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Beste lezer,

111 jaar lang hebben wij geprobeerd onze lezers de boeken te geven die ze al altijd 
zochten en onze auteurs de lezers te geven die ze verdienen. Ook te midden van corona 
zijn we dit blijven doen en dus laten we de 111e verjaardag van Uitgeverij Lannoo niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Als verjaardagsgeschenk aan alle lezers in de Lage Landen 
selecteerden we 11 kwalitatieve Lannoo-klassiekers die we met een totale korting van 
€ 111 aanbieden. In deze brochure vind je nog eens het overzicht terug. 

Dat we onze verjaardag vieren is duidelijk want we hebben nog een feesttitel voor jullie. 
Samen met Thé Tjong-King blazen we kaarsjes uit met een extra groot taartenboek!  
Het supergrote kijk- en zoekboek Waar is de taart? wordt zonder twijfel de favoriet  
van groot en klein. 

Journaliste en tv-maker Annemie Struyf deelt haar ervaringen en ontmoetingen van de 
voorbije jaren in Durf dromen. Een boek vol wijze levenslessen, humor en goede raad van 
en voor dromers. 

Avontuurlijke wandelaars kunnen hun hart ophalen met Lannoo’s Reisboek Europe 
 trekking. Met de 39 meerdaagse wandeltochten, over goed bewegwijzerde wegen en 
buiten de gebaande paden, ben je in elk geval even zoet. 

Evy Gruyaert helpt de loper dit najaar opnieuw met Start 2 Run. Het volledig vernieuwde 
boek volgt het traject van de loper en biedt interessante info passend bij elke fase. Het 
praktisch werkboek dat je in huis moet halen als aanvulling op de app. 

De wondere 3D-wereld van de Nederlandse street artist Leon Keer ontdek je in het boek 
 In case of lost childhood. Dit is zijn eerste monografie en voor de gelegenheid laat hij de 
lezer toe tot zijn wereld van de optische illusie. 

Elke beginnende of al meer ervaren naaister krijgen we enthousiast met Het Grote Singer 
Naaiboek. Met de technieken, patronen en meer dan 70 nieuwe projecten kan iedereen 
aan de slag. 

Ook kookboekenauteur en lifestyle-icoon Pascale Naessens viert feest dit jaar. Al 10 jaar 
inspireert ze lezers om gezond en gelukkig te koken en te leven. Samen met haar man 
Paul Jambers geeft Pascale haar persoonlijke visie op schoonheid en puurheid in het  
prachtig fotoboek PUUR.

We hopen, samen met onze auteurs en medewerkers, op een gezond en corona-vrij 
najaar. En ondertussen gaan we samen met jullie werk maken van een succesvol en 
 feestelijk einde van 2020. 

Katrien Beeusaert
Directeur Sales & Marketing

Beste lezer,

Als uitgever blijven we elke dag zoeken naar de meest interessante onderwerpen, de 
boeiendste pennen, de mooiste beelden, de grappigste tekeningen en de origineelste  
invalshoek. Ik durf oprecht schrijven dat de aanbieding die voor u ligt, allemaal titels 
bevat die aan deze criteria voldoen. Wij gaan deze titels de komende weken en maanden 
verder laten rijpen. En dan komen ze in uw handen terecht. 

Het leuke als uitgever is dat je altijd een paar maanden vooruit kan lopen op de feiten. 
Vandaar dat we jullie nu al kunnen meenemen richting de zomer met onze gloednieuwe 
reisgidsenreeks. Een reeks voor reizigers die zich niet willen voorbereiden. Voor reizigers 
die ter plekke wel een houvast willen, maar zich vervolgens laten meeslepen door wat  
er op hun pad komt. De Simpelweg-gidsen zijn hiervoor geknipt dankzij de beknopte 
informatie, eenvoudige stadsplattegronden en de beste adressen van locals en kenners. 

Nu we het toch over reizen hebben. Als we hier op de uitgeverij aan een collega vragen 
‘Hoe was je vakantie?’, hoor je steevast in het antwoord ook iets over de lokale boek
handel zus of zo. En net daarom zijn we zo’n fan van 150 Bookstores You Need to Visit 
before You Die. Het ultieme cadeauboek voor elke bibliofiel. De Amerikaanse auteur 
Elizabeth Stamp verzamelt wereldwijd 150 boekwinkels die het bezoeken meer dan waard 
zijn, omwille van hun geschiedenis, bijzondere architectuur en hun onberispelijke boek
selectie. 

Voor u zou denken dat we al helemaal in vakantiestemming zijn… we hebben nog heel 
wat andere titels die we u met trots willen presenteren zoals SOS Piet XL, want Piet 
Huysentruyt is helemaal terug. We brengen het stijgende geweld tegen de politie onder 
de aandacht in het aangrijpende F*ck you, flik en Flora Batava 1800-1934 brengt een 
monumentale inventaris van meer dan 2630 naar het leven geschilderde wilde planten 
van Nederland. 

De nieuwe kinderboeken van Lannoo kan u voortaan ontdekken in de aparte brochure. 
Een feestje van begin tot einde. En neen, we zijn nog niet zo ver vooruit dat we al aan de 
feestperiode denken. Dat houden we graag voor één van de volgende brochures. 

Hartelijke groeten, 
De hele uitgeverij Lannoo.



Toerisme



‘Onze volwassen kinderen durven 
al eens “in een bevlieging” een 
paar dagen of een weekje op reis 
vertrekken: de zon opzoeken, 
een andere cultuur ontdekken, 
studievrienden verrassen. Veel tijd 
om voor te bereiden is er niet. Ook 
voor dergelijke reisjes is er nu dé 
perfecte reisgids. Simpelweg biedt 
een kantenklaar programma, een 
overzicht van alle praktische info én 
een keuze van topadressen. In het 
vliegtuig of de trein even door de 
gids bladeren en ze weten perfect 
wat ze moeten zien en doen.’
Karolien Van de Velde – Redacteur Toerisme 





6

TOSCANE IN EEN NOTENDOP

3,7 miljoen inwoners
6% van de Italiaanse 
bevolking

23.000 km2

7% van Italië

Identiteitskaart of 
paspoort
Een geldige identiteitskaart 
of paspoort volstaat voor 
inwoners van de EU.

Geen tijdsverschil
11 uur in Brussel = 11 uur  
in Florence

1 u en 45 min. vliegen 
naar Florence of Pisa  
vanuit België en Nederland

Italië
Hoofdstad van Toscane: 
Florence

BW Simpelweg TOSCANE.indb   6BW Simpelweg TOSCANE.indb   6 27/06/2022   18:5827/06/2022   18:58

7

HOE KOM JE ER?

● 2 internationale luchthavens: 
Florence en Pisa. 
● Luchthaven Florence (Amerigo 
Vespucci): verschillende rechtstreekse 
vluchten per dag vanuit België en 
Nederland met onder meer Brussels 
Airlines en Ryanair.
● Luchthaven Pisa (Galileo-
Galilei): verschillende rechtstreekse 
vluchten per dag vanuit België en 
Nederland met onder meer Ryanair.
● Duur vlucht: ca. 1 u en 45 min. voor 
beide bestemmingen.

Vanuit Brussel en Amsterdam is het 
respectievelijk 1225 en 1400 km tot 
Florence. Voor informatie over de 
Italiaanse autosnelwegen kun je terecht 
op www.autostrade.it.
Mocht je onderweg pech hebben, dan 
kun je een beroep doen op de volgende 
autopechservices:
www.touring.be
www.vab.be
www.anwb.nl

Vanuit België en Nederland rijden geen 
rechtstreekse treinen naar Italië. Je kunt 
wel met de Thalys naar Parijs en vanuit 
Parijs met de tgv naar Turijn. Vanaf 
daar rijden regionale treinen naar Pisa, 
Florence... Raadpleeg voor prijzen en 
dienstregelingen de volgende websites:
www.b-europe.com
www.nsinternational.com
www.trenitalia.com

MET HET VLIEGTUIG

MET DE AUTO MET DE TREIN
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FLORENCE PISA SIENA FLORENCE

ROUTE FLORENCE - PISA

Dit stadje aan de voet van de Apennijnen past zo op een 
ansichtkaart. De Piazza del Duomo vormt een spectaculair 
geheel met de middeleeuwse huizen en de romaanse 
Cattedrale di San Zeno (Duomo) met haar klokkentoren 
en tweekleurige gevel. Binnen is het altaar van San Jacopo, 
een prachtig staaltje smeedwerk, absoluut het zien waard. 
Kuier door de steegjes van de goed bewaarde oude stad.

● Traditionele trattoria waar 
men slowfood serveert.
● De specialiteit van het 
huis: maccheroni met eend.
| Via del Lastrone 17  
| Di.-zo. 12.00-15.00 u en 19.00-
23.00 u | Maaltijd € 30.

Dit is een van de grootste 
kloosters van Italië, gesticht 
in de 14de eeuw. Het gebouw 
staat te midden van de 
prachtige natuur. Nu bevindt 
zich hier het Museo di 
storia nazionale.
| www.msn.unipi.it

Neem de 19de-eeuwse 
kabelbaan naar het hoog 
gelegen dorp Montecatini 
Alto. Wie niet van hoogtes 
houdt, kiest voor het 
aperitivo in de Terme 
Tettuccio.

● Afstand: 115 km, 
ongeveer 2 u en 
20 min. rijden zonder 
tussenstops.
● Trek in Pistoia 1 tot 
2 uur uit voor een 
bezoek aan de stad, 
ze is het meer dan 
waard.

