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Voor de koning!
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Cursus over de
klassieke muziek
DORDRECHT - Muziekhisto-

risch Bureau Musica Docet
biedt de gelegenheid aan
muziekliefhebbers om een
spannende
ontdekkingstocht te maken door de geschiedenis van de muziek.
Al doende krijgen vormen,
stijlen, periodes en componisten meer betekenis in
hun onderlinge samenhang.
Via halteplaatsen als Parijs,
Venetië, Arezzo, Londen en
Leipzig krijgen Middeleeuwen, Renaissance en Barok
een stem door de vele muziekfragmenten in topuitvoeringen. De cursus vindt
plaats in de Europazaal van
de Baptistengemeente aan
Vrieseweg 64. Kosten 150
euro. Meer info: www.musicadocet.nl of 06-50626934.
De Dordtse kunstenaar Martijn de Rijke toont de mooie tas voor Maxima en de strik voor de koning
Foto: Piet de Meer
en hij wil ook de prinsessen verrassen. 

Maandag 27 april is het
Koningsdag. Koning
Willem Alexander,
Koningin Maxima en de
drie prinsessen vieren
dat in Dordrecht. Veel
Dordtenaren zijn al bezig
iets moois te maken.
door Piet de Meer
DORDRECHT - Martijn de Rij-

ke glimt van trots. Hij heeft
een fraaie tas voor de koningin gemaakt en wil ook
de koning en de prinsessen
verrassen. Hij vertelt: “Toen
ik hoorde dat Koningdag in

Dordrecht ging plaatsvinden werd ik enorm geïnspireerd. En dan vooral door
Koningin Maxima. Zij is een
zeer opvallende verschijning. Beter gezegd: ze ziet
er fenomenaal uit! Ze toont
lef in de mode en weet zich
te onderscheiden.” Martijn
de Rijke is ontwerper van
bijzondere tassen en werkt
veel met gekleurde autogordels. Hij ging meteen aan de
slag. “Dit is een clutch, dus
een handtas in de kleuren
rood, wit en blauw en oranje
erin verwerkt. Het is onwijs
gaaf als de koningin dit op
Koningsdag kan dragen”,
zegt hij. Martijn vindt dat

hij ook voor de koning iets
moest ontwerpen. “Dat is
een mooie oranjestrik van
autogordels geworden met
de kleur van de Nederlandse
vlag erin verwerkt. Ook voor
de meiden heb ik iets moois
gemaakt. De prinsessen krijgen een diadeem met een
strik en ook daarin is oranje
verwerkt. Voor kroonprinses
Amalia met glitters erop.”
Het is de droom van Martijn
de Rijke om deze creaties
voor Koningsdag aan het koninklijk gezin te mogen aanbieden. “Ik zou het werkelijk
fantastisch vinden als ze dit
op Koningsdag in Dordrecht
meenemen.”

‘Omgaan met de
beperkingen’
DORDRECHT - Longpunt Dor-

drecht houdt maandag 12
januari
een bijeenkomst
voor mensen met een chronische longaandoening en
hun partners of mantelzorgers. Het samenzijn duurt
van 14.00 tot 16.00 uur. Het
thema in de Grand Salon
van Verpleeghuis Crabbehoff aan de Groen van Prinstererweg 38 is: ‘Accepteren
of aanpassen? Omgaan met
beperkingen’. Revalidatiecentrum Revant, expertisecentrum longrevalidatie uit
Breda gaat dit onderwerp
bespreekbaar maken. Gratis
toegang.

Beginnerscursus Tai Chi
van start met proefles
DORDRECHT - Dinsdag 13 janu-

ari start een nieuwe beginnerscursus Taoïstische Tai
Chi: interne kunsten voor
gezondheid. De cursus begint met een gratis proefles.
Iedereen is daarbij welkom
om zelf te ervaren wat deze
interne kunsten zijn en wat
het voor je eigen gezondheid
kan betekenen. De proefles
is van 20.00 tot 22.00 uur
in Gymzaal Sport+ aan de
Maria Montessorilaan 3 op
het Leerpark. Aanmelden is
niet nodig.
Taoïstische Tai Chi™ interne kunsten voor gezondheid
is een vorm van tai chi die
specifiek gericht is op het
verbeteren van de gezondheid. De zachtheid van de
bewegingen maakt deze
eeuwenoude Chinese bewegingskunst geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd of
lichamelijke gesteldheid.
De vele strekkingen en draai-

ingen zorgen voor sterkere
botten, beter functionerende
spieren, soepele gewrichten,
een beter evenwicht en een
verbeterde
bloedsomloop
en lymfedrainage. Dit alles
heeft een positief effect op je
gezondheid, waardoor mensen met chronische aandoeningen zoals de ziekte van
Parkinson, reuma, artrose,
MS, hartklachten, COPD
hier veel baat bij hebben.
Naast de fysieke effecten ervaren veel beoefenaars ook
een weldadige rust in het
denken. Het uiteindelijke
doel van deze taoïstische
training is om lichaam en
geest weer in balans te brengen met jezelf en je omgeving. In deze training ligt de
nadruk op vriendelijkheid,
vrijgevigheid en behulpzaamheid voor anderen,
waardoor je je eigen spanningen en zorgen makkelijker los kunt laten.

