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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 Linda Adam aan de beurt.

Wees als de rivier die stroomt
en al dansend haar weg vindt
Naam: Linda Seraphina Cyrillus
Adam
Geboren: Op 29 juli 1953 om
14.45 uur in Koewacht, een
klein dorpje in Zeeuws-Vlaanderen bij de Belgische grens.
Woonplaats: Wageningen. De
liefde heeft mij naar Gelderland
gebracht in 1976. Na een paar
jaar in Opheusden te hebben
gewoond, zijn we naar Wageningen verhuisd.
Verliefd, verloofd, getrouwd,
kinderen: Al 16 jaar samen met
Irma.
Dieren: We hebben 19 jaar katten gehad. De laatste is vorig
jaar overleden. Als ik stop met
werken, nemen we een kat of
hond.
Geloof /levensmotto: Ik ben katholiek en gelovig, maar ga niet
vaak naar de kerk.
Hobby’s: Ik ben altijd bezig met
mijn handen. Ik beeldhouw al
elf jaar. Ben nu bezig met Iers
hardsteen. Heel ontspannend
en relaxed. Verder hoeden maken voor bruiloften, partijen en
de Red Hat Society. Ook vilten
en sieraden maken doe ik graag.
Wandelen. Ben begonnen met
het Pieterpad en moet nog een
paar etappes. Lezen en bridgen
zijn ook hobby’s.
Opleiding: Na de middelbare
school heb ik mijn kappersdiploma’s en middenstandsdiploma gehaald. Ik heb ook een
opleiding gevolgd voor black
hair. Ik kan dit straighten en
knippen. Een specialisatie die
maar weinig kappers beheersen. Tevens kan ik krullenknippen, ook een speciale techniek.
De krullen vallen mooi rond en
gaan glanzen. In het kappersvak
moet je twee keer per jaar bijscholen. Over een paar weken
ga ik naar Milaan (samen met
mijn compagnon), als de aswolken van de vulkaan hopelijk
verdwenen zijn. We leren dan
de nieuwste knip- en kleurtechnieken. Ik heb een opleiding gevolgd om pruiken en haarwerken te leveren. Deze kunnen op

U kunt de foto bestellen op: http://foto.nieuwsblad.nu
maat gemaakt worden en worden veel gedragen door mensen
die een chemokuur ondergaan
of een immuun ziekte hebben.
Huidige beroep: Ben samen
met mijn compagnon Marja
Schoenmaker eigenaar van
M&L Haarmode in de Schoolstraat.
Wat vind je leuk aan dit werk:
Het is een beroep met veel uitdagingen en elke dag is anders.
Ik ontmoet veel verschillende
mensen om mee te praten en
waar ik vaak zelf ook weer wat
van leer. Het mooier maken van
mensen en ze een goed gevoel
geven is fantastisch om te doen.
Verder actief: Ik ben medeorganisator van ‘De dag van de
Hoed’ op 11 september, al moet
ik wel zeggen dat Marja de kar

trekt. Deze dag organiseren wij
voor de eerste keer in Wageningen. Ik vind het belangrijk dat er
in Wageningen veel georganiseerd wordt en dat deze stad op
de kaart wordt gezet.
(Jeugd)idool: Geen. Daar ben ik
te nuchter voor.
Stamcafé: Loburg, na de film of
op zaterdag na het werk. Het is
er altijd druk en gezellig.
Favoriete club: Red Hat Society,
maar hier is de vorige weken al
uitgebreid over geschreven.
Verder: mijn beeldhouwclub in
Veenendaal, de landelijke hoedenvereniging en de businessclub voor kappers.
Favoriete krant: Telegraaf, De
Gelderlander (van de buren) en
de lokale kranten.
Favoriete tijdschrift: Vakbladen

voor kappers, Margriet, Libelle,
Viva en de Flair. Ik lees ze van
voor tot achter. Verder ben ik
verslaafd aan Sudoku.
Favoriete film: Miss Congeniality met Sandra Bullock. Notting
Hill met Julia Roberts en Hugh
Grant. Ik ben echt een filmgek.
Vergeet dan alles en kan mij
heerlijk inleven.
Favoriete acteur/actrice: Sandra Bullock
Favoriete Tv-programma: Ik
kijk niet veel tv. Als ik al kijk, dan
is dat het Journaal en Goedemorgen Nederland. Verder kijk
ik series zoals Bloedverwanten,
Oud Geld etc. De drie prinsen
die een vrouw in Nederland
zoeken is op dit moment een
leuk programma.
Mooiste boek: Ik heb veel