A  PISTOIA
Middeleeuwse stad

1  LA BOTTE GAIA
Pistoia

C  CERTOSA DI PISA
Calci | Niet gratis

B  MONTECATINI 
TERME

Kuuroord

Montecatini Alto
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FLORENCE

Pistoia
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Besteed je liever tijd aan sightseeing dan aan  voorbereiding?

Houd je niet van over bodige informatie?

En wil je toch de beste reis van je leven maken? 
Dan ben jij een Simpelweg reiziger!
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Simpelweg Andalusië
De meest praktische reisgids 
ter wereld
€ 16,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
180 x 140 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 9078 8 
themacode: WTH, 1DSESEA

 
Simpelweg Kroatië
De meest praktische reisgids 
ter wereld
€ 16,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
180 x 140 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 9080 1 
themacode: WTH, 1DXC

 
Simpelweg Sicilië
De meest praktische reisgids 
ter wereld
€ 16,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
180 x 140 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 9081 8 
themacode: WTH, 1 DSTITUL 

 
Simpelweg Ierland
De meest praktische reisgids 
ter wereld
€ 16,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
180 x 140 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 9079 5 
themacode: WTH, 1DDR
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Simpelweg Toscane
De meest praktische reisgids ter wereld
€ 16,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk | 180 x 140 x 14 mm | ca. 144 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8864 8 | themacode: WTH, 1DSTITTS

Nooit eerder was reizen zo gemakkelijk.  
De Simpelweggidsen onderscheiden zich in 
helderheid en eenvoud. Super praktisch in 
gebruik en snel te raadplegen. 

Geen overbodige details, de Simpelweg
gidsen gaan meteen naar de essentie: wat 
moet je zien, wat moet je doen, waar vind je 
de beste adressen?

Korte blokjes praktische informatie,  
verhelderende foto’s en eenvoudige kaarten 
houden je overal op koers. 

Duidelijk beschreven rondreizen en  
excursies, behapbaar opgedeeld in etappes,  
vormen het gedroomde kantenklare  
reisprogramma voor jouw bestemming.

 · De meest beknopte en essentiële informatie

 · Ultra eenvoudige kaarten en stadsplattegronden

 · Advies en de beste adressen van locals en kenners 

Simpelweg

Nieuwe reisgidsenreeks 
voor wie met vakantie wil  
zonder veel voorbereiding 



Een must voor iedere fietser!
Nu ook voor het eerst in Nederland!

Heerlijk genieten op de fiets met Knooppunter kan voortaan ook in Nederland!  
Op een sportieve en aangename manier maak je kennis met de  

vele gezichten van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Polders of bossen,  
pittoreske dorpjes of de mooiste historische steden, het is altijd een  

pure ontdekking in dit prachtig fietsland.



 · Op elk moment van je fietstocht volg je in één oogopslag je  
knooppuntroute met het routekaartje.

 · Onze fietsprofessionals tekenden de mooiste routes voor je uit  
in België en Nederland.

 · Maak deel uit van de grote Knooppunterfamilie, met bijna  
80.000 fiets liefhebbers. Via www.knooppunter.com krijg je het 
hele jaar i nspiratie voor routes, fietstochten, wedstrijden en  
fietsweekends.

Nu ook  
met  

navigatie 
app!
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€ 25,99 | maart 2023
integraalband | vierkleurendruk | 145 x 200 x 30 mm | ca. 320 pp. | nur 501  
isbn 978 94 014 8795 5 | Themacode: SZD, 1DDN
 
MARKETING: www.knooppunter.com

NIEUW: fietsen en genieten in  
Zuid-Nederland met Knooppunter
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Kristien Hansebout

Knooppunter  
Fietsboek ZuidNederland
30 unieke fietsroutes door Zeeland,  
NoordBrabant en Limburg

 · 30 fietsklare lussen uitgezet op de fietsknooppunten netwerken  
van Zeeland, NoordBrabant en Nederlands Limburg

 · De downloadbare roadbooks geven altijd de meest actuele  
situatie weer

 · Speciale aandacht voor gezellige stopplaatsen: authentieke  
cafeetjes, uitnodigende terrassen, fietsvriendelijke herbergen

Kristien Hansebout houdt 
al sinds haar kindertijd 
van fietsen. Als ‘parkoers
bouwer’ verkent ze 
fietsroutes in binnen en 
buitenland. Haar ontdek
kingen en fietsbelevenissen 
deelt ze in tijdschrift artikels 
en ondertussen ook en
kele fietsgidsen. Deze keer 
fietste ze weken lang rond 
om de allermooiste plek
jes van ZuidNederland te 
ontdekken. 

Knooppunter gidst je via de fietsknooppuntennetwerken 
langs het mooiste van ZuidNederland. 

De 10 knooppuntenroutes in Zeeland, walhalla voor water
sporters, natuurliefhebbers en fietsers, leiden je langs de 
Wester en Oosterschelde en de vele meren. Bijtanken kan er 
in de idyllisch strandpaviljoenen. En fietspontjes brengen je 
voor een prikje naar de andere oever.

Het gastvrije en bourgondische NoordBrabant is een verras
sende fietsprovincie die natuur en cultuur combineert. Naast 
de Brabantse steden, fiets je meermaals in het spoor van 
Vincent Van Gogh. Maar ook de natuurbeleving is er intens: in 
de uitgestrekte heide, dichte bossen en natuurparken is het 
oorverdovend stil!

En ook fietsparadijs Limburg heeft heel wat te bieden. Nu 
eens doorkruis je bossen en heidegebieden, dan weer fiets je 
langs de Maas of de Geul. In het zuiden van de provincie word 
je na een stevige klim op de heuvelkam beloond met weidse 
uitzichten. 
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€ 27,99 | maart 2023
integraalband | vierkleurendruk | 145 x 200 x 22 mm | ca. 512 pp. | nur 501  
isbn 978 94 014 8793 1 | Themacode: SZD, 1DDBBEF
 
MARKETING: www.knooppunter.com

Geniet ook van daguitstappen  
met Knooppunter

UPDATE



In dezelfde reeks
Groot Fietsboek Wallonië

€ 25,99 | isbn 978 94 014 7422 1

Bierfietsboek België

€ 25,99 | isbn 978 94 014 8295 0

Fietsen langs het water

€ 25,99 | isbn 978 94 014 8296 7
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Patrick Cornillie & Kristien Hansebout

Knooppunter Groot  
Fietsboek Vlaanderen
50 unieke fietsroutes langs de tofste terrassen

 · 50 kantenklare fietsroutes uitgezet op de Vlaamse  
knooppuntennetwerken

 · Voor het eerst met 10 dagprogramma’s

 · De downloadbare roadbooks garanderen je altijd de  
meest actuele situatie van je fietsroute

Patrick Cornillie kent als 
fervente fietser zowat alle 
uithoeken van Vlaanderen. 
Hij is een bekroond dichter, 
journalist en auteur van tal
rijke fiets en wielerboeken. 
Voor Knooppunter treedt hij 
graag als ambassadeur op.
Kristien Hansebout houdt 
al sinds haar kindertijd van 
fietsen. Als ‘parkoersbou
wer’ verkent ze fietsroutes 
in binnen en buitenland. 
Haar ontdekkingen en 
fietsbelevenissen deelt 
ze in tijdschriftartikels en 
ondertussen ook enkele 
fietsgidsen.

Deze fietsbijbel bundelt de mooiste knooppuntenfietsroutes 
in Vlaanderen. Bij elke tocht hoort een roadbook. Het biedt je 
alle informatie in de meeste compacte vorm: de startplaats, 
alle fietsknooppunten die je moet volgen op een rijtje, de af
stand tussen die knooppunten en de situering van de beziens
waardigheden en horecazaken onderweg. Alle roadbooks kun 
je, na registratie, gratis downloaden via  
www.knooppunter.com

Voor de eerste keer bevat het Groot Fietsboek Vlaanderen 
tien XLtochten. Met een gemiddelde lengte van 75 kilometer 
zijn deze routes bedoeld voor wie er een hele dag op uit wil 
trekken. Op deze manier worden niet alleen de iets spor
tievere fietsers, maar ook de ebike adepten bediend. 
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€ 29,99 | februari 2023
hardback | vierkleurendruk | 260 x 200 x 24 mm | ca. 304 pp. | nur 501  
isbn 978 94 014 8266 0 | Themacode: WTH, SZD

75 x fietsen in een uitzonderlijk landschap 



In dezelfde reeks
Lonely Planet’s Mythische Autotochten in Europa

€ 29,99 | isbn 978 94 014 8326 1

Lonely Planet’s Ultieme reisplanner

€ 25,99 | isbn 978 94 014 8327 8

Lonely Planet’s Tripbuilder

€ 39,99 | isbn 978 94 014 8607 1
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Lonely Planet

Gids voor de Bikepacker
Ontdek de 75 meest uitdagende  
fietstochten ter wereld

 · Avontuurlijke ritten variërend in afstand, hellings en moeilijkheids
graad

 · Inclusief een voorbereidend hoofdstuk: aankomst en vertrek,  
(weers)omstandigheden en gepaste uitrusting

 · Opgedeeld in etappes en weergegeven op een overzichtelijke kaart

Nog nooit eerder was Bikepacking zo populair, actief doch 
langzaam, avontuurlijk en tegelijk duurzaam. Van de Tour de 
Mont Blanc tot de Tahoe Rim Trail, de TransHokkaido route 
tot de Old Ghost Road… de Gids voor de Bikepacker bundelt 
75 spannende fietstochten in elk continent. 

