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RIJSSEN. ‘Een proces met een in-
trovert karakter en autistische
elementen’. Met deze sneer rich-
ting politie toonde burgemeester
Arco Hofland van Rijssen-Hol-
ten gisteravond niet veel begrip
voor de werkwijze van de Politie
Oost Nederland.

Fractievoorzitter Isa Kahram-
an van het CDA stelde hierover
een vraag in de commissie Alge-
meen Bestuurlijke Zaken en Mid-
delen. Hij had gehoord dat er mo-
gelijk een keuze zou zijn ge-
maakt in het proces rond de slui-
ting van een politiebureau in het
district West. Dit jaar wordt be-
sloten of het bureau in Rijssen
of Nijverdal de deuren moet slui-

ten. Volgens de burgemeester is
er nog geen besluit gevallen over
dit heikele thema. „Er worden lo-
caties onderzocht, het proces is
in volle gang”, is het enige wat
hij nog kon toevoegen.

Eerder maakte hij bekend dat
vertegenwoordigers van de ge-
meenten Wierden, Hellendoorn
en Rijssen-Holten bijeen zou-
den komen om ‘de onderzoeks-
vraag’ te formuleren. Op die
vraag zou in de eerste helft van
2016 een antwoord komen, zo
werd aangekondigd.

De Nationale Politie wil dat
de basiseenheid Twente West
vanuit één politiebureau gaat
werken.

BORNERBROEK/HELLENDOORN.
Het is deze zaterdagavond muis-
stil in de Stephanuskerk in Bor-
nerbroek als het orkest inzet.
Dan lopen de koorleden van Ad
Fundum de kerk binnen met
een van boomstammen ge-
maakt kruis. Op een groot
scherm zijn beelden te zien van
het lijden van mensen.

Twee jaar heeft het Borner-
broekse koor eraan gewerkt. De
oude teksten over het verdriet
van Maria over haar gekruisigde
zoon zijn door componist Karl
Jenkins in een modern jasje ge-
stoken. Het koor heeft het in
zijn bewerking helemaal eigen-
tijds gemaakt.

Foto’s van onder meer de Ho-
locaust, de ramp met de MH17,
de vluchtelingencrisis en afbeel-
dingen van Christus begeleiden
de koorzang. De gedachten van
de bezoekers dwalen af bij het
luisteren naar de muziek en bij

het bekijken van de beelden van
opgepakte Joden tijdens de oor-
log en van executies door IS. De
muziek voert de bezoekers mee.

En dat is de bedoeling. Geluk-
kig is er troost in de vorm van
de mooie melodieën van
Jenkins. Het geloof kan ook
steun bieden. Maar ook als je
niet gelooft, kan de vonk over
slaan.
De solo’s van koorzangers van
Ad Fundum zijn indrukwek-
kend. Net zoals de korte teksten
die tussendoor worden voorgele-
zen door Henny Kuiphuis. Zijn
stem is daar uitermate geschikt
voor. Ook Majed Saraydeen
maakt indruk. De gevluchte Sy-
riër woont nu in Azelo. Met
zacht spel op de blaasinstrumen-
ten ut en ney ondersteunt Saray-
deen de teksten van Kuiphuis.
Het Stabat Mater van Ad Fun-
dum is eigenlijk The Passion in
het klein. Het tv-spektakel over

het lijden van Christus is enorm
populair. Maar belangstellenden
hoeven echt niet naar Amers-
foort, van waaruit The Passion
dit jaar wordt uitgezonden. Ze
kunnen die sfeer gewoon hier,
in de eigen regio, opzoeken. Ad
Fundum zorgt ervoor. En het pu-
bliek staat er ook nog eens bo-
venop. En dat is bijzonder.
„Waarin een klein dorp groot
kan zijn”, zegt een trotse bezoe-
ker deze zaterdag na afloop.
Daarmee slaat ze de spijker op
de kop. Het is duidelijk dat de
muziek haar heeft geraakt. De
staande ovatie van de volle kerk
(tussendoor mag niet worden ge-
applaudisseerd) bewijst dat ze
niet de enige is die dat vindt.

