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Grote jongen
Zoon, zanger, zondaar. André Hazes.

—
Het volledige verhaal van het turbulente, jonge leven
van André Hazes jr.

—
Boordevol insiderverhalen, droogkomische anekdotes
en interviews

—
Auteur is kenner en vriend aan huis bij de familie
Hazes

Insider en journalist Guido den Aantrekker beschrijft de bepalende momenten
uit het nu al spraakmakende leven van André Hazes jr. aan de hand van
gesprekken met familie, vrienden en andere intimi. In deze verrassende
biogra�e vertelt hij het ware verhaal, inclusief nieuwe feiten, onbekende
anekdotes en eigen herinneringen. Leef mee met de zoektocht van een zoon,
zanger en zondaar naar zichzelf – gegijzeld door aandacht, gesloopt door de
welhaast onmenselijke druk van zijn beroemde achternaam. Hoe een kleine
jongen met vallen en opstaan uitvond hoe hij groot moest worden, en daar al
worstelend een hoge prijs voor betaalde. 

OVER DEZE AUTEUR(S)

 Guido den Aantrekker is algemeen hoofdredacteur van Belgische en Nederlandse magazines
als Dag Allemaal en Story, entertainmentdeskundige in het dagelijkse tv-
programma Shownieuws (SBS6) en wordt beschouwd als de best geïnformeerde kenner van de
roemruchte familie Hazes.   
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Soeur Mourir
Hoe een Vlaamse non minstens drie
insulinemoorden pleegde en niemand
gestra� werd

Tom De Smet

— Bloedstollende true crime!

— Het verbazende verhaal van een moordende non

—
Feiten werden altijd toegedekt, pas nu komt de
waarheid naar boven

Cecile Bombeke, alias zuster Godfrieda, vermoordde in de jaren 70 in een
rusthuis minstens drie bejaarden. Het moordwapen was een insulinespuit, ook
vandaag helaas nog aan de orde. Van die drie wisten we het zeker, want die
bekende ze. Maar klokkenluiders spraken van misschien wel dertig verdachte
overlijdens die ze aan Godfrieda konden linken.

Wat bracht een Vlaamse non ertoe om zo moordzuchtig te werk te gaan? Was
het de hersenoperatie die ze had ondergaan waardoor ze opvallend agressief en
op seks belust werd? Was het geldzucht om haar luxueuze levensstijl te
�nancieren? Waarom kreeg zij nooit een gevangenisstraf? Was dat onder de
invloed van het bisdom? En waarom moest er uiteindelijk niemand
verantwoording a�eggen voor de jarenlange misdaden?

Tom De Smet zocht het allemaal uit, ondervroeg alle nog levende getuigen en
stuitte op vreselijke feiten.
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Blinde woede
— Den Haag staat centraal in dit spannende boek

— Ontving de prijs voor beste Zweedse thrillerdebuut

— Actuele pageturner

Malmö, 10 mei 2019. Een Zweeds bedrijf wordt verzwolgen door een
allesverwoestende vlammenzee. Wanneer het vuur is geblust, treft de politie de
verbrande resten aan van twee mannen en een mysterieus symbool met de
woorden ‘Fight back’ erop. De brand kan geen toeval zijn. Bij verschillende
protestacties over heel Europa duikt steeds hetzelfde symbool op.  

Bij Eurojust in Den Haag wordt een onderzoeksteam op de zaak gezet, met de
Zweedse Esther Edh aan het hoofd. Het duurt niet lang voordat ze terechtkomen
in een zenuwslopende race tegen de klok om een nieuwe aanslag te voorkomen.

Blinde woede is een veelzijdige thriller over maatschappelijke ontevredenheid,
een boek dat toont wat er ons staat te wachten als de massa zich laat leiden
door razernij. Thunberg blinkt uit in het genre van de Scandinavische thriller en
geeft er tegelijkerijd een eigen draai aan. In 2019 ontving ze de prijs voor beste
Zweedse thrillerdebuut. 
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Liese Meerhout N° 20
Toni Coppers

—
Winnaar van de Hercule Poirot Lifetime Achievement
Award en de Hebban Thrillerprijs

— De John le Carré van de Lage Landen

— Liese Meerhout blij� verrassen

In de lente van 2023 publiceert de nummer 1 bestsellerauteur zijn twintigste
boek in de Liese Meerhout thrillerreeks. 

Toni Coppers werd meermaals bekroond voor zijn werk. In 2021 won hij de
Hebban thrillerprijs. Dit jaar won hij Hercule Poirot life time achievement én de
Gouden Vleermuis Oeuvreprijs. 

De nieuwe Liese Meerhout wordt spannender, beklijvender en verslavender dan
ooit. Alle registers worden opengetrokken in deze fenomenale jubileumeditie.
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Je familiebedrijf
overdragen
Praktijkverhalen en adviezen van een
overnamebegeleider

Filip De Clercq

—
Reële praktijkverhalen worden ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek

—
Tijdloos en niet gebonden aan de heersende fiscale of
financiële modellen

—
Basisboek voor de familiale bedrijfsleider die
overdracht overweegt

Maar liefst acht op de tien bedrijven in ons land zijn familiebedrijven. Samen
zorgen ze voor de helft van de werkgelegenheid. Het mag dus gezegd:
familiebedrijven vormen met recht en reden de basis van onze economie. Het
zijn niet zomaar bedrijven. Vaak worden ze zeer oud en overleven ze hun
bedrijfsleiders.

Daarvoor moeten ze natuurlijk overgedragen worden. Dat kan binnen de familie
gebeuren, of via een verkoop van aandelen aan andere families. Of de eigendom
en leiding van het familiebedrijf kunnen van elkaar worden losgekoppeld door
een externe bedrijfsleider aan te duiden.

Jouw familiebedrijf overdragen doe je niet zomaar: het is voor jou als
bedrijfsleider een complexe oefening die tot tien jaar voorbereiding en discrete
werking met professionele begeleiding vraagt. Wanneer en hoe begin je eraan?
Wie neem je erin mee? En waarmee moet je allemaal rekening houden?

Dit boek laat je zien hoe je als bedrijfsleider de overdracht van je familiebedrijf
tot jouw meesterwerk kunt maken. Je ontdekt hoe je de overdracht discreet en
professioneel kunt voorbereiden en de uitrol stijlvol en als vanzelfsprekend kunt
doen verlopen. Zo inspireer je je familie, je bedrijf en je sector.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Filip De Clercq is oprichter van het familiebedrijf Fildor Corporate Finance, dat in vijftien jaar
tijd al meer dan honderd familiebedrijven bijstond bij overdrachten of verkoop. Hij heeft
dertig jaar ervaring in overdrachten, als bankier, docent, risicokapitaalverschaffer, bestuurder
en als adviseur bij families en familiebedrijven.
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Spring verder
Je eerste jaar als zelfstandige zonder
kleerscheuren doorstaan

Youssef Deconinck

—
Het duwtje in de rug voor wie twijfelt om de sprong
naar een bij- of hoofdberoep te wagen

—
Handige leidraad voor je eerste jaar als zelfstandige,
van opstart tot belastingaangi�e

Ga je de sprong wagen?

De stap zetten naar het zelfstandig ondernemerschap roept een heleboel vragen
op. Hoofd- of bijberoep? Waaraan moet je denken? Is het wel een verstandige
keuze? Waar vind je je klanten? En hoeveel verdien je dan? 

Het lijkt dan ook een hele uitdaging om je lang gekoesterde droom in praktijk
om te zetten. Maar het is niet zo moeilijk als het lijkt. Dit boek geeft je een
duwtje in de rug, zodat je niet met lood in de schoenen moet ‘springen’. 

Youssef Deconinck zet helder uiteen waarmee je rekening moet houden en hoe
je je kunt voorbereiden op je opstart als zelfstandige. Als opleidingscoördinator
bij ondernemingsloket Xerius kent hij élke vraag waar starters mee worstelen,
door en door. In dit boek bundelt hij die ervaring. Via concrete tips en met
heldere voorbeelden neemt hij alle mogelijke twijfels en struikelblokken weg. 

De sprong naar zelfstandigheid zet je zelf. Maar met de hulp van dit boek spring
je al een heel eind verder.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Youssef Deconinck verandert de vraagtekens van startende ondernemers in uitroeptekens. Als
starterscoach bij Xerius Ondernemingsloket begeleidt hij sinds 2015 wekelijks een tiental
startende ondernemers. Daarnaast is hij opleidingscoördinator waarin hij zijn expertise
doorgeeft aan zijn nieuwe collega’s. Ook kan je hem regelmatig aan het werk zien tijdens
infosessies voor student-zelfstandigen. Ten slotte scherpt hij ook zijn pen op de
marketingafdeling van Xerius.
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Er ligt meer op je lever
dan je denkt
Alles over de detoxmachine van je lichaam

Amandine De Paepe

—
Alles wat je nog niet wist over de natuurlijke
detoxmachine van je lichaam

—
Biedt een duurzame, preventieve oplossing voor een
gezonde lever

—
Auteur is biomedicus, voedingswetenschapper en
oprichter van Insentials en te zien in Latem Leven

In dit boek zoomt Amandine De Paepe verder in op een belangrijk en veelzijdig,
maar vaak onderschat, orgaan: de lever. Hij is een natuurlijke detoxmachine,
regelt het suikerniveau in ons lichaam en voorziet ons van energie. Helaas is
deze ontgifter steeds vaker uit balans. Door toedoen van het Westerse
voedingspatroon, dat nog te vaak uit te veel koolhydraten, ongezonde suikers en
vetten bestaat, zal de lever overbelast raken. Daaruit vloeien tal van kwalen als
overgewicht, slaapproblemen of een laag metabolisme voort. Wat we niet weten
is dat een vervette lever ook de oorzaak kan zijn van fertiliteitsproblemen,
huidproblemen of chronische stress. 

Dit boek is geen quick �x, maar biedt een duurzame, preventieve oplossing voor
kwaaltjes waar iedere vrouw vroeg of laat mee te maken krijgt. Amandine
schrijft deze eyeopener vanuit haar persoonlijke ervaring en inzichten van
experts en cliënten. De vijf pijlers – eat, exercise,
essentialize, expertise en ecology – vormen de basis van haar holistische
�loso�e. 

Op heldere en wetenschappelijk onderbouwde wijze legt ze het mechanisme
van de lever uit. Daarnaast biedt ze praktische tips om je dagelijkse routine, eet-
en leefpatroon aan te passen. Dit boek is de garantie voor een beter welzijn en
gezonder leven. 
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De schildklier
Over de impact van een klein orgaan - 20
g van levensbelang

Bruno Lapauw

—
Auteur is professor, endocrinoloog en gespecialiseerd
in de schildklier

—
Een verrassend en informatief boek over een orgaan
waar we nog te weinig over weten

—
Eén op tien mensen krijgt ooit problemen met de
schildklier

Altijd moe? Of net een opgejaagd gevoel en een hoge hartslag? Er maar niet in
slagen om te vermageren? Of gewicht verliezen zonder dat je weet waarom?
Rillen van de kou? Zweten? Het kunnen allemaal symptomen zijn van een
verstoorde werking van de schildklier. Ongeveer één op tien mensen krijgt ooit
problemen met de schildklier.

