De leeskring, dat is nou echt iets voor mij!
Vandaag breng ik een bezoekje aan de Bibliotheek
Eerbeek en spreek ik Sjoukje Dekker. Samen met
haar kleinzoon is ze in de Bibliotheek op zoek naar
spannende boeken. We raken in gesprek over lezen
en haar gezondheid.
‘Een tijd geleden ben
ik geopereerd aan mijn
ogen. Daar maakte ik me
erg druk over, want ik
lees heel veel. Het was
hierdoor een tijdje niet
mogelijk om te lezen,
maar het mooie was dat
ik toen in aanraking ben
gekomen met de luisterboeken. Dat was heel
apart. Ik heb prachtige
verhalen gehoord van

Claudia de Breij en Geert Mak. Maar gelukkig kan ik
nu weer zelf lezen. Ik kom ruim 50 jaar in Bibliotheken en ben blij dat ik nu lid ben van de Bibliotheek
in Eerbeek. Het is hier heerlijk rustig, je hebt geen
last van elkaar. Ondanks andere activiteiten die
georganiseerd worden, kan dat goed naast elkaar.’
Komt u vaak in de
Bibliotheek in Eerbeek?
‘Ik lees veel boeken en informatiebladen. Soms ga ik aan de
leestafel zitten, maar ook weleens
op de poef. Daar zit je heerlijk op.
Gemiddeld kom ik wel zo’n drie keer
per week in deze Bibliotheek. Het
is weleens gebeurd dat ik s’ avonds
ga lezen en als het boek mij niet
boeit, dan breng ik het de volgende
dag weer terug. Ik ben blij dat ik
nog op de fiets kan komen, want als
dat niet meer zou kunnen, zou dat
verschrikkelijk zijn. Maar ik begrijp

dat je tegenwoordig boeken aan huis kunt laten
bezorgen. Dat is toch fantastisch!’
Lezen is belangrijk om je te ontwikkelen
‘Ik heb een dik boek meegenomen. Dat heb ik
ook aan mijn kleinzoon laten zien. Hij weet
alleen niet dat oma ook weleens een stukje
overslaat. Als je veel leest dan weet je vaak
ook welke stukjes minder interessant zijn in
het boek. Ik heb niet echt een favoriete schrijver, maar lees wel vaak meerdere boeken van
eenzelfde schrijver. Dat houd ik wel bij, daar heb ik
een systeem voor.
Gelukkig is er weer meer aandacht om kinderen aan
het lezen te krijgen. Dat merk ik bij mijn kleinzoon.
Daar ben ik wel blij om. Het blijft de basis voor
schrijven. Het is belangrijk om het spelenderwijs
te leren. Het is goed als ouders dit stimuleren. Dat
helpt kinderen een grote woordenschat te ontwikkelen. Ik zie dat ze nog mensen zoeken voor de
leeskring. Dat is nou echt iets voor mij. Daar ga ik
me voor opgeven.’
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