Taoïstische Tai Chi is specifiek gericht op het verbeteren van de
gezondheid. De proefles wordt dinsdag 13 januari gegeven.

Kent u de OuderenOmbudsman?
Die wijst u de weg!

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)

draadloos genieten van waanzinnig goed geluid
ADVERTORIAL

Nieuwe oplossing bij hoesten
1

Ook geschikt bij nachtelijke hoest

CALKHOVEN heeft wat vrouwen willen zien ... geen kabels.
De laatste generatie systemen van BOSE loopt namelijk voor op het gebied van draadloze
connectie. Wie zit er nou nog te wachten op rommelige kabels als dit niet meer hoeft.
Neem bijvoorbeeld de draadloze subwoofers, de integratie met uw eigen WiFi netwerk of
de mogelijkheden van BlueTooth. Dit, gecombineerd met oogstrelend design en weergaloos geluid, is BOSE.
Kom langs bij CALKHOVEN en ontdek wat BOSE voor u kan betekenen.

Bose Lifestyle® 135 Series II
Draadloos HiFi systeem

Draadloze subwoofer

werkt zelfs door dichte
kastdeuren heen
slechts één simpele afstandsbediening
voor al uw apparatuur

Woonkamer

Lifestyle 535
- De allerbeste 5.1 ter wereld
- Dynamische surround
- Compact en strak design
- Vol en weergaloos geluid
- Eenvoudige bediening

Slaapkamer Tuin

Soundtouch 30,
20 en portable
Internetradio en uw gehele
muziekbibliotheek streamen
met één verbluffend systeem.
Keuze uit drie varianten.

CALKHOVEN - De Schoof 32 - Hendrik Ido Ambacht - www.calkhoven.com

Slecht slapen staat met stip
op nummer 1 als meest
hinderlijke klacht bij hoesten. Maar liefst 83% van de
mensen geeft dit aan. Er is
nu een nieuwe oplossing:
A.Vogel Hoestsprays2. Deze
helpen snel en effectief bij
hoest, ook ’s nachts.
Vastzittende hoest
Hoesten is een reﬂex van het
lichaam om slijm en stofdeeltjes uit de luchtwegen naar
buiten te stoten. Door een
verandering van houding –
bijvoorbeeld van de hele dag
staan en zitten naar liggen in
bed – komt er een andere druk
op de slijmvliezen. Je slijmvliezen denken dat dat er weer
iets ‘op te hoesten is’. Dit leidt
tot extra hoesten. Daarnaast
verplaatst het slijm zich in de
luchtwegen naar de keelholte
waardoor je ook meer gaat
hoesten.
Droge kriebelhoest
Droge kriebelhoest is het gevolg van prikkeling of irritatie
van de keel bijvoorbeeld door

slecht geventileerde ruimtes
of droge lucht. Bijna de helft
van de mensen geeft aan dat
ze slecht kunnen slapen door
droge kriebelhoest.
Nieuwe1 oplossing
De A.Vogel Hoestsprays
helpen snel en effectief bij
hoest, ook ’s nachts. Wanneer
je ’s nachts in bed last hebt
van hoest pak je makkelijk
de hoestspray van je nachtkastje, waardoor je je bed
niet uit hoeft. Even sprayen
en klaar. Er komt geen lepel
aan te pas.

A.Vogel Hoestsprays
nr 1. Bij droge kriebelhoest
nr 2. Bij vastzittende hoest
zijn verkrijgbaar bij drogist,
apotheek, supermarkt en
gezondheidswinkel.
Meer weten? Bel de
A.Vogel gezondheidslijn
0900-2464646 of kijk op
avogel.nl.
Adviesprijs € 8,99

‘Je hoeft je
bed niet
meer uit!’
Makkelijk mee te nemen
Natuurlijk zijn de A.Vogel
Hoestsprays ook overdag
erg makkelijk. Ze kunnen
mee in de tas voor allerlei
andere hoest-situaties: in de
auto, op het werk, tijdens het
winkelen, etc.

1Nieuw:

Hoestspray bij
vastzittende hoest
hulpmiddel, lees voor
gebruik de gebruiksaanwijzing.

2Medisch

