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Apeldoorner
gewond bij
ongeluk

STRAATWIJS
Charlene Berkhout

Roze
Het aftellen van 100 dagen tot de
Giro d’Italia is over de helft. Nog
zevenenveertig nachtjes slapen
en dan kan Apeldoorn zich naast
gastheer van het WK Beach ook
gastheer van de roze Giro-karavaan noemen. Langzaamaan
wordt de komst van het wielercircus zichtbaar in de stad. De roze
fietsen zweven natuurlijk al enige
tijd boven het parcours. En inmiddels sieren roze vlaggetjes de Koninginnelaan en op het Marktplein krijgen de boomstammen
een roze jasje.

Nu overweeg ik
dus serieus om
mij toch maar aan
te sluiten bij de
Giro-breiclub
De roze vlaggetjes die je gratis
kon ophalen bij de Wielerhub aan
de Stationsstraat waren trouwens
binnen een dag vergeven. De Hub
en de gemeente doen hun best
om een nieuwe partij te bemachtigen. Maar of dit lukt is nog onzeker. Daarom moet de Giro-breiclub alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk roze breisels af te leveren. Alleen dan kan de stad
toch nog met een roze deken worden toegedekt. Alle mogelijke ob-

jecten langs het parcours worden
ermee versierd.
Een slimme zet trouwens die breiclub. Want hoewel breien tegenwoordig hartstikke hip is, zal toch
met name de oudere (breiende)
Apeldoorner zich aangesproken
voelen om mee te doen. En op die
manier wordt er weer een nieuwe doelgroep betrokken bij ‘ons
evenement’.
Hoewel ik me aan de ene kant afvraag of het toch niet allemaal
een beetje ‘too much’ is voor Apeldoorn, raak ik aan de andere kant
ook geïnspireerd door al het roze
enthousiasme. Stiekem wil ik ook
mijn steentje bijdragen aan dit
evenement. Maar hoe?
Dat antwoord kwam vanzelf toen
ik las dat een heus modellenbureau op zoek is naar frisse modellen voor de ploegenpresentatie
van vijf mei. Ervaring is geen vereiste. Nou, dat leek mij wel wat.
Twee regels verder bleek echter
dat ik niet binnen het profiel pas.
Het modellenbureau zoekt meiden van tussen de zestien en de
twintig jaar. Dat red ik (net) niet
meer. Ook aan de lengte-eis (tussen 1m72 en 1m80) voldoe ik niet.
En nu overweeg ik dus serieus
om mij toch maar aan te sluiten
bij de Giro-breiclub. Kennelijk is
dat de doelgroep waar ik tegenwoordig onder val. Dat ik voor
geen meter kan breien is geen enkel probleem. Ik las dat ervaring
ook daar geen vereiste is.

Bij een aanrijding donderdagavond tussen twee auto’s in Voorthuizen is een
25-jarige inwoner van Apeldoorn gewond geraakt. Hij
is met gebroken ribben en
schouderblad naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de andere auto, een 35-jarige inwoonster uit Noordwijkerhout,
was onder invloed van alcohol en moest haar rijbewijs inleveren. De vrouw
reed rond 21.30 uur vanaf
de Apeldoornsestraat linksaf de inrit van een camping in. Daarbij zag ze de
auto uit de andere richting
over het hoofd. Een botsing was het gevolg.
BUSSLOO

Poolen met
een voetbal
In Engeland is er al een
competitie. Sinds gisteren
kan het ook bij Pitch &
Putt Bussloo: voetpool,
ook wel poolball genoemd.
Poolen op een veld van
7,40 bij 3,5 meter. Niet met
biljartballen, maar met
voetballen. Wel met de officiele poolregels, want met
de lastigere kroegregels is
het spel volgens de eigenaar ondoenlijk. Er kunnen twee deelnemers tegen elkaar spelen, maar 2
tegen 2 spelen of een competitie opzetten kan ook.

Colofon
Geen krant ontvangen?

Vragen over verhuizing of vakantie?