De schildklier regelt de energiehuishouding van ons lichaam. Maar ze doet nog
veel meer. Het is een klein orgaan met een enorm grote impact. De hormonen
die de schildklier produceert, zijn onmisbaar voor tal van andere organen en
lichaamsfuncties. 20 gram (ofzelfs nog minder) van levensbelang!

In dit boek zoomt Prof. Dr. Bruno Lapauw in op de werking van dit unieke
orgaan. Hij gaat dieper in op schildklieraandoeningen, symptomen en
behandelingen. En hij gaat de vooroordelen te lijf die Dokter Google verspreidt.
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Schwalbe
Het verzwegen verhaal van het Belgisch
voetbal tijdens Wereldoorlog II

Kurt Deswert

—
De ene vedette collaboreerde, de andere zat in het
verzet

— Nog onbekende feiten over voetbal en WOII opgediept

— Met unieke historische foto's

Terwijl de grootste vedette van het Belgisch voetbal gaat werken voor de
Duitsers, belandt een van zijn ploeggenoten in Auschwitz… 

In ‘Schwalbe’ vertelt auteur Kurt Deswert de verzwegen geschiedenis van de
Belgische kleedkamers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal van
opportunisme en heldenmoed, van Rode Duivels in het verzet en Rode Duivels
in de collaboratie. Op beklemmende wijze wordt het tragische lot blootgelegd
van de Joodse spelers, arbiters en trainers. En wordt het relaas gedaan van de
Belgische voetballers die bij Engelse en… Duitse teams aan de slag gingen. 

Met ‘Schwalbe’ delft Kurt Deswert een tot nog toe totaal onbelicht hoofdstuk uit
de Belgische voetbal- én oorlogsgeschiedenis op uit de vergetelheid.
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Rijk worden met
vastgoed
6 sleutels tot financiële vrijheid

Ivo Van Genechten

—
Dit boek leert je doordacht en succesvol investeren in
vastgoed

— Geïllustreerd met nuttige praktijkvoorbeelden

—
Bevat alle nodige informatie voor een veilige
investering

In Rijk worden met vastgoed legt Ivo Van Genechten uit hoe je �nancieel vrij kan
worden door op een slimme manier te investeren in vastgoed. Op een
bevattelijke manier, geïllustreerd met tal van praktijkvoorbeelden en anekdotes
uit zijn eigen groeiproces als vastgoedinvesteerder, leert Ivo je hoe je zelfs met
een minimum aan kapitaal verstandig aan de opbouw van je portefeuille kan
beginnen. 

Wat Ivo’s succesverhaal extra bijzonder maakt, is dat hij blind is. ‘Hoe kan je nu
slim investeren in vastgoed als je blind bent?’, vraag je je waarschijnlijk af. Zijn
antwoord is steevast: ‘vastgoed moet je becijferen, niet bekijken.’ 

Hij leert je hoe je doordacht en succesvol een woning aan- en verkoopt en biedt
via zijn vastgoedwizard een stappenplan om je doel te bereiken. Vele begrippen
en formules uit de �nanciële en vastgoedwereld worden heel eenvoudig
uitgelegd.
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Leren van de rijken II
Financiële adviezen in tijden van crisis

Jan Vanoverbeke

—
Opvolger van de bestseller Leren van de rijken – de
beste financiële adviezen voor iedereen

— Mét praktische budgetplanner

— Iedereen kan zijn financiën op orde krijgen

Torenhoge benzineprijzen, een steeds duurdere winkelkar en energiekosten die
een alsmaar grotere hap uit ons budget nemen… De economische tegenslagen
lijken ons langs alle kanten te besluipen en onze �nanciële gemoedsrust is
lager dan ooit. In tijden als deze kan een juist inzicht in je �nanciële omgeving
je niet alleen geld, maar ook kopzorgen besparen.

Ex-private banker Jan Vanoverbeke begeleidde tal van gegoede families en hun
vermogen. In dit vervolg op de bestseller Leren van de rijken deelt hij zijn beste
adviezen voor �nancieel onzekere tijden. Hoe stellen de rijken hun kapitaal
veilig in crisistijd? En hoe kan jij dat doen?

Je leert op een verfrissende manier naar in�atie kijken, ontdekt waarom cash op
je rekening niet noodzakelijk een verloren investering is en leert waarom
schulden aangaan geen ramp hoeft te zijn. Maar bovenal krijg je praktische tips
en tricks om je budget onder controle te houden. De handige budgetplanner zet
je meteen op weg.
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Beleggen in
turbulente tijden
Do's en don'ts

Jürgen Hanssens

—

Leer hoe jouw geld toch kan renderen in tijden van
crisis en hoe je de koopkracht van jouw spaargeld kunt
beschermen

—
Met getuigenissen van bekende beleggers over hun
strategie

—
Auteur is gecertificeerd financieel analist en
waarderingsexpert bij KPMG

Het leven wordt steeds duurder. Zowel in het nieuws als in de supermarkt
worden we er dagelijks mee geconfronteerd: torenhoge in�atie die onze
koopkracht doet dalen. Voor wie de koopkracht van zijn spaargeld wil
beschermen, kan beleggen een oplossing zijn.

Maar hoe kun je veilig (beginnen) beleggen in turbulente tijden als deze?
Waarin beleg je het best, en in welke verhouding? En wat is het ideale moment
om een aandeel te (ver)kopen?

In dit boek leer je, aan de hand van enkele basisbegrippen zoals in�atie, rente
en de tijdswaarde van het geld, hoe je in �nancieel onzekere tijden een
beleggingsportefeuille kunt samenstellen en beheren. Je ontdekt welke
valkuilen er zijn en krijgt talloze concrete tips om jouw portefeuille doorheen
turbulente periodes te loodsen. Tot slot geven enkele bekende beleggers hun
tips en strategieën mee.

Zo hoef je je voortaan niet meer zo snel zorgen te maken als het stormt op de
�nanciële markten!
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Racing Limburg
Hoe mijnclub RC Genk een hele provincie
mee kleur gaf

Geert Foutré

—
RC Genk in al zijn aspecten: verleden en toekomst,
roots en succes

—
Waarom de fusieclub hét uithangbord van een hele
provincie werd

—
Auteur ondervroeg talloze (ex-)spelers, trainers,
bestuurders...

De club van de mijn, de fusieclub van Winterslag en Waterschei, de trots van
Limburg: weinig clubs in België waren de voorbije decennia zo succesvol als
Racing Genk.

Auteur Geert Foutré schrijft het verhaal van RC Genk in al zijn facetten: de
chaotische start als fusieclub, de groei naar een topclub, de roots in de
steenkoolmijnen, het uithangbord van een hele provincie, de jeugdschool, de
toekomst... 

Hij ondervroeg talloze getuigen (spelers, trainers, bestuurders, volgers...) over
waar RC Genk voor staat en wat het betekent voor Limburg. 
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De Tien Geboden van
José De Cauwer
Rik Van Walleghem

—
Over koers en loopbaan, maar ook over het noodlot dat
hem tartte

— De Cauwer nog altijd dé wieleranalist op televisie

— Hoopgevend boek van een bijzondere mens

José De Cauwer (°1949) kent als geen ander de roetsjbaan van het leven. Als
wielrenner, ploegleider, bondscoach en tv-commentator maakte hij de hoogten
en laagten ervan mee. Met coryfeeën als Hennie Kuiper, Eddy Planckaert, Eric
Vanderaerden, Greg LeMond en Tom Boonen vierde hij de grootste triomfen.
Maar zowel privé als op professioneel vlak werd hij door het noodlot niet
gespaard en ging hij geregeld door een diep dal. 

Uit zijn ruime en intense ervaring binnen de wielersport – de ultieme metafoor
van het leven - puurde de gevierde Sporza-wielercommentator zijn Tien
Geboden. Tien wegwijzers waarmee de lezer beslagen op het gladde ijs van het
bestaan kan verschijnen. Tien handvaten die getuigen van zijn arendsblik en
zijn eigenzinnige visie. Tien wijsheden waarmee iedereen, van sportman tot
ondernemer, van politicus tot wielerfan, zijn voordeel kan doen.
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Achter de statige
deuren van de notaris
Ontroerende en verbijsterende verhalen
over liefde, geld en afgunst

Joyce Mesdag

—
15 notarissen delen buitengewone verhalen over de
strafste dingen die ze al meemaakten

— Wat notaris zijn zo geweldig maakt

—
Met concrete tips: wat mag je niet en moet je juist wél
doen om je zaakjes goed te regelen?

Maar weinig mensen krijgen zo’n gedetailleerde blik in het privéleven van
anderen als notarissen. Bij een echtscheiding weten ze tot op de euro hoeveel
geld iemand op zijn rekening heeft staan, ze zijn de eerste die het horen als een
zoon of dochter wordt onterfd, en ze weten precies hoe een familie haar rijkdom
probeert af te schermen bij een nakend huwelijk. Bij de grootste
gelukzaligheden en de meest huiveringwekkende frustraties zitten ze op de
eerste rij.

Vijftien notarissen grasduinden door hun carrière op zoek naar de verhalen die
hen het meest zijn bijgebleven. Van de zwangere vrouw die op straat werd gezet
door de nabestaanden van haar partner, tot de erfenisverdeling waarbij broer en
zus te horen kregen dat ze nog een halfbroer hadden. Of de feestzaal die werd
afgehuurd om er in één namiddag de nalatenschap voor een honderdtal
erfgenamen te kunnen regelen.

Notarissen zijn harde werkers, met een groot hart voor mensen. Ze doen hun job
elk op hun eigen manier, maar wél telkens met hetzelfde streven: evenwichtige
en eerlijke overeenkomsten, waarbij ook de zwakke partij aan tafel zich heel
goed bewust is van wat hij tekent. Daarom bevat dit boek ook hun beste
adviezen, zodat je precies weet wat je niet mag en juist wél moet doen om je
zaakjes goed te regelen.
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Werk slimmer,
verdien meer!
De business guide voor financiële rust -
ontmasker de mol in je bedrijf

Ilse Dieltjens

—
Vermijd slim en efficiënt alle valkuilen van het
ondernemerschap

— Haal maximum resultaat uit je onderneming

—
Auteur is zelf ervaren ondernemer en coachte al velen
naar een succesvolle onderneming

Ben jij zo’n ondernemer die al jaren niet meer op vakantie ging, of werk je nog
tegen een studententarief? Ondernemen start altijd met een mooie droom, maar
eindigt vaak in organisatorische chaos en �nanciële onrust. Winst maken met je
bedrijf staat niet gelijk aan geld verdienen. Wat je nodig hebt, is de knowhow
om je product om te zetten in cash.

In haar boek Werk slimmer, verdien meer! leert auteur Ilse Dieltjens je de knepen
van het vak ondernemen en voorkomt ze dat je zelf de saboteur van je bedrijf
wordt. Speel het ondernemersspel met acht bewezen winstknoppen en ga voor
maximaal resultaat. Draai aan de cash�ow button en krijg grip op je cijfers.
Tune jezelf tot een business(wo)man in plaats van een ‘platte verko(o)p(st)er.
Gebruik slimme marketing die aansluit bij het DNA van je zaak.

