Op je gemak de krant lezen en vakliteratuur lenen!

Op een doordeweekse
dag stap ik de Bibliotheek van Brummen
binnen. Ik zie een mevrouw aan de leestafel
zitten, de kinderhoek
is gevuld en een vrijwilliger helpt iemand
bij het zoeken naar
een boek. Aan de leestafel raak ik in gesprek
met Hennie Vreven. Zij
is al veertig jaar lid van
de Bieb. Zij komt drie,
vier keer in de week in
de Bibliotheek.

Wat is de toegevoegde waarde
van de Bibliotheek?
Hennie vertelt het volgende: ’Ik kom boeken
en tijdschriften reserveren en weer ophalen.
Ik lees vaak ook even op mijn gemak de krant.
Daarna maak ik gelijk een gezellig
babbeltje en drink ik een kop
koffie. Ik leen ook vaak boeken. Ik
vind het heel fijn dat de Bibliotheek er is en zo dichtbij is. Soms
houd je vriendschappen over
aan deze bezoekjes. Dat is mij
wel overkomen. Ik heb jarenlang
twee keer in de week afgesproken
met een mevrouw, zij is nu helaas
overleden. Ik ben wel blij dat de
bezuinigingen niet doorgingen.
Lezen is heel belangrijk voor kleine kinderen en het is mooi dat er
cursussen georganiseerd worden.’

Met twee boeken onder de arm loopt iemand
langs. Ik raak vervolgens in gesprek met Henk
Smeenk. Hij is twee jaar lid van de Bibliotheek.
Direct na zijn pensioen heeft hij dat geregeld. ‘Ik
ben al eerder lid geweest, toen de kinderen klein
waren. Maar nu heb ik het weer actief opgepakt.
Ik kom nu één keer in de maand om boeken te
lenen. Het is prettig dat je voor een geringe prijs op
jaarbasis veel boeken kunt lenen. Je kunt ook niet
alles kopen. Zolang mijn vrouw nog aan het zoeken
is, lees ik de krant door. Ik kom hier voor het lenen
van romans en non-fictie boeken. En vakliteratuur,
maar die reserveer ik van te voren. Mijn dochter
komt hier met haar kinderen en zit vaak in de
kinderhoek om met elkaar boeken uit te zoeken.
Lezen blijft toch belangrijk. Je vraagt je weleens af
hoeveel kinderen er nog echt lezen? Tegenwoordig
ben je eerder een uitzondering als je leest. Iedereen
is druk met allerlei zaken. De tijden zijn wel veranderd of misschien is dit wel iets van alle tijden.’
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