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DOMMELEN
SNERTWANDELING

WO. 26 DEC. Snertwandeling met
keuze tussen 10 of 15 km met
vertrek van 08.00-14.00 uur;
20 km begint tussen 08.00-
12.00 uur en de de lopers die
zelfs de 30 km-route willen
wandelen gaan van start van
08.00-10.00 uur. Vertrek is van
Café De Dommelstroom Berg-
straat 32, 5551 AX Dommelen.
Het inschrijfgeld bedraagt
1,80 euro voor clubleden en
kinderen onder 12 jaar en
2,50 euro voor overige wan-
delaars. Informatie: www.digi-
walker.nl en tel. 040-2018930.

EINDHOVEN
KERSTBAZAAR

ZO. 23 DEC. Kleurrijke muziek
dans, kunst, workshops, oud-
Nederlandse-Indonesische
spelletjes voor kinderen, een
Indonesische Moederdagbij-
eenkomst, Indonesische hap-
jes en soep; het bruist in
buurthuis de Boemerang aan
de Planetenlaan 1a tijdens de
Kleurrijke Ontmoeting en
Kerstbazaar, die van 14.00 tot
19.30 uur wordt gehouden. De
toegang bedraagt twee euro,
kinderen één euro en moeders
hebben gratis toegang.

WINTERKERMIS

ZO. 23 DEC. De kerstvakantie is
begonnen! De komende twee
weken is er in Genneper Par-
ken van alles te beleven, zoals
een winterkermis en een
schaatsnacht in IJssportcen-
trum Eindhoven, zingende
appeltjes op De Genneper
Hoeve, Eilandrace in de Ton-
gelreep, Kinderspeelland in
Indoor-Sportcentrum Eindho-
ven en kabouters met
sneeuwlantaarntjes in heem-
park Frater Simon Deltour. Alle
activiteiten staan op:
www.genneperparken.nl/uit-
agenda op een rijtje.

SOEFISME
ZO. 23 DEC. Soefi-centrum zuid-

oost Brabant houdt om 11.00
uur een informele eredienst in
de Herberg van Eckartdal aan
de Nuenenseweg 1. Dick Lief-
tink belicht het thema ‘Een-

heid van Religieuze Idealen’
vanuit de grote wereldreligies.
Tevens is er een lichtceremo-
nie. De toegang is vrij.

ROCK’-N-RANDJE
ZO. 23 DEC. 2nd Season is rock

met ’n randje, zielenroerselen
van Harro van Dijk, met een
eigen geluid in een onmisken-
bare eigen stijl én covers van
ZZ Top, Jimi Hendrix, Eric Clap-
ton, Rory Gallagher, Herman
Brood. Op een eigen wijze.
Om 17.00 uur is de band te
beluisteren in café Kraaij &
Balder aan de Strijpsestraat
79. De toegang is gratis.

HOTRODAFTERNOON
ZO. 23 DEC. The WyattChristmas

Trio brengt om 18.00 uur hun
rockabilly naar The Rambler
aan het Stationsplein. Het
Duitse trio is al heel wat jaren
actief. Hoewel de bandnaam
lijkt naar kerst te verwijzen is
niets minder waar; het heeft
er niets mee te maken. De toe-
gang bedraagt zes euro.

WILHELMINA
ZO. 23 DEC. Op het podium van

café Wilhelmina spelen om
18.00 uur Suit and Tie Johns
en Lookapony. Twee hippe
indie/garage-bands, die de
stilte voor de kerstdagen
komen doorbreken. Wanneer
de bands stil zijn, doorbreekt
dj Anne die stilte. De toegang
is gratis.

KERSTCONCERT
ZO. 23 DEC. Het Eindhoven zang-

en operettekoor brengt in ont-
moetingscentrum Vivaldi aan
de Mechelenlaan 66a een
groots kerstconcert. Aanvang
14.00 uur; toegang 2 euro

VRIENDENDIENST
ZO. 23 DEC. In de aanloop naar

Kerstmis wordt er van 11.30
tot 12.45 uur een speciale
Kerstvriendendienst gehouden
in de Schootsekerk. Ds. Aart
van der Maarl spreekt in de
kerk aan de Schootsestraat
47. Voor kinderen is er Disco-
veryland; voor de kleinsten
een oppas. Na afloop worden
er soep, broodjes en kerstlek-
kernijen geserveerd. Info:
www.cgkehv.nl/vrienden-
dienst

KERSTVRIENDEN
ZO. 23 DEC. Speciale Kerstvrien-

dendienst in de Schootsekerk
aan de Schootsestraat 47 van
11.30 tot 12.45 uur. Voor kin-
deren van 0 tot 4 jaar is er
oppas en voor de basisschool-
kinderen is er Discoveryland.
Na afloop: soep, broodjes en
kerstlekkernijen. Informatie:
www.cgkehv.nl/vrienden-
dienst.

EINDHOVEN
De boerenfoxjes Splinter en
Zorro spelen een hoofdrol in
het gelijknamige prentenboek
dat Pimm van Hest onlangs
presenteerde. Behalve schrij-
ver van het verhaal is de Eind-
hovenaar baasje van de twee
hondjes. Bijzonder is dat er
aan het 3D-boek een vierde
dimensie is toegevoegd.
“Wanneer je over de bladzijde
wrijft, ruik je de geur.”

