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● Honderden kinderen doen in mei
i

‘Wat ik

REGGESTREEK 11

mee aan wandeltocht over Sallandse Heuvelrug ● Ian en Vince namen initiatief

geleerd heb? Geef nooit op!’
Wie loopt
er mee met
bijzondere
tocht?

De Sallandse Heuvelrug in plaats
van Alpe d’ Huez. Kinderen
beklimmen Bergje tegen kanker.
door Jelle Boesveld
HOLTEN/NIJVERDAL/COEVORDEN

tends op de vloer. En we hebben
met de gehele groep elke dag
voor hem gebeden.”
Vince: „Kinderen kunnen er
ergje tegen kanker.
erg door in de war raken, slecht
Zo heet de bijzonslapen, buikpijn of hoofdpijn
dere wandeltocht
krijgen. Wat helpt? Erover praover de Sallandse
Heuvelrug voor kin- ten. Tekenen, schrijven of heel
hard tegen de wind in fietsen.
deren die direct of
Mag een jongen ook huilen? Ja,
indirect in het gezin of de famidat is alleen maar goed.”
lie zijn getroffen door kanker.
De presentatie van Vince en
Op vrijdag 27 mei beklimmen
Ian vormt de officiële kick-off
honderden kinderen de ‘Holtervan de Stichting Bergje Teberg’ om de impact van
gen Kanker. Corinne
de ziekte een plaatsje te kunnen geVince en Ian van den Hollande, oncologie-verpleegkundige
ven.
der Pal gaven de
van het ziekenhuis
De initiatiefkick-off voor de
in Zwolle, geeft antnemers? Dat zijn
nieuwe
woord op de vele
Vince (11) en Ian
wandeltocht over
vragen die bij de kin(13) van der Pal.
de Sallandse
deren leven.
Hun vader kreeg
Heuvelrug
Peter: „Ook kindezeven jaar geleden
ren hebben verdriet en
non-hodgkin. „De
dat willen ze uiten. Vaak
artsen hadden mij opgeworden ze, uit bescherming ‘vergeven, ik moest me voorbereigeten’ of genegeerd. Zij verdieden op het ergste: afscheid nemen van mijn vrouw Ryanne en nen ook een gelegenheid om iets
kinderen”, vertelde de Coevorde- te doen, om gehoord te worden
en hun verdriet te verwerken.”
naar al eerder in een interview
Peter en zijn vrouw Ryanne
aan deze krant. Wonder boven
beklommen na zijn genezing
wonder overleefde Peter na 76
twee keer de Mont Ventoux. Om
chemobehandelingen en een
geld in te zamelen, maar ook om
stamceltransplantatie de ziekte.
het te verwerken. „Een prachtiDeze dinsdagmorgen ziet hij
ge, emotionele tocht. Maar voor
trots hoe zijn zoon Vince (11)
kinderen is er geen beklimming
voor leerlingen van zijn school
van de Alpe d’Huez of
een presentatie houdt
Mont Ventoux mogelijk,
over kanker. Hij verterwijl veel kinderen
telt hoe je daar als
Ook kinderen
ook iets willen onderkind mee om
hebben verdriet.
nemen voor een
kunt gaan en
Veel kinderen
dierbare met de
met name over
willen iets
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hoe hij de ziekte
ondernemen
Ian was zelfs zo
beleefd heeft bij
voor ’n dierbare
teleurgesteld, dat hij
zijn vader. „Ik
met de ziekte
zijn vader aangaf dat
was nog te klein
hij ‘de berg maar naar
om te beseffen dat
Nederland moest halen’.
hij dood zou kunnen
Het zette Peter aan het denken
gaan”, blikt Vince terug.
en zo is hij begonnen met Bergje
Stampen
tegen Kanker. De ervaring die
volwassenen beleven tijdens
Zijn broer Ian besefte dat wel.
hun beklimming van de Alpe
„Om de woede te uiten, stampten we met de gehele klas ’s och- d’Huez en Mont Ventoux kun-
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nen kinderen op hun manier beleven tijdens de tocht over de Sallandse Heuvelrug. „Wat ik geleerd
heb? Geef nooit op! Dat geldt bij
de beklimming van een berg, bij
het vechten tegen kanker en eigenlijk bij alles in het leven.”

Peter van der Pal in Coevorden bij
de kick-off van ‘Bergje tegen kanker’,
een tocht over de Sallandse Heuvelrug. foto Frans Nikkels
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Tangarine
ambassadeur
Ze waren vaste muzikale gasten
bij De Wereld Draait Door en zijn
nu in de Verenigde Staten voor de
opname van een nieuwe cd. De
twee singer-songwriters van
Tangarine hebben zich opgeworpen als ambassadeurs van ‘Bergje
tegen kanker’. Vrijdag 27 mei treden ze op en samen zingen ze het
lied Je hebt een vriend.

� � �

‘Ik was nog te klein
om te beseffen dat
hij dood zou
kunnen gaan’
Vince van der Pal zoon van Peter

� Peter van der Pal met zijn zonen Ian en Vince op de plek waar het allemaal
gaat gebeuren: de Sallandse Heuvelrug. foto Emiel Muijderman

Wie loopt er op vrijdag 27 mei
mee tijdens Bergje tegen kanker?
De bijzondere wandeltocht (12 kilometer) over de Sallandse Heuvelrug voor kinderen begint om
10.00 uur in Holten.
De deelnemers worden uitgezwaaid door burgemeester Arco
Hofland van Rijssen-Holten en
aan de andere kant van de ‘berg’
onthaald door burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn. Motorrijders begeleiden de jonge ‘bergbeklimmers’ en onderweg zijn er
diverse rust- en verzorgingspunten.
De ambassadeurs van Bergje tegen kanker, de twee singer-songwriters van Tangarine, zingen samen met de kinderen een speciaal
lied: Je hebt een vriend.
De beklimming van de ‘Holterberg’ is met name bedoeld voor
kinderen die direct of indirect geconfronteerd worden of zijn geweest met kanker. „Maar ook
ouders en klasgenoten zijn welkom”, zegt initiatiefnemer Peter
van der Pal.
Er hebben zich inmiddels meer
dan 450 kinderen aangemeld voor
de bijzondere tocht. „Zo lopen alle leerlingen van basisschool ’t
Heem uit Nijverdal mee. En ook
de Johan Frisoschool uit Rijssen
heeft zich aangemeld”, zegt Van
der Pal.
Bijzonder vindt hij ook het verhaal van een school uit Broekland.
„Een moeder heeft zich aangemeld omdat ze haar zoontje van 6
jaar aan kanker heeft verloren. Het
broertje van 4 heeft dat bewust
meegemaakt en wil graag meelopen. Toen andere ouders en kinderen dat hoorden, hebben ze zich
uit solidariteit ook opgegeven. Nu
loopt de gehele school mee.”

www.bergjetegenkanker.nl

