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Coevorden
‘Je moet vooral hoop en moed houden’
COEVORDEN - ‘Je
mag huilen. Als je
geen verdriet hebt,
weet je ook niet wat
geluk is. Maar je moet
vooral hoop en moed
houden.’ Dat was de
boodschap die Vince
van der Pal gisterochtend zijn voormalige
schoolgenoten van de
groepen 7 en 8 van de
Willibrordusschool
voorhield.
De elfjarige Vince en zijn
twee jaar oudere broer Ian
uit Coevorden namen het
initiatief voor een bijzonder project. Daartoe werd
een stichting opgericht.
Hun vader Peter werd zo’n
zes jaar geleden getroffen
door kanker en is inmiddels
hersteld. Daarna beklommen Peter en zijn vrouw
Ryanne de Mont Ventoux
om geld bijeen te brengen
voor KWF Kankerbestrijding. ‘Maar zonder ons’,
aldus Vince. ‘Wij mochten
niet meedoen, omdat we te
jong waren. Maar ook wij
hebben met kanker te maken gehad.’ Daarom wilden de broers de berg naar
Nederland halen. Dat plan
kreeg vorm door een wandeltocht over de Sallandse
Heuvelrug te organiseren.
Die tocht vindt plaats op
vrijdag 27 mei.
Na het welkomstwoord
van schooldirecteur Herman Benes hield Peter van
der Pal een korte inleiding.
‘Je hebt kleine en grote ongelukken. Kanker is ook
een ongeluk, het overkomt
je. Maar, kanker en dood
zijn niet meer hetzelfde.
Het is mogelijk te genezen.’ Hij bedankte de medewerkers en de leerlin-

Gratis naar
museum
De leden van de bibliotheken in de gemeente Coevorden kunnen gratis Stedelijk Museum Coevorden
in Het Arsenaal bezoeken.
In Het Arsenaal zijn ook de
bibliotheek, Tourist Info
Coevorden en de historische vereniging van Coevorden gevestigd. Jongeren
onder de 18 jaar kunnen het
museum alleen bezoeken
samen met een volwassene
met een eigen abonnement
of een geldig toegangsbewijs. In het museum is van
alles te zien: er is een bijzondere driedimensionale
film over het ontstaan en de
ontwikkeling van de vesting
Coevorden. Daarnaast kan
de historie van de stad Coevorden van het jaar 1024 tot
jaar 1814 bekeken, beluisterd of gelezen worden. Er
is een wand met uitleg over
Geopark de Hondsrug en
er zijn wisselende tijdelijke
tentoonstellingen. Voor
kinderen is er een speurtocht en er is een Archeolab.
COEVORDEN

Esselien de Groot

V.l.n.r. Peter, Ian en Vince van der Pal.

gen van de school voor de
goede opvang en de vele
tekeningen, die hij, Vince
en Ian kregen in die zware
periode. Vervolgens hield
Vince zijn indrukwekkende spreekbeurt, met medewerking van Ian die de
bijbehorende beelden
toonde.
Vince vertelde over
het ontstaan van het woord
kanker en dat je door gezond eten, niet roken en
veel beweging de kans op
kanker vermindert. ‘Je kan
erover praten, hard in een

kussen slaan of tegen de
wind in fietsen. Maar je
moet geen scheldwoorden
met kanker gebruiken, dat
doet veel mensen pijn.’ Corinne den Hollander, verpleegkundige
oncologie
van Isala in Zwolle, beantwoordde vragen
van de kinderen. Er werd een
filmpje getoond,
dat onlangs is
opgenomen op de Sallandse Heuvelrug en pastoor
Tjitze Tjepkema sloot de
bijeenkomst af.
De tocht in mei is circa
10 kilometer lang en gaat

