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Een maand of twee geleden heb ik
in een klooster in Ootmarsum een
man ontmoet die met een groep devote Maria-aanbidders schilderijen
en beelden van de heilige maagd
aan het maken was. Of ik wel wist
dat er sinds de millenniumwisseling
een ander mensenras was geboren.
“Let maar eens op”, vertelde hij:
“Kinderen die na 2000 zijn geboren kijken dwars door je heen, ze
zijn zoveel wijzer dan wij. Daarom

Expositie
HardenbergArt in het LOC aan
de Sportlaan in Hardenberg mag
dan gesloten zijn tot 17 augustus,
het open expositiegedeelte staat al
die tijd niet leeg. Tot 5 september
is er werk te zien van kunstenares
Irma Horstman. Het zijn stoere
organische vormen van materialen
als ijzer en brons, die echter door
een open vormgeving een zekere
kwetsbaarheid suggereren.

begrijpen leraren die kinderen niet
en omgekeerd.” Ik heb nog even
om mij heen gekeken waar zijn
begeleider stond, maar die was er
niet. Het was de man ernst.
Hij is zestig jaar geleden in aanraking gekomen met magnetiseren
toen een diergenezer een koe beter
wist te maken. Dat heeft zo’n indruk op hem gemaakt dat hij zich
volop heeft verdiept in de helende
werking van magnetiseren. En toen
hij tien jaar geleden met ascension
in aanraking kwam - een wereld van
licht en harmonie - was hij helemaal
verkocht.

De man uit Ootmarsum, of eigenlijk
uit Denekamp, want daar heeft hij
zijn praktijk, is niet de enige. In Radewijk heeft Helma Broekman van
spiritueel centrum Het Lichtkind
zojuist een boek doen verschijnen:
Nieuwe Dageraad. Vroeger was
dat nog wel bijzonder, een boek
publiceren, omdat een uitgever je
werk beoordeelde en 90% van de
manuscripten als onverteerbare
rommel in de prullenbak verdween.
Tegenwoordig hoeft een gebrekkige
taalbeheersing of het ontbreken van
elementaire kennis over zaken als
plot en verhaallijnen geen belem-

mering te zijn. Iedereen met een
paar centen gaat naar een boekhandel en laat zijn boek per stuk
printen. Nèt echt.
Maar goed, het boek van Helma
Broekman dus. Dat is waarschijnlijk ontstaan door kosmische inspiratie, want zij schrijft over buitenaardse rassen die samenwerken met
de mens en van machthebbers op
aarde die achter de coulissen aan
de touwtjes trekken, buiten het zicht
en het begrip van ons, gewone stervelingen. Helma weet dat allemaal
wel. En omdat inmiddels nieuwe

mensen zijn geboren met een beter
bewustzijn die dit allemaal kunnen
snappen, mocht ze nu de kennis met
ons delen. Nou ja, met sommigen
van ons want met mij lukt het niet
meer. Elfjes en kabouters heb ik nog
nooit gezien, maar dat ligt uiteraard
aan mij. En toen het mode was om
met paarden te fluisteren en met bomen te praten heb ik nog een poging
gewaagd als hondenfluisteraar achter de geheimen van onze Labrador
te komen, maar na de eerste keer
ben ik teleurgesteld gestopt, want
zijn enige reactie was: “Wat zeg je?”

Water, water, water, water

Waterlessen
Waterschap Vechtstromen zoekt
vrijwilligers voor het verzorgen
van waterlessen. Op dit moment zet
een team van 17 vrijwilligers zich
in voor het geven van waterlessen
op basisscholen en het verzorgen
van rondleidingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Volgens het
waterschap zijn de waterlessen zo’n
groot succes, dat uitbreiding van
het aantal vrijwilligers gewenst is,
onder meer in de regio Hardenberg.
Er staan een kleine onkostenvergoeding en kilometervergoeding
tegenover. Aanmelden kan tot 15
augustus, informatie is te vinden op
de site van Vechtstromen.

Lintje
Rikus Beldman uit Hardenberg
heeft vrijdag 3 juli een Koninklijke
onderscheiding gekregen tijdens
een bijeenkomst in de kazerne aan
de Europaweg. De bakkerijmedewerker was 31 jaar actief als brandweervrijwilliger. Hij is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kunstwerk
Op de plek waar tot eind 2013 het
herdenkingsmonument van Kees
Verkade stond, de rotonde op de
kruising Europaweg-Bruchterweg,
komt een nieuw beeld. Geen monument dat herinnert aan de oorlog,
maar een 4,5 meter hoog beeld dat
symbool staat voor het verbinden
van gemeente, water, wegen en
mensen. De maker is Wessel Bezemer uit Dwingeloo, die zijn kunstwerk van brons en roestvrij staal
de naam Verbinden heeft gegeven

Boekenmarkt
De bibliotheek in Hardenberg
houdt zaterdag 11 juli de jaarlijkse
boekenmarkt op het marktplein in
Hardenberg-centrum. IJs en weder
dienende zullen van 10.00 tot 16.00
uur een kleine 60 kramen vol liggen
met onder meer literatuurboeken,
strips en streekboeken. Ramsj- of
dumppartijen worden niet verkocht.