Met deze bevattelijke business guide hou je de spiegel zelf in handen. Wil je
�nanciële rust in zes maanden? Kijk erin en zeg tegen jezelf: hell yes! Werk
slimmer, verdien meer en maak je droom als ondernemer waar! Je persoonlijke
bankrekening zal je dankbaar zijn.
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Seks is zelden simpel
Alles wat je erover dacht maar nooit
durfde te zeggen

Amélie O.

—
Spannend, haalt je seksleven letterlijk en figuurlijk
ondersteboven

—
Draaibare kaartjes op een spiraal zorgen voor oneindig
veel rode oortjes en urenlang puzzelplezier

— Erudiet, erotisch meesterwerkje

Heeft u eigenlijk wel een mening over het nut van uitgebreid voorspel onder
collega’s? Over chronische geilheid bij veertigers? Of over een voorbinddildo
voor hoogsensitieve mensen?

Dankzij Amélie O. kunt u met Seks is zelden simpel eindelijk uitvogelen wat u
over al die vleselijke dingen des levens denkt. Met behulp van draaibare
kaartjes op een spiraal vindt u vast een �jne formulering voor alles wat u ooit
dacht te weten over seks, maar nooit durfde uit te spreken. Goed voor urenlang
spelplezier, hevige discussies en stomende verzoeningsseks.

Amélie O. publiceerde eerder Zaad op mijn huid (2004), Made for
Love (2009), Zaad op mijn huid en andere besognes (2012) en De vermaledijde
mode (2017). Ze schreef in het verleden ook voor De Morgen en Elle en woont
afwisselend in La Tourette en Flobiza.
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Lesbienne worden in
tien stappen
Louise Morel

— Een eenvoudige, maar heel doeltreffende handleiding

—
Waarom voor het moeilijke heteroleven kiezen als het
veel makkelijker kan?

— Verrassende culthit in Frankrijk

Je seksuele geaardheid is een keuze. Wie dat beweert, wordt al snel van
bekrompenheid beschuldigd, en toch neemt ook auteur Louise Morel die stelling
in. Als we ervan uitgaan dat seksuele geaardheid geen keuze is, dan tolereren
we niet-hetero’s namelijk alleen maar omdat het niet anders kan, alsof ze een
noodzakelijk kwaad zijn. Die betuttelende houding vindt de schrijfster
onaanvaardbaar. Seksuele oriëntatie is in sommige gevallen wél een keuze. Daar
is Louise Morel het levende bewijs van. Na dertig jaar als hetero door het leven
te gaan, besliste ze het vrouwelijke geslacht een kans te geven. Wat alvast een
opluchting mag zijn voor wie in haar voetstappen wil treden: op vlak van seks
verlies je niet. 

Lesbienne worden in tien stappen is een intelligent en geestig boek dat de
tijdgeest als geen ander vat. Het daagt de lezer uit om zijn/haar/hun
vastgeroeste overtuigingen over seksualiteit te heroverwegen en maakt ons
wegwijs in de wonderlijke wereld van het lesbianisme. Iedereen heeft het recht
om afstand te nemen van de hetero-norm, of dat nu van bij de geboorte is of
later in je leven. Laat dit boek een metgezel zijn in die zoektocht.
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#LikeMe Camille
Avonturen in Japan

Saskia Martens

—
Ontdek het leven van Camille tijdens haar afwezigheid
op het SAS

—
Een nieuw verhaal van een van de meest geliefde
personages

—
Actrice Camille Dhont is momenteel razend populair
in Vlaanderen

Aan het begin van het nieuwe schooljaar neemt Camilles leven een plotse
wending. Alles zal er voortaan heel anders uitzien: de queen bee van het SAS
trekt namelijk met haar ouders naar Tokio, in Japan. Daar moet ze een nieuw
leven opbouwen, in een land met eeuwenoude tradities en indrukwekkende
maar soms knotsgekke hedendaagse uitvindingen. Wennen aan het leven daar
en nieuwe vrienden maken, gaat niet zonder slag of stoot, maar na een tijdje
voelt Camille zich thuis op haar internationale school. Dat heeft ze vooral te
danken aan een geweldige nieuwe BFF. Maar haar vaders werk steekt al snel
een stokje voor Camilles nieuwgevonden geluk. Het Japanse avontuur blijkt van
kortere duur dan eerst gedacht.

Lees alles over de tijd die Camille beleeft in Tokio, ver weg van haar vrienden
die ondertussen in het vijfde jaar op het SAS zitten.

145 x 220 mm | Paperback | 176 pagina’s | € 19.99 | Verschijning in 01/2023 | NUR 280 | Thema YF | ISBN 9789072201256
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Vrienden in gevaar
#LikeMe

Tom Bouden, Michael Vincent

— De vijfde strip uit de succesvolle stripreeks

— Een gloednieuw, spannend verhaal

— Een must-have voor alle #LikeMe-fans

Het is weekend. Caro, Vince, Yemi, Emma, Scott en co gaan naar een jaren’80
party in een oud, leegstaand hotel. Aan de ingang worden ze tegengehouden
door een vreemde, verwarde man die hen waarschuwt voor de komst van een
monster. De bende slaat die waarschuwingen in de wind, maar Yemi is er toch
niet helemaal gerust is. Als wat later alle elektriciteit in het hotel plots uitvalt
gebeuren er vreemde dingen waardoor de vrienden in gevaar komen. Zal Yemi ,
samen met het meisje op de rolschaatsen, hen kunnen redden?

210 x 280 mm | Softcover | 32 pagina’s | € 7.99 | Verschijning in 02/2023 | NUR 362 | Thema YNUC | ISBN 9789072201263



#LikeMe leesverhaal
Saskia Martens

In dit nieuwe verhaal over de #LikeMe bende beleven de vrienden een knotsgek
avontuur. 

Verdere inhoud volgt. 

145 x 220 mm | Paperback | 176 pagina’s | € 17.99 | Verschijning in 03/2023 | NUR 280 | Thema YF | ISBN 9789072201270



#LikeMe Funboek
Saskia Martens

— Het allereerste spelboek van #LikeMe

—
Met de leukste spelletjes en nieuwtjes die geen seconde
vervelen

— Must-have voor iedere #LikeMe-fan

In dit niet te missen Funboek van #LikeMe kom je nóg meer te weten over
Camille, Yemi, Caro, Vince en de andere personages uit je favoriete tv-
programma. Misschien ontdek je nog wel wat nieuwtjes over de acteurs en
actrices die ze met zoveel plezier vertolken, en over wat er allemaal achter de
schermen van het vierde seizoen van #LikeMe gebeurde.

Bovendien zetten je idolen je aan het werk met de allercoolste activiteiten, en
dat helemaal in #LikeMe-stijl! Ze hebben toffe spelletjes en fantastische DIY-
tips voorzien. Denk aan een quiz, leuke puzzels, tutorials over hoe je zelf iets
lekkers klaarmaakt en nog veel meer.

Op je eentje of samen met je vrienden, van een ding kan je zeker zijn: met dit
boek beleef je urenlang fun!

200 x 240 mm | Softcover | 176 pagina’s | € 24.99 | Verschijning in 04/2023 | NUR 280 | Thema YF | ISBN 9789072201287
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Wanneer zit ik vol?
De strafste vragen op het Awel-forum. En
de mooiste antwoorden.

— Met welke vragen worstelen tieners?

— Vol spitsvondigheid, sensualiteit en schaterlachen

— Antwoorden zijn goed, vragen zijn beter

*Hi Awel, mijn schaamlippen zijn veel groter dan die van mijn vriendin. Is dat
normaal?

*Hallo, ik vind het moeilijk om vrienden te maken, wat zouden jullie doen in mijn
plaats?

*Hey Awellers! Is het oké dat ik masturbeer met een elektrische tandenborstel?

*Sorry als dit bericht te heftig is, maar ik zie het niet meer zitten, ik wil gewoon dat
alles stopt…

Jongeren zitten met vragen. Jammer genoeg durven ze die niet altijd te stellen.
In de online community van Awel kan dat anoniem, onder een schuilnaam. Of
het nu gaat over school, liefde, vriendschap, je lijf, je hoofd, seksualiteit of de
wereld in het algemeen. 

Awel wil taboes doorbreken en jongeren in hun kracht zetten. Niet alleen via
krachtige en kwetsbare vragen van jongeren, maar ook via hun antwoorden, die
verwoord zijn zoals alleen jongeren dat kunnen: zonder te oordelen. In dit boek
kun je door de mooiste, grappigste, pakkendste berichtjes snuisteren en
ontdekken: no worries, je bent normaal. Of neen. Schrap dat. Niemand is
normaal. En wat een opluchting is dat!
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Regulier

Student

Een verhaal van net
niet
Een baanbrekende interpretatie van
Tsjaikovski's opera Jevgeni Onegin

Francis Maes

—
Nieuwe visie op Onegin leidt tot een compleet nieuwe,
verrijkte luisterervaring

—
Unieke inkijk in de geschiedenis en interpretatie van
een onderschat meesterwerk

Twee jonge mensen houden van elkaar, maar niet op hetzelfde moment. Jevgeni
Onegin, het tragische liefdesverhaal van dichter Alexander Poesjkin, werd in de
handen van Peter Tsjaikovski een meeslepende opera. Maar ondanks zijn
populariteit bij muziekliefhebbers wordt de opera Jevgeni Onegin slechts als een
afgeleide van Poesjkins meesterwerk beschouwd. Ook de muziekkritiek heeft de
opera nog niet in het hart gesloten.

Musicoloog Francis Maes zet Tsjaikovski’s adaptatie eindelijk op de pedestal die
ze verdient. Hij verkent de ingenieuze expressieve muzikaliteit en bewijst
daarmee de waarde die de muziek toevoegt aan het verhaal. Tegelijk werpt hij
een nieuw licht op de componist en mens Tsjaikovski.

Kortom: Een verhaal van net niet dompelt je onder in een compleet nieuwe
beleving van de opera Jevgeni Onegin. Dit boek zorgt voor een rijkere en diepere
luisterervaring.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Francis Maes is hoogleraar musicologie aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde eerder Een
geschiedenis van de Russische muziek van Glinka tot Sjostakovitsj en Een geschiedenis van de
Europese muziek tot 1900.
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Berg en Dal
Een gebruiksaanwijzing bij het leven

Pat Donnez

— Radiomonument zwaait af en uit

— Vol mooie levenswijsheden

—
Expertise van prominente Vlamingen die vol in het
leven staan

Op zondag gaat de mens wandelen. Niemand doet dat beter dan Pat Donnez. In
zijn radioprogramma op Klara neemt hij elke zondagochtend een bijzondere
gast mee op levenswandel, langs de bergen en dalen van diens leven.

Dit boek is een bloemlezing van de mooiste momenten uit het radioprogramma
Berg en Dal. Het resultaat is niets minder dan een gebruiksaanwijzing bij het
leven, met bijzondere aandacht voor de mijlpalen uit dat leven, zoals daar zijn:
geboorte, ouderschap, jeugd, liefde, vriendschap, kunst, kennis, ziekte en dood. 

