
 
Het benefietconcert ‘Vrienden van Tien live’ leverde bijna 9000 euro op. © Jan Ruland van den Brink 

Duitse schlagers voor de strijd tegen MS in Lobith 

LOBITH - De Duits-Nederlandse schlagerband Die Cappuccinos en lokale artiesten bundelden 
zaterdag hun krachten in de strijd tegen Multiple Sclerose (MS) tijdens het benefietconcert 
‘Vrienden van Tien live’.  

Bron: De Gelderlander Pim Gerritzen 03-02-19  

Gezamenlijk haalden zij 8.971 euro op voor de MS-behandeling van de Lobithse Tineke van Hall in 
Mexico 

Zelf gaat Van Hall al jaren gebukt onder de slopende ziekte. Toen ook de medicatie niet meer het 
gewenste effect had, was ze de wanhoop nabij. Een speciale behandeling in Mexico moet uitkomst 
bieden, zoals het ook bij een lotgenoot uit Elten aansloeg.  Voor de behandelmethode is echter 
75.000 euro nodig, een fors bedrag. In 2018 besloten vrienden en familieleden van Van Hall daarom 
de stichting Tien tegen MS op te richten. Samen organiseren zij verschillende activiteiten, zoals het 
benefietconcert ‘Vrienden van Tien Live’.  

Ongeloof 

Vanaf de aftrap van het concert, om acht uur 's avonds, druppelde het Gildehuis in Lobith langzaam 
vol. De avond zat vol met zeer uiteenlopende muziekstijlen, van rockklassiekers en smartlappen, 
naar schlagers en dance hits. In totaal kwamen een kleine driehonderd mensen af op het evenement. 
Dit tot ongeloof van Van Hall: ,,Het is zo mooi. Ik ben al deze mensen heel erg dankbaar, maar het is 
ook echt raar dat al deze mensen komen naar een feest waar het om jou en jouw ziekte draait.’’  

https://www.gelderlander.nl/zevenaar/tineke-uit-lobith-wil-haar-leven-terug-met-nieuwe-ms-behandeling-maar-daar-is-veel-geld-voor-nodig~a547f2b6/
https://www.gelderlander.nl/zevenaar/duitse-schlagers-voor-de-strijd-tegen-ms-in-lobith~a1033f29/140775278/


Het moet niet om mij draaien. Daar zou ik mezelf niet prettig bij voelen.’’ 
Tineke van Hall  

Zelf staat de Lobithse hier liever niet te lang bij stil. ,,Ik hoop dat mensen hier vooral komen om zelf 
een leuk feestje te vieren, dat zij een leuke avond hebben. Het moet niet om mij draaien. Daar zou ik 
mezelf niet prettig bij voelen.’’ Hoewel de Lobithse vrij nuchter reageert, doet het haar zichtbaar iets 
dat haar stichting, de artiesten en de bezoekers zich voor haar inzetten. ,,Je kunt het nooit genoeg 
zeggen, maar ik ben de gemeenschap en iedereen die zich voor mij inzet enorm dankbaar. Zij doen 
het allemaal belangeloos, geweldig.’’  

Extra kritisch 

 
 
Met de band Drie Keer Niks en het party duo Ferdi van Bindsbergen en Mickey Lintsen had de 
stichting twee lokale acts weten te strikken. Als klap op de vuurpijl besloten ook Die Cappuccinos hun 
bijdrage te leveren aan de actie. © Jan Ruland van den Brink  

Met de band Drie Keer Niks en het party duo Ferdi van Bindsbergen en Mickey Lintsen had de 
stichting twee lokale acts weten te strikken. Als klap op de vuurpijl besloten ook Die Cappuccinos hun 
bijdrage te leveren aan de actie. ,,We komen hier vandaan en vinden het mooi om te zien hoe zo'n 
actie leeft in de gemeenschap. Wij wilden daar graag ons steentje aan bijdragen’’, zegt bandlid 
Michel Ursinus. Volgens Ursinus is het sowieso mooi om een thuiswedstrijd te hebben, al geeft het 
wel extra spanning: ,,Mensen zijn toch kritischer, maar uiteindelijk deden ze allemaal uitbundig mee. 
Dat was geweldig. Ook voor Tineke (Van Hall, red.)’’  

Ook gelegenheids-diskjockey Ferdi van Bindsbergen looft de bereidheid van de gemeenschap: ,,Het 
is allemaal voor het goede doel. Geweldig dat er zoveel steun komt. Daarom staan wij hier ook.’’  

Met het ontvangen bedrag van bijna negen duizend euro passeert de actie de grens van 
60.000 euro.  
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