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door onze correspondent
Ad van der Velden

GOIRLE – Het jeugdvakantiewerk
in Goirle is zaterdag naar het nieu-
we onderkomen in Breehees ver-
huisd. De bouwhal aan de Kerk-
straat, waar het JVW niet meer
kon blijven, werd veegschoon op-
geleverd.
Met twee trailers, twee heftrucks,
een loader, een palletheffer, vier
palletwagens en een hoop man-
kracht werden de materialen over-
gebracht de nieuwe opslag in
Breehees, waar het JVW commer-
cieel een ruimte huurt bij Van
Oort Tentenverhuur. Zij hebben
daar de beschikking over 260 vier-
kante meter opslag voor een perio-
de van vijf jaar met de mogelijk-
heid van verlengen. Eric van Rou-
wendaal (voorzitter JVW): „Op
de eerste plaats wil ik benadruk-
ken dat we blij zijn met onze nieu-
we ruimte. Dankzij veel vrijwilli-
gers is de klus geklaard. De finan-
ciële afspraken met de gemeente
zijn nog niet definitief beklon-
ken, maar dat ligt aan ons. Wij
moeten nog officieel akkoord
gaan.”
De gemeente is bereid de helft
van de huurprijs te betalen - voor
de acht maanden in 2015 is dat
2700,00 - en in de jaren tot en
met 2018 een bijdrage te doen die
ieder jaar lager wordt.

RECENSIE
MUZIEK

door René van Peer

OISTERWIJK – Een traditie in een
traditie, zo mag je de uitvoering
van de Matthäus Passion in de
Oisterwijkse Petruskerk onder-
hand wel noemen. Met dezelfde
solisten, en hetzelfde koor en or-
kest als die aan het einde van de
week in Heusden, staat deze jaar-
lijkse samenwerking garant voor
kwaliteit. Dat was gisteren meer
dan duidelijk.
Drie solisten waren voormalige
laureaten van het gerenommeer-
de Internationaal Vocalisten Con-
cours, die ieder meeslepende ver-
tolkingen ten beste gaven. Diri-
gent Bernard Touwen wist de
ruimhartige akoestiek van de kerk
te beteugelen met heldere, precie-
ze gebaren. Dat op zich was al een
bijzondere prestatie.
Maar het gaat in de Matthäus Pass-
ion om veel meer dan goede uit-
voeringen. Het is een gelaagde,
emotioneel geladen compositie
van monumentale dimensies. Als
die tot hun recht komen, raken ze
je recht in je ziel. En dat was wat
gisteren gebeurde.
Alles wat de solisten zongen
ademde empathie, mededogen
met de zwakten en de kwetsbaar-
heid van de mens, de angst voor

de dood. Tekst en muziek zijn
doortrokken van dit mededogen.
Het is aan de zangers om het over
te brengen.
Als Christus maakte Martijn San-
ders diens twijfels en angsten in-
voelbaar, gaf hem daarnaast een
natuurlijk gezag.
In zijn rol als Evangelist Jan van
Elsacker was fel en vurig soms
ronduit kwaad over het onrecht
dat Jezus wordt aangedaan, maar
ook vol zachte zorgzaamheid. Zo
bracht hij alle kleuren en schake-
ringen van het verhaal tot leven.
Ook andere solisten maakten die
gevoelens los, met name sopraan
Marcelina Beucher. Ze bleef zacht-
zinnig en warm, zelfs in de hoog-
ste regionen, ook waar sopranen
nogal eens schel en kil klinken.
Door de gedecideerde leiding van
Bernard Touwen bleven Vocaal
Ensemble Markant en Concerto
Brabant bij de lastigste passages
scherp.
Dit was een van de mooiste en
meest ontroerende uitvoeringen
van de laatste jaren.