Een onmisbaar boek met talloze bijdragen van de meest inspirerende denkers
van onze tijd.
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De hel� van mij
Zelfzeker opvoeden na een
conflictscheiding

Vanessa Maes

—
Concrete tips, erkenning en handvaten die je sterker
zullen maken in jouw ouderschap

—

Focust niet op het samen ouder blijven na een
scheiding, noch op het beter communiceren met
elkaar als ouders, maar op wat jij zelf kan doen, ook als
de ander niet mee wil

—
Op basis van kennis en ervaring, gebaseerd op twintig
jaar praktijkervaring van de auteur

Een (hoogcon�ict)scheiding is vaak dermate overweldigend dat je jezelf als
ouder niet meer herkent. Wat betekent dit concreet voor jou en je kind? Hoe
vind je het zelfvertrouwen terug dat je broodnodig hebt om je kind op een
warme en consequente manier op te voeden? En wat als de andere ouder
tegenwerkt?

Dit boek is geschreven voor elke gescheiden ouder die op zoek is naar steun,
erkenning en handvaten om zich opnieuw sterker te voelen én de beste versie
van zichzelf te zijn voor het kind. Ook wanneer de strijd met de andere ouder
nog hevig woedt of wanneer er veel verschillen en spanningen zijn tussen beide
ouders.

De helft van mij is gebaseerd op de visie van het zogenaamde Parallel Solo
Ouderschap, een methodiek die werd ontwikkeld voor ouders in een complexe
of con�ictueuze scheiding. Maar de inhoud is zo herkenbaar dat de handvaten
en oefeningen kunnen worden gebruikt door elke gescheiden ouder die zich
soms onzeker voelt in zijn ouderschap.

Het boek biedt psycho-educatie voor ouders, maar ook voor de mensen rondom
hen, die hen willen steunen en helpen bij datgene dat voor elke ouder het
belangrijkste is: er zijn voor de kinderen.
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Student

Sssst! Dat mag je niet
zeggen
Hoe we jonge kinderen zonder
vooroordelen kunnen opvoeden en waarom
dat dringend nodig is

Eva Dierickx, Zarissa Windzak, Kato Luyckx

—

Concrete tips om met jonge kinderen (0-7) in gesprek
te gaan over gender, huidskleur, lichaamsbouw en
beperkingen

— Levensecht advies voor dagdagelijkse situaties

—
Vol ideeën om je boeken- en speelgoedaanbod zo
inclusief mogelijk te maken

‘Juf, dat potlood is niet huidskleur. Het is bruin.’ ‘Meisjes kunnen geen brandweer
worden!’ ‘Waarom is die meneer zo dik?’

Als jonge kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd om ze af te
wimpelen, de oorzaak bij anderen te leggen of snel en algemeen af te keuren .
We veronderstellen dat wanneer we niet praten over diversiteit of menselijke
verschillen, kleuters opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen. Maar
onderzoek is duidelijk: jonge kinderen zien wel degelijk verschillen. Ze
ontwikkelen vooroordelen over onder meer huidskleur, gender, beperkingen en
lichaamsbouw. Die zijn niet onschuldig, maar hebben invloed op hun
wereldbeeld en zelfbeeld. Nu én in de toekomst.

Met wetenschappelijke inzichten, herkenbare voorbeelden, checklists, tools en
praktijkgerichte tips helpen we je op weg naar een antiracistische,
genderbewuste, inclusieve en body positive opvoeding. 

Dit boek is voor (groot)ouders, leerkrachten, kinderbegeleiders, babysits,
sportleerkrachten en iedereen die in aanraking komt met jonge kinderen en die
werk wil maken van een sociaal rechtvaardige opvoeding.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Eva Dierickx is onderzoekster en lerarenopleidster aan de AP Hogeschool Antwerpen, duo-
coördinator van De Innovatiehub Diversiteit & Leren aan de UGent. Zarissa Windzak is
eigenaar van Cargo Confetti, een inclusieve webwinkel. Daarnaast werkt ze voor
interculturele beweging Kif Kif en is ze mede-oprichter van Words of Colour. Kato Luyckx is
lerarenopleidster en praktijkonderzoekster aan AP Hogeschool Antwerpen. 
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Vrolijke vrekken
Geld besparen was nog nooit zo leuk

Ewoud Huysmans, Kristof Bogaerts

—
Voor iedereen die wil besparen zonder in te boeten aan
levenskwaliteit

— Herkenbare situaties en creatieve oplossingen

— Geld beheren én laten renderen wordt helder uitgelegd

Crisis. In�atie. Rekeningen in het rood. Het leven wordt alsmaar duurder en de
medemens alsmaar zuurder. Enter de Vrolijke Vrekken, behoeders van de
koopkracht én de goede luim. 

Met hun humoristische podcast en krantenreeks bereikten Ewoud Huysmans en
Kristof Bogaerts al miljoenen fans. Nu bundelen ze hun beste verhalen, clashes
met klantendiensten en tips en tricks zodat ook jij deze moeilijke tijden met de
glimlach doorkomt. 

Nooit meer hoeven te betalen voor wasmiddel? Check. Je relatie redden met de
Albert Heijn-regel? Check. Op je eentje toch nog groepskorting krijgen?
Driedubbel check! 

Geld besparen was nog nooit zo leuk. Tenzij je bij een klantendienst werkt. In
dat geval onze excuses. 
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Noig
Aalst Carnaval, vroeger en nu

Jan Moens, Jan Louies

— Rijk geïllustreerd met unieke foto's

— Boeiende verhalen, indrukwekkende geschiedenis

— Absolute must-have voor elke carnavalfan

In 1851 al trok de eerste carnavalstoet door de straten van Aalst. Anno 2023 is
Aalst Carnaval nog altijd springlevend. Van de stoet tot de prinsverkiezing, van
de Voil Jeanetten tot het Ros Balatum, van de roiteklasjen tot de ajuinworp:
carnaval in Aalst is een fenomeen. Spot en satire zijn de winnaars, ook al rijst er
soms kritiek op grenzen die volgens sommigen zouden overschreden worden.

Dit boek vertelt àlles over Aalst Carnaval: de geschiedenis, de vaste en de losse
groepen, de prinsen en de keizers, het feestvieren, de af�ches, de werkhallen, de
kostuums en de maskers, de muziek... En dat alles wordt verfraaid door
honderden unieke foto's. Noig!
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Carlota, de vrouw die
rozen at
Kristien Dieltiens

— Indrukwekkende inkijk in de koninklijke familie

—
Correctie op de in de vorige eeuw al te mannelijke kijk
op waanzin

—
Een literaire weergave van een leven vol conflict:
strategisch, romantisch en mentaal

Ze noemde zichzelf Carlota. Ze was de vrouw die rozen at. 

Carlota is beter gekend als Charlotte van België, dochter van koning Leopold I.
Ze was ook de vrouw die plichtsbewust haar lotsbestemming volgde, en een
leven lang op zoek was naar liefde. Die denkt ze te vinden bij Maximiliaan,
aartshertog van Oostenrijk. Samen met Max reist ze naar Mexico om daar als
keizerin haar nieuwe rijk te dienen. Maar de revolutie woedt, het gevaar is
overal en als ze de oorlog dreigen te verliezen, reist Carlota terug naar Europa,
op zoek naar hulp. Daar wordt ze vooral geconfronteerd met verraad. Overtuigd
dat iemand haar wil doden, gaat ze op zoek naar haar moordenaar. 

Carlota, de vrouw die rozen at is een meeslepende, historische roman die
ongrijpbare werelden opent: die van het koningshuis, van de adelstand, van het
feeërieke Mexico, en van de menselijke geest die via eenzaamheid en verlangen
�irt met de waanzin.
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Het verhaal van
Robert
Een postbode blinkt uit in alledaagsheid en
dat vindt hij prima, tot hij twee vrouwen
ontmoet die zijn leven voorgoed
veranderen

Karen Van Winkel

— Liefde en leven: hoe doe je dat?

— Nooit kijk je na lezing nog onbewogen naar postbodes

—
Auteur al jaren bekend bij media met haar bedrijf
'Leverancier van schoonheid'

Robert is een eenvoudige man. Zijn ouders zijn bescheiden mensen, niet
bestemd voor grootsheid en Robert schikt zich in die realiteit. Het leven kan
immers niet voor iedereen groots zijn. Hij heeft zijn vaders indrukwekkende
postzegelverzameling, zijn blauw-gele ara als gezelschap en dat is voldoende
voor de jonge Robert.

Hij groeit op, verliest zijn ouders en wordt postbode. Een voorspelbare job die
hem op het lijf is geschreven. En dan ontmoet hij twee vrouwen, Germaine en
Lou. De ene zal hem leren verlangen, de andere zal hem doen uitstijgen boven
zichzelf en van zijn leven een kunstwerk maken.

Het verhaal van Robert is een viering van de alledaagsheid, een tekst die bulkt
van optimisme, ook al stelt het leven Robert soms op de proef en moet ook hij
zijn best doen om de moed niet te verliezen.
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Zitten
Rust vinden voor jezelf, voor je medemens,
voor de wereld

Peter De Graef

— Opvolger van het succesvolle Wie ben ik? En gij?

—
De Graef toont zich al jarenlang als een verrassende
denker

— Inspirator van de community ZITTEN

We zijn nette mensen, hier in het Westen. Een doorsnee gezin betaalt jaarlijks
meer aan schoonmaakmiddelen dan aan pakweg vakanties. Auteur en
theatermaker Peter De Graef ziet daarin een compensatiemechanisme. Onze
innerlijke belevingswereld is zo rommelig, dat we liever onze woningen gaan
schoonmaken. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost.

Wat wel helpt, is zitten. Gewoon even de ogen sluiten, verstand op nul.
Doodeenvoudig, maar aartsmoeilijk tegelijkertijd, want wat je in je binnenste
aantreft is rommelig. Waardoor veel mensen na een eerste keer zitten tot het
besluit komen: ‘Dat is niets voor mij. Ik word daar zenuwachtig van’. Een foute
inschatting. Je wordt niet zenuwachtig, je bént zenuwachtig.

In een poging om je niet te verliezen in de haast van het leven en de haast in je
hoofd, toont Peter De Graef hoe het anders kan. Bijt jezelf niet vast in je aloude
verhaal waarin je jezelf vereenzelvigt met je carrière, je eigendommen, je
overtuigingen, je goede smaak… Probeer in plaats daarvan eens om je
gedachten – die doorgaans toch tot con�icten leiden – vanop een afstand te
bekijken. Jij, je medemens en de wereld in het algemeen zullen er beter van
worden.
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De laatkomer
Jean Hanff Korelitz

—
Eerder werk werd verfilmd met Hugh Grant en Nicole
Kidman (The Undoing)

— Filmrechten meteen verkocht

— Een Great American Novel if ever there was one

De laatkomer vertelt het verhaal van de rijke familie Oppenheimer uit New York
City. Salo en Johanna, de ouders van het gezin ontmoetten elkaar onder
tragische omstandigheden. Later in hun leven zetten ze een drieling ter wereld.
Als kinderen voelen de drie broers en zussen geen sterke familieband en
kunnen ze niet wachten om hun eigen weg te gaan, ook al maakt dat hun vader
steeds afstandelijker en hun moeder wanhopiger. Wanneer de drieling naar de
universiteit vertrekt, besluit Johanna, geconfronteerd met het feit dat ze echt
alleen is, om zwanger te worden van een vierde kind. Die laatkomer zal een
cruciale rol spelen in het gebroken gezin.

