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De Estafette van Wageningen
tekst: José Breekveldt

foto: Johan Mulder

In ‘Estafette van Wageningen’ wordt iedere week een min of
meer bekende Wageninger geportretteerd. Deze geeft het stokje
vervolgens door aan een andere Wageninger. Deze week is Krista Piron aan de beurt.

Sta positief in het leven!
Naam: Krista Piron
Geboren: Op 30 oktober 1956 in
Rumburk, Tsjechië. Ik ben nog
achter het IJzeren Gordijn opgegroeid. Natuurlijk waren er beperkingen en was er geen vrijheid van meningsuiting. Maar
je wist niet beter.
Woonplaats: De liefde heeft mij
naar Nederland gebracht. Als
Tsjechische was het best moeilijk in het begin, maar het Nederlands kreeg ik vrij snel onder
de knie. Sinds 1975 woon ik met
plezier in Wageningen.
Verliefd, verloofd, getrouwd,
kinderen: Bijna 35 jaar getrouwd met Paul. We hebben
twee dochters Janett (35), die
binnenkort gaat trouwen met
Robert. Cecil (32) is getrouwd
met Wolfgang en zij wonen in
Duitsland met hun zoon Oliver
van 3½ jaar. Helaas zien we
hem niet zo vaak. Maar met de
feestdagen of in vakanties reizen wij regelmatig naar Duitsland of komen zij naar ons.
Dieren: We hebben negentien
jaar lang katten gehad, maar ik
begin er niet meer aan. Bij vakanties of weekendjes weg,
moet je altijd zorgen voor oppas.
Geloof /levensmotto: Ik ben katholiek opgegroeid maar doe er
niets meer mee. Wel geloof ik
dat er meer is tussen hemel en
aarde, maar om daar nu elke
week voor naar een kerk te
gaan... Ik geloof op mijn eigen
manier. Vooral jezelf blijven en
positief in het leven staan vind
ik belangrijk, anders glij je af.
Hobby’s: Mijn werk is mijn
grootste hobby. Verder wandelen en lezen, maar daar heb ik
erg weinig tijd voor als zelfstandig ondernemer.
Opleiding: In Tsjechië heb ik de
MEAO gedaan en in Nederland
mijn middenstandsdiploma gehaald.
Huidige beroep: Eigenaresse
van de Oorzaak. Ik verkoop
mooie sieraden, sjaals, tassen,
riemen, t-shirts en panty’s. De
zaak is oorspronkelijk opgezet
door Gerben Kuipers. Hij was
eigenaar van het toenmalige
Molenstraattheater en ik werkte
bij hem. Na jaren bedrijfsleidster te zijn geweest, heb ik de
zaak in ‘93 overgenomen.
Wat vind je leuk aan dit werk:
Het is een feest om elke dag tussen al die mooie spullen te
staan en om klanten tevreden
de deur uit te zien gaan. Ze komen hier met hun net aangekochte kleding om die met een
mooie sjaal of bijzonder sieraad
compleet te maken. Het is leuk
om hen daarbij te adviseren.
Ook hebben mensen regelmatig behoefte aan een praatje. En
vooral oudere mensen. Ik neem

U kunt de foto bestellen op: http://foto.nieuwsblad.nu
als het kan ook daar de tijd voor
en luister naar hun verhalen.
Verder actief: Daar ontbreekt
mij de tijd voor.
(Jeugd)idool: De Tsjechische
popzangers Karel Gott, Václav
Neckár en Waldemar Matuska
die het lied zong waar ik mijn
naam aan te danken heb.
Stamcafé: Áls ik naar een café
ga, is dat de Vlaamsche Reus. In
de zomer vind ik het heerlijk om
op een van de terrassen op de
Markt te zitten.
Favoriete club: The Red Hat Society. Dat is een vriendenclub
van 50+ vrouwen, die allerlei
leuke dingen met elkaar doen,
zoals musea, steden of workshops bezoeken. We zijn dan in
het paars gekleed en hebben
een rode hoed op. Het is een
wereldwijde (des)organisatie.
Alleen in Nederland zijn er al
tachtig chapters. Elke tweede
donderdag van de maand gaan
we als groep uit eten bij Guus op
de Markt. Er zijn geen regels. De
enige regel is ‘niet zeuren maar
gewoon lol maken’.
Favoriete krant: De lokale kranten Stad Wageningen en Veluwepost.
Favoriete tijdschrift: Ik ben geabonneerd op Psychologie. Interessant om te lezen wat er in
mensen omgaat. Ook op Delicious, een kooktijdschrift, heb

