Kinderen met wandelen kans geven
‘berg te verzetten’ tegen kanker
Voor duizend
basisschoolleerlingen uit
de provincies Drenthe
en Overijssel wordt het
vrijdag 27 mei 2016 een
bijzondere dag. Dan
wandelen ze tijdens
de actie Bergje tegen
kanker met z’n allen de
Holterberg bij Holten
op om stil te staan bij
kanker.
Door Jenny ter Harmsel
HOLTEN - Het initiatief voor

Stichting Bergje tegen kanker komt van Ian (12) en
Vince (11) van der Pal uit
Coevorden. In 2009 kreeg
hun vader een agressieve
vorm van lymfeklierkanker.
Ian en Vince wilden graag
iets doen toen hun vader

bergje tegen
kanker gaat over
Holterberg
weer helemaal gezond was,
maar zijn nog te jong om
mee te doen aan grote acties
als Alpe d’HuZes of de Mont
Ventoux. Vader Peter van der
Pal en Wim Oldewening uit
Coevorden hebben verschillende keren meegedaan aan
dit soort evenementen. “Wij
willen Ian, Vince en andere
kinderen ook graag de kans
geven om zoiets bijzonders
mee te maken. De wandeltocht in mei is ongeveer 10
kilometer lang en gaat langs
de Haarlerberg naar de top
van de Noetselerberg. De

Op de voorgrond links Ian en rechts Vince. Met groep 7 en 8 Willibrordusschool Coevorden, de school die zich als eerste heeft
ingeschreven. Meer informatie: www.bergjetegenkanker.nl

start is bij de Holterberg.
Basisscholen in de provincies Drenthe en Overijssel
worden benaderd om met
leerlingen mee te doen aan
Bergje tegen kanker”, aldus
Peter van der Pal. Omdat de
dag veel emoties bij kinderen
kan losmaken, is er een uitgebreid educatief programma. Staatsbosbeheer werkt
mee en een oncologische
verpleegkundige begeleidt
de kinderen in de klas bij de
voorbereiding op de tocht.

Basisscholen die meedoen
aan Bergje tegen kanker
kunnen ook zelf initiatieven
ontplooien. Het evenement
is in eerste instantie niet bedoeld om geld in te zamelen,
maar wil kinderen de kans
geven een ‘berg te verzetten’
tegen kanker. Scholen mogen uiteraard wel sponsors
zoeken of zelf acties opzetten. De opbrengsten hiervan
gaan rechtstreeks naar KWF
Kankerbestrijding.
“Ook
kinderen worden direct

Vaartochten met Enterse Zomp
RIJSSEN - In de maanden juli

en augustus kunnen de vakantiegangers een tocht over
de Regge maken. Elk uur,
van11.00 tot 16.00 uur, is er
een vaartocht. Altijd zijn er
twee schippers aan boord,
waarvan de ene vaart en

de andere interessante bijzonderheden vertelt. Deze
tochten van een klein uur
zijn zeer geschikt voor het
hele gezin.
De afvaarten zijn: in Rijssen
bij de Pelmolen, in Enter bij
de Waarf en in Hellendoorn

achter de ijsfabriek. De vaardagen zijn in Hellendoorn
en Enter van 8 juli tot en
met 29 augustus op woensdag tot en met zaterdag. In
Rijssen van 6 juli tot en met
28 augustus op maandag tot
en met vrijdag.

weerbericht door freddie paalman

Aangenaam weer

D

e luchtdrukverdeling wordt bepaald
door een lagedrukgebied dat op weg
is van Schotland en naar Scandinavië koerst. Daarmee wordt koelere lucht
aan gevoerd. Gedurende de rest van de
week bepaald een meanderende westelijke
hoogtestroming met troggen en hoogte ruggen het weer. Het weerbeeld kenmerkt zich
door perioden met zon, maar soms vallen
er ook enkele buien.
Vanaf vrijdag wordt het onder invloed
van een nieuw hogedrukgebied meanderende westelijke hoogte stroming zonnig
en warmer. Zaterdag kan de temperatuur
de grens van 25.0 graden of hoger overschrijden. Een overgang naar een nieuwe
hete periode zit er gelukkig, als het nu
laat aanzien, niet aan te komen. Ik denk
dat heel veel mensen daar blij mee zullen
zijn dan die hitte van vorige week met die
tropische temperaturen. Deze week geen

onverdienstelijk vakantieweer voor de
vakantiegangers in ons land. Woensdag
krijgen we met buien te maken, hopelijk
valt er dan neerslag van betekenis voor de
droge natuur. Verder is er geregeld zon. Bij
een matige tot vrij krachtige westenwind
zal het niet warmer worden dan 18.0 a 19.0
graden. Donderdag kleinere kans op enkele
buien. De zon schijnt geregeld, bij een
noordwestenwind rond 17.0 a 19.0 graden.
Vrijdag een droge dag met perioden met
zon en een matige noordwestenwind. Dan
een temperatuur van 20.0 a 22.0 graden.
Zaterdag ook perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken. De wind komt dan
uit het zuidwesten en is matig. Het wordt
dan 25.0 a 26.0 graden.
Zondag weer een matige westenwind, er
zijn perioden met zon, en de buienkans is
klein dan een temperatuur van 22.0 a 23.0
graden.