Het prentenboek Splinter
en Zorro gaat over twee hond-
jes die hun geur kwijtraken.
“Het verhaal draait om Splin-
ter”, begint Pimm van Hest,
terwijl hij de boerenfox aan-
wijst om het onderscheid met
Zorro duidelijk te maken.
“We hadden de honden mee-
genomen naar de bossen voor
een wandeling.Daar waren ze
behoorlijk vies geworden.
Nog nooit hadden we de hon-
den gewassen, maar besloten
dat nu toch te doen.Met Zwit-
sal.” Die avond was Splinter
erg uit zijn doen, vertelt Van
Hest, “en mijn partner zei:
‘Het lijkt wel of Splinter zijn
geur kwijt is’.” Zo ontstond
het idee voor een verhaal.
Aanvankelijk wees de uitge-
verij, waarmee Van Hest al
langer samenwerkt, het af.
“Ze zeiden dat kinderen niks
met geur hebben.Dat bestreed
ik. Veel kinderen hebben een
knuffel die juist belangrijk is
door de geur. Al is eroverheen

gekotst, uitwassen mag niet.”
Zodoende kreeg boerenfox
Zorro in het boek de rol van
knuffel.“Toen had het verhaal
meer handen en voeten”,
vond ook de uitgeverij.Voorts
attendeerde een vriendin van
Van Hest, dat het misschien
leuk zou zijn om échte geur-
tjes toe te voegen aan het
boek. Niet iets nieuws, maar
wel in een prentenboek. Wan-
neer je over de bladzijde
wrijft, ruik je de geur. Van
Hest vond het een geweldig
idee en kaartte het aan bij de
uitgeverij.“Het moest natuur-
lijk wel haalbaar zijn, maar
het is gelukt. Nu vind ik het
een toevoeging dat het boek
een extra dimensie geeft”,zegt
Van Hest verheugd.

Tussendoor moest er ook
worden gezocht naar een
illustrator.Omdat dit niet Van
Hest’s eerste prentenboek is,
weet hij van de hoed en de
rand.Eerder werkte hij samen
met Nynke Talsma en Elena
Temporin.“Het zijn magische

samenwerkingen”, vindt Van
Hest. “Elena komt uit Italië.
Zij heeft de illustraties voor
mijn tweede boek verzorgd,
maar ik heb haar nooit live
gezien of gesproken”, licht hij
de enigszins ongewone
omstandigheid toe. “Het is
mooi hoe je samen tot één
geheel, het uiteindelijke pren-
tenboek, komt.”

Kartonnen

De illustraties voor Splinter
en Zorro zijn gemaakt door
Lonneke Leever. “Zij had
werk opgestuurd naar Clavis
(de uitgeverij, red.). Het paste
perfect bij mijn verhaal”,
vindt Van Hest. “Het lijkt net
een kijkdoos”, voegt de
auteur toe, terwijl hij het boek
omhoog houdt en de verschil-
lende pagina’s laat zien. Alsof
je in een schoenendoos kijkt,
waarin verschillende tafereel-
tjes zijn gemaakt. Wanneer je
het boek openslaat, zit je met-
een ín het verhaal. “Lonneke
heeft kartonnen illustraties

gemaakt en deze vervolgens
gefotografeerd. Nooit eerder
is een prentenboek op deze
manier gemaakt”, zegt Van
Hest content. “Zodoende is
het is een 3D-boek geworden
mét de extra dimensie geur,
waarmee het dus eigenlijk een
4D-boek is.”

Authentiek

Het idee voor zijn eerste
prentenboek ‘Rosita’ ont-
stond toen Van Hest en zijn
partner Eduard Meijer in
2007 hun dochter Moira
adopteerde.Tijdens het adop-
tietraject merkte Van Hest dat
er weinig voorhanden is wan-
neer adoptiekinderen vragen
krijgen over hun adoptie. Om
hen daarbij te helpen, schreef
hij een authentiek verhaal,
vond ook uitgeverij Clavis.
“Zij heeft mij een platform
gegeven om het boek te kun-
nen uitgeven.”

Met ‘Rosita’ is Van Hest
drieënhalf jaar bezig geweest.
“Het was bijna een beval-
ling”,zegt hij.Hij begon eraan
tijdens het adoptieproces; tij-
dens de presentatie zat Moira
naast hem.“Dat was wel heel
bijzonder, omdat zij juist de
aanleiding was om het boek te
gaan maken.” Inmiddels is
‘Rosita’ verkrijgbaar in vijf
talen, waaronder Italiaans en
Koreaans.

Vervolgens groeide de pren-
tenboeken mee met zijn doch-
ter, zoals de ‘De Poep- en Pie-
sprinses’.“Als we niet hadden
geadopteerd, waren de boe-
ken er nooit gekomen”, weet
Van Hest. “Nu groei ik met
Moira mee als boekenschrij-
ver.”

Duurde de ‘komst’ van
‘Rosita’ drieënhalf jaar, de
‘bevalling’ van ‘De Poep- en
Piesprinses’ en ‘Splinter en
Zorro’ is wat sneller gegaan.
Bovendien komen er in 2013
alweer twee prentenboeken
aan: ‘Sjuleke’ en ‘Een buik vol
geheimen’.

Informatie: 
www.pimmvanhest.nl.
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