Kozijn Lunteren heeft nieuwe eigenaar
DOOR AHMED SAGLAM

BENNEKOM – Kozijn Lunteren heeft een nieuwe eigenaar. Peter Bolder heeft na
het faillissement van Kozijn
Lunteren BV de zaak van de
curator gekocht. Het bedrijf
is onder meer gespecialiseerd in kunststof, aluminium en houten kozijnen. Er
zijn mogelijkheden voor elke portemonnee.
Bij binnenkomst aan de Veenderweg 10b in Bennekom valt
direct de muur midden in de
winkel op. Deze is net gemetseld en heeft grote uitsparingen.
“Hier komen nog kozijnen in.
We presenteren het, zoals het er
daadwerkelijk uit komt te zien”,
vertelt Bolder, die ook een montagebedrijf in Didam heeft. Ook
wordt aan de achterzijde van de
zaak een nieuw deel aangebouwd. Dit is aan het einde van

Er wordt nog druk gewerkt bij Kozijn Lunteren.
het jaar gereed. De winkel is
reeds uitgebreid met een toevoeging van de winkelruimte
ernaast, waar voorheen een
broodjeszaak zat gevestigd. Uiteindelijk zal Kozijn Lunteren
beschikken over ongeveer 550
m².
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Kozijn Lunteren heeft zich gespecialiseerd in deuren, ramen,
dakkapellen en allerlei andere
gevelelementen, overkappingen, serres en afwerkingsmaterialen. Ze werken uitsluitend
met gerenommeerde kozijnfabrikanten. Ook hebben de ko-

zijnen een politiekeurmerk, wat
betekent dat ze inbraakwerend
zijn. Daarnaast kunnen klanten
terecht voor buiten- en binnenzonweringen. Bovendien hoeven mensen niet bang te zijn
voor hoge prijzen. Voor elke
portemonnee zijn er mogelijkheden.
Kozijn Lunteren heeft een roerige periode achter de rug. De vorige eigenaar is failliet. “ Maar
het is groter en sterker teruggekomen. Gedupeerde klanten
die een aanbetaling hadden gedaan en het door het faillissement waren kwijtgeraakt, zijn
allemaal geholpen. Zij hebben
uiteindelijk allemaal hun kozijnen gekregen, zonder meerbetaling”, aldus Bolder.
Bent u geïnteresseerd? Kijk voor
meer informatie op www.kozijnlunteren.nl of kom langs in
de winkel aan de Veenderweg
10b. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag 8.00-17.00 uur en
zaterdag van 10.00-15.00 uur.

