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'Carry Slee gaat mee!'
Mijn Bieb
Bibliotheek Hengelo viert dit
jaar haar negentigste verjaardag. Het Hengelo's
Weekblad besteedt hier de
komende weken volop aandacht aan. Ondermeer met
de vierdelige serie 'Mijn
Bieb'. Daarin vertellen lezers
over hun ervaringen met de
Hengelose bibliotheek, met
boeken in het algemeen en
met het zelf schrijven. Vandaag deel 2, met daarin de
zusjes Lansink.

Annelies (links) en Naomi Lansink zijn fanatieke lezers. "Ik lees meestal alleen maar waargebeurde verhalen, die mij persoonlijk echt aanspreken", aldus Naomi. FOTO: BIBLIOTHEEK HENGELO / ERIC BRINKHORST

HENGELO - De zusjes Naomi (15) en Annelies (14)
Lansink zijn wel heel fanatiek; ze hebben maar liefst
twee abonnementen. De
cd’s worden meestal in Enschede ('grotere collectie')
geleend, de boeken vaak in
Hengelo. Ze leggen uit
waarom lezen niet alleen
leuk, maar ook heel leerzaam kan zijn.
Wat lezen jullie zoal?
Naomi: Ik lees meestal alleen
maar waargebeurde verhalen,

die mij persoonlijk echt aanspreken. Of boeken waar je echt iets
aan hebt, zoals de ‘Hoe overleef
ik’-reeks van Francine Oomen.
Die hebben als thema bijvoorbeeld de brugklas, mijn vrienden, mezelf of een gebroken
hart. Echt heel handig. Annelies:
De serie over ‘Sabrina de Tienerheks’ en alle boeken over de
avonturen van ‘Lizzie McGuire’
lees ik graag. Die gaan vaak over
reële problemen van tieners, zoals vriendjes, seks, zoenen en
dergelijke. Ik lees dat soort dingen liever uit een boek, dan dat
mijn ouders dat gaan uitleggen.

Maar een 'Donald Duck' gaat er
op z’n tijd ook wel in, hoor!
Wat vinden jullie van de Hengelose bibliotheek?
Naomi: Geweldig! Echt een modern gebouw, dat hoort bij deze
tijd. Ik ga beneden graag even
wat drinken en lezen. Meestal
muziekbladen, zoals de Hitkrant, strips of andere tijdschriften. Vaak ga ik samen met mijn
zus.
Wat gaat er mee naar een onbewoond eiland?
In koor: ‘Afblijven’ van Carry

Slee. Het gaat over een meisje
genaamd Melissa, die carrière
wil maken als danseres. Doordat ze in contact komt met foute vriendjes raakt ze aan de
drugs. We vinden het beiden
zo’n mooi boek, dat kunnen we
gerust meerdere keren lezen.
Na het lezen raak je echt nooit
XTC of andere drugs meer aan!
Zelf ambities om te schrijven?
Annelies: Ik heb er wel eens
over nagedacht, maar ik weet
niet of ik het kan. Misschien
dat ik het later nog eens probeer. Het wordt dan wel iets
autobiografisch, zodat anderen
er ook nog wat aan hebben.
Naomi: Ik schrijf wel veel gedichten, die gaan over van alles
en nog wat. Als me iets niet
aanstaat of dwarszit, dan
schrijf ik er een gedicht over. Ik
gebruik het als een soort dagboek en schrijf alle problemen
gewoon van me af!

Hendrik Hudson
Groep viert feest!
HENGELO - Afgelopen weekend
van 4-5-6 september hebben alle leden, jong en oud, bevers t/m
de stam, leiding, kader, bestuur
en de vrienden van de Hudson
samen uitgebreid het 80 jarig jubileum van de groep gevierd.
Normaal worden er wekelijks
opkomsten gedraaid op vrijdagavond en op zaterdag aan de
Topweg maar nu had de hele
groep de tenten opgezet nabij
Beckum, op het scouting kampeerterrein Beundersveld. Dit
speciale groepskamp is als cadeau aan de groep door de
“Vrienden van de Hudson” georganiseerd. De sfeer zat er goed in
en zelfs de evacuatie van de
jongste kinderen uit de tenten,
door de vele regenval van vrijdagavond, mocht de pret niet
drukken. Het weekend stond in
het teken van verschillende activiteiten waarbij veel scoutingtechnieken, behendigheid en
kennis goed van pas kwamen.
Op zaterdagmiddag waren de
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Aanbieding is geldig op 10-11-12 september 2009. Afwijkingen in prijs, tekst of afbeeldingen voorbehouden.
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buien verdwenen en hebben
ook broertjes, zusjes en ouders
meegedaan aan de “Denk &
Kook-activiteit”. Daarbij werd er
in groepjes met een ren-je-rot
spel gestreden voor het verzamelen van zoveel mogelijk euro’s. Met dit geld konden materialen en ingrediënten gekocht
worden in de kampwinkel om
hiermee per groepje op houtvuur een heerlijke maaltijd met
gevulde wraps klaar te maken.
Het viel voor de meeste groepjes
niet echt mee om met nat hout
het vuurtje aan te krijgen maar
het doorzettingsvermogen werd
beloond en in steeds meer vuurbakjes werden de vlammen
zichtbaar. Na de gezamenlijke
sluiting zijn de jeugdleden vertrokken en heeft het kader met
elkaar herinneringen opgehaald
bij het kampvuur en is er ook
met elkaar nagedacht over de
toekomst van de groep in de komende jaren.

DOOR LEZER ESTHER BOUMAN

je eigen wereld op

hengelosweekblad.nl
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GEGARANDEERD:
A-MERKEN TEGEN BODEMPRIJZEN
VOLLEDIGE GARANTIE
ALTIJD ALLES OP VOORRAAD
THUISBEZORGEN EN INSTALLATIE MOGELIJK
UITGEBREIDE BETAALMOGELIJKHEDEN
MAKKELIJK BEREIKBAAR MET GRATIS PARKEREN*
*Informeer bij de verkoper.
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