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LEIDSCHE RIJN

‘Acupunctuur werkt, daar gaat het om’
wie: Bas van Dijk
wat: Acupuncturist

wat is acupunctuur precies?

,,Acupunctuur is een geneeswijze waarbij kleine naaldjes
op heel specifieke punten in
het lichaam worden geprikt.
Hiermee prik je in energiebanen waarmee je processen in
het lichaam kunt activeren.’’
Dat klinkt best vaag.

,,Ja, dat is de meest gehoorde
kritiek. Maar dat de geneeswijze niet op een Westerse manier te verklaren valt, is voor
mij geen reden om er niet in te
geloven. Ik zie dat het werkt en
dat is waar het om gaat.’’
waarom ben je acupuncturist
geworden?

,,Ik ben begonnen als fysiotherapeut, maar zocht naar wat
meer diepgang in mijn werk.
De filosofieën achter acupunctuur spraken me erg aan. Ik
heb de opleiding tot acupuncturist gevolgd. Het was best
een moeilijke opleiding. Ik heb
heel veel dingen geleerd, die ik
ook in mijn dagelijks leven toepas, bijvoorbeeld in de omgang
met anderen.’’

Is er veel vraag naar?

,,Ik ben nu zo’n vijftien jaar bezig met acupunctuur en het
aantal klanten is wel toegenomen. Het is inmiddels de meest
geaccepteerde alternatieve geneeskunde. Steeds meer mensen worden door specialisten
doorverwezen, al zie je wel dat
mensen vaak pas acupunctuur
gaan proberen nadat ze de reguliere geneeskunde hebben
geprobeerd. Als mensen het
eenmaal hebben geprobeerd
komen ze vaak terug als ze andere klachten hebben.’’
welke klachten behandel je?

,,De meeste mensen komen
voor de behandeling van pijn.
Vrouwen komen nog wel eens
voor menstruatiepijn of pijn
tijdens de zwangerschap. Sinds
een tijd ben ik ook bezig met
het geven van acupunctuur in
combinatie met een ivf-behandeling om vrouwen te helpen
met zwanger worden. Ik ben
wel realistisch. Als iemand met
terminale kanker bij me aanklopt zeg ik wel eerlijk dat ik
diegene niet kan helpen.’’
(Thijs Bentvelzen)

Z

Bas van Dijk zocht als fysiotherapeut naar meer diepgang en werd acupuncturist. FOTO THIJS BENTVELZEN

LEZERSREACTIES
BekLADDINg wONINg

Wijken verarmen door
beleid van de overheid
Natuurlijk. Beide partijen hebben
gelijk. Dat is bij dit soort situaties
het vervelende. Maar het lokale
bestuur werkt dit zelf in de hand
in navolging van de overheid.
Wegkijken en als je ze er op aanspreekt komt het zeepgladde antwoord dat in Nederland iedereen
voor de wet gelijk is. Dat ze met
hun beleid hele wijken verarmen
en verpauperen, dat interesseert ze
niet. In de wijken Tuindorp en
Wilhelminapark, ook te Utrecht,
worden deze mensen niet gehuisvest. Hoe zou dat nu toch komen?
Danny Martens reageert op AD.nl
op de bekladding van ramen en
gevel in de Utrechtse Sterrenwijk.
De wijkbewoners zeggen de bewoonster van de woning niet te
hebben weggepest. Ze willen alleen dat jonge Sterrenwijkers ook kans hebben op een woning in
hun wijk.

WAAR IN UTRECHT

Die hadden toch best ergens anders uitgezet kunnen worden?
Lekker makkelijk, afschieten maar.
Margreet IJdo uit haar frustratie op
Facebook over het afschieten van

PERSONALIA & JUBILEA
Drie jubilarissen bij de Hartstichting in Nieuwegein en IJsselstein. Jeanne Kaapaan en
Gerda van Veldhuizen uit Nieuwegein en Ria van ’t Pad uit IJsselstein zetten zich allemaal al
25 jaar in voor de Hartstichting.
Niet alleen tijdens de collecte,
maar ook tijdens ander vrijwilligerswerk voor de Hartstichting.
De jubilarissen zijn allen gehuldigd.

Waar in Utrecht is deze foto
genomen? Die vraag stellen
wij elke week.
Vorige week was het de zonnewijzer van de zuidgevel van de
buurtkerk.

twee jonge, wilde zwijnen
die een tijd door Rhenen
hebben gezworven.

AfScHIeTeN zwIJNeN

Afschieten zwijnen is
heel makkelijke oplossing

Nieuws uit uw omgeving krijgt volop ruimte in het AD Utrechts Nieuwsblad.
Tips en beelden kunt u sturen naar rondjeutrecht@ad.nl

PrOBLeMeN ALfITrAH-MOSkee

Waarom een uitzondering
maken voor een moskee
Een huurder wordt uit de woning
gezet als die huurachterstand
heeft. Voor deze ongewenste orga-

Winnaar na loting is: Willem Zeddeman uit Nieuwegein.
Waar heeft Geerten van Gelder
dit keer de foto gemaakt? Oplossing naar adun@waarinutrecht.nl.

nisatie: uitzetten per direct.

Pierre van de Kletersteeg heeft op
AD.nl een heel simpele oplossing
voor het probleem waar verhuurder
We Do Projects mee
te maken heeft.
De utrechtse
alFitrah-moskee betaalt al
heel lang
geen huur
meer.

Arie Terlouw, voor leden van
voetbalvereniging JSV uit Nieuwegein beter bekend als Meneer Terlouw, is op 22 juni
overleden. Dat meldt JSV op de
eigen website. In 1945 kwam
Terlouw in Nieuwegein wonen.
Hij was eerst veertien jaar se-

AMSTerDAMSeSTrAATweg

De Kanaalstraat is ook
heel erg gevaarlijk
En de tweede is de Kanaalstraat in
Utrecht.

Een korte en bondige reactie van
Lien Van de Wijngaard - De Klein op
Facebook op het nieuws dat de
Amsterdamsestraatweg de gevaarlijkste straat van Nederland is.
De Kanaalstraat komt wel voor op
de lijst, maar kent maar twee onge-

cretaris van de club en daarna
26 jaar voorzitter. In al die jaren
dat hij lid was van de club, sloeg
hij geen algemene ledenvergadering over. Naar hem is ook een
trofee genoemd. Een aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers.
L. Lageweg uit De Bilt is benoemd tot Oﬃcier in de Orde
van Oranje-Nassau. Lageweg
kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Arjen
Gerritsen van de gemeente De
Bilt. Lageweg stond binnen de
Rabobank vanaf 1982 aan de
wieg van het ontwikkelen van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Hij kreeg zijn onderscheiding bij zijn afscheid. Hij
is met pensioen.

vallen.
OPrOeP

Uw mening telt: Reageer op Facebook of AD.nl op artikelen uit AD
Utrechts Nieuwsblad. De beste reacties komen op deze pagina.
Mailen kan ook:
rondjeutrecht@ad.nl Heeft u een
leuk, bijzonder of nieuwswaardig
moment vastgelegd op foto? Stuur
die op naar de redactie van Rondje
Utrecht.