 Bergje op

tegen kanker

Fatou Gaye bezoekt
‘Bennie helpt Gambia’
COEVORDEN - Mevrouw
Fatou Gaye uit Gambia was
afgelopen woensdag te gast
bij Stichting Bennie helpt
Gambia in het pand van
Ahlers. Zij wordt al jaren
gesteund door de stichting.
Enige tijd geleden kwam
Liesbeth Hartings uit Dalen naar Gambia om haar
te helpen.
Fatou Gaye logeert bij haar
tijdens haar eerste verblijf
in Nederland. ‘Ik werk in
Gambia in een ziekenhuis
en ik help kinderen met
eten en educatie. Bennie
Ahlers ontmoette mij destijds in een ziekenhuis en
beloofde mij te helpen. Dat
is door de jaren heen zo gebleven. Ik ben enorm dankbaar.’ Voorzitter Ton van de
Put vertelt dat maandelijks
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V.l.n.r. Wim Baarslag, Mia Gering-Ahlers, Fatou Gaye, Ton van
Esselien de Groot
de Put en Gerard Balster.

containers met hulpgoederen naar Gambia gaan. Fatou is onder de indruk van
Nederland. ‘De wegen zijn

heel goed en zaken zijn zo
goed georganiseerd. Bovendien zijn de mensen erg
aardig.’

over de Holterberg, Haarlerberg en naar de top van
de Noetselerberg. De tocht
is voor kinderen, die zelf bij
kanker zijn betrokken. Het
streven is om met meer dan
duizend kinderen de berg
te beklimmen. Er zijn reeds
honderden
aanmeldingen, waaronder van de Willibrordusschool. Voor de
wandeling wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer.
Tijdens deze dag kunnen
de kinderen hun ervaringen kwijt, er is een professioneel team van de Isala
Klinieken aanwezig. Kinderen kunnen gratis deel-

nemen, maar er wordt van
scholen verwacht dat zij acties houden om geld bijeen
te brengen in de strijd tegen
kanker. De stichting ‘Bergje
tegen kanker’ is dan wel opgericht in Coevorden, maar
inmiddels komen de bestuursleden en deelnemers
uit alle delen van het land.
Ian en Vince zijn nu het
boegbeeld van ‘Bergje tegen kanker’. Op 27 mei dragen zij het stokje over aan
andere kinderen. Staatsbosbeheer en veel bedrijven steunen de stichting.
 bergjetegenkanker.nl

MOI!
■ WOLF
De wolf stak afgelopen jaar zijn kop ‘even om de
deur’ in Drenthe.
En niet in Noord-Sleen en Erm, daarvan is Boermarke Zweeloo overtuigd
Nee, Boermarke Zweeloo was de plek
‘Ach’, grapte iemand tegen Moi!, ‘waar het ook was,
het was in ieder geval in de gemeente Coevorden’
Maar dat willen ze in Zweeloo vast niet horen
Op ludieke wijze werd afgelopen zaterdag een gedenkteken onthuld
De wolf moest eens weten wat hij met zijn uitstapje
teweeg heeft gebracht
Zweeloo is niet alleen kunstenaarsdorp, maar nu
ook wolvendorp
■ STROP
Tijdens de opening van de expositie over strafrecht
in het museum hing tussen de sprekers een strop
Het was een beetje een luguber beeld, maar gelukkig had niemand de neiging om er gebruik van te
maken.
De expositie is trouwens een aanrader. Het bijbehorende magazine is zeer lezenswaardig

Bijeenkomst
over excursie
Stichting Synagoge Coevorden bezoekt zaterdag
19 maart drie Emslandkampen. Het gaat om de
kampen in Neugnadenfeld, Dalum en Esterwegen. Het vertrek is om 8.30
uur bij de synagoge aan de
Kerkstraat. Belangstellenden kunnen zich melden
via e-mail: synagoge@
hotmail.com of telefoon
06-29088632/06-46816112.
Kosten voor deelname zijn
inclusief maaltijd. Dinsdag
15 maart vanaf 20.00 uur
is er een bijeenkomst voor
Vrienden van de Synagoge
over deze excursie.
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Vacaturebank
vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Maatschappelijk Welzijn Coevorden
geeft informatie en advies
aan inwoners en organisaties over vrijwilligerswerk.
Onderdeel ervan is de
vrijwilligersvacaturebank.
Die is geheel vernieuwd.
Het zoeken naar en het reageren op vacatures is nu
eenvoudiger. Wie vrijwilligersvacatures heeft in
de gemeente Coevorden
kan dit doorgeven aan het
steunpunt. Voor informatie: Jan Broekema, telefoon
085-2735256 of e-mail:
steunpuntvrijwilligers
werk@mwcoevorden.nl
 www.mwcoevorden.nl/
vrijwilligersvacaturebank