Iedere route laat de lezer proeven van de volgende ingredi
enten: gedetailleerde cartografie (inclusief hoogteprofiel per 
etappe), praktisch informatie en horecatips alsook inzicht in 
de lokale cultuur en gebruiken.

Voor wie nog aan het begin van z’n Bikepackeravontuur 
staat, deelt Lonely Planet tips over hoe je jezelf fysiek 
voorbereidt, welke fiets je voor welke tocht inzet, hoe je zelf 
eenvoudige herstellingen uitvoert en hoe je licht pakt voor de 
tocht van je leven!
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Lannoo’s autoboek 
Portugal on the road
€ 29,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
148 x 210 x 21 mm | ca. 336 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8908 9 
themacode: WTH , WTHW , 1DSP

 
Lannoo’s autoboek 
WestCanada on the road
€ 29,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
148 x 210 x 18 mm | ca. 288 pp. | nur 513  
isbn 978 94 014 8906 5 
themacode: WTH, WTHW, 1QFCAW

 
Lannoo’s autoboek 
OostCanada on the road
€ 29,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
148 x 210 x 20 mm | ca. 312 pp. | nur 513  
isbn 978 94 014 8907 2 
themacode: WTH, WTHW, 1QFCAE

 
Lannoo’s autoboek 
IJsland on the road
€ 29,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
148 x 210 x 21 mm | ca. 336 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8909 6 
themacode: WTH, WTHW, 1DNC

UPDATE UPDATE

UPDATE UPDATE
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Lannoo’s autoboek ‘on the road’ is de reis
gids bij uitstek om een land of regio per auto 
te verkennen. Elke gids trakteert je op een 
schat aan praktische informatie verpakt in 
overzichtelijke dagprogramma’s. Als reiziger 
staat het je vrij om de dagetappes over 
te nemen of naar hartenlust met elkaar te 
combineren. 

De gids geeft bovendien een overzicht van 
de verschillende regio’s met de belangrijkste 
bezienswaardigheden en charmantse eet en 
slaapadresjes voor de autoreiziger. In het 
hoofdstuk geschiedenis kom je tot slot meer 
te weten over markante data en gebeurte
nissen.

 · Kantenklare routes langs de belangrijkste bezienswaardigheden 

 · Opgedeeld in dagetappes voor een gepersonaliseerde autovakantie

 · Met een inleidend praktisch hoofdstuk om je reis voor te bereiden

Lannoo’s Autoboek

Zonder zorgen on the road
De mooiste routes en regio’s 

In dezelfde reeks
Lannoo’s autoboek Kroatië on the road

€ 29,99 | isbn 978 94 014 8537 1 

Lannoo’s autoboek Schotland on the road

€ 29,99 | isbn 978 94 014 85494

Lannoo’s autoboek Zweden on the road

€ 29,99 | isbn 978 94 014 85524
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€ 22,99 | april 2023
paperback | vierkleurendruk | 215 x 135 x 17 mm | ca. 248 pp. | nur 500  
isbn 978 94 014 8653 8 | Themacode: WTD, SZC

Maak de mooiste hikes en meerdaagse trekkings met 
de expertise van een ervaren wandelaar aan je zijde

NIEUW



In dezelfde reeks
Hoe word ik bergwandelaar

€ 22,99 | isbn 978 94 014 8538 8

Hoe reis ik met tent en caravan

€ 22,99 | isbn 978 94 014 8209 7

Hoe reis ik met de camper

€ 22,99 | isbn 978 94 014 7458 0
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Christophe Deblaere is 
geograaf en heeft een 
passie voor avontuurlijke 
wandelingen. Tijdens het 
weekend gaat hij hiken in 
de mooiste natuurgebieden 
in Nederland en België, bij 
wandelvakanties onder
neemt hij huttentochten in 
de Alpen of organiseert hij 
wandelexpedities in Borneo, 
Canada, Groen en Ijsland. 
Hij geeft lezingen, schrijft 
voor magazines en houdt 
een eigen website bij. 

Christophe Deblaere

Hiking & Trekking 
van beginner tot expert
Praktische gids voor je ultieme wandelavontuur

 · Hét referentieboek over uitrusting en techniek voor avontuurlijke 
dagtochten en meerdaagse trekkings

 · Geïllustreerd met heldere tekeningen, inspirerende foto’s en straffe 
verhalen

 · Met inspiratie voor originele wandelroutes in Nederland, België en 
de rest van de wereld

Zin in een fijne wandeltocht dicht bij huis? Of liever een meer
daagse trektocht in de Ardennen, een huttentocht in de Alpen 
of een heuse wandelexpeditie in het verre buitenland? In deze 
gids vind je een overvloed aan wandelbestemmingen voor je 
volgende wandelavontuur. Het boek helpt je bovendien om 
de juiste schoenen te kiezen en een professionele wandeluit
rusting aan te schaffen, er zijn tal van tips om je stapvaardig
heden te verbeteren en je leert goed navigeren met kaart en 
kompas, een gps en een smartphone.
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€ 22,99 | april 2023
paperback | vierkleurendruk | 220 x 140 x 14 mm | ca. 180 pp. | nur 500  
isbn 978 94 014 8977 5 | Themacode: TTVC

Hands-on handleiding om je  
B&B-droom waar te maken

UPDATE



Van dezelfde auteur
Logeren bij Belgen in Frankrijk

€ 24,99 | isbn 978 94 014 6119 1

Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal en Marokko

€ 22,99 | isbn 978 94 014 6120 7
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Erwin De Decker heeft een 
jarenlange ervaring in de 
commerciële sector van de 
hotellerie en de luchtvaart. 
In de afgelopen jaren is hij 
vooral actief als reisauteur 
en publiceerde tal van 
praktische en historische 
reis en logiesgidsen over 
Europese bestemmingen.

Erwin De Decker

Hoe begin ik een B&B?
In binnen of buitenland

 · Praktische tips voor wie ervan droomt op een dag een  
bed & breakfast uit te baten

 · Met speciale aandacht voor de laatste ontwikkelingen,  
technologieën en uitdagingen in de ondertussen  
geprofessionaliseerde B&Bsector

 · Van La Douce France tot Viva España en de rest van de wereld

Wat is het profiel van een B&Buitbater? Hoe maak je een  
businessplan en budget op? Wat zijn de verschillen tussen 
een B&B in pakweg België, Portugal of ZuidAfrika? En hoe 
breng je je B&B aan de man en in de media?

Hoe begin ik een B&B? geeft antwoord op deze en talloze 
andere vragen. Het is een boek voor dromers die met beide 
voeten op de grond willen blijven: de romantiek van een nieuw 
begin én de valkuilen van het vak, helder uiteengezet en met 
bijzondere aandacht voor het gebruik van nieuwe technolo
gieën en de nieuwste regelgevingen in België, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Portugal en Griekenland. 
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Groene Reisgids Bretagne Noord  
Van Rennes tot schiereiland 
Crozon
€ 25,99 | april 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
220 x 120 x 23 mm | ca. 496 pp. | nur 504  
isbn 978 94 014 8923 2 
themacode: WTH, 1DDFFRF, 1DDFFRFZ

 
Groene Reisgids Languedoc 
Hérault – Lozère  
– Gard
€ 25,99 | februari 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
220 x 115 x 24 mm | ca. 528 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8924 9 
themacode: WTH, 1DDFFRXCZL

 
Groene Reisgids NoordSpanje  
Santiago de Compostela – Bilbao 
– León
€ 27,99 | april 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
220 x 120 x 28 mm | ca. 608 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8921 8 
themacode: WTH, 1DSE, 1DSEESX

 
Groene Reisgids ZuidItalië  
Rome – Napels – Reggio di 
Calabria
€ 25,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
225 x 120 x 26 mm | ca. 552 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8922 5 
themacode: WTH, 1DSTITU, 1DSTITUZ

UPDATE UPDATE

UPDATE UPDATE
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Groene Reisgids Zwitserland
€ 27,99 | februari 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk | 220 x 116 x 30 mm | ca. 648 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8919 5 | themacode: WTH, 1DFH

De heldere regioindeling van de Groene 
Reisgidsen laat je meteen zien wat inte
ressant is om te bezoeken op de door jou 
gekozen reisbestemming. Er wordt aandacht 
besteed aan zowel de grote steden als de 
groene, landelijke gebieden. 

Michelinauteurs zijn altijd kenners van 
de streek: zij zorgen voor een uitgekiende 
selectie van adressen, geordend volgens 
prijsklasse: van ‘doorsneeprijzen’, over ‘wat 
meer luxe’ tot ‘pure verwennerij’.