Ad Fundum brengt de eigentijdse
versie van Stabat Mater zaterdag in
de Sint Sebastianuskerk in Hellen-
doorn, Aanvang: 20.30 uur.
adfundumzingt.nl

RIJSSEN
Ernst, Bobbie en de Rest
De jeugdhelden Ernst,
Bobbie en de Rest komen
vanmiddag naar het Park-
gebouw in Rijssen. De
voorstelling Wij Willen Wa-
ter Show begint om 13.30
en om 16.00 uur. Tijdens
deze show willen Ernst en
Bobbie ervoor zorgen dat
het Afrikaanse land Nbu-
ku voldoende water krijgt.
Kaarten kosten 15,50 eu-
ro.

RIJSSEN
Ventoux
Het Filmhuis Parkgebouw
vertoont morgenavond de
film Ventoux. Vier vrienden
beklimmen al fietsend de-
ze bekende Franse berg.
Dat deden ze dertig jaar
eerder ook al eens. De
film begint om 20.00 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar
via de site en aan de kassa
(op werkdagen tussen
09.00 en 16.00 uur). En-
tree: 4,50 euro.

www.parkgebouw.nl

NIJVERDAL
Roué Verveer
Cabaretier Roué Verveer
staat morgenavond op de

planken van het ZINiN
Theater. Hij speelt daar
zijn show Op het laatste
moment.
Verveer is de laatste jaren
regelmatig te gast bij tele-
visieprogramma’s als De
Wereld draait door en RTL
Late Night. De show be-
gint om 20.15 uur. Zaal
open om 19.45 uur. Kos-
ten: 18 euro.

www.zinintheater.nl

RIJSSEN
Helligen Hendrik
Cabaretier Helligen Hen-
drik (foto) is vrijdagavond
te zien in het Rijssense
Parkgebouw. Hij speelt
dan de show Lös. De Tuk-
ker neemt zoals altijd tere
zieltjes, fatsoensrakkers
en moraalridders genade-
loos op de hak.
Het is niet de eerste keer
dat Helligen Hendrik in dit
theater staat. Vorig sei-
zoen was hij ook al een
keer te gast in het Parkge-

bouw. De voorstelling be-
gint vrijdag om 20.00 uur.
Kaarten zijn te boeken via
de website van het Parkge-
bouw en te koop aan de
kassa. Entree bedraagt:
19,50 euro.

HELLENDOORN
‘Heldern mien Heldern’
De Hellendoornse Harmo-
nie is momenteel druk be-
zig met de laatste voorbe-
reidingen voor het con-
cert Heldern mien Heldern.
Vrijdag mag het orkest de
bühne op in de protestant-
se kerk d’Oale Grieze.
Herman Kampman
schreef speciaal voor het
concert een lied over Hel-
lendoorn. Dirigent Egbert
van Groningen compo-
neerde er muziek bij. Er
worden ook verhalen ver-
teld en gedichten voorge-
dragen.
Het concert begint vrijdag
om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.

HELLENDOORN
De Blenke
Toneelgroep De Blenke
houdt vrijdag, zaterdag en
volgende week vrijdag zijn
toneelavonden. Die wor-
den gehouden in de grote
zaal van restaurant De
Kroon aan de Hellen-

doornse Dorpsstraat.
De Blenke speelt het blij-
spel Een beeld van een man
van schrijver J. Hem-
mink-Kamp.
De toneelavonden begin-
nen om 20.00 uur. De
zaal is vanaf 19.30 uur ge-
opend. De toegangsprijs
bedraagt 7 euro. Kaarten
zijn te koop bij Primera
Hofman.

toneelgroepdeblenke.nl

NIJVERDAL
Elske DeWall
De Friese singer-songwri-
ter Elske DeWall treedt
vrijdagavond op in het Nij-
verdalse ZINiN Theater.
De multi-instrumentalist
brengt ‘een flinke lading
liedjes’ ten gehore. Ze
zong al vaker bij Evers
staat op (Radio 538) en bij
Giel (3FM). Toegang: 19
euro. Aanvang: 20.15 uur.

RIJSSEN
Suzan Seegers
Zangeres Suzan Seegers
steekt zaterdagavond lied-
jes van Annie M.G. Smidt
in een nieuw jasje. Ze
zingt zowel bekend als on-
bekend werk in het Park-
gebouw. Aanvang: 20.00
uur. Kaarten kosten 16,50
euro.

door Jelle Boesveld
HOLTEN/NIJVERDAL/COEVORDEN

B
ergje tegen kanker.
Zo heet de bijzon-
dere wandeltocht
over de Sallandse
Heuvelrug voor kin-
deren die direct of

indirect in het gezin of de fami-
lie zijn getroffen door kanker.
Op vrijdag 27 mei beklimmen
honderden kinderen de ‘Holter-
berg’ om de impact van
de ziekte een plaats-
je te kunnen ge-
ven.

