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Algemeen score: 

5 van de 5 
Geweldig kinderboek met heerlijk tintje humor
Datum: 31 mei 2011 
| Door: PeggyDriessen1975 | Eindhoven
 
 Er mag hardop worden gezegd "dit is een kinderboek zoals een kinderboek hoort te zijn"! Ik 
als volwassene heb het met veel plezier gelezen. Vieze woordjes die je als kind zo leuk vond 
om uit te spreken en tot mijn ontdekking is dit tijdens het lezen van dit boek nog steeds to 
leuk! Ik voel me dus weer even kind en leg alle grote mensen zorgen naast me. "De poep en 
piesprinses" als opvolger van "Rosita" daar mag Pimm van Hest gygantisch trots op zijn! Dit 
toont maar weer dat hij voor de tweede keer iets geweldigs in de kinderboekenwereld 
uitbrengt! Een geweldig en leuk kinderboek!

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, creatief bedacht, heerlijk om te lezen

Algemeen score: 

5 van de 5 
Even zelf weer kind zijn...
Datum: 13 mei 2011 
| Door: blondevrouw  | 20-29 jaar | Eindhoven

Het is hilarisch om als volwassenen samen met een kind vieze woorden met elkaar te delen. 
De reactie van het kind als je als 'voorbeeld' volwassenen scheetgeluiden maakt, brengt een 
grote lach op hun gezicht. Het boek zorgde ervoor dat ik me weer even kind voelde, vieze 
woordjes zeggen en niet eens gecorrigeerd worden, dat is toch heerlijk! Dit boek maakt het 
mogelijk om zo'n onderwerp bespreekbaar te maken! Echt een aanrader.

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
Schetig boek
Datum: 11 mei 2011 
| Door: sipjuul  | 30-39 jaar

We hebben twee kids, een jongen van 8 Sip en een meisje van 6 Juul, ze vinden het boek 
helemaal geweldig. Iedere keer weer als ik het voorlees liggen ze in een deuk van het lachen. 
En nu weten ze ook al waar de leuke stukken komen, dus roepen ze al van te voren wat er gaat 
komen. Vooral natuurlijk het stukje van ”ik moet kakken” is het helemaal voor hun!! Dat ze 
gewoon vieze woordjes mogen roepen zonder dat er iemand iets van zegt, en dan zeker dat 
papa en mama het zeggen...
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Bij Juul in de klas is er ook iedere maand een voorleesuurtje door ouders en daar had ik het 
boek ook voorgelezen, alle kids vonden het super!!!
Vertel het ook tegen iedereen dat ze het boek echt moeten gaan kopen.
Wij zijn weer van de partij voor het volgende boek!!
Pluspunten: Mooi vormgegeven, Grappig, geweldig!!!

Algemeen score: 

5 van de 5 
superleuk prentenboek, echt een aanrader
Datum: 29 april 2011 
| Door: lbramer  | 40-49 jaar

Wat een geweldig leuk en mooi prentenboek. Onze kinderen kunnen er geen genoeg van 
krijgen, ze willen het keer op keer horen en zien. Ze liggen helemaal in een deuk en kennen 
alle gekke woorden en zinsneden uit hun hoofd. Ze zijn 7, 5 en 3 jaar, maar genieten alledrie 
enorm van de inhoud en de illustraties van dit prachtige boek. Complimenten voor de 
schrijver en de illustratrice!

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
Een grappig en kleurrijk boek
Datum: 23 april 2011 
| Door: johanna1948 | 60-69 jaar| Veldhoven/Zeelst

Met "ROSITA" heeft Pimm van Hest de toon gezet, met zijn 2de boek "De poep en 
piesprinses" kruipt hij in de huid van 'n ondeugend kind dat rebelleert door boeren, scheten en 
gekke woorden te fantaseren en pas als ze 'wakker' wordt gekust door Julius verandert ze in 
een verliefd keurig prinsesje.
Een mooi en kleurrijk prentenboek, wat beslist aan te raden is !!!!

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
Hilarisch boek, dit moet je gelezen hebben !!!
Datum: 23 april 2011 
| Door: WIMME | 60-69 jaar| Veldhoven/Zeelst

Een met veel gevoel voor humor, gekke woordspelingen en understatment geschreven boek.
Een kinderlees/prentenboek dat er mag wezen, helemaal te gek.
Ik als volwassen heb 't met heel veel plezier gelezen, en dit valt ongetwijfeld in de catogorie
dit wil ik hebben voor mijn kinderen, daar kunnen we veel plezier aan beleven.
Ik zou willen aanraden, ga op internet of de boekwinkels want dit mag je niet missen.
PROFICIAT met dit PRONKSTUK
Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, een compleet verhaal "geweldig"
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Algemeen score: 

5 van de 5 
HEERLIJK BOEK MET EEN ALLEDAAGS ONDERWERP
Datum: 22 april 2011 
| Door: HertoginCyn | 30-39 jaar | Eindhoven

Een boek wat er fris uitziet en erg gemakkelijk voorleest.
Met een onderwerp wat iedereen kent en doet. Vooral het scheldkwartiertje is een aanrader 
voor je kind. Ook de details van de tekeningen zijn erg goed.
Kortom een leuk boek, wat herkenbaar is voor je kind. Naast het aspect dat je er wat van op 
kunt steken, is het vooral erg leuk.
Mijn complimenten aan de schrijver!

