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Needse schrijfster reist met
kindmonnikje de wereld over
De in Neede opgegroeide
schrijfster Monique
Tekstra-van Lochem
heeft onlangs haar eerste
prentenboek uitgegeven.
De redactie
NEEDE - Het boek met als titel ‘Tenzin viert feest’ is geschreven voor kinderen van
3 tot 6 jaar en is het eerste
deel van een reeks, waarin
kinderen, aan de hand van
het jongetje Tenzin, worden
meegenomen langs het leven van leeftijdgenootjes in
alle delen van de wereld.
Net als in de andere delen
staat het Tibetaanse kindmonnikje Tenzin centraal.
In ‘Tenzin viert feest’ vertelt Tenzin over zijn eigen
leven in een boeddhistisch
klooster in India, maar gaat
hij ook op avontuur met zijn
neefje Chimmi tijdens de
verjaardag van de Boeddha
(Saga Dawa, in Nederland
dit jaar op 25 mei red.).
Maar, Tenzin reist verder,
hij is nieuwsgierig en bezoekt daarom in ieder deel
een vriendje in een ander
land en leert hoe hij/zij daar
leeft. De boekjes zijn grappig en toegankelijk geschreven voor jonge kinderen.
Achterin ieder boek staat
achtergrondinformatie voor

de (voor)lezer over het land,
de cultuur en de religie die
in dat deel aan bod komen.
Ook worden tips gegeven
voor activiteiten die gedaan
kunnen worden met kinderen aan de hand van de thema’s in het boek. Dit maakt
de Tenzin boeken niet alleen voor ouders leuk om

EERSTE PRENTENBOEK
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TEKSTRA-VAN
LOCHEM IS UIT
voor te lezen, maar maakt
ze ook heel goed bruikbaar
in het kader van de Voor- en
Vroegschoolse Educatie op
kinderdagverblijven, gastouderopvang, peuterspeelzalen en de onderbouw van
het basisonderwijs.
“Als cultureel antropologe
heb ik jarenlang onderzoek
gedaan naar Tibet, het Boeddhisme en in het bijzonder
het leven van de kinderen
in de boeddhistische kloosters. Bij thuiskomst van mijn
veldwerk in het Sera klooster
in Zuid India, waar ik tussen 5000 monniken woonde
(van wie bijna 1000 kinderen), merkte ik hoe geinteresseerd mensen zijn in die
cultuur. Nu ik zelf kinderen
heb en ook hen graag op een
aansprekende manier wil
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vertellen over de prachtige
mensen, culturen, gebruiken, tradities en religies die
ik tijdens mijn onderzoeken
en reizen heb gezien, merk
ik dat er op dat gebied weinig verkrijgbaar is. Als er al
een boek is over Afrika of
Azie, gaat het negen van de
tien keer over olifanten en
leeuwen. Ik vind dat jammer. De wereld bevat zo’n
rijkdom aan culturen, zo’n
diversiteit aan mensen, die
gelukkig ook steeds dich-

Vijftiende Eiberrun met
tal van randactiviteiten
De Eiberrun heeft er
zoals op de voorpagina
al vermeld, dit jaar een
bijzonder en ludiek
onderdeel bij: de Kangoo
Jump-run. Het is de
eerste oﬃciële Kangoo
Jump-run van Nederland.
Majorie Nijbroek
EIBERGEN - De deelnemers
aan deze Kangoo-Jump-run
lopen zondag 26 mei een afstand van 2 Engelse Mijlen.
De organisatie van de Eiberrun, die wederom in het centrum wordt gehouden, werd
benaderd door een aantal
Kangoo Jump-sporters uit
de regio. “We kregen de
vraag of er met de speciale
Jump-schoenen meegedaan
mocht worden aan de Eiberrun. In samenwerking met
Marieka Bomers van Alivio
is besloten om er een apart
onderdeel van te maken”,
vertelt Nick Kamers.
Andere vertrouwde onderdelen van deze vijftiende
Eiberrun zijn de 10 Engelse
Mijlen, 5 Engelse Mijlen, 2
Engelse Mijlen, Kidsrun 9
t/m 12 jaar en Kidsrun t/m
8 jaar.
De voorinschrijving is inmiddels gesloten. Na-inschrijving is nog mogelijk
en kan zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur en
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zondag vanaf 10.00 uur tot
een half uur voor het begin
van de wedstrijd.
De afgelopen jaren kwamen
er jaarlijks tussen de 800 en
900 deelnemers af op de Eiberrun. “Ons doel is om een
keer de barrière van duizend
deelnemers te doorbreken”,
vertelt Nick Kamers. Om dat
doel te bereiken biedt ASV
ook dit jaar een gevarieerd
en aantrekkelijk randprogramma. “Er zijn zó veel
wedstrijden dat je je ergens
in moet onderscheiden. Dat
doen wij onder meer door
het randprogramma.”
Eibergse ondernemers hebben hun zaak van 11.00 tot
16.00 uur open voor een
koopzondag. In de feesttent
op het startterrein wordt
een programma verzorgd
door lokale horeca-onder-

nemers en speelt de band
We’re Smoking oude klassiekers. Het randprogramma
voor de kinderen wordt ingevuld door Kindercentrum
De Meiboom. Er staat een
springkussen en een bungeerunbaan, kinderen kunnen zich laten schminken
en meedoen aan verschillende spelletjes.
Daarnaast zijn tennisvereniging Mallumse Molen en
tafeltennisvereniging Vios
Beltrum aanwezig om hun
sport te promoten. Nick Kamers heeft de hoop dat andere sportverenigingen dat
voorbeeld de komende jaren
gaan volgen. “Zodat we over
pakweg 5 jaar een compleet
sportweekend kunnen houden.”
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terbij te vinden is. Juist daar
wil ik (mijn) kinderen over
vertellen”, legt Monique uit.
“Zelf heb ik altijd al de sterke drang gehad de wereld te
willen ontdekken. Eerst van

de Achterhoek naar Leiden,
tussendoor in Zuid Amerika
studeren, en later voor onderzoek, en gewoon op reis,
vooral naar Azië. En ik ben
nog lang niet klaar!”