Onze excuses

088-0561560
佡 Bezorgservice
De Stentor wordt van maandag t/m vrijdag voor 7.00
uur bezorgd en op zaterdag
voor 7.30 uur. Heeft u een
bezorgklacht? De bezorgservice is open van maandag t/m
vrijdag tussen 7.00 - 17.00
uur. Op zaterdag van 8.00 12.00 uur. U kunt 24 uur per
dag online uw bezorgklacht
doorgeven via destentor.nl/geenkrant of via 0880561560.
佡 Klantenservice
Wilt u een nieuw abonnement, een vakantie of verhuizing doorgeven, uw abonnement beëindigen of heeft u
een andere vraag? Neem
contact op met onze klantenservice via 088-0139960
(maandag t/m vrijdag van
8.00 - 17.00 uur). Ook
kunt u uw vakantie of
verhuizing doorgeven via
destentor.nl/service.
佡 Abonneren
U kunt direct gebruikmaken
van een aanbieding via
destentor.nl/abonneren. Of
neem contact op met onze
klantenservice voor een passend aanbod. Een abonnement op de Stentor via automatische incasso bedraagt
€31,95 per maand, €89,85
per kwartaal, €174,50 per
halfjaar en €341,50 per jaar.

088-0139960
佡 DE STENTOR
Assendorperdijk 7,
8012 EG Zwolle
Telefoon: 038-4559455
BTW Nr.: NL001094592B01
KVK Nr.: 10017784
佡 Redacties
Apeldoorn
055-5388388,
apeldoorn@destentor.nl
Deventer
0570-686440
deventer@destentor.nl
Epe
0578-760027
epe@destentor.nl
Hardenberg
0523-729008
vechtdal@destentor.nl
Harderwijk
0341-369040
redactieveluwe@destentor.nl
Kampen
038-8888489
kampen@destentor.nl
Raalte
0572-356666
salland@destentor.nl
Zutphen
0575-585440
zutphen@destentor.nl
Zwolle
038-4559455
zwolle@destentor.nl
nwo@destentor.nl
noordveluwe@destentor.nl
Hoofdredacteur
Allard Besse
Commercieel directeur
Peter Brongers

佡 Leveringsvoorwaarden
Op alle abonnementen zijn
leveringsvoorwaarden van
toepassing. Deze kunt u lezen via destentor.nl/service
of opvragen via nummer
088-0139960.
佡 Advertenties
Wilt u in de Stentor adverteren neem dan contact op via
088-0139998 of ga naar
persgroep.nl/adverteren
佡 Auteursrechten
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
de inhoud van deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de Stentor, c.q. de desbetreffende makers.
佡 Wet Bescherming
Persoonsgegevens
De Stentor is een onderdeel
van De Persgroep Nederland.
De Persgroep legt abonneegegevens vast voor de
uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. Deze
gegevens kunnen gebruikt
worden om u te informeren
over relevante diensten en
producten van de Stentor
en onderdelen van
De Persgroep. Indien u op deze informatie geen prijs stelt
kunt u contact opnemen
met 088-0139960 of ga naar
destentor.nl/service.

THIJS DE LA COURT

Virtuele kindertafel
Er komt een virtuele kindertafel waar Gelderse kinderen
hun ideeën over duurzame
energie en energiebesparing
kunnen inleveren. Dat heeft
Thijs de la Court, secretaris
van het Gelders Energieakkoord, gezegd nadat hij
sprak met leerlingen de Beatrixschool uit Ermelo.
Ook komt er volgend jaar
een speciaal congres over
die thema’s voor kinderen.

PAARD IN DRINKBAK

Dier komt met schrik vrij
Hoe het dier er terecht is gekomen is onbekend, maar
politie en brandweer moesten donderdag uitrukken om
een paard te redden uit een
drinkbak aan de IJsseldijk in
Apeldoorn. Ze konden het
paard met overredingskracht en zonder hulpmiddelen op het droge krijgen. Volgens de dierenpolitie valt de
eigenaar niks te verwijten.
Het paard mankeert niks.

