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PIJNBESTRIJDING ? ACUPUNCTUUR !
Uit een groot onderzoek is gebleken dat er in Nederland 
ruim 3 miljoen mensen last hebben van pijnklachten. 

Acute pijn is pijn die plotseling opkomt na lichamelijke of 
geestelijke overbelasting. Veel voorkomend is pijn na het 
‘door de rug gaan‘, spit, acute hoofdpijn of migraine, maar 
ook pijn na een beroerte of aangezichtsverlamming.

Chronische pijn is pijn die minimaal 6 weken aanhoudt en 
waar vaak geen duidelijke verklaring voor is. 
De meest voorkomende vormen van chronische pijn 
zijn onderrugklachten, zoals ischias en hernia, nek- en 
schouderklachten, fibromyalgie, reumatoïde artritis, artrose
en chronische pees- en gewrichtsontstekingen.

Acupunctuur helpt effectief tegen pijn!
Acupunctuur stimuleert de aanmaak van lichaamseigen 
pijnstillers en werkt daardoor snel en zonder bijwerkingen.
Als de behandelingen gecombineerd worden met een 
ander voedingspatroon en een aangepaste leefwijze, dan 
is het effect nog groter en zal het herstel sneller verlopen.

Wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering!
Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden de
acupunctuurbehandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed 
door de meeste ziektekostenverzekeraars. Heeft u last van 
acute of chronische pijn? Maak dan nú een afspraak:

STRESS
VERMOEIDHEID

DEPRESSIE
BURN-OUT

FIBROMYALGIE
SLAPELOOSHEID

LAGE RUGPIJN
GEWRICHTSPIJN

MIGRAINE
VERKOUDHEID

ASTMA/BRONCHITIS
PRIKKELBARE DARM

OVERGANG
ZWANGERSCHAP

IUI, IVF-BEGELEIDING

0318-846656

Epse (Deventer), Deventerweg 36, tel. 0575-491836. 
Ruim 25 jaar vertrouwd kopen in onze 4 vestigingen 
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Engelse Chesterfields voor ieder interieur
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Uw nieuwe 
Adviseur? 

Jaarrekening en
Belastingzaken

Stadsdichter Arjan Keene: ‘Het is 
een tweede natuur geworden’
Het stadsdichterschap 
voor Arjan Keene zit er 
bijna op. ‘‘Elke week 
was ik er wel een paar 
uur mee bezig.’’ Het 
is een tweede natuur 
geworden.

Door Benjamin Terpstra

EdE - Veertig gedichten heeft 
Arjan Keene de afgelopen 
drie jaren mogen voordra-
gen of publiceren. ‘‘Ik vind 
het een mooi aantal.’’
De stadsdichter heeft niet 
actief gelobbyd om gedich-
ten te mogen voordragen, 
dat past ook niet bij de stads-
dichter. Wel ging Keene op 
alle verzoeken in en stortte 
hij zich in het culturele le-
ven. Drie jaar lang was hij 
ambassadeur van Ede en 
ook een klein beetje de ver-
tegenwoordiger van het ge-
dicht. Van politiek hield hij 
zich verre. Behalve met de 
strubbelingen rondom de 
vorming van het college kon 
Keene het niet laten.
Keene probeerde vooral 
maatschappelijke onderwer-
pen of Edese thema’s en eve-
nementen breder te trekken 
in zijn gedichten, net even 
een andere kijk te geven.
Een hoogtepunt was zo het 
voordragen van een gedicht  

tijdens Airborne Taptoe. 
‘‘Zeer bijzonder, voor twee 
en halfduizend mensen op 
het marktplein. Als dichter 
maak je niet vaak mee voor 
zoveel mensen te mogen 
staan. Heel erg jammer dat 
de taptoe er mee opgehou-
den is. Ik had een gedicht 
geschreven over het bewa-

ken van het erfgoed. Helaas 
bleek mijn gedicht profe-
tisch te zijn.’’
Ander hoogtepunt is de 
plaatsing van een gedicht 
op de bibliotheekbus met 
een enorme afbeelding. ‘‘Ik 
rij nu levensgroot door Ede. 
Een grote eer.’’
Nu is het tijd om het stokje 
over te dragen. ‘‘Ik ben een 
termijn van drie jaar aange-
gaan, de meeste gemeenten 
benoemen een stadsdichter 
voor twee jaar, ik vond het 
geweldig om te doen, alleen 
het laatste jaar had ik een 
klein dipje, maar al die drie 
jaren was ik er toch wel elke 
week een paar dagen mee 
bezig. Het is een tweede na-
tuur geworden.’’ Arjan Kee-
ne  ziet uit naar de volgende 
stadsdichtersverkiezing die 

op woensdag 15 april plaats 
gaat vinden. Keene neemt 
plaats in de jury. 
In het dagelijks leven is 
Keene werkzaam in de IT-
sector. Misschien daarom 
wel begrijpelijk dat zijn ta-
lenten samenkomen met 
de bouw van een website. 
‘‘Ik  ga de site dichtstede.nl 
lanceren, je hebt Welstede 
en Woonstede, daarom leek 
mij dichtstede een toepasse-
lijke naam. Op deze website 
komen gedichten van Edese 

dichters, een dergelijk plat-
form is er nog niet.’’
Ook hoopt Keene dat nog 
altijd één van zijn doelen bij 
een volgende stadsdichter 
wel gerealiseerd wordt. Een 

gedicht op een muur in de 
openbare ruimte van Ede. 
‘‘In Veenendaal is dit wel 
gelukt. Het Historisch Mu-
seum zou een mooie locatie 
in Ede zijn.’’

Ander hoogtepunt is de plaatsing van een gedicht op de bibliotheekbus met een enorme 
afbeelding. ‘‘Ik rij nu levensgroot door Ede. Een grote eer.’’

EEn gEdicht op 
EEn muur in dE 
opEnbarE ruimtE 
van EdE...

Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Ede? Op woens-
dag 15 april staat Arjan Keene zijn titel af aan een 
nieuw dichterstalent. Dan organiseert Cultura in 
samenwerking met de gemeente Ede en De Edese Post 
de stadsdichterverkiezing van Ede. De avond is gratis 
toegankelijk voor publiek.

Boogie Night: 
Live soulmuziek 
EdE - Restaurant Buitenzorg 
zal voor de derde maal het 
podium bieden voor live 
soulevent Boogie Night op 
zaterdag 14 maart. Ditmaal 
zijn er optredens van Den-
nis Burke met zijn vaste be-
geleidingsband Soul Power 
en ook de Limburgse band 
Somethin’ Fresh is uitgeno-
digd. 

firstimpressionevents.nl.

Geef aan Jantje 
Beton
EdE - Maar liefst 44.000 col-
lectanten van honderden 
jeugdorganisaties zoals 
scoutinggroepen, speel-
tuinverenigingen, buurt-
centra en sportclubs gaan 
van maandag 9 tot en met 
zaterdag 14 maart langs de 
deuren.   

Bethelkerk 
bestaat 50 jaar 
EdE - De Bethelkerk werd in 
1965 in gebruik genomen en 
dat wordt gevierd met aller-
lei activiteiten deze week. 
Zaterdag is er een kinder-
theater voor de kleintjes en 
een open huis van 15.00 tot 
17.00 uur.  Ook wordt het 
eerste magazine dat speci-
aal voor deze gelegenheid 
gemaakt is overhandigd. 
Zondag 8 maart wordt in de 
ochtenddienst van 09.30 uur 
de dank richting God uitge-
sproken voor dit jubileum.




