STRÁLENDE CONNIE ON   THULT:

Mijn intieme b  ruiloft

Een groot bloemenhart, rozenblaadjes en
champagne. Connie Witteman en Eugène
van Dun hadden alles binnen handbereik
om er een romantisch feest van te maken
– het smóórverliefde koppel ging vorige
week in ondertrouw. Maar wannéér heeft
de bruiloft plaats? Dát onthult Connie
exclusief in Story.
Door ANETTE DE VRIES Foto’s EDWIN SMULDERS
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onnie Witteman en
Eugène van Dun zijn
een stap dichter bij
hun lang verwachte
jawoord: het knappe stel is vorige
week in ondertrouw gegaan!
‘Om dat te vieren hebben we ’s
avonds bij Vis a/d Schelde
gegeten,’ vertelt een stralende
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Connie aan Story. ‘Eugène had
de tafel prachtig laten versieren
met een groot bloemenhart en
rozenblaadjes.’ Connie en
Eugène kwamen al vijftien jaar
zakelijk bij elkaar over de vloer,
toen de vonk plotseling in alle

‘EEN GROOT
BLOEMENHART EN
ROZENBLAADJES’
‘MET EUGÈNE IS HET
LEVEN LEUKER’
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Vervolg Connie

‘WE WILLEN MAN
EN VROUW ZIJN’

hevigheid oversloeg. In 2014
werd hun geluk bekroond met
een verloving. Tijdens een tripje
naar Brussel vierde de romantiek
hoogtij, want Eugène vroeg zijn
Connie ten huwelijk in een bad
omringd met fonkelende
waxinelichtjes. Connie twijfelde
geen moment en zei volmondig
JA. Al snel werden er plannen
gemaakt voor de Grote Dag.
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Connie liet
weten een
kleine bruiloft
voor ogen te
hebben in het
bijzijn van de
kinderen, de
kleinkinderen
en een aantal goede vrienden.
De vraag was echter: wannéér
zouden Connie en Eugène de
gang naar het altaar gaan
maken..? Connie vertelt nu: ‘Het
is alweer tweeënhalf jaar geleden
dat Eugène mij ten huwelijk heeft
gevraagd. Toen we vorige week
in ondertrouw gingen, moesten
we eigenlijk zeggen wanneer de
bruiloft gepland stond. Maar dat

weten we nog niet. Eén ding is
zeker: het wordt in elk geval nog
dít jaar.’

‘Pure man’
Geruchten doen de ronde dat
Connie haar jawoord zal geven
op 25 juli, de dag dat ze 65 jaar
wordt. Connie houdt haar lippen
echter stijf op elkaar. Het enige
dat de glamourvrouw kwijt wil, is
dat ze gelukkiger is dan ooit. En
daar heeft Eugène, die ze eerder
omschreef als een ‘pure man’,
zeker een aandeel in! ‘Ik ben
nooit bezig geweest met: zal ik
nog een leuke man tegenkomen?
Dat zit niet in me,’ zegt Connie.
‘Ik ben ook geen ‘vrouw om te

daten’ of eentje voor een
‘onenightstand’. De liefde moet
op je pad komen. Ik had het ook
naar mijn zin toen ik single was,
met vrienden en vriendinnen om
me heen. Maar ik vind het leven
nu samen met Eugène veel
leuker.’ Aan de vooravond van
haar bruiloft laat ze stralend
weten: ‘Wij vinden het gewoon
niet leuk om verder te gaan als
‘vriend en vriendin’. We willen
‘man en vrouw’ zijn. Dáárom
gaan we trouwen! Voor ons is het
belangrijk, dat wij een gezond,
fijn en gezellig leven tegemoet
gaan samen, en zoveel mogelijk
bewust mogen genieten van elke
dag die God ons geeft!’ n