ik een abonnement. Leuk om
door te bladeren en ideeën op te
doen.
Favoriete film: The Green Mile,
een film waar ik ademloos naar
heb zitten kijken. Heel indrukwekkend.
Favoriete acteur/actrice: Meryl
Streep, een goede en veelzijdige
actrice.
Favoriete TV-programma: Ik
durf het bijna niet te zeggen,
maar dat is elke avond Goede
Tijden, Slechte Tijden. Het is
niet het meest intelligente programma, maar na een drukke
werkdag kan ik me er een half
uur helemaal door ontspannen.
En tja, als je er eenmaal aan begint, wil je het blijven volgen.
Verder kijk ik graag naar goede
films en een quiz waar je wat
van kunt leren.
Mooiste boek: De Vliegeraar en
Duizend schitterende zonnen
van Khaled Hosseini, gebaseerd
op waargebeurde verhalen. En
ik ben gek op kookboeken.
Favoriete CD/muziek: Popmuziek uit de ‘60- en ‘70-er jaren.
En ook de Keltische muziek
vind ik mooi en rustgevend.
Favoriete sport: Nordic Walking, een intense vorm van
wandelen waarbij je je hele lichaam gebruikt.
Lekkerste drankje: Overdag
groene thee. ‘s Avonds in de

Sportfeest in de Nude
WAGENINGEN - Sportpunt Wageningen biedt op
het Groen van Prinstererplein in de Nude woensdag
21 april een sportief en
leuk evenement voor alle
kinderen en tieners onder
de 14 jaar.
Dit aantrekkelijke evenement,
waar niet alleen kinderen maar

ook ouders, verzorgers en/of
begeleiders van harte welkom
zijn, duurt van 13.00 tot 17.00
uur. Deelname aan dit evenement kost 1,50 euro (inclusief
drie consumpties).
Je mag deelnemen aan een
voetbaltoernooi 4 tegen 4 in
een opblaasbare kooi waarin je
kunt spelen namens een deelnemend WK land als Frankrijk,
Nederland of Brazilië en leuke

prijzen kunt winnen. Daarnaast zijn er diverse atletiekonderdelen en speelbus activiteiten die de deelnemer(s) veel
sport- en spelplezier bieden.
Bovendien zijn er diverse
kraampjes geplaatst waar enkele gezonde snacks kunnen
worden genuttigd tegen een
geringe vergoeding en die ook
nog eens zelf kunnen worden
samengesteld.

winter rode wijn, in de zomer
rosé.
Lekkerste gerecht: Behalve gekookte worteltjes lust ik alles. Ik
ben een echt gezelligheidsmens
en hou van lekker lang tafelen
met vrienden. Maakt mij dan
niet zoveel uit wat er gegeten
wordt. Als het maar gezellig is.
Maar barbecue, mosselen, asperges en kaasfondue, daar geniet ik extra van.
Favoriete auto: Een BMW, een
fijne auto met een lekkere zit.
Vooral voor de lange ritten die
wij nogal maken.
Favoriete kleding: Aparte kleding, net even anders dan anders. Ik hou van kleding waar
niet iedereen in loopt. Ik combineer mijn kleding altijd met sieraden.
Favoriete vakantieadres: Kreta:
altijd mooi weer, zee, strand en
bovendien omdat je er prachtige wandelingen kunt maken in
de ongerepte natuur. In
Rethymnon is Happy Walker
gevestigd, een organisatie die
wandelingen uitzet naar de
mooiste plekken waar bijna niemand komt. Echt een aanrader
voor mensen die van wandelen
houden; www.happywalker.nl.
Favoriete
internetsite:
www.rhinetownroses.nl, de site
van de Wageningse Red Hat Society.
Politieke voorkeur: VVD, vanwege hun gunstige beleid voor
ondernemers.
Beste politicus landelijk: Alexander Pechtold. Hij is sympathiek en doet het goed. Toen hij
als burgemeester in Wageningen kwam, dacht ik ‘eindelijk
een goede burgemeester’. Jammer dat hij vertrokken is, maar
Van Rumund is een hele goede
plaatsvervanger.
Beste politicus lokaal: Hans van
der Hoeve van de VVD. Daar
stem ik altijd op. Sympathieke
man en ooit mijn buurman geweest.

Slecht in: Op tijd komen.
Goed in: Naar mensen luisteren
die hun verhaal kwijt willen. En
ik heb een goed ontwikkeld zesde zintuig waardoor ik dingen
heel goed aanvoel. Daar is niet
iedereen blij mee. En ik durf
over mezelf te zeggen dat ik
goudeerlijk ben.
Hekel aan: Liegen. Je kunt beter
de hele waarheid weten dan getroost worden door een halve
leugen. Dat geeft uiteindelijk
dubbele pijn.
Spijt van of over willen doen: Ik
heb jaren om privéredenen niet
lekker in mijn vel gezeten. Dat
uitte zich ook in het gedrag naar
mijn klanten. Ik zou dus graag
tegen die mensen die het ondervonden hebben willen zeggen: “Schroom niet om langs te
komen en mij daarop aan te
spreken”. Dan kan ik persoonlijk mijn excuus aanbieden en
zeggen: “Het lag niet aan u maar
aan mij”.
Goede voornemens: Die heb ik
wel, maar ik zeg niet wat en
wanneer. Dat is iets van mij alleen.
Dag in de huid kruipen van:
Niemand. Blijf liever in mijn eigen vel.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen: Ondanks mijn favoriet
Kreta zou ik toch nog wat meer
van de wereld willen zien.
Lelijkste plekje in Wageningen:
Ik wilde eigenlijk hetzelfde zeggen als mijn voorganger Claudio Cicuto. Dus daar sluit ik mij
bij aan, de hoek van de oude
Hoogvliet.
Mooiste plekje in Wageningen:
De plek waar ik woon.
Estafettestokje gaat naar: Dolly
Compagner-Steenbergen.
Omdat: Ik haar een hele bijzondere vrouw vind die zeker veel
te vertellen heeft. Bovendien is
ze een hele fijne vriendin en
buurvrouw van mij. En ze is de
Queen van de Wageningse
chapter van de Red Hat Society.

