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‘Een beetje dwars en ondeugend’
Bibliotheek Hengelo viert
van 13 tot en met 23 mei
de Annie M.G. Schmidtweek met tal van leuke
activiteiten, waaronder
een filmvoorstelling
van Minoes (13 mei), de
theatervoorstelling Pim &
Pom - Anders dan anders
(20 mei), met Abeltje in
de lift en de verkiezing
van de vieste Floddertje
(beide op 23 mei).
Door Linda Meijer
HENGELO - Wie is er niet

groot geworden met de kinderboeken van Annie M.G.
Schmidt (1911 - 1995)? In
1938 debuteerde ze met twee
gedichten in het tijdschrift
Opwaartsche Wegen, maar
pas na de oorlog begon haar
carrière echt. Bibliotheek
Hengelo viert haar werk en
haar leven jaarlijks.
Dit jaar pakt de bibliotheek
het groots aan met diverse
activiteiten, mooie aankleding en natuurlijk heel veel
Annie-boeken.
Behoorlijke verzameling
Lydia Vriezen (29) is al acht
jaar werkzaam als leesconsulent bij de Bibliotheek
Hengelo. Echter, als het op
Annie M.G. Schmidt aankomt, mag ze - met Jip & Janneke als vaste screensaver
- gerust als fan worden betiteld. ‘‘Ik ben met haar boe-

ken opgegroeid en van kinds
of aan al fan. Door de jaren
heen heb ik een behoorlijke
verzameling
opgebouwd.
Sterker nog, ik denk dat ik
meer boeken heb van Annie
M.G. Schmidt en Fiep Westendorp, de vaste tekenaar
van Annie, dan volwassen
literatuur’’, verklaart ze la-

Bibliotheek viert
het leven en het
werk van Annie
M.G. Schmidt
chend.
Lydia maakt bij de bibliotheek deel uit van een team,
dat voornamelijk actief is op
basisscholen. ‘‘Momenteel
zijn we bezig met het realiseren van bibliotheken op
scholen en streven we naar
minimaal een kwartier lezen elke dag. Zodoende leren jongeren meer dan duizend woorden per jaar!’’
Recalcitrante
Volgens
de
leesdocent
zijn de boeken van Annie hier uitermate geschikt
voor. ‘‘Net als Annie M.G.
Schmidt zelf zijn de boeken
van haar vaak een beetje
dwars en ondeugend. Dat
recalcitrante is tijdloos en
blijft kinderen, ook twintig
jaar na haar dood, boeien.’’
Stimulans
Bibliotheken en (voor)lezen
op school is een goed begin,
maar volgens Lydia lang

Leesconsulent bij Bibliotheek Hengelo, Lydia Vriezen, op de foto met haar favoriete Annie M.G. Schmidt boek, Floddertje. ‘‘Ik
denk dat ik meer boeken heb van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp dan volwassen literatuur’’, zegt ze.

niet genoeg. ‘‘Het is een stimulans, meer niet. Uiteindelijk hebben de ouders de
meeste invloed; als zij naar
de bibliotheek gaan en thuis
boeken lezen, dan volgen de
kids vanzelf.’’
De bibliotheekmedewerkster is zelf moeder van twee
en ook een trouw voorlezer.
‘‘Ik probeer elke avond voor

het slapen gaan een kwartiertje voor te lezen; ze vinden het echt geweldig. Zo
geweldig, dat ik het zelfs als
pressiemiddel kan gebruiken. Ik weet, niet erg pedagogisch, maar het werkt
wel!’’
Voor meer informatie zie