 · De Groene Reisgids gaat voor iedere nieuwe editie weer ter  
plekke om vast te stellen hoeveel sterren (1, 2 of 3) een  
bezienswaardigheid waard is

 · Inspirerende rondritten brengen je langs de interessantste  
plaatsen van de streek of het land

 · Lokale experts selecteerden de beste adressen om te overnachten, 
een hapje te eten, te winkelen of te genieten op een terras

De Groene Reisgids

De sterren van Michelin: 
betrouwbaar bij de  
voor bereiding, onmisbaar 
op reis

UPDATE
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Groene Reisgids Weekend 
London
€ 13,99 | februari 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
120 x 160 x 14 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8915 7 
themacode: WTH, 1DDUGBESLF

 
Groene Reisgids Weekend 
Madrid
€ 13,99 | februari 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
120 x 160 x 13 mm | ca. 160 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 6508 3 
themacode: WTH, 1DSEESMA

 
Groene Reisgids Weekend 
Stockholm
€ 13,99 | april 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
120 x 160 x 12 mm | ca. 144 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8911 9 
themacode: WTH, 1DNN

 
Groene Reisgids Weekend 
Marseille
€ 13,99 | mei 2023

paperback met flappen | vierkleurendruk 
120 x 160 x 12 mm | ca. 144 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 8901 0 
themacode: WTH, 1DDFFRUDA

UPDATE

UPDATE UPDATE

UPDATE
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Natuurlijk mag je de stad niet verlaten zonder een bezoek  
te brengen aan haar hoogtepunten. Ze worden beknopt en 
overzichtelijk beschreven, en steeds voorzien van alle nood
zakelijke praktische informatie.

Maar de vinnige Weekendgidsen focussen ook op de persoon
lijke topervaringen van de auteurs, stuk voor stuk kenners van 
de stad in kwestie.

Voor iedere bestemming krijg je ruim 100 uitgeteste adressen 
die per categorie met een duidelijk herkenbare kleur zijn  
aangeduid op de uitneembare plattegrond. En door de  
handige opdeling van de stad in wijken, kun je snel kiezen 
waar je heen wilt.

 · Neem de top10 van deze Weekendgids in jouw reisprogramma  
op en laat je betoveren door het allermooiste van de stad

 · Laat je leiden door de unieke sterrenquotering van Michelin –  
met 1, 2 of 3 sterren – en je mist geen enkel hoogtepunt

 · Kies enkele van de uitgeteste adressen om te overnachten, een 
hapje te eten, een glas te drinken of te shoppen en beleef de  
citytrip van je leven

De Groene Reisgids

De beste reisgezel voor 
jouw volgende citytrip
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€ 19,99 | februari 2023
paperback | vierkleurendruk | 200 x 120 x 10 mm | ca. 192 pp. | nur 512  
isbn 978 94 014 9026 9 | Themacode: WTH, WTHE, 1DDFFRVE

Memorabele uitzichten, sprookjesachtige 
kastelen, charmante steden en dorpjes en 
culinaire geneugten, van Cuffy naar Blois 
tot SaintBrevinles Pins verken je deze 
prachtige en veelzijdige streek rondom de 
koninklijke Loirerivier per fiets. 

Heerlijk langzaam maar toch actief, en dat in 
samenwerking met France Vélo Tourisme, dé 
autoriteit voor fietstoerisme in Frankrijk.

 · Meer dan 900 km aan fietspaden, acht uitgestippelde routes en 
twee excursies: een ware droom voor elke fietsliefhebber

 · Honderden budgetvriendelijke en geteste horecaadressen,  
bezienswaardigheden en fietsverhuurpunten

 · Gedetailleerd in kaart gebracht opdat je eenvoudig een persoonlijke 
fietsroute kunt samenstellen die je terug naar je startplaats brengt

Trotter

Met de fiets dwars door  
de Loirestreek

UPDATE
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Adembenemende stranden, een boeiende 
geschiedenis, prachtige natuurgebieden en 
een authentieke keuken, dat is Sardinië!

Op Kreta ontdek je de Minoïsche beschaving 
in Knossos of Phaitos, slenter je door de 
Venetiaanse havens van Hania en Rethymon, 
of ga je gewoon heerlijk zonne baden op een 
van de talloze stranden.

Majestueuze rijstterrassen rond Ubud, 
vulkanen op Java, de witte zandstranden 
van Lombok, … op deze rondreis kom je tijd 
tekort.

Met de eigenzinnige en kritische benadering 
van Trotter verken je zowel de klassieke 
trekpleisters als de verborgen parels op deze 
drie zonovergoten eilanden.

 · Suggesties voor het ideale reisprogramma

 · Heldere, overzichtelijke kaarten en plattegronden 

 · Honderden budgetvriendelijke en geteste horecaadressen

Trotter

Bezoek je droomeiland  
met Trotter

 
Trotter Kreta
€ 19,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
210 x 135 x 17 mm | ca. 352 pp. 
nur 512 | isbn 978 94 014 9019 1 
themacode: WTH, 1D, 1DXGGRSC

 
Trotter Bali/Lombok/Java
€ 19,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
210 x 135 x 22 mm | ca. 464 pp. 
nur 517 | isbn 978 94 014 9020 7 
themacode: WTH, 1F, 1FMNB, 
1FMNIDSL, 1FMNIDD

 
Trotter Sardinië
€ 19,99 | april 2023

paperback | vierkleurendruk 
210 x 135 x 18 mm | ca. 376 pp. 
nur 512 | isbn 978 94 014 9021 4 
themacode: WTH; 1D; 1DSTITUD

UPDATE UPDATE

UPDATE



Culinair

‘Ik kook graag. Mijn vriend heeft 
helaas de weg naar het fornuis nog 
niet echt gevonden…. Misschien 
kunnen de duidelijke stap-voor-stap 
beschrijvingen in SOS Piet XL hem 
wel het duwtje in de rug geven?’
Manon Aerens – Marketeer Lifestyle & Kinderboek Distributie 
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De meest geliefde tv-chef  
van Vlaanderen is back!

 
€ 22,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 190 x 17 mm | ca. 160 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 9074 0 | themacode: WBB, WBF | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

Van de reeks  
SOS Piet werden 

meer dan  
2 miljoen boeken 

verkocht



Van dezelfde auteur
Piet Ongezouten

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6116 0 

Piet Gepeperd

€ 29,99 | isbn 978 94 014 7919 6

31
C

u
lin

air
V

o
o

rjaar 20
23

Piet Huysentruyt

SOS Piet XL
 · Een nieuwe reeks SOS Piet vanaf najaar 2022 op TV

 · Piet Huysentruyt serveert 50 overheerlijke gerechten uit de  
nieuwe afleveringen 

 · Met Piets alom bekende, overduidelijke stap-voor-stap-
beschrijvingen in woord en beeld

Piet Huysentruyt was jaren-
lang de bekendste tv-kok 
van Vlaanderen en maakt 
ondertussen deel uit van 
ons collectief geheugen.  
Hij verkocht meer dan 
3,5 miljoen boeken. Zijn 
restaurant Likoké in de 
 Ardèche kreeg na een jaar  
al de eerste Michelin-ster. 

In het najaar van 2022 komt Piet Huysentruyt eindelijk weer 
met een nieuw seizoen SOS Piet op de buis. Tijd dus om ook 
een nieuw boek SOS Piet te lanceren! 

In SOS Piet XL focust Piet op recepten die wel eens fout kun-
nen lopen. Stap voor stap neemt hij je mee door de bereiding 
en geeft hij aan waar de angels zitten, zodat je uiteindelijk een 
heerlijk, geslaagd gerecht op tafel kunt toveren. 

Wat hebben we geleerd vandaag? 





SOS Piet is weer helemaal  
terug met 50 gloednieuwe  
recepten

114

lotte met wittewijnsaus
4 lottefilets (150 g elk)

peper en zout

bloem

boter

1 dl witte wijn

1 dl water

1 eetlepel PH-visbouillon

1 dl room of  
soja-alternatief

verse bieslook,  
versnipperd

citroensap

 1  Kruid de vis langs beide kanten met peper en zout en wentel 
hem in bloem. De bloem zorgt ervoor dat er een licht korstje 
rond de vis komt, waardoor hij minder snel uiteenvalt. Klop het 
teveel aan bloem er wel af zodat je geen bloemsmaak krijgt. 

 2 Smelt de boter in een antiaanbakpan op een middelmatig 
vuur. Gebruik voor vis altijd zo’n pan, want vis bakt aan zo-
dra hij de hitte voelt. Zet je vuur niet te hoog zodat de boter 
niet te snel bruin wordt en aanbrandt. 

 3   Leg de vis in de pan. Zorg ervoor dat de grootte van de pan 
is aanpast aan de hoeveelheid vis. Waar er geen vis ligt, zal 
de boter anders verbranden.

 4  Bak de lotte 3 à 4 minuten aan elke kant. Gebruik niet te 
veel boter, want dan krijg je een vettige saus die in deze 
bereiding ook nog zal verbranden. Zorg dat het vuur niet te 
hoog staat zodat de warmte langzaam in de vis trekt. Als 
de boter te heet wordt, kun je altijd afkoelen door kleine 
klontjes boter toe te voegen. 

 5  Haal de lotte uit de pan en blus de pan met de witte wijn en  
het water. Lotte verliest tijdens het bakken ook wat vocht.  
Dat is een goede basis voor je saus. 

 6  Voeg de PH-visbouillon toe en laat tot de helft inkoken.  
Zet het vuur nu wel wat hoger. 

 7  Doe de room er pas bij nadat de saus is ingekookt. Anders 
kan de saus schiften. Laat verder inkoken tot de saus bindt.

 8  Zeef de saus en voeg de bieslook en een beetje citroensap 
toe. Het citroensap zorgt voor wat frisheid in de saus. 

 9  Serveer de vis met de saus en versier met wat extra peper.

HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN

WAT HEBBEN WE 
VANDAAG GELEERD?

1   Lorem ipsum 
dolorsit. 

2  Amet, consetur  
adipisicing elido. 

3  Tenim ad  
minim veniam.

WAT KAN ER FOUT GAAN?