De initiatief-
nemers? Dat zijn
Vince (11) en Ian
(13) van der Pal.
Hun vader kreeg
zeven jaar geleden
non-hodgkin. „De
artsen hadden mij opge-
geven, ik moest me voorberei-
den op het ergste: afscheid ne-
men van mijn vrouw Ryanne en
kinderen”, vertelde de Coevorde-
naar al eerder in een interview
aan deze krant. Wonder boven
wonder overleefde Peter na 76
chemobehandelingen en een
stamceltransplantatie de ziekte.

Deze dinsdagmorgen ziet hij
trots hoe zijn zoon Vince (11)
voor leerlingen van zijn school
een presentatie houdt
over kanker. Hij ver-
telt hoe je daar als
kind mee om
kunt gaan en
met name over
hoe hij de ziekte
beleefd heeft bij
zijn vader. „Ik
was nog te klein
om te beseffen dat
hij dood zou kunnen
gaan”, blikt Vince terug.

Stampen
Zijn broer Ian besefte dat wel.
„Om de woede te uiten, stamp-
ten we met de gehele klas ’s och-

tends op de vloer. En we hebben
met de gehele groep elke dag
voor hem gebeden.”

Vince: „Kinderen kunnen er
erg door in de war raken, slecht
slapen, buikpijn of hoofdpijn
krijgen. Wat helpt? Erover pra-
ten. Tekenen, schrijven of heel
hard tegen de wind in fietsen.
Mag een jongen ook huilen? Ja,
dat is alleen maar goed.”

De presentatie van Vince en
Ian vormt de officiële kick-off

van de Stichting Bergje Te-
gen Kanker. Corinne

den Hollande, oncolo-
gie-verpleegkundige
van het ziekenhuis
in Zwolle, geeft ant-
woord op de vele
vragen die bij de kin-

deren leven.
Peter: „Ook kinde-

ren hebben verdriet en
dat willen ze uiten. Vaak

worden ze, uit bescherming ‘ver-
geten’ of genegeerd. Zij verdie-
nen ook een gelegenheid om iets
te doen, om gehoord te worden
en hun verdriet te verwerken.”

Peter en zijn vrouw Ryanne
beklommen na zijn genezing
twee keer de Mont Ventoux. Om
geld in te zamelen, maar ook om
het te verwerken. „Een prachti-
ge, emotionele tocht. Maar voor
kinderen is er geen beklimming

van de Alpe d’Huez of
Mont Ventoux mogelijk,

terwijl veel kinderen
ook iets willen onder-
nemen voor een
dierbare met de
ziekte.”

Ian was zelfs zo
teleurgesteld, dat hij

zijn vader aangaf dat
hij ‘de berg maar naar

Nederland moest halen’.
Het zette Peter aan het denken
en zo is hij begonnen met Bergje
tegen Kanker. De ervaring die
volwassenen beleven tijdens
hun beklimming van de Alpe
d’Huez en Mont Ventoux kun-

Vince en Ian van
der Pal gaven de
kick-off voor de

nieuwe
wandeltocht over

de Sallandse
Heuvelrug

Ook kinderen
hebben verdriet.

Veel kinderen
willen iets

ondernemen
voor ’n dierbare
met de ziekte

Cultuurpodium

De Sallandse Heuvelrug in plaats
van Alpe d’ Huez. Kinderen
beklimmen Bergje tegen kanker.

‘The Passion’ in het klein

● Honderden kinderen doen in mei

AGENDA

‘Wat ik

� Het koor Ad Fundum zingt zaterdag in de Sint Sebastianuskerk in Hellendoorn. foto Lenneke Lingmont

Sneer burgemeester
Hofland naar politie
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Midden in de nacht werd er aange-
beld en op de voordeur gebonkt.
De bewoonster van een woning
aan de G.H. Kappertstraat ver-
trouwde het in de nacht van zater-
dag op zondag niet. Ze durfde de
deur niet open te maken en belde
de politie.
Toen de agenten arriveerden, werd
duidelijk dat het om een medebe-
woner ging die de sleutel was ver-
geten...
● De politie hield in de nacht van
zaterdag op zondag een 22-jarige
Nijverdaller aan. De man was een
café in de Rijssensestraat in Nijver-
dal binnengegaan, terwijl hij een
lokaalverbod had. Hij kreeg een
proces-verbaal.