of indirect getroffen door
kanker. Voor hen is er geen
beklimming van de Alpe
d’Huez of Mont Ventoux in
Frankrijk mogelijk terwijl
veel kinderen ook iets willen ondernemen voor een
dierbare. Ook kinderen willen zich uiten! De ervaring
die volwassenen beleven
tijdens hun tocht naar de
Alpe d’Huez en Mont Ventoux kunnen kinderen op
hun manier beleven tijdens
de tocht, ‘Bergje tegen kan-

ker’, aldus de organisatie.
“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 hem
niet meer beter kon maken.
Toch had onze papa geluk
want na heel veel gemene
medicijnen en een lange tijd
in het ziekenhuis, is hij weer
beter geworden”, zeggen Ian
en Vince.

Ronde van Twente start in Enter
ENTER - De Ronde van

Twente voor nieuwelingen en junioren wordt
zaterdag 11 juli gehouden.
Vanaf 13.00 uur zullen
de renners een parcours
van bijna 36 km afleggen
en enkele plaatselijke
ronden. De route loopt
door twee gemeentes,
nml. Wierden en Hof van

Twente. Vanaf de start
gaat het door het Enterse
buitengebied
richting
Goor, waarna de renners
via Stokkum naar Markelo rijden. Daar wordt de
Markeloseberg beklommen. Via een een route
boven langs Markelo gaat
het dan via de Apenberg
naar Enter terug.

Kringloop Mors
blijft open

RIJSSEN - De kringloopwin-

kel de Mors aan de Spoelerstraat 7 in Rijssen blijft
tijdens de zomervakantie
geopend voor het publiek.
Ondanks dat vele vrijwilligers met vakantie zijn blijft
de winkel open voor klanten en vakantiegangers.
Wanneer men tweedehands
goederen zoekt, ziet men
graag in de winkel waar de
opbrengst volledig naar de
zending gaat. Meubels, curiosa, boeken, kleding, speelgoed en nog heel veel meer
is er te koop.
Wanneer men goederen
heeft die men niet meer gebruikt en die nog verkoopbaar zijn, kan men ze tijdens
de openingstijden inleveren
aan de zijkant van de winkel.
Kringloopwinkel de Mors
is geopend op dinsdag van
10.00 tot 15.30 uur, donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur. In de bouwvak is
men zaterdagmiddags gesloten.
Kijk ook eens op www.
kringloopwinkeldemors.nl
voor meer informatie Hier
staan ook de acties op die
er elke keer in de winkel gehouden worden.

Oud papier
Rehoboth
RIJSSEN - Werkgroep Reho-

both haalt tijdens de bouwvak geen oud papier op.
Veel inwoners in de wijken
waarin papier wordt ingezameld en ook de leden van de
werkgroep zijn in deze periode met vakantie.
Voor diegenen die hun oud
papier gelijktijdig met het
plaatsen van de groene gemeentecontainer aan de weg
plaatsen vindt de laatste inzameling plaats in de week
van maandag 6 juli tot en
met zaterdag 11 juli. Vanaf
maandag 18 augustus wordt
weer gestart.
Voor de grijze containerweek geldt, dat zij dinsdag
14 juli voor de laatste keer
het oud papier inzamelt.
En op dinsdag 26 augustus
weer hopen op te starten.
Voor de zaterdagen geldt dat:
zaterdag 11 juli de laatste
keer voor de vakantie is en
dat op zaterdag 22 augustus
opnieuw gestart wordt met
de inzameling.
Het is verder voor iedereen mogelijk om tijdens de
bouwvakvakantie het overtollige papier te brengen op
de locatie Heliumstraat 7
bij machinehandel Kippers.
Hier staat een van de aanhangers bij de ingang klaar.

Aanmelden voor
cursus AMV
RIJSSEN - Muziekvereniging

Wilhelmina start in september met een nieuwe cursus
Algemene Muzikale Vorming.
Meer informatie en aanmelden kan via www.wilhelminarijssen.nl of door contact
op te nemen met leerlingencoördinator Marcel Paauwe:
06-53291511.



Meer lokaal nieuws? Lees
het dagelijks op de nieuwe
site van westtwente.nl Ook
op Facebook en Twitter!