• De saus is geschift.
• Ze is te vettig.
• De saus smaakt  

aangebrand.
• De vis valt uiteen.

114

WAT HEBBEN WE 
VANDAAG GELEERD?

1   Maak een basis  
met bladerdeeg.

2   Voeg extra room  
toe aan de banket- 
bakkersroom.

3   Maak een echte  
karamel.

croquembouche
bladerdeeg

soezen + banketbakkersroom  
(recept: zie p 656)

1 dl

room of sojaalternatief

375 g klontjessuiker

3 dl zuiver water 
uit de fles

 1  Snijd het bladerdeeg op de gewenste grootte en bak  
het gedurende 20 minuten af in een voorverwarmde oven  
van 180 °C.

 2 Snijd een gaatje in de onderkant van de soezen. Door het 
gaatje onderaan te maken blijven de soezen mooi in de ge-
wenste vorm wanneer je ze vult. Zorg ervoor dat de soezen 
zeer droog zijn, anders worden ze wak wanneer je ze opvult 
met de banketbakkersroom.

 3 Voeg de extra room bij de banketbakkersroom en roer 
goed door. De room zorgt ervoor dat de banketbakkers-
room veel gemakkelijker spuitbaar is.

 4 Doe de banketbakkersroom in een spuitzak en vul de soezen.

 5 Kook de suikerklontjes samen met het water tot een  
karamel. Om een karamel te verkrijgen moet de suiker zo 
zuiver mogelijk zijn. Vandaar de klontjes. Gebruik ook water 
uit een fles. Elk mogelijk vuiltje doet de karamel versuike-
ren of schiften. Veeg de binnenrand van de kookpot af en 
toe schoon met een proper nat borsteltje om te voorkomen 
dat de randen versuikeren en schiften. 

 6 Roer nooit in de karamel, want ook dan zal hij schiften. 

 7 Haal het bladerdeeg uit de oven en leg het op een schaal.

 8 Zet de bodem van de kookpot in koud water zodra de karamel 
goudgeel is. Dat is nodig om het koken onmiddellijk te stoppen.

 9 Doop de onderkant van de soezen voorzichtig in de karamel  
en schik ze in een cirkel op het bladerdeeg.

 10 Bouw zo laag per laag op tot je een toren met een punt hebt.

 11 Doop een vork in de karamel en besprenkel de toren 
hiermee om een mooie karamelversiering te bekomen.

 12 Besprenkel boterpapier met karamel. Zodra het opgesteven 
is, kun je het engelenhaar gebruiken om de croquembouche 
te versieren. 

WAT KAN ER FOUT GAAN?

• De soezen zijn wak.
• De banketbakkers- 

room sijpelt uit  
de soezen.

• De karamel schift.
• De toren valt uiteen.

DESSERT VOOR 4 PERSONEN
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€ 26,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 23 mm | ca. 224 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8944 7 | themacode: WBHS | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

 julieslifestyle •  julieslifestyleofficial • www.julieslifestyle.com

‘Gezond koken hoeft helemaal niet moeilijk of duur te zijn!’

— Julie Van den Kerchove

Low carb voor ieders budget 



Van dezelfde auteur
Het Keto Plan

€ 26,99 | isbn 978 94 014 5335 6

Go Keto

€ 26,99 | isbn 978 94 014 5553 4

Keto in 15 minuten

€ 26,99 | isbn 978 94 014 6612 7

Keto in 15 minuten Mediterraan

€ 26,99 | isbn 978 94 014 7426 9

Low Carb Lekker & Snel

€ 26,99 | isbn 978 94 014 8317 9
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Julie Van den Kerchove

Low Carb on a budget
Meer energie, budgetvriendelijk, eenvoudig

 · 60 budgetvriendelijke lowcarbrecepten met een 10-dagen-menuplan 

 · Opvolger van de bestsellers Het Keto Plan en  
Low Carb, Lekker & Snel

 · Geschikt voor diabetici en voor wie een proteïnedieet volgt
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Julie Van den Kerchove is 
het gezicht achter de popu-
laire blog Julie’s Lifestyle & 
Instagram @julieslifestyle-
official, en bestsellerauteur 
van o.a. Het Keto Plan en 
Keto in 15 Minuten. Gedre-
ven door haar persoonlijke 
zoektocht naar een optimale 
gezondheid en meer energie 
laat ze België en Neder-
land kennismaken met de 
lowcarbkeuken en haar 
Food Freedom methode: dé 
manier om van je lichaam 
een natuurlijke vetverbran-
der te maken en elke dag te 
genieten van veel energie, 
een gezond gewicht en een 
sterk immuunsysteem.

In Low Carb on a Budget toont bestsellerauteur Julie Van 
den Kerchove met 60 snelle lowcarbrecepten en praktische 
tips om budgetvriendelijk te koken dat gezond en lekker eten 
helemaal niet moeilijk of duur hoeft te zijn. 

Aan de hand van haar ‘Food Freedom Methode’ helpt ze je 
om los te breken van diëten, je vetverbranding te activeren, 
je energie te verhogen en een natuurlijk gezond gewicht 
voor jouw lichaamstype te bereiken. Het boek bevat ook een 
10-dagen menuplan met tijdbesparende mealpreptips en 
boodschappenlijstjes. Alle recepten zijn opnieuw glutenvrij, 
suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van 
vegan, vegetarisch, vis en gevogelte. 

Inclusief kidsproof comfort foods zoals wortelpuree met  
gehaktballetjes, minipizza’s en ‘nut-tella’ brownies. 
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€ 29,99 | februari 2023
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 200 x 15 mm | ca. 216 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8780 1 (NL), 978 94 014 8934 8 (EN) | themacode: WBN, WBH
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boekvoorstelling

Gemakkelijke Koreaanse recepten  
met ingrediënten uit jouw koelkast!



2827 INGREDIËNT

w
o
r
t
e
l
O
c
c
u
s
 
i
n
t
e
c
e
s
t
,
 
s
u
m
 
e
t
u
s
c
i
u
m
 
e
n
d
e
m
p
o
 
r
i
o
n
s
e
q
u
i
a
e
 
v
o
l
e
n
d
e
 

n
o
n
s
e
r
c
h
i
t
a
 
n
o
n
s
e
d
 
e
t
u
s
,
 
i
p
s
a
p
e
r
i
t
a
e
 
l
a
b
o
r
e
p
 
e
r
a
t
u
r
 
r
e
r
o
 
e
s
 
i
l
i
s
c
i
d
 

q
u
a
e
r
s
p
i
t
a
t
 
l
a
m
 
h
i
l
i
t
 
p
r
o
 
d
e
b
i
s
 
s
e
c
t
u
m
 
i
l
i
b
u
s
 
a
s
 
a

GEVULDE KOMKOMMERKIMCHI

박제 오이 김치

INGREDIËNTEN

2 dunne komkommers

zout 2 gewicht van

de komkommers

1 ui

1 wortel

2 rode puntpaprika

20 g bieslook

Was de komkommers en dep ze droog met een 

schone handdoek. Snijd ze in hapklare 

stukken van 3 centimeter.

Snijd de stukken in kwartjes tot 2,5 

centimeter diep.

Schik de komkommers in een schaal met de 

opening naar boven. Sprenkel het zout 

gelijkmatig over de komkommers en laat 20-30 

minuten pekelen.

Snijd de groenten in slierten van maximaal 

2 millimeter dik en 4 centimeter lang. Meng 

de ingrediënten van de marinade samen met de 

versneden groenten en het bieslook.

Laat alle smaken even versmelten 10 minuten.

Verdeel de vulling over de komkommers.

Bewaar afgesloten op kamertemperatuur 

gedurende 24 uur. Breng over naar de 

koelkast, of serveer meteen als lunch met 

rijst en soep.

TIP

BEREIDING

Komkommers haal ik meestal bij de Turk om de hoek.

Het verschil met de komkommers uit de reguliere supermarkt is dat 

Turkse komkommers dunner zijn en minder vocht bevatten. Hoe dunner 

hoe beter voor een knapperige kimchi.

^o^
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Ae Jin Huys

Proef Korea
Koreaanse recepten met lokale ingrediënten

 · Een toegankelijke manier om de Koreaanse keuken te leren kennen

 · 70 gezonde en heerlijke gerechten

 · De ingrediënten vind je bij jouw lokale handelaar
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De Zuid-Koreaanse  
Ae Jin Huys serveert al 
jarenlang de Koreaanse  
keuken bij pop-ups, events 
en workshops met haar 
foodconcept Mokja. Samen 
met haar man, muzikant 
Frederik Sioen, reist ze veel 
naar Korea om nieuwe  
inspiratie op te doen.

Wat maakt Koreaans eten zo smaakvol? Het geheim zit in 
de ‘jangs,’ de sauzen die al duizenden jaren het fundament 
vormen van de Koreaanse keuken. Jang wordt gemaakt op 
basis van de sojaboon, die gefermenteerd wordt tot sojasaus 
(ganjang), sojabonenpasta (doenjang) en chillipasta (gochu-
jang). Deze smaakmakers zorgen voor een rijk smaakpallet én 
een positief effect op de gezondheid.

Ae Jin Huys liet ons eerder al kennismaken met ‘kimchi,’ op 
Koreaanse wijze gefermenteerde groente. In dit boek laat ze 
zien hoe je verschillende jangs kan inzetten als smaakmaker. 
Vervang de boter bij je aardappels bijvoorbeeld eens met jang 
en er gaat een hele waaier aan aroma’s voor je open.

