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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

hulp bij het verdriet om Sjuleke
geplaatst door: Webmaster op 4 april 2013

Pimm van Hest uit Eindhoven heeft zijn vierde

prentenboek voor jonge kinderen geschreven: ‘Sjuleke’.

Het gaat over de dood van een huisdier, in dit geval de

hond Sjuleke, en het grote verdriet hierover bij de

kinderen, alsmede de ouders. Het gezin van de geboren

Veldhovenaar verloor jaren geleden zelf een hondje. Hij

hoopt dat zijn ervaringen vele kinderen en hun ouders

helpen bij het verwerken van dit ingrijpende verlies.

Themaboeken zijn een specialiteit van de auteur. Hij

schreef er een over adoptie (‘Rosita’) en over het gebruik

van vieze woorden (‘De poep- en piesprinses’). Zijn derde

boek gaat over het verlies van geuren (‘Splinter en

Zorro’), waarin vier echte geurtjes zijn opgenomen, een

primeur voor een Nederlandstalig prentenboek.

uitgeverij: clavis uitgeverij | website: pimmvanhest.nl
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