Kerkdiensten
Hervormde-Gereformeerde wijkgemeente Mattheüs:
Vredehorst: 9.30 uur: prof. dr.
W. Verboom, Hardewijk.
Grote kerk: 18.30 uur: ds. H.L. Versluis.
Hervormde wijkgemeente Markus:
Grote kerk: 9.30 uur: ds.
J.B. Kamp; 18.30 uur: ds. H.L. Versluis.
Protestantse wijkgem. Lukas:
Bevrijdingskerk: 10.00 uur: ds.
R. Wahl, m.m.v. Immanuëlkoor.
Rumah Kita: 10.00 uur: ds. T. Lekkerkerker.
Grote Kerk: 16.30 uur: ds. A. Boelhouwer, Leerhuis.
Student Chaplaincy, Duivendaal
7: 11.00 uur: onbekend.
Overige diensten:
Ziekenhuis Ede: 10.00 uur: ds.
H.J. Nieuwenhuis.
Pieter Pauw: 15.00 uur: ds.
E.J. van Dalen.
Nederlands Gereformeerde Kerk
Ons Huis (tijdelijk in Diedenoort):
9.30 uur: br. C.J. Bos, Jeugddienst;
18.30 uur: ds. J.W. van ’t Hof.
Doopsgezinde Gemeente/NPB
Wageningen, hoek Arboretumlaan
– August Faliseweg: 10.00 uur: Ds.
Duco Broere, Bathmen.
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
Kastanjeweg 2: 9.30 uur: ds. J.H.F.
Schaeffer; 11.00 uur: ds. J.H.F.
Schaeffer (English Service); 16.45
uur: dr. A.L.Th de Bruijne (English
translation).
Gereformeerde Gemeente Wageningen: géén opgave ontvangen.
ABC Evangeliegemeente Salem,
Lawickse allee 9 (Hof van Wageningen): 10.00 uur (Service also
translated into English). Tevens kinderdiensten en babyoppas.
Vineyard gemeente Wageningen,
Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg
18): 15.00 uur. (babyoppas en kindergroepen, English translation), info: tel. 420190.
Johannes de Doperkerk (RK),
Bergstraat 17: za. 18.30 uur: pastoor H. ten Have, eucharistieviering,
zang Cantor groep; zo. 10.00 uur:
priester C. Pikkemaat, eucharistieviering, Verrijzeniskoor.
Het Apostolische Genootschap
(Hendrikweg 14a): zo. 9.30
Int. Islamtisch Centrum Wageningen, Schimmelpenninckgebouw,
Nude 28D: Vijf dagelijkse gebeden
en vrijdaggebed om 13.00 - 13.30
Jehovah’s Getuigen, Spelstraat 3:
Gemeentebijbelstudie, Theocratische school en Dienstvergadering:
di. en do. 19.30-21.15 uur; wo.
19.15-21.00 uur (Franstalig). Openbare toespraak en Wachttorenstudie; za. 18.00-19.45 uur en zo.
10.00-11.45 uur; za. 13.30-15.15
uur (Franstalig) , tel. 0317-421464

Medisch
Apotheek weekenddienst: Dienstapotheek Gelderse Vallei, Van
Steenbergenweg te Ede (Uitgang
terrein Ziekenhuis Gelderse Vallei)
tel. 0318-437990, open ma t/m
do 17.30 tot 8.30 uur in het weekend van vr 17.30 tot ma 8.30 uur.
Huisartsen weekenddienst: Op
werkdagen tussen 17:00 uur ‘s
avonds en 08.00 uur ‘s ochtends, in
het weekeind of tijdens feestdagen:
0318-434444.
Ziekenhuis Gelderse Vallei spoedeisende hulp: (0318) 433705
Bereikbaarheidscentrale Kruiswerk West-Veluwe: voor alle diensten gedurende 24 uur: tel. 0318650777.
Anonieme Alcoholisten (AA),
Werkgroep Wageningen: tel.
421049 (Rita) en 0488-442079 of
06-20816380 (Jan).
Steunpunt Huiselijk Geweld WestVeluwe/Vallei: tel. 0900 - 126 26
26 (0,05 ct/min), 24 uur per dag
bereikbaar, voor advies en hulp aan
iedereen die in aanraking komt met
huiselijk geweld.
Diabetes info: tel. 423312.
Opgave van kerk- of medischediensten dienen uiterlijk voor vrijdag
9.00 uur gemaild te worden naar:
kerk@nieuwsblad.nu

