit. Op deze schijf worden
duidelijk de grenzen verkend van de Limburgse muziek en het klassieke reper-
toire. Dat is te horen aan de keuze van de nummers en aan de unieke arrange-
menten. De liederen uit het wereldrepertoire zijn door Dora zelf uitgekozen
en werden door verschillende tekstschrijvers in het Limburgs vertaald. Echter

één nummer, ‘Doe bès d’r nog’, schreef ze zelf samen met haar producer Jo Deusings. Daarbij
werden ze bijgestaan door Peter van Kempen en Koos Snijders. Het genre beweegt zich via
muziek van de wereldberoemde componisten Andrew Lloyd Webber, H. Arlen en Frédéric
Chopin tot aan Robert Stolz. Liederen die ook door de wereldsterren als Barbra Streisand, Sarah
Brightman en Maria Callas werden vertolkt, zingt Dora van Heumen nu in het Limburgs. Een
aanrader van de eerste orde. info: www.doravanheumen.nl
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