Aan de hand van 70 toegankelijke recepten – met ingrediën-
ten die je gemakkelijk kan vinden bij de lokale handelaar –  
maken de jangs in een handomdraai je dagelijkse kost gezon-
der en lekkerder. Het beste van twee werelden!
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€ 39,99 | april 2023
hardcover | vierkleurendruk | 285 x 225 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 440/446  
isbn 978 94 014 9091 7 | themacode: WBS | e-boek beschikbaar
 
MARKETING:  claudia.allemeersch •  claudiaallemeersch • www.cookingstories.be

Het Thermomix-kookboek voor  
alle maaltijdmomenten



Van dezelfde auteur
Thermomix 365

€ 55 | isbn 978 94 014 5077 5

Thermomix Feest

€ 55 | isbn 978 94 014 6335 5

Thermomix Gezond

€ 55 | isbn 978 94 014 7173 2

Thermomix Mediterraan

€ 60 | isbn 978 94 014 8523 4

→ Alle bovenstaande titels worden vanaf  
01/01/2023 verkocht aan € 60.
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Nathalie De Wilde met Claudia Allemeersch 

Thermomix All day
 · Heerlijke gerechten voor elke dag en elke gelegenheid

 · Met waardevolle tips van twee Thermomix-adepten

 · Het ideale boek voor wie echt alles uit z’n allround toestel wil halen

Nathalie De Wilde is  
Thermomix- demonstratrice 
en heeft haar eigen studio 
– Cooking stories – waar ze 
regelmatig workshops geeft. 
Ze werkte voor dit boek 
samen met Claudia  
Allemeersch, de bekende 
auteur van meerdere  
succesvolle Thermomix-
boeken

Met de Thermomix kun je echt alle kanten uit, of het nu gaat 
om doordeweekse recepten of feestelijke hoogstandjes. Maar 
je kunt nog zo veel meer uit het veelzijdige toestel halen door 
het voor echt elke maaltijd van de dag in te zetten. 

Nathalie De Wilde, die al jaren met het toestel kookt, werkte 
meer dan 100 recepten uit en geeft de handigste tips om je 
Thermomix voor alles in te zetten. 

Claudia Allemeersch geeft op haar beurt een eigen twist aan 
verschillende van Nathalies creaties.
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Heerlijke recepten met lokale ingrediënten,  
voor elk seizoen!

 
€ 26,99 | april 2023
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 9052 8 | themacode: WBSB, WBH | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • boekvoorstelling •  zouterover •  zouteroverbe  
www.zouterover.be
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Nick van Hoof & Kevin Kegeleers van Zouterover

PUUR BBQ
Easy gerechten voor barbecue en outdoor 
cooking

 · Kies zelf waar je kookt: op een barbecue of een open vuur

 · Gebruik je ingrediënten optimaal en kook zo volgens het  
zero-waste principe

 · Pure gerechten met en zonder vlees of vis
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In 2018 wonnen Nick Van 
Hoof en Kevin Kegeleers 
het tv-programma Grillmas-
ters. Vanaf toen besloten ze 
van hun passie hun beroep 
te maken: Zouterover was 
geboren.
Ze combineerden bijna twee 
jaar een eigen restaurant 
op het Antwerpse Nieuwe 
Zuid met catering, maar 
verhuisden in 2021 naar de 
authentieke hoeve van de 
Wortelkolonie om hun eigen 
Experience Center op te 
richten. Daar schuif je de 
voeten onder hun Chef’s 
Table en eet je hun pure  
gerechten recht van het 
vuur. 

Niets is zo heerlijk als samen rond een smeulende barbecue 
zitten en genieten van het lekkerste eten. 

Nick en Kevin doen niets liever dan mensen samenbrengen 
met hun heerlijk toegankelijke gerechten, klaargemaakt met 
respect voor het product. Hun recepten geven je een houvast, 
maar zijn nooit een exacte wetenschap: je maakt ze op gevoel 
en naar je eigen smaak. Alleen wat zout, of toch meer krui-
ding? Met of zonder een stukje vlees? Laat je verrassen door 
de combinaties, en geniet met volle teugen van de ervaring!
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De heerlijkste bakrecepten  
uit de Italiaanse keuken

 
€ 25,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 260 x 210 x 18 mm | ca. 176 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8713 9 | themacode: WBN
 
MARKETING: lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boeklancering bij La Cucina Antica

 Belinda’s Kitchen •  Belindas.kitchen.oostduinkerke • www.belindamacdonald.com 
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Belinda MacDonald

Italiaans Bakboek 
Van pizza tot panettone

 · De Italiaanse keuken blijft verleidelijk 

 · Van pizza en focaccia tot dolci en panettone

 · Een heerlijke keuken met oog voor geherwaardeerde technieken

Belinda MacDonald werkte 
in het mondaine Melbourne, 
maar volgde uiteindelijk 
haar hart en belandde in 
Oostduinkerke. Haar passie 
voor bakken in combinatie 
met haar liefde voor de Itali-
aanse keuken leidde tot het 
oprichten van haar koffiebar 
Belinda’s Kitchen in 2004 en 
haar Italiaanse restaurant 
La Cucina Antica in 2022, 
beide op de Zeedijk. Ze 
gaat regelmatig naar Italië, 
volgde er privécursussen en 
werkte mee in de keukens 
van ervaren chefs. 

Elke regio in Italië heeft wel zijn eigen brood, pizza’s, koekjes, 
dolci… Belinda MacDonald perfectioneerde haar passie ter 
plaatse tijdens haar vele culinaire zoektochten volgens de 
auteur lekkerste land. 

In Italiaans Bakboek werkt Belinda voornamelijk met lievito 
madre – de Italiaanse versie van zuurdesem – en legt ze uit 
waarom dit gezond is, hoe je het maakt, hoe je ermee werkt en 
het onderhoudt. Ze vertelt met welke bloemsoorten de echte 
Italiaanse pizza’s en het knapperige brood gebakken worden 
en wat er nu zo specifiek is aan Italiaans gebak. 

Met meer dan 60 recepten schotelt ze je overheerlijke focac-
cia, schiacciata, pinsa Romana, grissini, en pizza’s voor met 
verschillende soorten deeg en afgewerkt met unieke sei-
zoensgebonden toppings. Met een ruime keuze authentieke 
dolci en biscotti als toetje, tutti fatti in casa.

Van dezelfde auteur
Belinda’s Homemade Cookies

€ 24,99 (vanaf 01/01/2023)

isbn 978 94 014 7669 0
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50 topchefs onthullen hun meest  

iconische gerecht met recept

 
€ 55 | mei 2023
hardcover, linnen, bandstempel | vierkleurendruk | 220 x 280 x 28 mm | ca. 240 pp. | nur 440/500  
isbn 978 94 014 8830 3 (EN) | themacode: WB/WBN
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk 

 thefoodalist •  thefoodalist  – 82,9K volgers •  thefoodalist • www.thefoodalist.com
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Amélie Vincent

Signature Dishes
50 chefs share their secret recipe

 · De top van de culinaire wereld over hun signature dish

 · Met onder meer Eduard Xatruch van Disfrutar, Mateu Casañas, Oriol 
Castro, Sang Hoon Degeimbre van L’Air du Temps, Santiago Lastra 
van KOL en Sergio Herman van Le Pristine, en vele anderen 

 · Geschreven en samengesteld door Amélie Vincent van de populaire  
foodblog The Foodalist (82,9K volgers) 

Elke chef heeft er één: een gerecht dat typisch is voor zijn of 
haar keuken, dat je in zijn of haar restaurant gegeten moet 
hebben. Het zijn gerechten die restaurants op de kaart heb-
ben gezet, van populaire klassiekers tot de meest innovatieve 
creaties. In dit boek onthullen 50 topchefs hun signature 
dish én het recept ervan. Ze vertellen ook over de ontstaans-
geschiedenis van het gerecht, de inspiratiebron(nen) en –  
algemener – hun liefde voor lekker eten en koken. Een onver-
getelijke culinaire ervaring begint bij het lezen van dit boek. 

Van dezelfde auteur
150 Restaurants You Need to Visit before You Die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 5442 1 (EN)

Amélie Vincent is food-
blogster en bekend van 
de website The Foodalist. 
Daarop deelt ze de beste 
eetplekken ter wereld met 
een steeds groter wordende 
schare fans (ruim 82.000 
Instagram-followers).  
Vincent is jurylid van de 
Leading Culture Destina-
tions Awards en organi-
seert ook overal ter wereld 
exclusieve food events met 
internationaal gerenom-
meerde chefs.
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Klassieke patisserie met  
een artistieke twist

 
€ 29,99 | april 2023
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 200 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8989 8 | themacode: WBVQ
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boeklancering
socialmediacampagne •  Sarah.renson •  Sarah.renson • www.sarahrenson.be 
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Sarah Renson

Sweet Table 
Taart, koekjes en desserts

 · 68 eenvoudige taarten, koekjes en desserts met een speciale touch

 · Ideaal voor de thuisbakker én professionele chef

 · Inspirerende presentatie met eigen keramiek- en linnenlijn 

De heerlijkste taarten, koekjes en desserts maken is niet zo 
moeilijk, maar ze perfect, op een elegante manier presenteren 
is andere koek. Sarah Renson volgde eerst een kunstopleiding 
en dat is duidelijk te zien in haar creaties: ze maakt van een-
voudige lekkernijen ware kunstwerkjes. Met haar tips wordt je 
gebak een culinair hoogstandje. Patisserie new generation!

