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talk of the town

Nieuwe FRITS gelanceerd
(video)

Binnenkijken bij McDonalds in
Best met Joep Verheijen van
B-Too (bekijk hier de video)

Boreas tweede in 'Lekker top
100' 

Vestdijk Eindhoven in de
toekomst 'Expat Boulevard'

Van Raaij: "Als je een goede
voetballer bent wil dat niet
zeggen dat je een goede
tennisser bent!" (bekijk hier
de video)

Binnenkijken in de Blob:
Happy Cactus! (bekijk hier de
video)

Restaurant De Karpendonkse
Hoeve bestaat 40 jaar en
heeft inmiddels meer dan een
miljoen bezoekers gehad!

laatste berichten

FRITS zoekt favoriete
restaurants

koken met de Heeren van
Vonder

een psychologische thriller met
inhoud

geef om dit boek en verbeter
de wereld

geheimen kunnen maar beter
worden gedeeld

laatste reacties

Charlie op Thomas
Widdershoven

Fancy van de Vorst op frits-
talenten

Pascale de Waarth op
‘Eindhovense’ held op zoek
naar e igen angst

plaats reactie

geheimen kunnen maar beter worden
gedeeld
geplaatst door: Webmaster op 11 december 2013

Eindhovenaar Pimm van Hest schrijft kinderboeken. Bij

uitgever C lavis is nu met ‘Een buik vol geheimen’ zijn

derde prentenboek verschenen. Het boek gaat over het

meisje Moira dat letterlijk buikpijn heeft van al haar

geheimen. Moraal van het verhaal: het is beter geheimen

te delen met anderen, want dan verwijnen ze, inclusief je

nare gevoel. Net zoals in het geval van ‘De poep- en

piesprinses’ en ‘Splinter en Zorro’ is het verhaal

gebaseerd op Pimms ervaringen binnen zijn gezin. De

illustraties zijn wederom van Nynke Talsma. Een

samenwerking die inspireert tot meer. Het volgende

kinderboek is dan ook al in de maak: ‘Ik zie, ik zie!’. Drie

keer raden waar dit over gaat…

clavis uitgeverij

pimmvanhest.nl

Laat een bericht achter
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@FRITSmagazine de Karel
Vermeeren cultuurpenning
uitgereikt!
pic.twitter.com/0vmWoSpDkh
Op Karin Wagt's Twitter

Tatata.....#column
#fritsmagazine
moby.to/bssnpp
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