Wijchense jeugdboekenschrijfsters

Nieuwe boeken van Inge de Bie
en Annemarie van der Heijden
Vorige week troffen we ze in
bieb: helden knutselen met de
jonge lezertjes in het kader van
het
kinderboekenweekthema.
Dit keer ontmoeten we Annemarie van der Heijden (39) en Inge
de Bie (45) in het huis van die
laatste. In Kerkeveld. Daar lichten de twee Lingertse literatoren hun nieuwste titels toe. Van
Annemarie’s hand is Noortje in
de sneeuw, een peuterprentenboek met tekst. En Inge bracht
een nieuw avontuur van Jess uit.
Jess de haven en de helden.
Ze kennen elkaar al lang. Toen
ik hoorde dat er in de wijk een
schrijfster woonde, heb ik contact
gezocht, herinnert Annemarie zich.
Dat was toen ik Broodje Koosburger had geschreven, vult Inge
aan. Sindsdien zijn ze schrijvende
vriendinnen. En toen de bieb ze ieder apart inviteerde om in de kinderboekenweek op te treden, opperden ze het idee om samen iets
te doen. Dat was hartstikke leuk,
stellen ze achteraf vast. Maar ook
vermoeiend, deze kinderboekenweek, vindt Inge. Een stichting
die bemiddelt in schrijversbezoeken, zond haar door heel het land..
Overal het jeugdboek en het lezen
promoten. En dan is er ook nog
het nieuwe boek, dat sinds vorige
week in de winkels ligt, naast dat
van Annemarie.
Annemarie vestigde een naam
als jeugdboekenschrijfster en dan
vooral als illustratrice met haar serie Joppie. Geïnspireerd op zoontje Sem. Nu is ze bezig met een
serie over Noortje, maar door een
fout bij de drukker wacht de vijfde Joppie, Joppie is Jarig, nog op
publicatie. Dat feest wordt nu het
komend voorjaar verwacht. Tegelijk met de release van de tweede
Noortje: Noortje en de dieren.
Noortje in de sneeuw, het boek dat
nu is verschenen, zou eigenlijk de
tweede zijn. En een derde Noortje,
daar is Annemarie net mee begonnen. De uitgever vroeg erom. Dat
wordt nog doorwerken, realiseert
Annemarie zich. De verwachtingen van Noortje, een meisje dat
enigszins is gemodelleerd naar de
vriendinnetjes van Sem, zijn hooggespannen.
En dat geldt ook voor de tweede
Jess, de boot die wordt bemand
door dappere jeugdigen, die hun
tweede avontuur beleven. Spannend en boeiend. En dat blijft
opmerkelijk en knap, want Inge
bedenkt de verhalen, terwijl ze
schrijft, op de bank in de kamer,
waar ook haar echtgenoot en vijf
kinderen rondlopen en televisie
kijken. Aan een derde Jess begint
ze over twee weken; eerst veertien dagen helemaal niks doen,
verzucht ze verlekkerd. En of de
derde Jess dan te water kan worden gelaten op het moment dat
haar uitgever het zich wenst… dat
zien we dan wel, zegt de altijd wat
laconieke Inge.
De boeken van Annemarie (uitgegeven door Clavis) en Inge (The
House of Books) verschijnen in
oplagen van 2500 exemplaren.
En daarvan blijven er geen of heel
weinig over voor de ramsj. Maar
leven van de schrijverij, dat kunnen ze nog niet. Inge is twee dagen
per week onderwijzeres. Ze doet
schrijversbezoeken, ze recenseert
en ze verzorgt schrijverscursussen.
Maar helemaal kunnen leven van
wat ze op haar bank bedenkt, dat
blijft haar streven. Annemarie, die
af en toe voordraagt en inspiratie
opdoet bij kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen, heeft dezelfde
ambitie. Maar op dit moment verdien ik met mijn baan als research
analiste bij de universiteit nog
meer dan met mijn boeken, zegt
ze.
In ieder geval groeit met hun oeuvre hun naamsbekendheid al wel.
En het vertrouwen van hun uitge-

vers in de twee Wijchense auteurs
neemt, dankzij hun voorlopig
groeiende verkoopcijfers vooralsnog ook alleen maar toe.

Noortje in de sneeuw van Annemarie van der Heijden is bedoeld
voor kinderen in de peuterleeftijd
en kost € 9,95. Jess, de haven en

de helden is geschikt voor jeugd
vanaf 8 jaar en kost 12,95 euro.

Helden bij de bieb

Tijdens
Kinderboekenweek

Hoofdrol voor
helden
in de bieb

De jeugdafdeling van de bieb
staat deze en volgende week in
het teken van de kinderboekenweek. In het teken van helden
dus. Want die vormen het thema
van deze bijzondere biebweek.
Helden. Dat was (en is) het thema van de Kinderboekenweek.
Dus kwamen er vorige week
woensdagmiddag helden naar de
bibliotheek. Binnen bijvoorbeeld
deden Inge de Bie en Annemarie
van der Heijden heldhaftige pogingen om de jeugd zelf helden
te laten vervaardigen.
Over klandizie hadden de twee
schrijfsters, zelf helden van het
geschreven woord voor de jeugd,
niet te klagen. Maar buiten was
het drukker. De concurrentie door
wie de Wijchense schrijfsters zich
verslagen wisten, bestond uit politie en brandweer. Met auto’s. En
ofschoon de politie een charmante,
blonde agente had gezonden die
bij zichzelf de werking van de
handboeien demonstreerde, ging
er voor de meeste bezoeker van dat
tafereel minder bekoring uit dan
van de brandweer. Kwestie van
leeftijd misschien. Alhoewel…
je zou maar even achter het stuur
van de brandweerauto mogen zitten. De spuitgasten hadden ruimschoots het meeste bekijks. Het
was een goeie zet van de bieb om
deze helden te boeken bij het begin
van de kinderboekenweek.

Vanmiddag (woensdag) komen
dagelijkse helden van politie en
brandweer de festiviteiten openen.
Om 14.00 uur zijn deze geüniformeerde helden er.
Vanmiddag, van 14.00 tot 15.30
uur verzorgen twee Wijchense kinderboekenschrijfsters (ook helden
dus), Inge de Bie en Annemarie
van der Heijden, een workshop
helden maken. Er is een Heldmobiel die naar boekhandel Plantage
rijdt.
Deze woensdag, maar ook volgende week woensdag van 14.00 tot
16.00 uur verzorgen de leerlingen
van het Maaswaal College (die ook
al voor een heldeninrichting van de
biebverdieping hebben gezorgd)
voor de hapjes en de drankjes.
En vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur
legt DJ Mark Reijnen uit hoe jij
een DJ –held kunt worden. In zijn
workshop leer je alles over mixen
en over beats.
Verder kun je in de bieb deze week,
zolang de voorraad strekt, een superheldenspaaralbum ophalen. Je
kunt aan een draad in de bieb je
eigen heldendaad ophangen. En
natuurlijk kun je in de bieb alle
boeken lenen die deze kinderboekenweek werden bekroond.

