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Een promotie voor het 
LEZEN 
STIMULEERT DE 
LEERPRESTATIE 
EN BEVORDERT 
DE WOORDEN-
SCHAT. 
Gedeputeerde 
Hans Teunissen (066) 

Dat voorlezen leerzaam is, dat 
is bekend. Maar dat het ook 
inspirerend is, bewezen twaalf 
jonge finalisten in de Oranjerie 
in Roermond. 

DOOR KOOS VAES 

iii
uryvoorzkter en schrijver Jacques Vriens 
stelt de jonge voorlezers eerst op hun 
gemak: „Ik hoop dat wij als jury helemaal 
vergeten warden tijdens jullie voordracht 
en datwe mee werden genomen injultle 
verhalen." Twaalf gespannen finalisten uit 
groep 7 en 8 lezen voor uit hun favoriete 
boek in de theaterzaal van de Oranjerie in 

Roermon d tijdens de provinciale finales van de 215ste 
editie van De Nationale Voodeeswedstrijden. De 
winnaar vertegenwoordigt de provincie tijdens de 
landelijke finale op 23 mei in Amstelveen. 

De zaal van de Oranjerie is goed gevuld met 
leerlingen ultgroep 7 en 8, er is rumoer en 
er zijn zei& spandoeken en yells bedacht 
om dejonge voorlezers te supporteren, De 
spanning valt af te lezen van de gezichte n 
van de finalisten, voor zo'n grote groep zijn 
ze niet gewend om voor telezen. Als 
presentatrice Merel Komen de voorlezers 
vraagt hoe ze zich daarbij voelen komt er 
een bescheiden en verlegen „best wel goed" 
uit. Hoe stil en verlegen ze voor en na hun 
voordracht zijn, zo levendig en expressief 
zijn ze tijdens het lezen. „Een ware promo-
tie voor het voorlezen in Limburg", bena-
drukt Jacques Vri ens met trots. 

Alleen juichen 
Wanneer de eerste kandidaat het podium 
opgeroepen wordt, klinkt er nog boegeroep 
vanuit de zaal De meegereisde basisseho-
lieren zijn zo enthousiast over hun eigen 
fuudist, dat zede tactiek va rt he t ontregelen 
proberen in te zeden. Direct werden ze 
afgekapt: „I-fi er wordt alleen gejuicht en 
geklapt, boegeroep levert strafpunten op", 

Is Komen duidelijk Vervolgens wordt de 
zaal meegenomen in de meest diverse 
verhalen, 0 ver é ehte heksen (die altijd een 
vrouw zijn),1tarry Potter en weerwolven, 
maar ook over pittigere onderwerpen als 
jonge kinderen dievechten tegen kanker, 
het moeilijke leven van vluehtel ingen en 
pesten opschoten. Iedere finalist wedde 
zeul stil te krijgen, maar er is ook ruimte 
voor een lach. 

Allemaal kampioenen 
De jury heeft het er niet makkelijk mee ons 
een beslissing te nemen. „Iedere finalist 
maakt het ons steeds moeilijker om de beste 
uit te kiezemjuilie zijn allemaal kampioe-
nen, Puur Limburgs trots', is jurylid Jimmy 
Hendriks lief voerde kandidaten, 
Naast twaalf basisscholieren strijden twee 
studenten van de Pabo om een plek in de 
landelijke finale, Denise COtrititarl.4 Vilt De 
Nieuwste Pabo neemt het op tegen Laura 
Tegels van de Fontys Pabo, „Voorlezen voor 
zo'n zaal is toch enger dan voerde klas 
staan', zegt Denise zenuwachtig. „Ik heb 

bewonder! 

Limburgse goochelaar (16)  7.400.0 00 derde bij NK voor junioren   
De 16-jarige Nigel Oterrnans uit Hater (gemeen-
te Leudal) is derde geworden tijdens de Neder-
landse Junlorenkampioenschappen Goochelen 
in Meppel. Otermans haalde het ereschavot in 
de categorie toneelgoochelen, waarbij vaak 
gebruikgemaakt wordt van wat grotere attribu-
ten. zoals dozen, kisten, ballen en doeken. De 
andere categorie. close-up goochelen, vindt 
plaats onderde neusvan de toeschouwers. 

Whiskyburgers 
vallen in de smaak 
De Waalse whiskyproducent 
Belgian Owl heeft een vat speciale 
whisky gemaakt voor de burgers 
van restaurantketen Huggy's Bar. 
Zeven van die restaurants in 
Wallonië verkochten onlangs bij 
wijze van proef whiskyburgers. En 
die vonden gretig aftrek. 

Netflix heeft het aantal abonnees het 
eerste kwartaal van dit jaar boven ver-
wachting zien stijgen. Wereldwijd sloten 
7,4 miljoen mensen een nieuw abonne-
ment af In totaal heeft de streamings-
dienst nu 1.25 miljoen abonnees over de 
hele wereld. Wie zo'n burger wil. moet geduld hebben: 

de whisky Is pas in 2022 op smaak. 
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lezen Deelneemster: 
Britt Senden 

thuis zoveel kinderboeken stuun, dut ik hier 
wel aan mee moest doen", verklaart Laura 
haar deelname. 

