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Stichting Pallieter brengt speciale 
verjaardagskalender uit

Even voorstellen, ik ben Nicoline Heemskerk, 
kunstschilder/illustrator en woon met mijn man 
Aad en onze dochter Rudy (15) en zoon Cas (12) in 
Warmond, in een loods aan de Grote Sloot. Op de 
begane grond is de werkplaats van Aad (motorbou-
wer en metaalbewerker), de eerste verdieping is 
ingericht als woonhuis en op de bovenste verdie-
ping is mijn atelier. Heel prettig, licht en ruim (dus 
geen werkplaats aan huis, maar eerder huis in 
werkplaats). Mijn werken staan vooral bekend om 
de verhalen die ze lijken te vertellen. De onderwer-
pen - voornamelijk mens en dier – houd ik graag 
dicht bij huis en schep met verf een nieuw en toch 
vertrouwd beeld.  Of het nou authentieke portret-
ten, Oud-Hollandse taferelen zijn of een spannend 
pin-up schilderij, ik gebruik graag veel kleur waar-
door de schilderijen een vrolijke uitstraling hebben. 
Zie ook www.nicoline-heemskerk.com

Begin 2009 vroeg de directie van Vegro Verpleeg-
artikelen of ik nog een schilderijtje had staan voor 
het Gala aan de Maas. Zij legden mij uit dat het op 
dit gala geveild zou worden voor Stichting Pallieter. 
Het leek mij nogal prestigieus, dus wilde ze niet 
met een ‘schilderijtje-dat-ik-nog-had-staan’ naar de 
veiling laten gaan. Omdat ik nog nooit op een 
chique gala was geweest, stelde ik voor zèlf het 
schilderij beschikbaar te stellen, maar dan wilde ik 
wel mee in mijn feestjurk! Speciaal voor die avond 
maakte ik een groot (100 x 150 cm) schilderij met 
een hele rij bokspringende kinderen. 

Mijn schilderij werd het klapstuk van de toch al 
fantastische avond. Het bracht wel 25.000 euro 

op voor Pallieterburght! Ik kreeg een handdruk, 
gesprekje en een foto met minister-president 
Balkenende en van Rein Lander een rondleiding in 
Pallieterburght, dat toen nog niet helemaal af was. 
Tussen Rein en mij klikte het al snel, beiden gek 
op hardlopen, jukeboxen en Rock ’n Roll. Ik werd 
uitgedaagd een Rock ’n Roll schilderij te maken en 
Rein sprak over de wens ooit een Rock ’n Roll feest te 
organiseren. We zijn nu drie jaar verder en het feest 
komt er nu: Op 2 en 3 november 2012, met Rene 
Shuman & Angel Eye en onder meer een workshop 
Rock ’n Roll dansen. Samen met diverse sponsoren is 
er een Rock ’n Roll verjaardagskalender uitgebracht 
en te koop voor slechts een tientje. Ik werk momen-
teel hard aan de schilderijen die op de Rock ’n Roll 
feestavonden geveild zullen worden. Uiteraard is de 
opbrengst weer voor Pallieter, een prachtig doel. 

Sponsor aan het woord

In de vorige editie van dit magazine maakten wij kennis met Stichting Pallieter, dat zich sinds 2000 inzet voor het ondersteunen 
van kinderen die palliatieve zorg behoeven. Palliatieve zorg betekent eigenlijk het verzachten van de kwaal, zonder de ziekte tot 
genezing te brengen. Deze verzachting verbetert de kwaliteit van het leven voor de kinderen en hun gezinsleden. Bijzonder is dat 
Stichting Pallieter bij haar werkzaamheden volledig drijft op vrijwilligers. Voor deze editie spraken we opnieuw met oprichter Rein 
Lander, verantwoordelijk voor Sponsorwerving en PR. We treffen Rein in Pallieterburght in Capelle aan den IJssel. Dit schitteren-
de kinderhospice kwam tot stand dankzij de bijdrage van vele sponsors. “Er wordt nog altijd veel geïnvesteerd om Pallieterburght 
voortdurend te verbeteren. Zo zijn we momenteel bezig met het sponsoren van camera’s op de kinderkamers, die het mogelijk maken 
dat ouders thuis hun kind kunnen volgen”, zegt Rein. Hij wijst naar de speelplaats. “Zie je die trampoline? Ook pas nieuw en mogelijk 
gemaakt door  Siemens. Schitterend toch?” 

Rock & roll feest
Vorige keer maakte Rein al gretig gebruik van de gelegenheid om de jaarlijkse feestavond aan te kondigen. Misschien herinnert u zich nog 
dat dit een echt rock & roll feest wordt, dat op 2 en 3 november wordt gehouden in Kade 100 te Zwijndrecht. Rein kan bijna niet wach-
ten. “Ik heb er inderdaad al heel veel zin in. Het belooft ook een echt spektakel te worden, verspreid over twee avonden! We verwachten 
per avond zo’n vierhonderd bezoekers, die lekker uit hun dak kunnen gaan op de muziek van René Shuman en Angel-Eye.”

Leden van de Vriendenclub van Stichting Pallieter krijgen twee gratis kaartjes 
voor het feest. Andere bezoekers betalen zestig euro per persoon. Dat is inclusief 
hapjes en drankjes. “Dat lijkt me een aantrekkelijk bedrag en ik zou dan ook 
alle ondernemers willen wijzen op de mogelijkheid hier het personeelsfeest te 
houden. Volop parkeerplaats en alles wordt geregeld, wie wil dat nu niet?”

De avond staat in het teken van 12 ½ jaar Pallieter en markeert het offi ciële 
einde van de samenwerking met de Juniorkamers. Onder toeziend oog van 
onder andere de burgemeester van Capelle aan den IJssel zullen symbolische 
cheques worden overhandigd aan Oeganda en De Glint. “Er worden bovendien 
beeldjes en schilderijen geveild”, zegt Rein nog.

Kalender
Wie Stichting Pallieter wil steunen, kan dit ook doen door de speciale verjaar-
dagskalender aan te schaffen voor slechts tien euro. Enthousiast toont Rein ons 
een exemplaar: “Kijk eens, in de vorm van een ouderwetse LP!” Al bladerend 

langs de maanden geeft hij bevlogen commentaar 
bij de schitterende tekeningen van Nicoline Heems-
kerk. “Zo liep ik er vroeger als klein jochie bij. En kijk 
hier, die motorfi ets. Geweldig toch? En dit is mijn 
favoriete plaat, met al die rock & roll sterren. Buddy 
Holly, Jerry Lee Lewis…” Rein heeft geen woord 
teveel gezegd. De kalender verdient het bekeken 
te worden en is de tien euro meer dan waard! 
Voor een kennismaking met Nicoline Heemskerk, 
zie de pagina hiernaast.

Interesse om Stichting Pallieter te ondersteunen, 
deel te nemen aan het feest in Zwijndrecht of een 
kalender aanschaffen? Bezoek dan de website 
www.pallieterhelpt.nl of neem contact op met Rein 
Lander op 06-10655999 of via info@pallieterhelpt.nl. 
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