Sarah Renson volgde na 
haar kunstopleiding een 
professionele opleiding 
Brood&Banket. Na stages 
bij o.a. Hof Van Cleve, Nick 
Bril (The Jane) en Joost 
Arijs (Gent) startte ze haar 
eigen atelier, dat intussen 
uitgebreid is met verschil-
lende medewerkers en een 
tweede locatie.
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De praktische gids  
voor de chocoladeshop

 
€ 35 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 240 x 12 mm | ca. 160 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8783 2 (EN) | themacode: WBTX | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk 

 Callebaut  – 300,2K volgers •  Callebautchocolate  – 420K volgers • www.callebaut.com
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The proud collective of Callebaut Chefs

The Chocolatier’s Shop

 · Het tweede boek uit de toolbox voor de ware foodprofessional  
(patissiers, chocolatiers, chefs) 

 · Met getuigenissen van chocolatiers wereldwijd

 · Callebaut is dé chocoladereferentie

Callebaut is de enige 
chocolade maker in de  
wereld die zijn gourmet-
chocolade van boon 
tot chocolade in België 
produceert. Met meer dan 
25 Chocolate Academies, 
innovaties als de Gold, Ruby 
en N_XT dairy free choco-
lade en meer dan 175 jaar 
ervaring blijft Callebaut naar 
streven naar een fantasti-
sche chocoladesmaak.

In The Chocolatier’s Shop vind je antwoorden en adviezen op 
alle vragen om jouw chocoladeshop op te starten of verder te 
laten groeien. 
- Hoe bouw ik mijn merk op of verder uit?
- Welke producten neem ik op in mijn assortiment?
- Hoe ga ik om met personeel en klanten? 
- Welke tools heb ik absoluut nodig?
- Hoe beheer ik mijn voorraad?

Van dezelfde auteur
The Chocolatier’s Kitchen (EN)

€ 120 | isbn 978 94 014 7338 5

Le Labo du Chocolatier (FR)

€ 120 | isbn 978 94 014 8863 1

Het Atelier van de Chocolatier

€ 120 | isbn 978 94 014 8862 4

The Chocolatier’s Kitchen, het receptenboek 

van Callebaut met meer dan 270 recepten is er 

nu ook in het Nederlands en Frans: Het Atelier 

van de Chocolatier en Le Labo du Chocolatier. 
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Maak thuis koffie  
als een echte barista

 
€ 25,99 | mei 2023
hardcover | vierkleurendruk | 200 x 133 x 30 mm | ca. 352 pp. | nur 440  
isbn 978 94 014 8689 7 | themacode: WBXN1
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boekvoorstelling 
socialmediacampagne
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Charlene De Buysere & Luk Thys

Het koffieboek
Maak van je keuken je koffiebar

 · Leer de smaakpatronen kennen van verschillende bonen

 · Maak in een handomdraai mooie latte art

 · Ontdek je favoriete blend

Koffie is alomtegenwoordig. Van een cappuccino ’s morgens, 
over een filter bij het middagmaal tot een espresso na het 
avondeten; iedereen heeft zijn eigen koffieritueel. 

In dit boek leer je alles over de heerlijkste bonen en de beste 
zetwijzen. Of je nu een koffieleek bent, of een echte koffie-
snob, met dit boek zal je thuis koffie kunnen maken zoals een 
echte barista.

Charlene de Buysere 
volgde een opleiding tot 
interieurontwerper, maar 
schakelde al snel over naar 
de koffiebusiness. Ze werd 
Belgische Brewerscup- 
kampioen, en won in 2011 
het World Aeropress  
Championship. Vandaag is 
ze mede-eigenaar van  
de Gentse koffiebar en 
branderij Way Coffee  
Roasters.
Luk Thys is een door de wol 
geverfde foodfotograaf, 
met tientallen titels op zijn 
naam. Via zijn liefde voor 
heerlijk eten en drinken 
leerde hij Charlene kennen, 
en zijn studio Foodphoto 
bevindt zich naast de  
koffiebar Way.



Geschiedenis



‘Flora Batava 1800-1934 is een lust voor 
het oog en zal iedere natuurliefhebber 
plezieren. De geweldige vormgeving 
en paginagrote illustraties zorgen 
ervoor dat je dit boek wilt blijven 
doorbladeren’
Carolijn Domensino – Uitgever Kunst & Stijl
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€ 79 introductieprijs, na drie maanden € 99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 250 x 58 mm | ca. 912 pp. | nur 428/680  
isbn 978 94 014 8666 8 | themacode: WNP, PST, 1DDN, 3MN, 3MPB

MARKETING: boekpresentatie op 21 maart 2023 • tentoonstelling • social media campagne

De langstlopende liefdesverklaring aan  
de Nederlandse flora

912
blz.
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Esther van Gelder & Norbert Peeters (red.)

Flora Batava 1800-1934
De wilde planten van Nederland

 · Monumentale inventaris van meer dan 2630 naar het leven  
geschilderde bomen, struiken, kruidplanten, varens, mossen,  
paddenstoelen en wieren 

 · Met 100 nieuwe verhalen van hedendaagse wetenschappers  
bij evenveel speciaal uitgekozen, iconische plantensoorten

 · Nieuwe facsimile in de succesvolle reeks van Atlas De Wit,  
Maria Sibylla Merian en Nederlandsche Vogelen

Esther van Gelder is  
cultuurhistoricus en con-
servator oude drukken bij 
de KB Nationale bibliotheek 
van Nederland, gespecia-
liseerd in de geschiedenis 
van de natuurlijke historie 
en wetenschappelijke boek-
cultuur. 
Norbert Peeters is  
botanisch filosoof en auteur 
van onder meer Botanische 
revolutie: de plantenleer 
van Charles Darwin (2016) 
en Wildernis-vernis: een 
filosoof in het Vondelpark 
(2021). 
Met bijdragen van Klaas 
van Berkel, Marga Coesèl, 
Leni Duistermaat, Hans Van 
Dyck, Anne Geene, Ivan 
Hoste, Gerard Oostermeijer, 
Jelle Reumer, Eddy Weeda 
en nog vele andere planten-
liefhebbers.

Toen uitgever Jan Christiaan Sepp in 1800 van start ging 
met een geïllustreerd overzichtswerk van alle Nederlandse 
planten, kon hij nooit bevroeden dat het laatste deel pas in 
1934 zou verschijnen. Uiteindelijk besloeg de Flora Batava 461 
afleveringen, verdeeld over 28 boeken: een titanenwerk waar 
een uitgebreide kring van amateurbotanici, hoogleraren en 
kunstenaars aan heeft bijgedragen. Dat resulteerde in de tot 
dan toe meest complete inventaris van de inheemse flora van 
het land. Een verzamelwerk dat bovendien prachtig de grote 
veranderingen in het Nederlandse landschap, de wetenschap 
en de waardering van de nationale natuur illustreert.

Deze heruitgave in één band bevat een bundeling van alle 
2240 platen met daarop meer dan 2630 naar het leven ge-
schilderde planten, paddenstoelen, korstmossen en wieren. 
Daaruit zijn 100 iconische soorten gekozen. Deze worden met 
de oorspronkelijke tekst uitgelicht en zijn voorzien van een 
verhaal geschreven door een nieuw netwerk aan kenners en 
bewonderaars van planten. Samen met de uitgebreide inlei-
ding en het soortenregister geeft deze nieuwe Flora Batava 
een bont beeld van de Nederlandse plantenwereld en het 
bijzondere dat zij herbergt. 
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Beestenvoeder & zomerse fietstochten
Vogelwikke — Vicia cracca 

Een van mijn vroegste herin-
neringen gaat over vogelwikke. 
Ik moet nog klein zijn geweest, 

want de herinnering bestaat uit de grote vingers 
van mijn vader met daarop een klein, paarsblauw 
bloemetje. ‘Kijk, Esther, daarom heet het vogel-
wikke.’ We staan in een bloem rijke berm naast 
onze fietsen. Mijn vader heeft zojuist een van de 
tere bloempjes uit een trosje geplukt, en zorgvul-
dig uitgespreid op zijn wijsvinger. Ik kijk en zie 
het meteen: een piepklein vogeltje, met een bol 
kopje, een snaveltje en vleugeltjes aan weerszij-
den van zijn lijf. Nooit zal ik die naam meer ver-
geten. Hoewel etymologen de naam nu meestal 
in verband brengen met het feit dat vogels dol 
zijn op de zaden, zal vogelwikke voor altijd ver-
bonden zijn met de zomers van mijn jeugd en 
mijn immer botaniserende vader die ons wees op 
wat er om ons heen groeide en bloeide. 

Het is niet verwonderlijk dat ik de plant al als 
kind leerde kennen. Vogelwikke is een overbe-
kende, veel voor  komende soort in kruidenrijke 
graslanden, bermen, akkers, op dijken en onder 
heggen. Veel mensen zullen hem herkennen. Van 
de circa twaalf wilde wikkesoorten in ons land, 
heeft vogelwikke de opvallendste bloemtrossen, 
met wel tien tot dertig bloempjes per tros. Het 
felle paarsblauw van de bloemen steekt prachtig 
af tegen het groen van de grassen en kruiden 
waarmee vogelwikke zich ondersteunt. Net als 
veel andere wikkes heeft de plant een slappe 
stengel. De gevederde bladen eindigen in fijne 
bladrankjes waarmee hij zich om andere soorten 
wikkelt. Daarmee is ook meteen de herkomst 
van de naam wikke (en de Latijnse geslachts-
naam Vicia) verklaard.

