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Bianca van Beek maakt een prachtig prentenboek en leest voor
De 22-jarige Berkelse Bianca van 
Beek heeft een prachtig prenten-
boek gemaakt voor kinderen van 
drie tot zes jaar. Op woensdag 15 
juni verschijnt het boek en dan 
leest Bianca het voor in de winkels 
van Van Atten in Berkel en 
Pijnacker. In Pijnacker is Bianca 
aanwezig tussen half drie en half 
vier. In Berkel leest ze voor van 
twee tot drie.

Spookie de poes is de hoofdper-

soon in het boek dat Bianca heeft 

gemaakt in het kader van haar 

afstudeerproject aan de hbo-oplei-

ding Illustrated and Animated 

Storytelling aan de kunstacademie 

St. Joost in Breda.

‘Spookie durft alles!’ wordt deze 

week gedrukt in een oplage van 

honderd stuks en het zal voor 17 

euro te koop zijn bij Van Atten in 

Berkel en ook bij Van Atten in 

Pijnacker. Bianca kan haar eigen 

prentenboek straks aan de man 

brengen: ze werkt namelijk twee 

dagen per week bij Van Atten in de 

Kerkstraat in Berkel waar ze het 

geweldig naar haar zin heeft. Na de 

zomer werkt ze drie dagen in de 

winkel. Ze kan lekker adviseren over 

van alles: boeken voor kinderen en 

volwassenen maar ook over allerlei 

teken- en schildermaterialen.

Naast het werk bij Van Atten wil ze 

haar eigen bedrijf Catladyuniverse 

verder uitbouwen. Ze is beschik-

baar voor allerlei teken- en 

illustratiewerk en haar droom is 

toch dat ze zich kan ontwikkelen 

tot een prentenboekenillustratrice 

die kan leven van dat werk. 

‘Spookie durft alles!’ is al een mooie 

start. Perfectionistisch als ze is, is 

Bianca er enorm lang en intensief 

mee bezig geweest. Met de teksten 

die wel vijftien versies hebben 

beleefd, maar ook met de prenten 

en met de totale opzet van het 

prentenboek. Door eigen toedoen 

en ook door opbouwende kritiek 

van haar docenten, heeft ze veel 

aangepast en onderweg ook veel 

geleerd.

Tekenen doet Bianca al vanaf haar 

jeugd. “Ik weet niet beter of ik was 

aan het tekenen. Op mijn basis-

school, De Poolster, gaf ik al 

tekenles aan de kinderen in mijn 

klas. Het was een droom om naar 

de kunstacademie te gaan. 

Gelukkig is het gelukt. Dat het mijn 

beroep zou moeten worden, wist ik 

altijd wel. Ik ga echt proberen 

mezelf nog verder te ontwikkelen. 

Dit afstudeerproject was een 

prachtige eerste stap. Het was heel 

pittig maar wel heel leerzaam, 

vooral ook omdat je alles zelf moet 

doen; het verhaal, de teksten en de 

tekeningen die ik allemaal met verf 

en potloden geïllustreerd heb.”

Waar gaat het verhaal in grote lijn 

over? “Het thema is vooral het 

overwinnen van angst en de moed 

opbrengen om de wereld in te 

stappen. Spookie moet naar buiten 

om haar voerbak terug te vinden. 

Die is kwijt en die moet ze terug-

vinden om te kunnen eten. Ze moet 

haar angst overwinnen. Uit pure 

noodzaak gaat ze op avontuur. In 

het begin durft ze nog niet eens de 

mieren aan te spreken, maar ze 

wordt steeds moediger en benadert 

uiteindelijk zelfs de grote wolf in 

het bos. Hoe het afloopt, dat 

verklap ik natuurlijk niet!”

Waarom heb je voor dit thema 

gekozen? “Angst is ook aanwezig in 

mijn leven. Hierdoor ben ik zelf ook 

niet zo vrij om zomaar even de 

wijde wereld in te gaan en maar te 

zien wat er gebeurt. Van nature ben 

ik een perfectionist en iemand die 

alles van tevoren wil plannen en 

onder controle wil hebben, maar ja 

dat kan dus niet altijd. Dit heeft 

mooie kanten, maar maakt soms 

makkelijke zaken moeilijk. Spookie 

heeft ook geen idee wat ze 

onderweg allemaal zal tegenkomen 

en beleven, maar ze zet wel de stap 

om naar buiten te gaan en allerlei 

voor haar onbekende dieren aan te 

spreken. Ze overwint haar angsten 

en het komt goed. Een belangrijke 

boodschap: angst mag er zijn, maar 

ga er goed mee om zodat je er wat 

van leert.”

Bianca heeft vorige week de laatste 

hand gelegd aan het boekje en ze 

kijkt er nu naar uit om het in 

gedrukte vorm te zien en er uit 

voor te lezen! Zie ook: www.

catladyuniverse.com.

Bianca met Spookie en met ‘Spookie durft alles’.

Kies de beste Groenzoom-billboard-foto
Vorig jaar heeft het Gebruikersplat-
form Groenzoom een fotowedstrijd 
georganiseerd. Dat heeft toen meer 
dan 400 inzendingen opgeleverd. 
De jury, bestaande uit Karel 
Ligtvoet, Marc Olthoff en Sjaak 
Oudshoorn, heeft de fraaiste foto’s 
geselecteerd.

Van die fraaiste foto’s heeft de jury 

nu zes foto’s gekozen die als 

Groenzoom-blikvanger kunnen 

dienen op een billboard langs de 

N470.

De vraag is echter: welke van de zes 

foto’s zal daadwerkelijk worden 

opgehangen?

Die vraag leggen we aan u voor: 

welke foto acht u als inwoner en/of 

bezoeker van de Groenzoom het 

meest geschikt om de aandacht op 

dit mooie natuur- en recreatiege-

bied te vestigen?

U kunt uw stem uitbrengen via de 

link https://blikvanger.platform-

groenzoom.nl/. Het is voldoende 

om het nummer van de door u 

uitverkoren foto aan te geven, met 

daarbij de vermelding ‘blikvanger 

Groenzoom’.

De foto met de meeste voorkeurs-

stemmen wint en zal te bewonde-

ren zijn langs de N470. Onder de 

deelnemers die op de winnende 

foto hebben gestemd, maakt kan op 

een cadeautje, dat past bij de 

Groenzoom. Ook de fotograaf van 

de winnende foto blijft niet met lege 

handen achter! 
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