● Reumapatiënte heeft dringend

‘Ik houd het
Het hoofd van Elly Buis staat scheef en de
pijn is onhoudbaar geworden. Zij en haar
man hopen dat ze snel behandeld wordt.
door Marco van den Berg
m.vdberg@destentor.nl

R

eumapatiënte Elly Buis (63) uit
Harderwijk heeft
zeer dringend
hulp nodig van
het ziekenhuis St
Jansdal maar komt pas half mei
in aanmerking voor een nieuwe
behandeling. Haar hoofd staat al
sinds mei vorig jaar scheef, de
pijn is onhoudbaar geworden.
Ondanks een urgentieverklaring
van onder anderen de huisarts
geeft het ziekenhuis niet thuis.
Zij en haar man Jan (68) zijn ten
einde raad. Wie helpt hen?
Ze ligt de hele dag in haar
stoel en heeft - eerlijk is eerlijk het mooiste uitzicht van heel
Harderwijk. Daar maakt ze ook
grapjes over. Humor houdt haar
op de been. ,,Wat moet je anders?’’ Elly en Jan wonen al zeven jaar in het hoogste gebouw
van de wijk Drielanden.

Te bescheiden
Ze praat zacht, met een vriendelijke stem. ,,Ze zeggen tegen mij
dat ik te bescheiden ben. Maar
als het niet nodig is om op mijn
strepen te staan, nou, liever
niet.’’ Ze is dankbaar voor alles
wat Jan doet. Hij tilt haar het hele huis door. Van stoel naar toilet. Ze kan niet meer lopen door
de reuma. Daar heeft ze al dertig
jaar mee te dealen. 4,5 jaar geleden kwam daar nog een beroerte
bij. Sindsdien zijn meer functies
uitgevallen. Ze is aan huis gekluisterd en lijdt 24 uur per dag
hevige pijn. Maar ze praat er liever niet over. ,,Soms word ik wakker en denk ik: het hoeft niet
meer voor mij hoor. De ritjes
naar het ziekenhuis zijn onze
uitjes. Langer dan tien minuten
kan ik niet in het rolstoelbusje
zitten. Daarom is een ander ziekenhuis ook geen optie’’, vertelt
ze. Bijna een jaar geleden is haar
hoofd scheef gaan staan, het
leunt op haar linkerschouder.
Een raadselachtige aandoening
waar verschillende doktoren
naar gekeken hebben. Pas sinds
februari is duidelijk dat het gaat
om de zeldzame aandoening torticollis spasmodica. Dan is de

spierspanning in de nek niet
goed. Ze kan een spuit met botox krijgen in combinatie met fysiotherapie waardoor het hoofd
weer rechtop gaat staan. Hopelijk. Want hoe eerder ze die
spuit krijgt, hoe groter de kans
dat het slaagt. Voor alle duidelijkheid: ze is steeds correct geholpen. ,,Het zijn lieve zusters, hardwerkende artsen.’’ Ze is het St
Jansdal zeer erkentelijk. Ze zal
ook niet snel zeuren. Maar nu ze
eindelijk zicht heeft op een behandeling, moeten ze het niet laten afweten. En zo ervaart ze het
wel. ,,Op 1 maart kregen we de
brief van het ziekenhuis’’, vertelt
Jan. ,,We mogen pas op 17 mei terugkomen voor een intakegesprek. Dat is weer 2,5 maand
wachten. De huisarts accepteerde dat niet, vindt dat Elly met
spoed die behandeling nodig
heeft, maar het ziekenhuis zegt
geen tijd te hebben. Een van de
revalidatieartsen is onlangs vertrokken, de werkdruk is hoog.
De huisarts heeft de hoogste
baas proberen te bereiken om Elly’s situatie toe te lichten, maar
ondanks acht pogingen vangt hij
bot. Ook onze verzekeraar zegt
niets te kunnen doen.’’
Elly weet niet meer hoe ze zitten moet. Een ergotherapeut
heeft nog gekeken of een tillift
een optie was, maar mede door
de stand van haar hoofd lukt dat
niet. Een medewerker van het
ziekenhuis heeft de huisarts gebeld en gezegd ‘dat iedereen de
broekriem moet aanhalen’. Er zit
niets anders op dan wachten.
,,Maar ik houd het niet uit tot
mei. Echt niet’’, zegt Elly. Jan:
,,We hebben veel geduld gehad.
Misschien gooien we met dit verhaal onze glazen in, maar heel
veel slechter kan het niet worden.’’
䢇 䢇 䢇

‘Misschien gooien we
nu onze glazen in,
maar heel veel slechter
kan het niet worden’
Jan Buis
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