De laatkomer is een complexe roman die langzaam en weloverwogen wordt
opgebouwd en raakt aan onderwerpen als verdriet en schuld, generatietrauma's,
privileges en ras, tradities en religie, en familiedynamiek. Het is een diepgaand
en geestig familieverhaal van een ervaren auteur, bekend om de diepte van haar
karakterstudies, deskundig geweven verhaallijnen en plotwendingen.
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Bloot verder
Jan Vanriet

—
Verhaalt over de dood van een literatuur, die van de
vorige eeuw

—
Verschijnt bij de 75e verjaardag van de internationaal
vermaarde schilder

— Wat betekent het om kunstenaar te zijn?

Wie overblijft, ruimt op. En dus begint de dichter-op-leeftijd Gaston Boesmans
te ontspullen. Alles van sentimentele waarde moet weg. Handschriften, eerste
drukken, foto’s, brieven van gereputeerde collega’s: het huis uit! Hij wil opnieuw
beginnen, opnieuw geboren zijn, bloot zijn en beginnen, fris verontwaardigd. De
literatuur van zijn tijd is dood, leve de nieuwe literatuur. Boesmans zwalpt
tussen mildheid en verontwaardiging, zoekt het gezelschap en de aandacht van
zijn schilderende collega Zoethout om er vervolgens ruzie mee te maken.

Bloot verder is een speelse en tragische roman. Een schrijver moddert aan, denkt
terug aan een onvervulde liefde, en vecht met de angsten en trauma's van de
actualiteit. Net zoals in zijn eerdere roman Rovers trapt de auteur de zeitgeist op
de staart en schildert hij een geestig overzicht van enkele decennia
Nederlandstalige literatuur.

Jan Vanriet (Antwerpen, 1948) is schilder en schrijver. Zijn tentoonstellingen
brachten hem naar de belangrijke internationale biënnales en naar musea in
binnen- en buitenland. Hij publiceerde een tiental dichtbundels. In 2016
verscheen Radeloos geluk, genomineerd voor de Bookspot Literatuurprijs,
gevolgd door de bejubelde roman Rovers (2021).
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Het echte Amerika
Welkom in de Midwest

Lukas Vanacker

—
Niet het oosten of het westen, maar het midden van
Amerika is het échte Amerika

—
Lukas Vanacker, journalist, lee� en werkt in het
centrum van de VS

—
Informatief en humoristisch. Voor de lie�ebbers van
Klein-Brittannië van Lia van Bekhoven

Velen onder ons kennen de oostkust en de westkust van Amerika. Maar
weinigen wagen zich in de ‘�yover states’ daartussen.  

In Columbia, een stadje midden in Missouri, leeft auteur Lukas Vanacker tussen
de Amerikanen, ver weg van de hoofdstad Washington DC, het zinderende New
York en het coole Californië. Hij bezoekt een rodeo en een monstertruckshow en
krijgt waarschuwingsberichten voor een orkaan en een schietpartij. Maar
evengoed gaat hij winkelen bij Walmart, ontbijten bij Ernie’s en bekijkt hij een
footballmatch in het stadion. In het zog van een vloekende Poolse priester, drie
apathische huisgenoten en zijn gepensioneerde vriend Gary ontdekt hij het hart
van de Verenigde Staten. Welkom in de Midwest. Welkom in het echte Amerika. 
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En Route
Van grandeur tot gilets jaunes, van Elysée
tot banlieue: Frankrijk volgens

Steven Decraene

—
VRT-reporter is al jaren graag geziene correspondent
in Frankrijk

—
Over geschiedenis en politiek, over grandeur en
problemen

—
Treffende tekening van een topjournalist over een
formidabel land

Steven Decraene volgt sinds 2015 Frankrijk op de voet voor de VRT. Hij
doorkruist het land, steeds 'en route', om verslag uit te brengen van
presidentsverkiezingen, stakingen en rellen, overstromingen en aanslagen,
evenementen groot en klein. 

Zo leerde hij het land door en door kennen. De grandeur van het Elysée, de Tour,
het verleden. Het uitgesproken Frans-zijn van Frankrijk, de Académie, het
chauvinisme, de liefde voor 'la république'. De schoonheid van de cultuur, het
landschap en de levenskunst. Maar ook het problematische en radicale Frankrijk
met zijn eeuwige opstandigheid, zijn worsteling met extreemrechts, zijn gevecht
om een wereldmacht te blijven, zijn 'laïcité' versus de islam...
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Fuel for life
Herontdek de kracht van oeroude
energiebronnen

Florence Vanneste

—
Met praktische handvaten om snel en efficiënt meer
energie te krijgen

—
Het perfecte boek om rust te vinden in een hectisch
bestaan

—
Auteur is ervaringsdeskundige, Health en Lifestyle
expert en kPNI-coach

In Fuel for life vertelt Florence Vanneste wat je nodig hebt om fysiek en mentaal
energiek door het leven te gaan. Oeroude energiebronnen als voeding,
beweging, slaap en sociale interactie vormen de kern van dat idee. Voor de hand
liggend, denk je. Maar waarom zien we ze dan nog te vaak over het hoofd?

Dit boek helpt je om snel en ef�ciënt kracht en energie te hervinden in de
hectiek van alledag. Fuel for life barst van de pasklare handvaten om meteen
mee aan de slag te gaan en leert je begrijpen waarom een verandering van
levensstijl noodzakelijk is. Want weet dat de kleinste aanpassing al het grootste
verschil maakt. Dit boek is jouw dagelijkse portie oeroude energie. 

150 x 220 mm | Softcover | 192 pagina’s | € 22.99 | Verschijning in 04/2023 | NUR 680 | Thema VS | ISBN 9789463939799



Regulier

Van mijn melk
Over borstvoeding, met hulp en humor

Sofie Verschueren

— Boordevol eerlijke en herkenbare getuigenissen

— Ligt niet zwaar op de maag, beloofd!

— Ideaal voor je bevalling én for ever postpartum

Een boek over borstvoeding? Jazeker! Met drie kinderen, meer dan zes jaar (and
counting) borstvoeding op de teller, twee nominaties als borstvoedingsbv bij
Kind en Gezin én veel schrijfgoesting levert So�e Verschueren eindelijk haar
meesterwerk af. Haar eerste keer met een baby aan de borst is ondertussen een
decennium geleden en die jaren hebben wat extra mildheid en nuance
opgeleverd, maar vooral meer kennis en ervaring. 

Dit boek wil in de eerste plaats informeren, zodat zowel beginnen als stoppen
altijd een bewuste keuze is. Het is zeker geen druppel (melk) op een hete plaat,
maar wil wél helpen om alle pijn, spijt en schuldgevoelens de wereld uit te
helpen. In Van mijn melk wordt borstvoeding daarnaast wat lichter benaderd:
So�e stapt met veel humor in het mijnenveld van (op)voeden en hoopt daar
ongeschonden door te wandelen. Het is geen verhaal pro of contra, het is
gewoon een boek over borstvoeding. Informeren, normaliseren en hopelijk ook
een paar keer goed gniffelen.

Borstvoedingsgoeroe op Instagram @so�nessetje 
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Gezond ouder worden
Hoe voorkom je dementie, kanker, diabetes,
osteoporose… en andere ziekten

Herman Depypere

—
Auteur is professor, gynaecoloog en betrokken bij de
recentste internationale onderzoeken

— Het boek dat iedere vrouw gelezen moet hebben

—

Met baanbrekende inzichten over de meest
voorkomende (ouderdoms)ziekten en hoe ze
preventief te behandelen

In Gezond ouder worden leert professor en gynaecoloog Herman Depypere ons
hoe we zorgeloos en zonder al te veel medische problemen ouder kunnen
worden. Dit boek bouwt verder op zijn vorig boek Menopauze en vertelt hoe
vrouwen ziekten als osteoporose, dementie, (borst)kanker en hart- en vaatlijden
positief kunnen beïnvloeden door de inname van natuurlijke hormonen. 

De auteur werkte recent mee aan een baanbrekend onderzoek van UZ Gent en
de Universiteit van Sorbonne dat aantoonde dat hormoontherapie de kans op de
ziekte van Alzheimer bij vrouwen die een speci�ek eiwit dragen drastisch kan
verlagen. De professor legt uit hoe hormonen werken en hoe ze precies invloed
uitoefenen op verschillende (ouderdoms)ziekten. En belangrijker: hoe we onze
gezondheid preventief kunnen sturen om zo min mogelijk kwaaltjes of ziekten
te ervaren. 

Daarnaast behandelt Professor Depypere in zijn boek ook de mentale
gezondheid, omdat de praktijk leert dat de psychische gezondheid van vrouwen
aan het begin van of in de menopauze opmerkelijk kan veranderen. Gezond
ouder worden is een must-read voor iedereen die langer, zorgeloos en gezonder
wil leven.  
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OngestOORd
Zel�ulp bij tinnitus in 10 praktische
stappen

Karen Stalpaert

—
De eerste zel�ulpgids voor wie worstelt met
tinnitusklachten

—
Concreet en overzichtelijk stappenplan naar een betere
omgang met je tinnitus

—
Auteur is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen
met tinnitusklachten

Voor 1 op 7 volwassenen is het nooit meer stil. Al te vaak luidt de conclusie:
‘Aan tinnitus is niets te doen, leer er maar mee leven.’ Dat is niet alleen onjuist
en onvolledig, maar ook gemakkelijk gezegd. Het antwoord op de vraag hoé je
dat doet, leven met tinnitus, blijft vaak uit.

Dit boek is voor iedereen die er genoeg van heeft om van het kastje naar de
muur gestuurd te worden. Voor iedereen die zichzelf suf leest en zich informeert
zonder dat er verandering komt in dat vervelende geluid. Voor iedereen die dat
oorsuizen zo beu is als koude pap.

Welkom in dit tinnitus-zelfhulpboek, de gids in jouw zoektocht wég van tinnitus.
Je vindt hier niet enkel theorie, integendeel. De praktische tips inspireren je om
inzichten toe te passen in jouw dagelijkse leven.

Na het lezen van dit boek maakt ergernis aan geluid plaats voor rust en
ontspanning en kan je ongestoord genieten van het leven.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Karen Stalpaert is master in de audiologische wetenschappen en specialiseerde zich in de
revalidatie van tinnitus, hyperacusis en misofonie. Ze is de oprichtster van Audiks, waar ze als
eerste online audioloog mensen helpt bij het terugvinden van rust en hen opnieuw leert
genieten van geluid. Altijd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en therapieën.
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Het komt voor in de
beste families
Samen leven met iemand die psychisch
kwetsbaar is

Griet Frère

—
Pakkend boek voor families van mensen met een
psychische aandoening

—
Hoe ga je met hen om, hoe ga je zelf verder met je
leven?