Cultuurfonds
In het 2e kwartaal van dit jaar heeft
het Prins Bernhard Cultuurfonds
250 euro toegewezen aan het Regionaal Vrijetijdsorkest Hardenberg.
Het geld wordt gebruikt voor de
aankoop van instrumenten.
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HARDENBERG – De deelnemers aan de
Klepperstadloop in Hardenberg hebben de
tuinsproeier van de familie Van der Kamp aan
de Van Speykstraat de afgelopen jaren figuurlijk volop omarmd. Vorige week woensdag ook
bijna letterlijk.
Voor de 19e keer had atletiekvereniging Spurt’88
een parcours door het centrum van Hardenberg
uitgezet, waar de jongsten een wedstrijd van 1
kilometer konden lopen en de regionale kanonnen eentje van 10 kilometer. Vanwege de warmte
was door de organisatoren nog even overwogen
de wedstrijd af te gelasten, maar omdat de tem-

peratuur tegen de avond begon te dalen werd
weer snel van dat voornemen afgestapt. Aan het
aantal deelnemers was wel te merken dat het geen
dag als alle andere was, met name de jeugdige
deelnemers lieten het afweten. Degenen die wel
hun eigen grenzen opzochten waren maar wat
blij met de sproeier aan de Van Speykstraat en
de twee posten waar vrijwilligers sponzen en
bekertjes water uitdeelden.
In sommige categorieën was maar één deelnemer
of deelneemster, zodat het niet zo moeilijk was
daar een prijs te bemachtigen, maar bij de 10
kilometer voor heren was een redelijke deelname

Gemeentehuis een
beetje te duurzaam
HARDENBERG - Heb je het
meest duurzame gemeentehuis
van Nederland, is het weer niet
goed. Het binnenklimaat van het
huis der gemeente in Hardenberg
moet dringend verbeterd worden,
vinden de ambtenaren en na enkele onderzoeken zijn B&W het
met hen eens.
Het gemeentehuis is bijna drie
jaar geleden in gebruik genomen.
Vanaf het begin heeft een aantal
medewerkers last van droge ogen,
droge keel en last van slijmvliezen,
waarschijnlijk veroorzaakt door de
lage luchtvochtigheid. Ook over de

lamellen die het zonlicht moeten
tegenhouden is men niet tevreden.
Het systeem dat de lamellen stuurt
reageert op lichtmeting. Als ze in
een andere stand gaan staan is er
vanwege de herrie die daarmee gepaard gaat sprake van geluidsoverlast. Verder zijn bij enkele kozijnen
condensproblemen opgetreden,
waardoor zelfs paddenstoelen aan
de binnenkant groeiend.
De kosten voor het iets minder
duurzaam maken van het gemeentehuis en het verbeteren van de werkomstandigheden van de ambtenaren
kost een kleine 200.000 euro.

met volop concurrentie. De eerste prijs in deze
categorie was voor Jan Willem Hagen van Athlos
uit Harderwijk, die iets meer dan 35 minuten
nodig had voor zijn prestatie. Twaalf seconden
na hem finishte André Knol van de BB-lopers uit
Zwolle als tweede.
Bij de medaillewinnaars zaten ook enkele lokale
lopers, waarbij vooral de winst van Manon Herbert op de 10 kilometer dames opvallend was:
haar tijd van 45:12 was bijna 6 minuten sneller
dan die van nummer twee. De familie Herbert
ging trouwens met nog een medaille naar huis,
want zus Marleen wist de 5 kilometer dames te
winnen.

Repareren koffiezetapparaten
HARDENBERG – In natuurcentrum De Koppel in Hardenberg wordt zaterdag 11 juli een Repair Café gehouden. Tussen 13.00 en 15.30 uur zitten
vrijwilligers klaar om waar mogelijk defecte apparaten een nieuw leven te
bezorgen. Dit keer is er speciale aandacht voor koffiezetapparaten en dan
met name het Senseo-apparaat van Philips. In veel huishoudens staat er
eentje, maar als ze het niet doen en je wilt het euvel verhelpen dan zijn ze
lastig open te krijgen. De mensen van het Repair Café hebben inmiddels
zoveel van deze apparaten voorbij zien komen dat ze Senseo-deskundigen
zijn geworden.

Oeverloos genieten
HARDENBERG – In het centrum
van Hardenberg vindt zaterdag
11 juli de tweede editie plaats
van het evenement Oeverloos
genieten aan de Vecht. Van 16.00
tot 21.00 uur vormen de Vecht
en het haventje het decor van een
evenement met muziek, theater,
dans, zang, poëzie en beeldende

kunst. De gratis toegankelijke
voorstellingen worden omlijst door
creatieve kinderactiviteiten en
een cultuurboulevard, waar lokale kunstenaars hun creaties tonen.
Het programmaboekje is af te
halen in de bibliotheek en bij het
Informatiepunt tegenover theater
De Voorveghter.
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