Pluspunten: Fantasierijk, Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
Geweldig boek!
Datum: 22 april 2011 
| Door: JohnvanA | 20-29 jaar

Wat een mooi, leuk, verfrissend prentenboek is dit!
Ik werk al een aantal jaren als leerkracht in het basisonderwijs en lees met enige regelmaat 
prentenboek voor. Dit prentenboek heeft precies wat een goede prentenboek hebben moet. 
Mooie illustraties, een goed verhaal met sterke teksten, veel humor en een vrolijke kwinkslag.
Het sterke van dit prentenboek is de taal. De taal is verfrissend, helder en houdt zich verre van 
de 'Jip en Janneke-taal' welke in zo veel andere prentenboeken laat gelden.
Kortom; een aanrader!

Pluspunten: Fantasierijk, Mooi vormgegeven, Grappig, Mooie illustraties, mooiesterke taal
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Algemeen score: 

5 van de 5 
Grappig en G(d)rollig
Datum: 21 april 2011 
| Door: SjorsH | 30-39 jaar

Het tweede prentenboek van Pimm van Hest toont de veelzijdigheid van deze auteur aan. Met 
Rosita en De Poep en Pies Prinses weet hij zware danwel lastige thema's, middels 
prentenboeken, tot de verbeelding van kinderen en ouders te spreken.
Voor mij is dit is een prentenboek zoals een prentenboek behoort te zijn. Een grappig verhaal 
waar veel ruimte is voor de fantasie van de kinderen, maar ook voor die van de ouders.

Pluspunten: Fantasierijk, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
deze moet je hebben!!!
Datum: 21 april 2011 
| Door: wverhagen 

Echt een geweldig boek! mijn zoontje van 4 lag na 1 bladzijde al compleet in een deuk!
de boer en scheetgeluiden een groot succes.
deze vind ik echt in de rij thuis horen van; rupsje nooit genoeg, jip en janneke, wie heeft er op 
mijn kop gepoept.
precies waar kinderen op die leeftijd lekker mee bezig zijn en dan lekker net die ondeugende 
woordjes erdoor!
gewoon toppertje, moet je hebben!

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig
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Algemeen score: 

5 van de 5 
Na "De Mol...." eindelijk weer eens een superleuk prentenboek !!
Datum: 3 april 2011 
| Door: Teun35 | 30-39 jaar| Eindhoven

Bij het zien en lezen van de titel was ik als ouder al verkocht: De Poep- en Piesprinses !
Na de eerste leesbeurten was het al duidelijk: een doorslaand succes.
Onze dochter moest natuurlijk héérlijk lachen om alle poep- en pieswoordjes die papa dan 
voor mag lezen EN papa steekt er daadwerkelijk wat van op omdat er 5 waardevolle tips in 
staan om met deze fase om te gaan.
Een humoristisch boek waar de kinderen én de ouders om kunnen lachen, met een leuk 
creatief verhaal dat volledig aan de goede kant blijft van spannende vieze woordjes en 
nergens over de schreef gaat.
Hoogtepunt is het voorgestelde scheldkwartiertje dat prinsesje Antoinette uitprobeert:
'Dikke-drol-je-broek-zit-vol' is nu al ingeburgerd en 'poerliewoepsen' zal vast en zeker ook bij 
ons een werkwoord gaan worden.
Kortom: ik raad het alle ouders aan die een verfrissend, leuk, humoristisch én ook nog eens 
leerzaam prentenboek zoeken.

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig

Algemeen score: 

5 van de 5 
Het lievelingsboek van mijn dochter
Datum: 2 april 2011 
| Door: Boekliefhebber35 

Mijn dochtertje van vier moet ontzettend hard lachen als ze mij de boer -en scheetgeluiden en 
de gekke woordjes hoort voorlezen uit dit grappige boek. In de tekeningen ontdekken we 
samen steeds weer iets nieuws: van een prinsesje die rolschaatst door de gangen tot een 
koning die door de wc-bril zakt. Ik moet zelf ook steeds weer even gniffelen als ik het 
voorlees en het doet me een beetje denken aan dat boek over de mol die wil weten wie er op 
zijn kop gepoept heeft. Dit is echt een aanrader om op een leuke manier met vieze woordjes 
om te gaan (er staan zelfs nog tips in !) en het is ook gewoon een mooi verhaal om te lezen en 
voor te lezen.
Zoals gezegd: een aanrader!

Pluspunten: Mooi vormgegeven, Grappig, gedurfd, lievelingsboek van mijn dochter
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Algemeen score: 

5 van de 5 
Na "De Mol...." eindelijk weer eens een superleuk prentenboek !!
Datum: 31 maart 2011 
| Door: Voorleespapa | 30-39 jaar

Na lang wachten gisteren het boek binnengekregen.
Ik had via via vernomen dat er een nieuw prentenboek aan zat te komen over de vieze 
woordjesfase bij kleine kinderen.
Bij het zien en lezen van de titel was ik als ouder al verkocht: De Poep- en Piesprinses !
Na de eerste leesbeurten was het al duidelijk: een doorslaand succes.
Onze dochter moest natuurlijk héérlijk lachen om alle poep- en pieswoordjes die papa dan 
voor mag lezen EN papa steekt er daadwerkelijk wat van op omdat er 5 waardevolle tips in 
staan om met deze fase om te gaan.
Een humoristisch boek waar de kinderen én de ouders om kunnen lachen, met een leuk 
creatief verhaal dat volledig aan de goede kant blijft van spannende vieze woordjes en 
nergens over de schreef gaat.
Hoogtepunt is het voorgestelde scheldkwartiertje dat prinsesje Antoinette uitprobeert:
Poezenpoep en Kattenkak is nu al ingeburgerd en 'poerliewoepsen' zal vast en zeker ook bij 
ons een werkwoord gaan worden.
Kortom: ik raad het alle ouders aan die een verfrissend, leuk, humoristisch én ook nog eens 
leerzaam prentenboek zoeken.
Een Poep- en PiesPapa :-)

Pluspunten: Leerzaam, Mooi vormgegeven, Grappig
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