Het nieuwe deel van de algemene
begraafplaats Het Lentfert is in ge-
bruik genomen. Zaterdag had daar
de eerste begrafenis plaats. De uit-
breiding omvat een terrein van
ruim 5 hectare. In het midden is
een grote vijver aangelegd. De ver-
dere inrichting sluit aan bij die
van het oude deel van de begraaf-
plaats.
In het nieuwe deel van Het Lent-
fert is een strooiveld opgenomen,
waar de as van de overledene kan
worden verstrooid.
En in het zuidelijke deel is een
‘vlindertuin’ gerealiseerd: een deel
in de vorm van een vlinder waar
kinderen begraven kunnen wor-
den.

In totaal 241 automobilisten heb-
ben vrijdag een bekeuring gekre-
gen omdat ze te hard reden.
Het verkeershandhavingsteam van
het politiedistrict Twente hield
tussen kwart over tien en kwart
over drie een snelheidscontrole op
de De Joncheerelaan (binnen de
bebouwde kom).
1.716 gemotoriseerde voertuigen
passeerden de controleapparatuur.
De gemeten hoogste snelheid was
75 kilometer per uur, terwijl ter
plekke 50 kilometer per uur is toe-
gestaan.
De Joncheerelaan is een van de lo-
caties in Nijverdal waar de politie
regelmatig een snelheidscontrole
houdt.

Vrouw ‘vreest’
medebewoner

Begraven op
nieuw deel

Politie bekeurt
241 hardrijders

Wie loopt er op vrijdag 27 mei
mee tijdens Bergje tegen kanker?
De bijzondere wandeltocht (12 ki-
lometer) over de Sallandse Heuvel-
rug voor kinderen begint om
10.00 uur in Holten.

De deelnemers worden uitge-
zwaaid door burgemeester Arco
Hofland van Rijssen-Holten en
aan de andere kant van de ‘berg’
onthaald door burgemeester Anne-
ke Raven van Hellendoorn. Motor-
rijders begeleiden de jonge ‘berg-
beklimmers’ en onderweg zijn er
diverse rust- en verzorgingspun-
ten.

De ambassadeurs van Bergje te-
gen kanker, de twee singer-song-
writers van Tangarine, zingen sa-
men met de kinderen een speciaal
lied: Je hebt een vriend.

De beklimming van de ‘Holter-
berg’ is met name bedoeld voor
kinderen die direct of indirect ge-
confronteerd worden of zijn ge-
weest met kanker. „Maar ook
ouders en klasgenoten zijn wel-
kom”, zegt initiatiefnemer Peter
van der Pal.

Er hebben zich inmiddels meer
dan 450 kinderen aangemeld voor
de bijzondere tocht. „Zo lopen al-
le 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 ver-
haal van een school uit Broekland.
„Een moeder heeft zich aange-
meld omdat ze haar zoontje van 6
jaar aan kanker heeft verloren. Het
broertje van 4 heeft dat bewust
meegemaakt en wil graag meelo-
pen. Toen andere ouders en kinde-
ren dat hoorden, hebben ze zich
uit solidariteit ook opgegeven. Nu
loopt de gehele school mee.”

www.bergjetegenkanker.nl

NIJVERDAL. Folk- en feestband Pater Moeskroen treedt zaterdag op in het
Nijverdalse ZINiN Theater. Al jaren maken de muzikanten van deze band
furore met vrolijke deuntjes en humoristische teksten. De show Vagebond
begint zaterdag om 20.15 uur. Kaarten: 22,50 euro. foto PR

nen kinderen op hun manier bele-
ven tijdens de tocht over de Sal-
landse Heuvelrug. „Wat ik geleerd
heb? Geef nooit op! Dat geldt bij
de beklimming van een berg, bij
het vechten tegen kanker en eigen-
lijk bij alles in het leven.”

Pater Moeskroen naar ZINiN

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

HULSEN

� Peter van der Pal in Coevorden bij
de kick-off van ‘Bergje tegen kanker’,
een tocht over de Sallandse Heuvel-
rug. foto Frans Nikkels
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Wie loopt
er mee met
bijzondere
tocht?

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

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 opgewor-
pen als ambassadeurs van ‘Bergje
tegen kanker’. Vrijdag 27 mei tre-
den ze op en samen zingen ze het
lied Je hebt een vriend.

geleerd heb? Geef nooit op!’

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

Tangarine
ambassadeur


