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Coevorden
‘We halen de berg naar Nederland’
COEVORDEN - ‘Zes jaar geleden werd onze
papa getroffen door kanker, wij waren toen 6
en 4 jaar oud. De dokter vertelde onze papa en
mama dat papa een ernstige vorm van kanker
had en dat de dokter papa niet meer beter kon
maken’, zo schrijven Ian en Vince van der Pal op
bergjetegenkanker.nl
‘Toch had onze papa geluk:
na heel veel gemene medicijnen en een lange tijd
in het ziekenhuis, is onze
papa weer beter geworden.
Wij zijn nu
weer wat ouder en snappen
steeds
meer van wat
er allemaal gebeurd is.’ Net
als veel volwassenen willen ook zij hun
verdriet verwerken en delen. Volwassenen doen dat
bijvoorbeeld door het beklimmen van de Mont Ventoux of de Alpe d’Huez.

ding. Zes jaar geleden werd
Peter getroffen door lymfeklierkanker. Hij was al opgegeven door de artsen,
maar toch heeft hij de ziekte overwonnen. De impact voor de
kinderen was
groot.
‘Als
papa
geen
kanker had
gehad, hadden we dit nooit georganiseerd’, zei Ian al eerder.
Vince moest vorig jaar op
vaderdag huilen. ‘Ik ben zo
blij dat we papa nog hebben’, zei hij.
Wim Oldewening uit Coevorden liep al een tijdje met
dezelfde gedachte rond. Hij
was enige jaren als speaker
betrokken bij de Mont Ventoux. De plannen kwamen
overeen en zo ontstond de
samenwerking. Om hen
heen is een bestuur gevormd. De Isala Klinieken
is bij ‘Bergje tegen kanker’
met een professioneel team
aanwezig ter ondersteuning
van de kinderen.

 Deze activiteit
begint om 14.00 uur.

willen verdriet
delen

Doel
Het doel van het initiatief
is om kinderen van het basisonderwijs, die zelf bij de
ziekte kanker zijn betrokken (hetzij direct, hetzij indirect), een podium te geven. Het streven is om met
meer dan duizend kinderen
de berg te beklimmen.
Daartoe worden de scholen uitgenodigd. Deze actie gaat gepaard met een
educatief programma. Een
oncologische verpleegkun-
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Mantelzorg
Contactpunt Mantelzorg
Coevorden houdt donderdag 25 juni van 13.30 tot
15.30 uur een bijeenkomst
in De Spinde in Dalen. Die
is bestemd voor alle mantelzorgers, die ervaringen
kunnen delen. Ditmaal is
er een high tea.
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Pijpleiding

Ian en Vince: ‘Blij dat we papa nog hebben’.

dige zal in de klas aanwezig zijn om dit programma
te begeleiden en eventuele vragen van de kinderen
te beantwoorden. Voor de

Mooie prestaties van jeugdbrandweerlieden
COEVORDEN - De Jeugdbrandweer Coevorden behaalde met beide ploegen
een mooie prestatie tijdens
de wedstrijden in de halve
finale in Moerdijk. De juniorengroep mag zich daardoor
gaan bewijzen in de finale.
Helaas stopt het avontuur
voor de aspirantengroep,
maar deze kinderen kunnen
terugkijken op een geslaagd
seizoen waarbij de onderlinge samenwerking mede tot
dit resultaat heeft geleid. De
juniorengroep in de leeftijd
van 12 tot 15 jaar gaan door
naar de finale, die 3 oktober
wordt gespeeld in Capelle
aan den IJssel, daar nemen
de jongeren het op tegen negen jeugdkorpsen. Tijdens
de wedstrijden wordt de de
ploeg getoetst op samenwerking, theoretische en
praktische kennis en inzicht
op een brandinzet. De wedstrijdbaan bestaat uit het bestrijden van een brand.

wandeling wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer.
Tijdens deze dag kunnen de
kinderen hun ervaringen
kwijt. Om de kinderen niet