—
Geschreven vanuit de vereniging Similes,
gespecialiseerd in deze problematiek

Wat doe je, wat gebeurt er, hoe ga je ermee om als iemand in je gezin (ernstige)
psychische problemen krijgt? 

Dit boek geeft een antwoord op de vele vragen die dan opduiken. Hoe zoek je
hulp voor je naaste en voor jezelf? Hoe leer je omgaan met de psychische
kwetsbaarheid van je familielid?  Hoe geef je jouw eigen ervaring betekenis en
je eigen leven vorm?

Dit  boek is geschreven voor de familie van mensen met een geestelijk
gezondheidsprobleem. Maar het helpt ook mensen in de ruimere omgeving
(vrienden, collega’s, buren…) en hulpverleners zoals huisartsen, psychologen en
therapeuten om beter om te gaan met naastbetrokkenen.

Auteur Griet Frère heeft een vader met een psychische kwetsbaarheid en legde
zelf een hele weg af om dit een plaats te geven in haar eigen leven. Ze is ook
stafmedewerker bij Similes dat mensen verenigt en versterkt  die samen leven
met een persoon met psychische problemen. 
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Mentale lifehacks
Levenslessen van een psychologe

— Gevat, verrassend en vlot: een must-have

— Dit boek is een eyeopener en leest als een trein

—
Auteur is ervaren psychologe en vaak gevraagd in de
media

Of je nu in een relatie zit of single bent, jongvolwassen of al een stuk in de 50...
Dit boek is voor jou. Het bevat een hoop mentale lifehacks en uiteenlopende
levenslessen. Een greep uit het arsenaal van een ervaren psychologe die uit de
biecht klapt. Op een vlotte manier verpakt en hapklaar geserveerd.

Is de partner die je wil wel degene die je nodig hebt? Kan te goed willen doen
voor anderen ook wel eens gevaarlijk zijn? Hoe ontdek je écht wie je bent en
baan je voor jezelf een levenspad dat helemaal bij jou past? Hoe leer je jouw
innerlijke criticus herkennen en ontmantelen? Talloze thema’s passeren de
revue.

Auteur Caroline Bruynseels dekt voor ons het buffet der menselijke psychologie
met heerlijke en behapbare gerechtjes. Kleine inzichten die keer op keer het
leven van vele mensen in positieve zin hebben veranderd. Tips die je helpen om
het roer van je eigen leven weer steviger in handen te nemen.
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Voilà, ik kan het wél
laten
Aan de slag met snoepen, snacken en emo-
eten

Trees Peersman

— Opvolger van de bestseller ‘Help, ik kan het niet laten’

—
Auteur is Sanacoach en diëtiste, gespecialiseerd in de
problematiek van emo-eten

—
Een praktisch werkboek waar je meteen mee aan de
slag kan

Gezond eten lukt veel mensen al aardig. Overmatig snoepen en snacken blijkt
echter nog vaak een obstakel. Het succesvolle eerste boek Help, ik kan het niet
laten van diëtiste en Sanacoach Trees Peersman is daar het bewijs van. Waar dat
boek de nodige theoretische inzichten aanreikt om snoepgedrag onder controle
te krijgen, gaat Voilà, ik kan het wel laten nog een stap verder: snoepen en
snacken actief aanpakken in de praktijk. Weten hoe je dat moet doen is één
ding, de theorie toepassen is een ander verhaal. 

Dit werkboek coacht je daarom gedurende zes weken doorheen het proces van
gewoonteverandering en leert je zo snoepen en snacken écht aan te pakken.
Dankzij dit boek zal je voortaan emo-eten en eetbuien onder controle krijgen,
bewuster stilstaan bij wat je eet en gedoseerd kunnen genieten van een
tussendoortjes. Door de doeltreffende invuloefeningen over voeding, mindset
en zelfzorg straal je meer energie uit en voel je je beter in je vel. 

Ben je klaar om de vicieuze cirkel van diëten en eetbuien aan te pakken? Dan is
dit boek is wat je zoekt! 
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Fast Food, de Airfryer
editie
70 snelle recepten voor de Airfryer

Sandra Bekkari

—
Een selectie van recepten uit de populaire Fast Food-
reeks

— Laat de Airfryer het werk doen en kook nog sneller

—
Inclusief praktische tips en handige weetjes over het
toestel

Fast Food, de Airfryer-editie bundelt 70 snelle recepten uit de populaire Fast
Food-reeks voor de Airfryer XL en XXL. 

De Airfryer, of heteluchtfriteuse, is een toestel dat je leven veel makkelijker zal
maken en bovendien perfect past in een gezonde levensstijl. In tegenstelling tot
wat de naam doet vermoeden, frituurt het veelzijdige toestel niet alleen, maar
kan je er ook mee grillen, bakken en braden. En dat alles veel sneller dan een
oven. Het is dan ook een perfecte match met de snelle recepten van Sandra
Bekkari. Heerlijk amandelgebak, een groenterijke soep of smeuïge quiche, alles
is klaar in een handomdraai.  Dankzij dit boek kent de Airfryer geen geheimen
meer voor jou. Geniet van een selectie van Sandra's populairste gerechten!
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Fast Food, de
Thermomix-editie
70 recepten voor TMX herwerkt door Jan
Van Wassenhove

Sandra Bekkari

Fast Food, de Thermomix-editie bundelt 70 snelle recepten uit de populaire Fast
Food-reeks voor de Thermomix. 

De Thermomix is een toestel dat je leven veel makkelijker zal maken, ongeacht
of je graag kookt of niet te veel tijd in de keuken spendeert, en bovendien
perfect past in een gezonde levensstijl. Je kan er werkelijk alles in klaarmaken.
Het is dan ook een perfecte match met de snelle recepten van Sandra Bekkari.
Dankzij dit boek kent de Thermomix geen geheimen meer voor jou. Geniet van
een selectie van Sandra's populairste gerechten!
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Interior style guide
Bart Appeltans

—
Auteur is bekend van 'Blind gekocht' en schreef eerder
'Tijdloos' en 'Thuiskomen'

—
Richt je huis in als een professionele
binnenhuisarchitect

— Een tijdloos hebbeding dat je blij� inspireren

Staan de puntjes al op de i van je interieur? In zijn derde boek walst de meest
aaibare interieurarchitect van Vlaanderen samen met jou doorheen de
basisprincipes van interieurafwerking. Deze speelse pocket bevat een schat aan
inspirerende beelden, sferen en kleuren die je makkelijk overal kan meenemen.
Want de zoektocht naar de ideale styling van jee woning begint niet alleen met
een idee in je hoofd, maar ook in je binnenzak.

Auteur Bart Appeltans schreef eerder al de
portfolioboeken Tijdloos en Thuiskomen die je door het volledige bouwproces
loodsen. Nu je ruimtes zijn ingedeeld en afgewerkt met mooie materialen, is het
tijd voor de absolute �nishing touch van jouw stek. In Bart’s interior style
guide krijg je het hele gamma: van mooi behangpapier en sublieme ver�keuren,
over raambekleding tot meubelcombinaties en objecten. Leer zelfs hoe je die
mooi vazen op een esthetische manier op de kast zet, en welke kader beter past
aan welke muur.

Klaar om je volledig onder te dompelen in kleurcombinaties en tegel- of
parketverbanden? Wees de ster in jouw eigen woning en schitter met deze
glamoureuze guide die jou overal zal inspireren. Je krijgt tal van tips, schetsen
en tekeningen en waanzinnige ideeën die jou helpen om je ruimtes tot in het
kleinste detail af te werken. Laat de buren maar op bezoek komen!
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Eva's familieplanner
Schooljaar 2023-2024 + vakanties

Eva Mouton

— De vrolijkste en meest overzichtelijke planner ooit

— Inclusief twee stickervellen

— Een tijdsdocument om te koesteren

Eva’s Familieplanner is voor veel gezinnen een houvast in drukke tijden van
navigeren tussen hobby’s van de kinderen, (onverwachte) doktersafspraken,
feestjes en quality- of me-time. Op Eva’s overzichtelijke planner is er ruim
voldoende plek (voor wel vijf gezinsleden!) om talrijke week-, weekend- en
vakantieplannen te noteren, zodat het overzicht altijd bewaard blijft. De leuke,
kleurrijke stickers geven een extra vrolijke toets aan de kalender en je interieur. 

Een must-have voor iedere fan van gestructureerde chaos! 
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El Muro
Het verhaal van mijn leven

Stephan Keygnaert

—
Geautoriseerde biografie van de beste doelman ter
wereld

— Zeldzame open getuigenis van een voetbalvedette

— Over Genk, Chelsea, Atletico, Real en de Rode Duivels

Thibaut Courtois is een fenomeen met keepershandschoenen.

Hij debuteerde door blessures en schorsingen van zijn concurrenten bijna
toevallig op zijn 16 in het doel van KRC Genk. Sinds die dag is het alleen maar
hogerop gegaan. Kampioen met Genk, kampioen en Europa League-winnaar met
Atletico Madrid, kampioen met Chelsea, kampioen en Champions League-
winnaar met Real Madrid. Richting 100 interlands als titularis van de Rode
Duivels. En uitgeroepen in 2022 tot beste doelman van de wereld.

In dit boek vertelt hij zeer open over zijn leven en loopbaan en schuwt daarbij
geen sterke uitspraken over clubs, spelers en trainers die hij op zijn pad
ontmoette.
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Soulshine op socials
Over lachen en likes, wie je bent en wat je
uitstraalt

Julie Vermeire

—
Auteur hee� groot bereik op sociale media en krijgt
eigen realityreeks

—
Boordevol on- en offline tips om het hoofd te bieden
aan de valkuilen van sociale media

— Must-have voor tieners en hun ouders

Julie Vermeire is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de Vlaamse media
en van diverse socialmediaplatformen. Met haar duizenden volgers op TikTok,
Instagram en andere kanalen neemt ze liefhebbers mee in haar persoonlijke
leven. Vaak met vrolijke dansjes of bezigheden. Altijd met een brede glimlach,
want dat is hoe iedereen Julie kent. 

In dit boek geeft ze de lezer een exclusief kijkje achter de (virtuele) schermen.
Ze blikt terug op haar kinder-en tienerjaren, bespreekt het heden en kijkt uit
naar de toekomst. Ze licht toe hoe het programma ‘Dancing With The Stars’ haar
van ‘de dochter van’ tot een bekend gezicht heeft gemaakt en spreekt zich uit
over body positivity. Daarnaast laat Julie ook socialemedia- en body positivity-
experts aan het woord, komen er gesprekken met haar dierbaren voorbij, en
geeft ze tips & tricks over haar natuurlijke look. Verder heeft ze het over de
keerzijde van het wereldwijde web en hoe je kan omgaan met negatieve
commentaren. 

