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MS-patiënten mobieler met een
prachtige revolutionaire Alinker
Het leven van MS-patiënt
Sjaak Groenendijk uit
Dirksland is een stuk
mobieler geworden sinds
hij een heuse Alinker
tot zijn beschikking
heeft. Deze fiets, nu nog
een prototype, brengt
Sjaak verder dan waar
hij tot nog toe door zijn
ziekte kon komen. De
eerste lading fietsen
wordt februari/maart
in Nederland verwacht.
Voor MS-patiënten een
welkome en mobiele
aanvulling.
Mirjam Boertje
DIRKSLAND - De fiets van

Sjaak is er één van metaal en
is niet inklapbaar. De Alinker die in het voorjaar op de
Nederlandse markt komt is
van aluminium, inklapbaar
en dus makkelijk overal
mee naar toe te nemen. Een
verademing, vindt Sjaak.
“Waar ik eerst niet verder
kwam dan het bruggetje,
loop ik nu helemaal naar het
viaduct en weer terug”, wijst
hij aan. Afgelopen zomer
maakte Sjaak voor het eerst
een rondje met de fiets. “Ik

ben er blij mee”, zegt hij enthousiast. “Ik kan er namelijk ook in looptempo mee
bewegen en voel dat ik mijn
spieren gebruik. Met de rollator is het meer strompelen
voor me, omdat ik dan geen
controle over mijn benen
heb. Dan zak ik door en ga
ik op de rollator hangen of

FIETS WELKOME
EN MOBIELE
AANVULLING VOOR
MENSEN MET MS
ik maak een misstap. Met
de Alinker gebeurt dat niet,
omdat ik kan zitten.”
Enorme winst
Het vergroten van zijn actie radius en het ‘normaal’
voortbewegen is voor Sjaak
een enorme winst. “Ik zit
echt hoog op de fiets, mijn
houding is beter en ook sociaal gezien is het een enorme
vooruitgang. Ik kan gewoon
met mensen praten. Jammer
is wel dat de Alinker niet
via de Wmo wordt vergoed
en een scootmobiel wel. Je
praat toch over zo’n 1.500
euro. Dat kan voor MS-patiënten een belemmering
zijn.” Buiten dat maakt een
scootmobiel iemand passief,
vindt Sjaak. “Je hoeft je benen dan niet meer te bewe-

Sjaak Groenendijk met zijn nieuwste aanwinst: Een heuse Alinker, waar hij goed mee uit de
voeten kan.
Foto: Mirjam Boertje

gen. Met een Alinker wel.
Verder ben je er heel stabiel
mee, ook in de winter. En
de reacties zijn leuk. ‘Gave
fiets’ hoor ik mensen roepen.
‘Nog nooit gezien’. Het ziet
er ook best sportief uit en
wordt niet gelijk gelinkt aan
een aandoening.” De eerste
keer was wel even wennen
voor Sjaak. “Je gebruikt andere spieren, maar je voelt
dat je goed zit. Alhoewel ik
er wel een ander zadel op
heb gezet. Ik heb niet zoveel

zitvlees”, lacht hij. Zaterdag
heeft hij drie kilometer afgelegd met zijn nieuwe fiets.
“Je hebt iets om op terug te
vallen. Een ideaal ding.”
Meer informatie over de

Alinker is te verkrijgen bij
Barbara Alink, 06-4816
3502, info@thealinker.com.
Twitter: (@TheAlinker) en
Facebook,com /t heA l i nkerInventions.

Barbara Alink heeft de Alinker R-volution ontworpen,
een designloopfiets met drie wielen voor mensen met
een mobiliteitsprobleem. Nederland en Duitsland zijn
de eerste twee distributeurs. Het is Alink’s streven om
één op de honderd Alinkers aan een landmijnslachtoffer te geven en om 5 procent van de nettowinst aan
meisjesonderwijs in Afghanistan te schenken.

Inloopochtend
Peuterspeelzaal
GOEDEREEDE - Peuterspeel-

zaal De Krukel, Jongkoenstraat 1 te Goedereede houdt
donderdag 20 november
een inloopochtend. Van
9.00 tot 10.30 uur staat de
leidster klaar voor alle belangstellenden, maar in het
bijzonder voor de ouders/
verzorgers van kinderen in
de leeftijd vanaf 1,5 jaar. De
Krukel is een neutrale peuterspeelzaal, waar iedereen
van harte welkom is. Door
een kijkje te komen nemen
krijgt u een indruk hoe men
er te werk gaat. Op deze ochtend zijn de leidster en leden
van de ouderraad aanwezig
om uitleg te geven en vragen
te beantwoorden. U bent van
harte welkom om onder het
genot van een kopje koffie of
thee uw kindje naar hartenlust te laten spelen. Mocht
u op dit moment niet in de
gelegenheid zijn om langs te
komen, kunt u altijd bellen
voor informatie of een kijkafspraak naar de leidster,
06-8682 0468.

Bingoavond
door Wijkgroep
NIEUWE-TONGE - De wijkgroep van Nieuwe-Tonge
houdt op vrijdag 21 november een bingoavond in Ons
Dorpshuis, Korteweegje 14.
Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er worden 10 rondes en een superronde gespeeld. De zaal gaat
om 19.00 uur open. De bingo
begint om 19.30 uur.