Verbeelding en fantasie 
„Het is werkelijk inspirerend hoe de finalis-
ten voorlezen", bewondert gedeputeerde 
Hans Tennissen de finalisten wanneer hij de 
prij sultreiking verzorgt. ”Lezen stimuleert 
de leerprestatie en bevordert de woorden-
schat," Wiens sluit zich daarbij aan. ,,Alsje 
meer leest, ben je in plaats van bl adzij des uit 
je geschiedenisboek weg aan het werken 
geschiedenis aan het beleven. Dat is verbeel-
ding en fantasie en &Lis hartstildce handig." 
Dan gaat hij over tot de winnaars, Wie mug 
Limburg vertegenwoordigen in Amstelveen? 
Mila Peeters van BS de Heggerank uit 
Heljen krijgt de eer.  Haar voordracht uit De 
vlucht van Ondd' van 14sette van Geel raakte 
de jury het meest Hens Gram uns en 
C hizaram Ukanwa werden respectievelijk 
tweede en derde. Denise Gommans verte-
genwoordigt Limburg tijdens de finale voor 
de Pabo-studenten, 

Deelneemster: 
Medina Pasaglc 

Een doodshoofd en twee vrouwen. 
WC/5 JOHN PETERS 

geheim gezet, hierin Weert. Ik 
geef onmiddellijk toe dat het een 
vreemde is voor cent/10,2111in, een 
portret van Tvlor Swift, Maar 
toen speelde ze nog veel country 
en niet van die nietszeggende 
popliedjes.lk wil nog enkele 
tatoeages OF mijn bovenlijf, de 
gaafjes wat dichtmaken. Maar 
verder niets op mijn gezicht, hals, 
nek of handen. En ook mijn rug wil 
&vrij houden," 

Ook je kunstwerk delen? 
Mail naar leefedelimburgern I 

IK WIL 
GEEN 
TATTOOS 
OP MIJN 
GEZICHT, 
HALS, NEK 
OF HAND. 
NickSalmans 

Mannen uit de 
showbizz zijn niet Oes 
waar ik op val. Ik vind 
ze soms een beetje 
verwijfd. 
Romy Monteren 'Beau Monde' 
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DOOR JAN CUIJPERS 

Een panda op je kuit, het gezicht van opa op de 
schouder of Romeinse tekens op de borst. Tattoos 
zijn er in vele soorten. Maar wat is het verhaal 
achter dat lijfelijke kunstwerk? Lezers vertellen. 

De oma van 
Nick Salmans 
zal niet bh' zijn t11-5 
ze deze krant openslaat. 
steels we afgaan op dewoorden 
van de 26-jarige logistiek mede-
werker uit Weert: ,Als ik op 
bezoek gabij oma en ik heb alleen 
een t-shirtje aanzegt re: 'Je hebt 
toch niet zo over de galerij gelopen 
hè2 De mensen zullen wel denken: 
van wie is dat er eentje', vertelt 
Salmans in zijn woning waar hij 
sinds enkele maanden woont Nick 
had het sowieso niet makkelijk in 
zijn familie als het over tatto os 
ging. Vanaf zijn 13de wist hij dat hij 
tattous wilde. ,,Dat is begonnen 
met luisteren naar rockmuziek en 
kijken naar MTV. Ook ga ik alven 
kleinsaf aan naar &spon Zowel 
omnaai' het publiek als naar de 
artiesten te kijken." Maar Salmans 
moest eerst een horde nemen, zijn 
ouders. Die waren het absoluut 
niet eens niet Nicks passie. Het 
eind van het liedje was dat hij één 
hitte° mocht zodra hij 18 was. 
„Toen 1k19 was, heb ik lang 
gezeurd om een tweede, Toen dat 
achter de rug was, ben ik toch 
maar eens niet papen mam rond 
de tafel gegaan. Ze vinden het wel 
kunstig meur zonde dat het zo op 
het lichaam moet." 

Sein-lans' eerste tatoeage staat op 
zijn linkerschouder: een engel. 
„Alles op mijn bovenlichaam heb 
Ik in Kinrooi laten maken. Onder 
andere Jeanne d'Arc, dat was de 
tweede tattoo, en de doodshoofd-
vlinder op mijn bulk." Op zijn 
linkerschouder lijkt een besnord 
mannengezicht te staan, maar bij 
nadere beschouwing blijkt het 
Jezus aan het kruis te zijn. „Een 
zogenaamde optisehe 'Bliek. Zo heb 
ik er ook een op mijn linker 
onderarm, op het eerste gezicht 
een doodshon kl, maar tevens twee 
vrouwen." Op mijn bovenbeen heb 
Ik een tattoo die ik nienum d laat 
zien. Die is ook in het diepste 

zien! 

Douwe Bob naar 32s1e 
ZOKS-festival in Bied 
Douwe Bob sluit dit jaar de 32ste editie van 
het ZOKS Festival in Blerick af. Naast de 
Amsterdamse zanger heeft de organisatie ook 
Walden en Birth of Joy gecontracteerd. Ook is 
er plek voor lokaal talent. Zo zal de Venlose 
band New BI iss te zien zijn. ZOKS wordt 
traditiegetrouw gehouden in het laatste 
weekend van juni op het Blerickse Larnbertus-
plein. Toegang is gratis. 
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