www.bibliotheekhengelo.nl

Wie wordt de beste Floddertje?
Lydia’s favoriete Annie-boek is Floddertje. Het is dan
ook vast niet toevallig dat de bieb een heuse Floddertje-verkiezing houdt.
“Inschrijven kan nog tot 14 mei; de verkiezing van
het vieste kind van Hengelo is op 23 mei, inclusief
deskundige jury in de vorm van een vuilnisman en
een schoonmaakster’’, aldus Lydia.
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Natuurlijke oplossing
bij spierpijn en stijfheid
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Voor een snel herstel op lichaamseigen manier
Stijve spieren bij het opstaan?
Spierpijn in de armen na een
paar uurtjes tuinieren? Of een
stijve nek of schouders na een
lange werkdag? Bijna de helft
van de Nederlanders heeft
regelmatig tot dagelijks last
van spierpijn en stijfheid.
Ernstig? Nee, gelukkig niet.
Vervelend is het wel. Met
name omdat het ons doen
en laten ﬂink kan beïnvloeden.
Wat helpt? De doorbloeding
bevorderen!
Uit onderzoek blijkt dat spierpijn en stijfheid vooral in de rug
(58%), nek (40%) en schouders
(40%) zit. Laat dit nou juist de
lichaamsdelen zijn die we bij bijna
iedere beweging gebruiken. En
dus worden we ook iedere keer
weer geconfronteerd met de pijnlijke, stijve spieren en gewrichten.
Als we lopen, als we ﬁetsen, als
we werken, als we het huishouden doen… continu. Wat helpt?
De doorbloeding bevorderen.
Hierdoor versnelt de afvoer van
afvalstoffen, maar ook de aan-

voer van voedingsstoffen en reparatiestoffen. En dat zorgt ervoor
dat spierweefsel sneller herstelt.
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Oad een dag

‘Beoordeeld
met een 9,3
door gebruikers’
Hoge concentratie Arnica
montana
Arnica montana (valkruid) staat
al jaren bekend als krachtige, natuurlijke hulp bij het bevorderen
van de doorbloeding. Atrosan
Spier- en Gewrichtsgel van
A.Vogel* is een makkelijk smeerbare, rap intrekkende en snel
pijnstillende gel met maar liefst
50% Arnica montana.
In deze hoge concentratie
zorgt de Arnica voor een snelle stimulering van de lokale
doorbloeding, waardoor uw
lichaam krachtig ondersteund
wordt om zelf aan de slag te
gaan met het herstellen van
de spieren en u sneller weer
soepel bent. Zodat u weer kunt
doen en laten wat u zelf wilt.
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Libelle Zomerweek
Laatste plekken!

Vertrek 18 t/m 24 mei
Vervoer, entree en kofﬁe/thee
Reisnr: DTB005

v.a.
A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel is verkrijgbaar
in een verpakking van 100
ml bij drogist, apotheek,
supermarkt en gezondheidswinkels. Adviesprijs €9,99.
Meer weten? Bel de
A.Vogel
gezondheidslijn
0900-2464646 of kijk op
avogel.nl
* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis
van Arnica montana, lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd
op reeds lang bestaand gebruik.

€ 34

Disneyland® Paris

Diverse vertrekken t/m november
Vervoer en entreeticket (1park)
Meer dan 10 uur in het park
Reisnr: DTD001

v.a.

€ 79

Midzomernacht Efteling
Exclusief VIP-arrangement!
Vertrek 20 juni
Vervoer, entree, hapjes en
drankjes op VIP-vlonder
Reisnr: DTP026

€ 49

Beleef Amsterdam

Diverse vertrekken t/m oktober
Vervoer, entree Rijksmuseum,
Rijksrondvaart en kofﬁe/thee
Reisnr: DTP008

€ 49

SAIL Amsterdam
Exclusief bij Oad, beperkt
aantal plekken!
Vertrek 20, 21, 22 augustus
Vervoer, entree, rondleiding
en rondvaart
Reisnr: DTP025

€ 69

50PlusBeurs
Entree via eigen Oad ingang!

Vertrek 15 t/m 18 september
Vervoer, entree beurs en concert
Reisnr: DTB006

v.a.

€ 20

Oad opstapplaatsen: Almelo, Apeldoorn, Deventer, Enschede, Hengelo, Hof van Twente/Holten

kijk voor ons aanbod: oad.nl/dagjeuit

0547 28 44 88

Prijzen zijn p.p. en excl. reserveringskosten. O.v.v. typ-, druk-, zetfouten.