Dit boek is er voor iedereen met een brede en minder brede kennis van social
media. Met haar boek wil Julie niet alleen jongeren informeren, maar ook hun
ouders. 
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Systeemcrisis
Hoe de strijd tussen het Westen en Rusland
de toekomst van onze wereld kan bepalen

David Criekemans

—
Topboek van meest gevraagde expert geopolitiek op
televisie en in andere media

—
Hoe is Rusland gekomen tot de oorlog, wat zegt de
geschiedenis?

— Visie op de aardschuivingen die ons te wachten staan

Prof. David Criekemans heeft het voorbije jaar, telkens als het over Rusland en
Oekraïne ging, in binnenlandse en buitenlandse media het publiek geboeid en
verbaasd met zijn scherpe inzichten in de geopolitiek. 

In dit boek beschrijft hij de geopolitieke verschuivingen die in het verleden
Rusland ertoe hebben gedreven om zich af te zetten tegen het Westen -
gefrustreerd op zoek naar erkenning als relevant en conservatief machtsblok in
de wereld.

Maar Criekemans kijkt vooral ook naar de toekomst van onze planeet. Hoe ver
kan Poetin gaan in zijn 'wij tegen allen'? Welk gevolgen kan die machtsstrijd
hebben voor onze economie en energie, onze veiligheid en democratische
waarden? Wat wordt de rol van de EU, van de VS, van China? Welke fouten mag
het Westen niet maken om uit de mondiale systeemcrisis te geraken?
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Tiny Homes
Een kleine oplossing voor een groot
probleem

Laura Denoyelle

— Auteur ontwierp en woonde zelf in een tiny house

—
Met praktische tips voor design, materiaalkeuze en
inrichting

— Voor iedereen die duurzaam wil wonen

Studeren in Denemarken is gratis. Op kot gaan in Denemarken is echter
peperduur. Om er haar master ingenieur-architect te kunnen halen, moest
auteur en ingenieur-architecte Laura Denoyelle dus creatief zijn. Ze kocht een
tiny home en woonde er twee jaar lang. 

Dit boek is het verhaal van de belevenissen in haar tiny home en toont aan dat
dergelijke woningen een belangrijke, positieve rol kunnen spelen in de
klimaatproblematiek.

In dit boek vind je praktische tips voor het ontwerp van je eigen tiny home,
informatie over duurzame materialen en wetgeving in België en Nederland.
Daarnaast inspireert de auteur je voor de inrichting van een gezellige doch
functionele thuis. Wil je duurzamer en bewuster gaan leven, dan is dit boek de
eerste tiny step.
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Quel bordel
De geschiedenis van de prostitutie in België

Diane De Keyzer

—
Auteur schreef talrijke historische werken, altijd met de
vrouw in de hoofdrol

—
Van 'Madame est servie' over het dienstpersoneel in
kastelen en herenhuizen tot 'De vondelingen'

—
Hoog tijd om verleid te worden door de grandes
horizontales van hun tijd, influencers avant la lettre

In de middeleeuwen heetten ze ledighe vrouwen, lichtwiven of lichtekooien. Ze
werden verbannen of behangen met schandstenen. Ze hadden een verbond met
de duivel en waren slachtoffers van heksenjachten.

Vandaag noemen we hen sekswerksters en luxe-escorts. Ze vertellen tijdens
druk bekeken programma's op tv wat en waarom ze het doen.

Diane De Keyzer neemt u mee langs straten van plezier en huizen van vertier.
We maken kennis met straatmadelieven en courtisanes, met bordeelmadames,
koppelaarsters en pooiers. 

We brengen een bezoek aan de rosse buurten in Brussel en Antwerpen, in de
negentiende eeuw maar ook vandaag. 

Quel Bordel is een fascinerende inkijk in het leven van ontelbare vrouwen die al
eeuwenlang hun brood verdienen met seks. En je verneemt terloops dat het
beroep van deze dames nooit het oudste ter wereld is geweest.
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Cherrymoon - the
house of house
The Club, The Music, The People

Nik Vandenberghe

—
Unieke inkijk op de bewogen geschiedenis van Cherry
Moon

—
Must-have voor iedere lie�ebber van de Belgische
clubscene

—
Vergezeld van een grote campagne op StuBru én
lanceringsfeestin de Cherry Moon

Cherry Moon is en blijft een van de grootste namen in de geschiedenis van de
Belgische club-scene. Sinds de club zich na de opening in 1991 focuste op de
beste techno, hard trance en house, groeide Cherry Moon al snel uit tot van een
van de eerste en internationaal meest bekende Belgische megadancings, waar
ravers en clubbers van over heel België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, en bij
uitbreiding nog meer Europese landen wekelijks verzamelden.

De club betekende de start voor een resem aan legendarische parties met al
even legendarische dj’s, en de hele community die daarrond ontstond, is tot op
de dag van vandaag nog steeds even springlevend.

Dit boek geeft een inkijk op de bewogen geschiedenis van deze legendarische
housetempel en op haar plaats binnen de belgische muziek- en
clubgeschiedenis, maar zorgt vooral voor a trip down memory lane voor wie in
de jaren 90 en 2000 de house- en technoscene actief mee beleefd heeft.

Een must-have voor de fans, een niet te missen illustratief werk voor de echte
liefhebbers van de Belgische clubscene, van toen en van vandaag.
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Ziek van liefde
Van kleine manipulaties tot gaslighting in
relaties

Vanessa Muyldermans

—
Auteur is veelgevraagd relatietherapeut en
gespecialiseerd in narcisme

—
Doorbreekt het taboe rond emotioneel misbruik in
relaties en gaatdieper in op de gaslighting

— Doorspekt met pakkende praktijkvoorbeelden

In Ziek van liefde doorbreekt relatietherapeute Vanessa Muyldermans het taboe
dat nog steeds rond emotionele en psychische mishandeling hangt. Ondanks de
vele vormen, zogezegd onschuldige opmerkingen tot openlijke vernederingen,
is psychisch geweld nog steeds veel minder zichtbaar dan fysiek geweld en blijft
het daarom nog te vaak onder de radar. De auteur belicht zowel de kant van de
‘pleger’ als het ‘slachtoffer’. Uiteraard is het veel genuanceerder dan dat: een
zogezegde dader kan ook lijden onder de situatie, en een ‘slachtoffer’ draagt
soms ook verantwoordelijkheid. In dit boek is er ruimte voor nuance, mildheid
en openheid. Voor veel tinten grijs tussen zwart en wit.

De auteur behandelt verschillende persoonstypes en analyseert of je vatbaarder
bent om ‘dader’, dan wel ‘slachtoffer’ te zijn. Wat maakt dat iemand in zo’n
situatie terechtkomt? Kun je psychisch misbruik voorkomen?

Hoe maak je je los uit een toxische relatie? En kun je helen na dader- of
slachtofferschap? Het boek is bovendien doorspekt met pakkende getuigenissen
uit de praktijk, die de theorie op interessante wijze illustreren.
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Château Charlotte
Dinners with artists and friends

Charlotte De Cock

—
Een uniek en verrassend salontafelboek met
schitterende fotografie

—

Auteur geniet een internationale allure en haar
Instagrampagina Charlottedecock_world kan rekenen
op een 15.000 tal volgers

—
Zestien rebelse diners met bekende kunstenaars en
muzikanten

Welkom in Château Charlotte, een tempel van radicale zelfexpressie en een
rariteitenkabinet waar kunst, zonder regels of beperkingen, wordt
tentoongesteld.

In haar château ontvangt kunstenares en DJ Charlotte De Cock als ‘social
alchemist’ kunstenaars van over heel de wereld voor een creatief diner. Haar
culinaire �loso�e is zichtbaar in elk recept: natuurlijke en onbewerkte gerechten
met pure en eerlijke producten. En ze schotelt ze het liefst van al voor aan pure,
eerlijke zielen, die de wereld met hun werk elke dag een beetje mooier maken.

In dit boek vind je haar recepten, een eigenzinnig relaas bij elk diner en alles
wat je moet weten over de kunstenaars die over de vloer kwamen. Nadia
Naveau, Yutaka Sone, Sylvie Kreush en Tramaine de Senne zijn slechts enkele
van de gasten die in Château Charlotte werden getrakteerd op een etentje. Dit
unieke kook- en kunstboek met een dadaïstische twist is een must-have voor op
je salontafel.
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Intermittent Living
De helende kracht van koude douches en
lege ontbijttafels - leidraad voor een
KERNgezond leven

Siebe Hannosset

— De opkomende hype na intermittent fasting

—
Leer hoe stressprikkels ervoor zorgen dat je opnieuw
kerngezond wordt

— Auteur is Intermittent Living expert en kPNI-coach

Intermittent Living is het nauwgezet implementeren van aloude prikkels in onze
dagelijkse routine, net zoals we die in onze evolutie als homo sapiens altijd
hebben ervaren. Door fysieke stressoren zoals dorst, honger, koude en zelfs
acute zuurstofnood kortstondig te activeren, stimuleren we de juiste cellen en
maken we lichaam en geest van binnenuit opnieuw kerngezond.

Gepassioneerd coach, docent en gezondheidsexpert Siebe Hannosset mocht het
aan den lijve ondervinden. Na een jong en sportief leven vol blessureleed en
pijnlijke ontstekingen, bleek in 2010 dat hij al jaren aan een actieve vorm van
Lyme leed. De auteur vertelt nu hoe hij dankzij Intermittent Living—het
gezondheidsconcept van dr. Leo Pruimboom (kPNI)—de hopeloze strijd tegen
deze lastige ziekte in amper drie maanden tijd kon winnen.

Een wonder? Niet helemaal. Intermittent Living geeft een wetenschappelijk
antwoord op de sluimerende gevaren die onze moderne maatschappij met zich
meebrengt—of je nu speci�eke aandoeningen hebt of ‘blaakt’ van gezondheid.
Een sedentaire levensstijl, hoogcalorisch voedingspatroon, emotionele stress en
duizenden andere toxines doen ons immuunsysteem wankelen. De vraag is niet
óf we ziek zullen worden, maar wanneer.

Op de bank bij Club Brugge in de belangrijke jaren 2011 tot 2015, deed Siebe
Hannosset de nodige ervaring op als physical coach. Vandaag begeleidt en
inspireert hij ondernemers, atleten, high performers als gewone stervelingen
zoals jij en ik. Iedereen die gezond wil zijn heeft baat bij Intermittent Living.
Beleef deze unieke way of life door de ogen van Siebe en pas de kennis die hij
deelt dagelijks toe. Je lichaam en brein zullen je dankbaar zijn…
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Geld ophalen voor je
onderneming? Dat doe
je zo
Aelbrecht Van Damme, Matthias Browaeys

—
Auteurs zijn oprichters van het succesvolle
financieringsplatform WinWinner

—
Laagdrempelig boek dat elke ondernemer klaarstoomt
om financiering te zoeken

—
Meer dan 300 ondernemers haalden via deze weg al 50
miljoen euro op

De tijd dat je als ondernemer alleen geld kon tanken bij je huisbankier is
voorbij. Er is een hele batterij aan mogelijkheden bijgekomen voor
ondernemingen die willen groeien: van crowdfunding en vriendenaandelen tot
business angels en investeringsfondsen.

