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Silke naar provinciale finale 
voorleeswedstrijd brugklassers
Lansingerland - ReadZMe! 
is dé voorleeswedstrijd voor 
brugklassers. In Lansingerland 
werd de voorronde gehouden 
in het Wolfert Lyceum 
in Bergschenhoek. Silke 
Timmermans las een spannend 
gedeelte voor uit Harry Potter 
en de vuurbeker van J.K.
Rowling en won de eerste prijs.

Annette Docter

Eigenlijk zouden er vijf brugklassers 
meedoen aan deze voorronde die 
woensdag 23 februari werd gehouden. 
Twee van hen, Floortje en Maaike, 
moesten echter vanwege ziekte afha
ken.
In Lansingerland hadden zich helaas 
alleen brugklassers van het Wolfert 
Lyceum bij Bibliotheek Oostland, de 
organisator van de voorleeswedstrijd, 
aangemeld. De reden hiervan was niet 

j helemaal duidelijk - corona kan een

rol spelen - maar Tanja Verspeek van 
de bibhotheek hoopt dat er volgend 
jaar weer meer scholen meedoen. 
“Het is leuk een verhaal dat jou boeit 
aan anderen voor te lezen. Natuurlijk 
ook een spannend gebeuren, want 
je toehoorders zijn leeftijds- en soms 
klasgenoten. Andere jaren werd de 
voorleeswedstrijd in de bibliotheek 
gehouden. Nu er alleen leerlingen van 
het Wolfert Lyceum meededen, hebben 
we ervoor gekozen op deze school te 
blijven.”
De zaal zat vol met brugklassers die 
geboeid luisterden naar de verhalen 
die werden voorgelezen. Een jury, 
bestaande uit Mark Boninsegna 
(schrijver, dichter en journalist), Sylvia 
van de Bogerd (Bibhotheek Oostland), 
Daphne Verhage (Wolfert Lyceum) 
en Annette Docter (eindredacteur De 
Heraut), was er eens goed voor gaan 
zitten.
De eerste voorlezer was Olin die een 
fragment uit het boek De Hongerspe- 
len (deel 1) van Suzanne Collins voor
las. Hij werd gevolgd door Silke en 
Olivier. Laatstgenoemdé had gekozen

voor een gedeelte uit Hotel de Grote L 
van Sjoerd Kuyper.
De drie deelnemers deden hun uiterste 
best om het gekozen fragment op een 
zodanige manier voor te lezen dat 
de zaal geboeid bleef. Ze kregen er 
tussen de drie en vijf minuten de tijd 
voor. Best spannend en moeilijk. De 
jury toonde zich zeer tevreden over 
de voorleeskunsten van deze jonge 
mensen.
Uiteindelijk was het Silke die net 
iets meer punten kreeg dan de twee 
jongens. Zij mag woensdag 30 maart 
meedoen aan de provinciale finale in 
Zuid-Holland. Deze wordt gehouden 
in het bibliotheektheater van Bibho
theek Rotterdam. Zaterdag 4 juni is 
de landelijke finale.

Prijsuitreiking
Mark reikte als voorzitter van de jury 
de prijzen uit. Silke ontving een mooie 
oorkonde en een boekenbon. De an
dere deelnemers, ook zij die ziek thuis 
zaten, ontvingen een presentje van 
Bibhotheek Oostland.
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