Matthäus Passion van Johann Sebasti-
an Bach. Vocaal Ensemble Markant en
Concerto Brabant onder leiding van
Bernard Touwen. Zondag 29 maart in
de Petruskerk, Oisterwijk. Nog te ho-
ren op donderdag 2 en vrijdag 3 april
in Heusden.

door Karlijn Houterman

GOIRLE – Van een dagje Efteling
tot een complete beautybehande-
ling. De twintigjarige Jordy van
Tongeren zorgt ervoor dat men-
sen met kanker hun wens in ver-
vulling zien gaan. Met zijn pro-
ject ‘Small Effort’, dat voor een
schoolopdracht tot stand is geko-
men, geeft hij kleine geluksmo-
mentjes aan zieke mensen uit
Goirle. Door middel van donaties
en giften van tientallen onderne-
mers uit Goirle heeft hij al zes-
honderd euro opgehaald. Zeker
drie wensen kunnen al in vervul-
ling gaan. Van Tongelen: „Voor
mensen met kanker is elke dag
een nieuw gevecht. Ik wil ze een
dag laten ontspannen en ze laten
genieten van het leven.’’
De Goirlenaar ziet het veel in zijn

omgeving: mensen die met kan-
ker te maken krijgen. Drie vrien-
den van vakantie, de persoon die
twee deuren verder woont en ook
zijn vriend Mike heeft de ziekte
ondervonden. Vooral dat laatste
was even slikken voor hem.
Een jaar geleden kreeg Mike van
Rijsewijk (15) in de zomer een
flinke verkoudheid. Na veel onder-
zoeken bleek hij niet zomaar een
griepje te hebben. Een tumor van
vijf centimeter zit verscholen tus-
sen zijn neus en oor. Hij voelt er
niets van, ziet er niets van, maar
het zit er wel degelijk. Nu, negen
chemotherapieën en het maxima-
le aantal van 31 bestralingen ver-
der, ziet het er wat beter uit voor
Van Rijsewijk. De tumor is nog
even groot, maar waarschijnlijk
wel dood. Nu is het, na vele zie-
kenhuisbezoeken en een jaar lang
op bed liggen, tijd voor ontspan-
ning. „Daar ga ik voor zorgen’’,
zegt Van Tongelen.
Van Rijsewijk was de inspiratie-
bron om ‘Small Effort’ op te rich-
ten. Inmiddels is de eerste wens
in vervulling gegaan. Een termi-
naal zieke mevrouw is zaterdag-

middag met tien familieleden
naar de Vossenberg geweest. Het
zal waarschijnlijk haar laatste dag-
je uit zijn met hen. „Hoe het er
nu naar uitziet heeft ze nog maar
een maand te leven. Zoiets grijpt
je enorm aan en gaat je niet in de
koude kleren zitten. Maar de waar-
dering en de glimlach van die me-
vrouw: daar doe ik het voor.’’

De wens van Van Rijsewijk was
simpel: de beroemde dj’s van Ne-
derland ontmoeten. Het was Van
Tongelen bijna gelukt om ook die
wens in vervulling te laten gaan.
Radio 538 belde. Hij had bíjna een
meat and great met Armin van
Buuren gewonnen. „Helaas. Mike
is 15. Te jong om bij de concerten
van Van Buuren aanwezig te mo-

gen zijn. Die regels wilden ze
zelfs niet voor Mike versoepelen.’’
Toch, Van Rijsewijk krijgt een
droomweekend met zijn familie
in Centerparcs. Met alles er op en
er aan. „Geweldig dat ik dit zo-
maar krijg. Ik ga een feestje vie-
ren. Feesten op het feit dat ik voor-
alsnog gezond ben verklaard. En
dat is een heel groot feest waard.’’

Mijn wens: feesten op het
feit dat ik vooralsnog
gezond ben verklaard
Mike van Rijsewijk (15)
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Tilburg Zorgvlied

Jordy van Tongeren (20) vervult wensen
van mensen met de ziekte kanker. „Ik gun
ze ontspanning. Kleine geluksmomentjes.’’

‘Het grijpt me enorm aan’

Matthäus in
Oisterwijk raakt
recht in de ziel

! De 20-jarige Jordy van Tongeren (l) laat wensen van mensen met kanker uitkomen. Mike van Rijsewijk (r) vindt het
‘geweldig’ dat hij na vele ziekenhuisbezoekjes nu kan gaan ontspannen. foto Marie-Thérèse Kierkels/Beeld Werkt

“

Jeugd in
Goirle
zit nu in
Breehees