In 2003 deed Monique voor haar opleiding Culturele
Antropologie, onderzoek naar het leven van kinderen
in een Tibetaans Boeddhistisch klooster in Zuid-India.
Hiervoor woonde ze 4 maanden tussen 5000 monniken,
van wie er 1000 onder de 18 jaar waren. De meesten van
hen heten Tenzin en zij vormen de inspiratie voor dit
project.

Open Tuin in
Geesteren
GEESTEREN - Naar een ontwerp van Janine ten Horn is
in 2006 een liefhebberstuin
rondom de woonboerderij
van de familie Doeschoten
aan de Esweg 25 in Geesteren aangelegd.
Door de beplanting van vaste
planten en vele grassoorten
is een harmonieus geheel
ontstaan met de omgeving.
De tuin met een oppervlakte
van 1,4 hectare maakt deel
uit van de Ecologische Hoofd
Structuur (EHS) en ligt aan
de ANWB Hamalandroute.
De komende maanden zijn
er regelmatig Open Tuin Dagen, waarop een ieder kan
rondwandelen tussen de
singels en rillen, het labyrint en een hazelaarslaantje.
De data van de open tuindagen zijn de zondagen 2 juni,
7 juli, 4 augustus, 1 september en 6 oktober, telkens van
11.00 tot 16.00 uur.
De entree is 3,50 euro inclusief koffie/thee met koek en
de netto opbrengst is voor
Warchild.
Tuinclubs, fiets- en wandelgroepen vanaf 8 personen,
zijn ook buiten de Open
Tuin Dagen, na overleg, hartelijk welkom. Op weekdagen is een combinatie met
Bloemenboerderij De Scholte mogelijk. In de tuin is ook
de wandelroute ‘Rondje om
de kerk’ verkrijgbaar. Deze
5 kilometer lange route start
vanuit de tuin. Gedurende
het seizoen exposeert Desirée van Tergouw van het
tv-programma Droomtuinen
keramische objecten.

Inspiratie
NEEDE - Volgens schrijfster
Monique Tekstra-van Lochem worden kinderen worden vaak onderschat. Verzorgers en opvoeders zijn
bang hun kind uit te dagen,
nieuwe woorden te leren
of te vertellen over landen
of werelden die ze nog niet
kennen.
“Natuurlijk begrijp ik ook
dat hele jonge kinderen echt
niet een complete cultuur
of religie kunnen begrijpen,
gelukkig hebben we daar
antropologen voor. Maar als
een kind na het lezen van
mijn boeken toch het woord
Boeddha een keer heeft gehoord, of heeft gezien dat er
ook andere muziekinstrumenten zijn dan wij hier
kennen of dat boodschappen elders in de wereld op
het hoofd worden gedragen
in plaats van in een rugzak,
dan is mijn doel al bereikt.”
Monique Tekstra-van Lochem wil met haar boeken
kinderen vertellen over het
leven van leeftijdgenootjes
in andere landen. e hoopt
dat de kinderen hierdoor
zelf ook nieuwsgierig zullen
worden naar die culturen
en religies die de wereld rijk
is. Maar ze hoop ook dat de
kinderen deze beter zullen
begrijpen, zullen respecteren en zich erdoor laten inspireren.
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Meer informatie over
Monique en haar Tenzinproject is te vinden op haar
website: www.antropomo.
nl Het prentenboek
is ook via die website
verkrijgbaar.

Kunst, cultuur en natuur
langs de kerkepaden
BELTRUM - In bezoekers- en

expositiecentrum Het Noasman in Beltrum is vanaf
1 juni een nieuwe expositie te zien. Het is de tweede
expositie in het begin april
geopende expositiecentrum
van Tonnie en Lucie Nahuis
aan de Meenweg.
In het expositiecentrum zijn
het gehele jaar door wisselende exposities te zien. Het
gaat om foto’s, kunstwerken,
verzamelingen en andere
bezienswaardige kunst en
cultuur. Vanaf 7 april tot 30
juni loopt de eerste expositie, ‘Opgaan in de natuur’,
met foto’s van de Beltrumse
fotografen Truus Stotteler
en Astrid Lankveld-Lageschaar. Eind mei schuiven
de beide fotografen hun werken naar elkaar toe en komt
er een gedeelte vrij voor een
nieuwe exposant, Jan Smit
uit Beltrum. Hij toont van 1
juni tot en met 28 juli olie-

verfschilderijen en aquarellen. Daarna, vanaf 1 juli tot
en met 25 augustus, exposeert Lucy te Woerd, eveneens uit Beltrum, olieverfschilderijen en aquarellen.
Vanaf 1 augustus zijn ook
werken van amateurkunstenaars en verzamelaars uit
de regio te zien.
De voormalige boerderij van
Tonnie en Lucie Nahuis is
omgebouwd tot een bezoekers- en expositiecentrum
met ruimte voor kunst, cultuur en activiteiten. Ook de
minder valide mens kan er
terecht. De gehele benedenverdieping is drempelvrij
en het invalidentoilet voldoet aan de huidige eisen.
Verdere aanpassingen voor
de minder valide mensen
volgen in de toekomst.
Het expositiecentrum is op
zaterdag en zondag geopend,
op feestdagen van 11.00 uur
tot 17.00 uur en op afspraak.
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