
Warmondse Nicoline Heemskerk illustreert prentenboek'Mijn oma'
RIJNSBURG - Vorige week woensdag
vond tijdens de opening van de 346
Rijnsburg Oranje Expositie, waar een
vijftal beeldende kunstenaars hun
werken tonen, een bijzondere gebeur-
tenis plaats. Voorzitter van het expo-
sitiecomité Teuntje van Delft kreeg tij-
dens de opening het eerste exemplaar
overhandigd van het prentenboek
'Mijn oma'. Een van de vijf exposeren-
de kunstenaars, de Warmondse schil-
deres Nicoline Heemskerk, illustreer-
de dit prentenboek, geschreven door
lacqueline Vergeer uit Oegstgeest.

Beide dames vonden de Oranje
Expositie een mooie gelegenheid
om het net uitgekomen boekje te
lanceren. Voorzitter Teuntje van
Delft voelde zich zeer vereerd en
was sprakeloos. Het werd door haar
ervaren als een zeer persoonlijk

^geschenk, mede omdat zij zelf oma
is. Het boekje verhaalt op rijm over
een coole oma, waar alles mag. De
prachtige illustraties maken het tot

Nicotine Heemskerk en lacqueline
Vergeer presenteren hun prenten-
boek (Foto: PR).

een humorvol voorleesboekje voor
kinderen. Ook het publiek reageer-
de na inzage enthousiast.
Het is het eerste boekje van Heems-
kerk en Vergeer. Beiden koesterden
al heel lang de droom om een kin-
derboek te maken. "Met dit boekje
is onze wens in vervulling gegaan,"
aldus Vergeer. "Ik heb vele versjes
geschreven, maar zij schreeuwden

om goede illustraties. Ik ken Nico-
line al heel lang en onze stijlen pas-
sen heel goed bij elkaar. We vullen
elkaar echt aan. Nicoline wilde ze
heel graag illustreren en uiteinde-
lijk is dit prentenboek het eerste
resultaat van onze samenwerking.
We hebben eikaars droom waarge-
maakt."
"Dat we juist voor het eerste boekje
dit onderwerp hebben gekozen is
geen toeval. Oma zijn is tegenwoor-
dig geen passieve rol meer. Oma's
zijn actief en betrokken bij het
leven van hun kleinkinderen. Ze
zijn modern en dat is op een ludieke
manier vertaald in dit boekje."
Dat het hierdoor veel mensen aan-
sprak bleek wel uit de belangstelling
voor het boekje die avond. Er werd
zelfs al gevraagd of er ook een 'mijn
opa'-boekje was. "Die is in de maak",
reageerden de beide dames daarop
lachend. Voor meer informatie over
het boekje: www.nicolirieLheems-
kerk.com. •