Esselien de Groot

teveel te belasten, worden
geen sponsorgelden van
hen gevraagd.
 bergjetegenkanker.nl

MOI!
■ ACTIE
Moi! heeft sterke aanwijzingen, dat er een Action in
Coevorden komt
Als je alle geluiden zo hoort, betekent de vestiging van
zo’n winkel de redding van Coevorden
Dat is natuurlijk wat sterk uitgedrukt, maar de roep om
zo’n winkel klinkt steeds
Ach, als je maar lang genoeg roept, komt er misschien
wel meer op je pad
■ VONKTOERNOOI
Het is aanstaande vrijdag weer tijd voor het jaarlijkse
Arjen Vonktoernooi
Altijd een leuk spektakel, uiteraard opgezet door vrijwilligers
Er doen veel teams mee en dat is goed voor de saamhorigheid
Speelt u niet mee? Neem dan eens een kijkje, het is en
blijft een mooi schouwspel op Klinkenvlier
■ PLEZIER
Komend weekend zijn er weer mooie activiteiten, zoals Folk veur Volk in Aalden en de FunRun in Dalerpeel
Moi! wenst u alvast veel plezier in een hopelijk zonnig
weekend!

Goede resultaten.

Activiteiten
Binnenvree
De laatste activiteiten van
BSV Binnenvree voor de
zomerstop zijn een verloting, een viswedstrijd
en het sprietlopen. Deze
maand worden huis aan
huis loten verkocht, de
trekking vindt plaats op zaterdag 11 juli. De viswedstrijd wordt gehouden op
zaterdag 20 juni vanaf 9.00
uur aan het Drostendiep.
Tot slot is het sprietlopen
op zaterdag 27 juni bij het
Drostendiep.

 Ook kinderen

Berg naar Nederland
Kinderen zijn daarvoor te
jong. Daarom besloten Ian
en Vince, hun papa Peter
en hun moeder Ryanne, en
Wim Oldewening -die met
hetzelfde idee rondliep- samen te werken en ‘de berg
naar Nederland te halen.’
Peter en Ryanne beklommen zelf tweemaal de Mont
Ventoux, Wim Oldewening
was erbij betrokken doordat hij onder meer speaker
was tijdens de beklimming
van de Mont Ventoux.
‘Onze ouders’, lieten Ian
en Vince weten, ‘hebben
zo’n berg gevonden op de
Sallandse Heuvelrug. Op
vrijdag 27 mei 2016 zal er
een tocht van ongeveer 10
km gelopen worden over de
Holterberg langs de Haarlerberg naar de top van de
Noetselerberg. De beklimming van de Mont Ventoux
levert jaarlijks veel geld op
voor KWF Kankerbestrij-
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Jeugdbrandweer Coevorden

De Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) is gestart met nader onderzoek
naar de inwendige aantasting door microbiologische
activiteit van de pijpleiding
tussen Schoonebeek en
Twente. Hiertoe graaft de
NAM op acht plaatsen in
de gemeenten Coevorden
en Hardenberg de pijpleiding op en haalt de aangetaste delen eruit. Deze
leidingdelen gaan voor
nader onderzoek naar een
gespecialiseerd bedrijf.
Op deze wijze wil de NAM
meer inzicht krijgen in de
werking van de bacteriën.
Deze aanpak loopt vooruit
op een uitgebreid meetprogramma dat de werking van de bacteriën nog
verder moet doorgronden.
De pijpleiding vervoert het
zoute water dat vrijkomt
bij de olieproductie in
Schoonebeek.
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Binnenvree
BSV Binnenvree is de eerste wijkvereniging, die een
visie heeft gepresenteerd.
Inmiddels is er een gesprek
met de gemeente geweest.
Burgemeester Bouwmeester en wethouder Zwiers
waren blij met de visie,
maar lieten weten dat de
gemeente druk bezig is
met het ontwikkelen van
een werkbare overlegstructuur naar de wijken en dat
het tijd kost om binnen het
gemeentelijk apparaat een
denk- en cultuuromslag te
maken.