mooie boeken gelezen, maar
Rascha Peper springt er wel uit.
Zij is een Nederlandse schrijfster. Haar mooiste boek is Het
Spaanse hondje. Ook Arthur Japin is een van mijn favorieten
met zijn boek ‘De zwarte met
het witte hart’. Orhan Pamuk is
een Turkse schrijver. Mijn favoriet is: Sneeuw. Ik ben een tijdje
lid geweest van de leesclub bij
Kniphorst. Het was wel een hele
tour om iedere maand een boek
te lezen, maar wel erg leuk.
Favoriete CD/muziek: Kiri te
Kanawa en Eva Lindt. Allebei
klassieke zangeressen. Al neigt
de laatste naar modern klassiek.
Favoriete sport: Cardio fitness
en Zumba. Ik heb een zwakke
rug en moet daarom mijn spieren trainen.
Lekkerste drankje: Koffie/thee/
water en witte wijn.
Lekkerste gerecht: Sla met
spek, een specialiteit uit Zeeland.
Favoriete auto: Peugeot 307.
Mijn vrachtwagen. Hij vervoert
alles.
Favoriete kleding: Aparte kleding. Ik draag bijna nooit een
spijkerbroek. Op de zaak hebben we altijd zwart aan. Maar
op vakantie en in het weekend
kleed ik mij vrolijk en kleurig.
Favoriete vakantieadres: Amerika, Australië en Europa. Ik hou
van reizen en ga het liefst altijd
ergens anders heen. Het komt
zelden voor dat we ergens twee
keer naar toe gaan. We hebben
ook een caravan en vorig jaar
zijn we door Denemarken getrokken. Echt een aanrader!
Favoriete
internetsite:
www.menlhaarmode.nl
Politieke voorkeur: VVD
Beste politicus landelijk: Alexander Pechtold. Hij is sympathiek en doet het goed.
Beste politicus lokaal:Dat zeg ik
niet. Ik ken er teveel.
Slecht in: Opstaan. Ik kom ’s
ochtends slecht uit mijn bed en
kom moeilijk op gang.
Goed in: Ik ben creatief, kan
goed luisteren en ben diplomatiek. Wil ook graag alle neuzen
dezelfde kant op laten wijzen.
Hekel aan: Autorijden. Maar ik
ben wel blij dat ik het kan, anders
zou ik mijn familie (die in Zeeland woont) minder vaak zien,
want Zeeland is niet te bereiken
met het openbaar vervoer.
Spijt van of over willen doen:
Niets. Alles gaat zoals het gaat.
Goede voornemens: Ooit stoppen met roken.
Dag in de huid kruipen van:
Een boeddhistische monnik.
Om eens een andere levenswijsheid te leren ervaren.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen: Kunstgeschiedenis studeren als ik gestopt ben met werken.
Lelijkste plekje in Wageningen:
De oude garage Van der Kolk
met die lelijke wijnpamfletten
en aan de overkant de Chinees.
Mooiste plekje in Wageningen:
Nu de magnoliaboom in het
Torckpark.
Estafettestokje gaat naar: Ida
Frentz
Omdat: zij mijn gezellige buurvrouw is. Misschien schrijft zij
nog iets wat ik niet weet.

Kerkdiensten
Hervormde-Gereformeerde wijkgemeente Mattheüs:
Vredehorst: 9.30 uur: ds. B.J. v.d.
Kamp, Hierden
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 wijkgemeente Lukas:
Bevrijdingskerk: 10.00 uur: ds. A.
Boelhouwer.
Rumah Kita: 10.00 uur: dhr. A. van
Laar.
Grote Kerk: 16.30 uur: ds. M. Wildeman, Toonzetter m.m.v. Pegasus
Pipes & Drums.
Nederlands Gereformeerde Kerk
Ons Huis (tijdelijk in Diedenoort):
géén opgave ontvangen.
Doopsgezinde Gemeente/NPB
Wageningen, hoek Arboretumlaan
– August Faliseweg: 10.00 uur: ds.
Tjalling Kindt, Koog a/d Zaan.
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt,
Kastanjeweg 2: 9.30 uur: ds. J.H.F.
Schaeffer (English translation);
16.45 uur: ds. K. Harmannij (English translation).
Gereformeerde Gemeente Wageningen: 10.00 en 18.30 uur: ds. F.
Mulder.
Baptistengemeente Wageningen,
Margrietschool, Zeemanstraat 1:
10:15 uur: Inloop met koffie; 10:30
uur: bijeenkomst.
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: Woord en
communieviering Par. L.v.d.Heijden
en M. v. Dierpen, Cantor groep;
zo.10.00 uur: Woord en communieviering, Par. L. v. d.Heijden en M.v.
Dierpen, Johannes koor.
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, openingstijden
ma. t/m do 17.30 tot 8.30 uur in
het weekend van vrijdag 17.30 uur
tot maandag 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: gedurende 24
uur: tel. 0318-650777.
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 informatiepunt: tel.
423312.
Opgave van kerk- of medischediensten dienen uiterlijk voor vrijdag
9.00 uur gemaild te worden naar:
kerk@nieuwsblad.nu