Dit boek gidst (toekomstige) ondernemers door het moderne
�nancieringslandschap. Welke geldbronnen kun je aanboren? Wat zijn de
troeven van al die �nancieringskanalen? Zitten er addertjes onder het gras? En
hoe stapel je de juiste bouwstenen op elkaar?

De auteurs doen wat ze beloven, en meer: ook zaken als pitchen, rapporteren,
investeerders belonen, op zoek gaan naar meer dan geld en zelfs je bedrijf
verkopen komen aan bod. Zo ben je klaar om jouw onderneming naar een hoger
niveau te tillen.

OVER DEZE AUTEUR(S)

Matthias Browaeys en Aelbrecht Van Damme richtten samen WinWinner en The Harbour op.
WinWinner is een crowdlendingplatform dat ondernemers met groeiambities in contact
brengt met potentiële investeerders; de adviseurs van The Harbour helpen je onderneming
aan zakelijke �nanciering. Op deze manier hebben de auteurs de voorbije jaren al honderden
ondernemers ondersteund in hun zoektocht naar investeringen.
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Mijn Amsterdam
Een eigenzinnige reisgids

Bent Van Looy

— Opvolger van de bestseller Mijn Parijs

— Met geweldige foto’s van muzikant Tim Knol

— De ideale reisgids: informatief, hedendaags én erudiet

Bent Van Looy is muzikant, schilder en heeft een heerlijke pen. Die talenten
brengen hem op tal van plaatsen. Eerder schreef hij zijn razend populaire Parijs-
gids. Nu brengt hij die andere luisterrijke stad in kaart, Amsterdam. Als
vertegenwoordiger van de goede smaak trekt hij er opnieuw op uit om met een
rijkelijk gevuld adressenboek terug te keren. Of je nu wil weten waar in
Amsterdam de beste vaasjes geserveerd worden, welk kraam de beste haring
verkoopt of wie de barbier van John Legend is, Bent toont je de weg. Van chique
restaurants over karakteristieke boekhandels naar eeuwenoude
antiekwinkeltjes, Mijn Amsterdam is er voor iedereen. 

Deze reisgids is geïllustreerd met prachtige foto’s van Tim Knol.
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De beste brasserieën
aan de Belgische kust
Geüpdatete versie 2023, incl. nieuwe
adressen en nieuwe top 15

Luc Bellings

— Inclusief nieuwe adressen in verschillende kuststeden

—
Auteur is sterrenchef en hee� bekende column in 'Het
Laatste Nieuws'

—
Een mooie, praktische gids om zorgeloos te tafelen in
de Vlaamse badsteden

Sterrenchef Luc Bellings is al meer dan tien jaar een (minder) graag geziene
gast bij de restaurants en brasserieën aan onze Belgische kust. In een oogwenk
proeft hij of een garnaalkroket vers gerold is, dan wel uit een pakje komt. Geen
detail ontsnapt hem. Zijn quoteringen in Het Laatste Nieuws worden dan ook
door velen goed gesmaakt.   

In deze frisse, overzichtelijke gids bundelt hij de beste adressen voor meest
rijkgevulde vispannetjes en heerlijkste pannenkoeken. De beste brasserieën aan
de Belgische kust is de opvolger van zijn eerste culinaire gids en bevat een mooi
aantal nieuwe adressen, van de gevestigde waarden tot verrassende
nieuwkomers. Vanaf nu weet je meteen waarheen voor de beste gerechten, van
Knokke-Heist tot De Panne. 
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De klassiekers, zo
moet het
Recepten die er echt toe doen

Luc Bellings

—
Het must-have basiskookboek, met een rock 'n roll
kantje

—
Auteur is sterrenchef en weet als geen ander hoe je
klassiekers klaarmaakt

— Bevat alle Vlaamse klassiekers die je moet kennen

Nu we om de oren geslagen worden met allerlei hippe diëten en nieuwe
voedingstrends, keert sterrenchef Luc Bellings met zijn Klassiekers terug naar de
basis. De gewone keuken, met gerechten die we allemaal kennen uit onze
jeugd, aan tafel bij (groot)moeder en altijd lekker zijn. Tijdloze gerechten, een
schot in roos, eender aan wie je ze serveert. In 80 recepten leert de chef je de
basis van de klassieke Vlaamse keuken. 

De perfect romige vol-au-vent, asperges op Vlaamse wijze, stroperige Luikse
balletjes? Luc vertelt je in enkele eenvoudige, makkelijk te volgen stappen hoe
je ze tot in de puntjes bereidt! Dit boek is het enige wat je nodig hebt om écht
goed te kunnen koken. 

Luc Bellings is niet zomaar een sterrenchef. Hij doet precies waar hij zin in
heeft, ook al is dat bijvoorbeeld zijn felbegeerde ster van zijn Hasseltse
restaurant De Vork inleveren, de fakkel doorgeven aan jong talent en zelf
genieten van het leven … op de �ets.
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I never believed in
love at first sight until I
saw Ibiza
De reisgids met de beste insidertips en
inspirerende adresjes.

Anne Poelmans

—
Derde Ibiza-gids in de succesvolle reeks waarvan er om
en bij de 10.000 exemplaren werden verkocht

—
Nieuwe versie met maar liefst 40 van de allernieuwste
adressen

—
Een zonnige gids met verborgen hotspots en must-sees
van het eiland

Iedere keer dat onderneemster en Ibiza-kenner Anne Poelmans landt op Ibiza is
het eerste wat ze waarneemt de geur van het eiland: verse naaldbomen – het
eiland telt trouwens de meeste naaldbomen in Europa. Een geur die haar
terugvoert naar haar kindertijd op Ibiza vanaf de jaren 1980. Sindsdien
veranderde het eiland ongeloo�ijk op alle vlakken, maar voor haar blijft Ibiza
het eiland van de natuur, de kleine ongerepte strandjes, zonsondergang-
aperitieven en restaurants die nooit ontgoochelen. 

In deze gids neemt ze haar mee in haar persoonlijk boho chique Ibiza-
universum en toont ze jou de geheime hotspots, stranden en restaurants van
Ibiza en Formentera. Het boek is ingedeeld per windstreek waardoor je je weg
snel kan vinden. Bovendien bevat deze versie de allernieuwste adresjes en een
update van de meest trendy plaatsen die veelal een serieuze metamorfose na
corona hebben ondergaan.
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Mild tuinieren
Ook al is het gras groener aan de andere
kant. Je tuin als oplossing voor mentale
uitdagingen en ecologische vraagstukken

Brenda Froyen

— Een humoristische ode aan mild (en wild) tuinieren

—
Ontdek hoe tuinieren je mentaal welzijn positief
beïnvloedt

—
Met prachtige illustraties van de populaire Linda van
den Berg - @housecatillustration, 103K volgers

In dit boek vertelt Brenda wat een tuin en tuinieren voor haar maar misschien
ook voor jou en de natuur kan betekenen. Als je niet kijkt door de ogen van de
ander, maar met een open blik, naar jezelf, naar de planten die in je tuin komen
aanwaaien, naar alles wat er rond je gebeurt, zonder oordeel. In haar tuin vond
Brenda het wankele evenwicht tussen de wereld verbeteren en daarnaast ook
voor zichzelf zorgen. Misschien doet een tuin wel meer dan alle medicijnen,
therapeutische sessies en hulpverleners bij elkaar. Of misschien ook niet. Het is
op zijn minst het proberen waard. 

Op haar unieke, anekdotische en humoristische manier bericht Brenda over haar
mislukkingen en kleine successen in de tuin, over wat ze allemaal te weten
kwam in de voor haar, tot voor kort, onbekende tuinierswereld, van de
geitenwollensokken permacultuur tot buurmannen met piek�jne, groene
grasveldjes. Als je niets weet over tuinieren en jaren planten de dood hebt
ingejaagd, dan kan je maar beter mild zijn. Een ode aan mild en wild tuinieren. 
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Omarm mij
Verbinding als remedie tegen eenzaamheid

—
Eenzaamheid is een blijvend probleem in de huidige
maatschappij

—
Met praktische handvaten om jezelf en anderen te
leren omarmen en daadwerkelijk actie te ondernemen

— Psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd

Omarm mij is een hartverwarmend boek over verbinding: de balans tussen
jezelf, de ander en het leven omarmen. Het is de remedie tegen (chronische)
eenzaamheid en vervreemding. Steeds meer en meer mensen missen hechte,
emotionele banden met anderen. Eenzaamheid is een ware silent killer die aan
de oorsprong ligt van heel wat lichamelijke en psychische klachten. Met dit
boek biedt auteur Kim Nelis een liefdevol en nodig tegengewicht. 

Het boek is wetenschappelijk en psychologisch onderbouwd en doorspekt met
een vleugje �loso�e. De auteur raakt thema's als hechting, de polyvagaaltheorie
en behoeften aan en biedt enkele praktische handvaten om alle facetten van
jezelf, de ander en het leven liefdevol te leren omarmen. Want verbinden, in alle
vormen, is een levenskunst en maakt je een gelukkiger mens. 
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In conflict gaan met je
baas
…en andere manieren om je loopbaan in
eigen handen te nemen. Wetenschappers
over wat echt werkt

— Werklessen uit de onderzoeksgroep van Stijn Baert

— Hands-on en onderbouwd loopbaanadvies

—
Met concrete, praktische tips die je onmiddellijk kunt
toepassen

We werken langer dan ooit: meer dan de helft van ons leven spenderen we op
de werkvloer. Zelfs als we de lotto winnen, blijven we werken, zo blijkt.

Je zoekt naar werk dat je voor lange tijd kan boeien en een plek waar je je goed
voelt. Maar pas als je de job van je leven eenmaal hebt gevonden, begint het
écht. Tijdens je loopbaan word je met heel wat vragen geconfronteerd:

Is minder werken goed voor je welzijn? Wat gebeurt er met je loon wanneer je vier
vijfde gaat werken? Verdienen nóg mooiere mensen dan jij echt meer? Hoe maak je
op een constructieve manier ruzie met je baas? Hoe voorkom je een burn-out? En
wat met telewerk?

Met stapels onderzoeken onder de arm geven achttien vooraanstaande
wetenschappers, verbonden aan de Universiteit Gent, antwoord op die en nog
veel meer vragen. Via onderbouwd advies, zelftests en tips bieden ze inspiratie
rond alle aspecten van werk: waarom we werken, de vaardigheden die je nodig
hebt, levenslang leren, evalueren en feedback, leiderschap…

Kortom: in dit boek ontdek je hoe jij de loopbaan van jouw dromen vormgeeft.
Van selectieprocedures tot je pensioen.

OVER DEZE AUTEUR(S)

UGent @ Work is een onderzoeksconsortium aan de Universiteit Gent dat vanuit
verschillende disciplines werk en arbeidsmarkt bestudeert, onder leiding van hoofdpromotor
Stijn Baert. De achttien auteurs - bedrijfseconomen, personeelspsychologen,
gezondheidswetenschappers, arbeidseconomen en communicatiewetenschappers - willen
vanuit wetenschappelijke evidentie antwoorden formuleren op vragen van het brede publiek
over werk.
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Vragen? Neem contact
op met ons: 

Borgerho� & Lamberigts
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