De vogelwikke in Flora Batava roept een heel 
ander beeld op, namelijk van een nuttig gewas 
met uiteenlopende toepassingen. Redacteur Jan 
Kops somt zijn bevindingen op, ondersteund met 
verwijzingen naar vakliteratuur: ‘Dit is een zeer 
aangenaam voeder voor al het vee; wordt hiertoe 
door Beckman zeer aangeprezen, en volgens  

Haller in Zwitserland (…) als beestenvoeder veel 
gebruikt. De bloemen bevatten veel honig (Gme-
lin) en de duiven vallen bovenal op het zaad.’ Kops 
was als commissaris van de landbouw en later als 
eerste hoogleraar landbouwkunde altijd bezig 
met het verbeteren van de agrarische kennis van 
zijn vaderland. Bijna alle wikkes stonden bekend 
als voortreffelijk ‘beestenvoeder’. Vooral voeder-
wikke — Viccia sativa subsp. Sativa, zie p. *) werd 
om die reden veel aangeplant. Zo vermeldt Kops 
hierover: ‘De geheele plant wordt door al het vee, 
behalven varkens gaarne gegeten, (Linnaeus) en 
het is om derzelver voortreffelyke eigenschap als 
beesten-voeder, dat in sommige gedeelten van 
ons vaderland, vooral in het departement 
Utrecht, deze plant, gelyk in andere landen, 
opzettelyk gebouwd wordt’. 

Ook merkt Kops op dat de plant kan worden 
aangewend als groenbemester op schrale lan-
den. Net als andere vlinderbloemigen zoals 
lupine en klaver, verhoogt voederwikke namelijk 
het stikstofgehalte in de bodem. Dat is een 
belangrijke voedingstof voor planten. De wikkes 
gaan een symbiotische relatie aan met bacteriën 
die stikstof uit de lucht kunnen binden en die 
leven in de zogenaamde ‘stikstofwortelknolle-
tjes’ aan hun wortels. Het chemische principe van 
stikstoffixatie was Kops nog niet bekend, maar 
het gebruik van wikke als groenbemester was 
wijdverbreid, alhoewel deze nooit zo hoog gewaar-
deerd werd als rode klaver.  

Met de opkomst van kunstmest en later, rond 
de eeuwwisseling, van krachtvoer verdwijnt het 
gebruik van wikke in de landbouw. Alleen biolo-
gische boeren die volgens de principes van de 
kringlooplandbouw werken, kennen de eigen-
schappen van voederwikke en haar familieleden. 
En zo opent die bekende, bescheiden vogelwikke 
hele werelden, van de zomerse fietstochten uit 
mijn jeugd tot verdwenen boerenkennis en de 
beloftes van de kringlooplandbouw.

— EsthEr van GEldEr

Kleine brandnetel — Urtica urens

Esdoornganzenvoet — Chenopodium hybridum 

Watergentiaan — Nymphoides peltata 

Gewone hennepnetel  — Galeopsis tetrahit

8 9

Bergbasterdwederik  — Epilobium montanumBijvoet  — Artemisia vulgaris

Oeverkruid  — Littorella unifloraGele lis  — Iris pseudacorus

Beemdooievaarsbek  — Geranium pratense Kransvederkruid  — Myriophyllum verticillatum

Klimopereprijs — Veronica hederifoliaZeegroene ganzenvoet  — Chenopodium glaucum
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Hoe muren en (on)zichtbare grenzen  
onze wereld tekenen 

‘Een even mooi als leerzaam boek,  
dat alleen al opvalt door de  
uitgewerkte vormgeving’

— Traunsteiner Tagblatt

‘Een grote prestatie, een schat aan informatie 
en een spannende wereldtournee’

— Le Figaro 
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Delphine Papin & Bruno Tertrais

Atlas van de grenzen
Over muren, conflicten en onzichtbare  
scheidingslijnen

 · 60 verhelderende kaarten en infographics om de rol van grenzen  
in de wereld te ontdekken

 · Grenzen bepalen het nieuws, of het nu over migratie, oorlog of  
handel gaat

 · ‘Een onmisbaar standaardwerk om te lezen en te blijven herlezen’  
– Le Monde
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Delphine Papin is doctor 
aan het Franse Instituut 
van de geopolitiek en leidt 
de afdeling infographics en 
cartografie van de krant  
Le Monde. Ze maakte al 
verschillende atlassen, 
waaronder L’Atlas global.
Bruno Tertrais is politi coloog 
en auteur van onder andere 
Le Président et la Bombe, 
dat beloond werd met de 
Prix Brienne voor het beste 
geopolitieke boek van 2016. 
In 2010 ontving Tertrais de 
prestigieuze Vauban-prijs 
voor zijn œuvre.

In 60 nauwkeurige kaarten en infographics tekent de Atlas 
van de grenzen de boeiendste en verrassendste scheidings-
lijnen op die de wereld ooit heeft gekend. Van de streng 
bewaakte grens tussen Spanje en Marokko, via de bizarre 
Belgische mini-enclave op Nederlands grondgebied, Baarle-
Hertog, tot de enige grens – tussen Pakistan en India – die 
vanuit de ruimte te zien is. 

Grenzen hebben niet alleen onze geschiedenis bepaald, ze 
zijn ook vandaag de dag alomtegenwoordig in het nieuws. 
Brexit, de migratiecrisis, de oorlog tussen Rusland en  
Oekraïne… Het is bijna surreëel hoe we onze levens laten 
leiden door deze abstracte lijnen. Er zijn landsgrenzen,  
maritieme grenzen, politieke en culturele grenzen. Ze ver-
schuiven, verdwijnen of ontstaan uit het niets. Achter elk van 
die grenzen schuilt een bijzonder verhaal. Met fascinerende 
infographics en heldere teksten weten de auteurs als geen 
ander die verhalen te vertellen.
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Hoe 1302 een jaar voor  
de geschiedenisboeken werd 
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1302 – Het jaar van de mythe
Het volledige verhaal van de Guldensporenslag

 · Herbeleef een van de spannendste momenten uit onze  
geschiedenis als ware het een roman

 · Volledig nieuw boek van meesterverteller Rolf Falter

 · Eerste titel in nieuwe historische jaartallenreeks

Rolf Falter was achter-
eenvolgens onderzoeker, 
journalist, docent, adviseur 
van Belgische toppolitici 
en Europees ambtenaar. 
Zijn opleiding tot historicus 
leverde hem een fascinatie 
op voor het verleden, die hij 
graag ook met het publiek 
deelt. Hij publiceerde 
werken over de Belgische 
en internationale politiek, 
en historische studies over 
1302, 1830 en de geboorte 
van de Europese Unie. Met 
België, een geschiedenis 
zonder land (2012) kende hij 
ook in Nederland succes. 

1302 is een historisch jaar. Vlaanderen dankt er zelfs zijn 
feestdag aan: 11 juli, de dag waarop in Kortrijk de Gulden-
sporenslag werd uitgevochten. Lange tijd was 1302 ook het 
onderwerp van talloze polemieken en mythes. Wat maakt 1302 
zo iconisch? 

Het verhaal van 1302 begint met het economisch welvarende 
Vlaanderen dat ten prooi valt van een sluwe Franse koning. 
Maar wanneer al lang gistende spanningen in de Vlaamse 
steden tot explosie komen, stort het Franse bouwwerk in. Niet 
alleen komt er een einde aan ruim 100 jaar Franse glorie, het 
conflict zet ook een burgeroorlog in Vlaanderen in gang die 
de regio zijn economische suprematie zal kosten. 

In dit nieuwe boek brengt Rolf Falter het sleuteljaar 1302 
weergaloos tot leven. Hij verzamelt de laatste historische in-
zichten, plaatst de Guldensporenslag in de bredere tijdsgeest 
en reconstrueert een meeslepend verhaal vol onverwachte 
wendingen. Falter bewijst dat de feiten rond 1302 ook zonder 
romantisering tot de verbeelding spreken. 

Ten slotte gaat hij in op hoe die feiten eeuwen later toch een 
eigen leven zijn gaan leiden, van Consciences De leeuw van 
Vlaanderen tot de Vlaamse feestdag. 
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MARKETING: (online) lezingen en interviews •  christiaankuyvenhoven •  christiaankuyvenhoven

 Christiaan Kuyvenhoven • www.christiaankuyvenhoven.com

Het reisdagboek van een  
aspirant-maestro

‘De podcast mikt niet op een gelikt performance,  
maar verheldert wat het dirigentschap werkelijk behelst.’

— NRC
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De maestro met  
de breinaald
Op zoek naar de kunst van het dirigeren

 · Eindelijk een antwoord op de vraag: wat dóét een dirigent nu  
eigenlijk?

 · Een reis door Europa en door de tijd met 10 topmaestro’s,  
van Monteverdi’s opera’s tot Bernsteins televisieconcerten

 · Een vervolg op de gelijknamige podcast, die 20.000 luisteraars  
bereikte en een Dutch Podcast Award-nominatie binnenhaalde

Christiaan Kuyvenhoven 
is een musicus met een 
motto: ‘Great music, great 
stories!’. Als concertpianist 
en presentator staat hij 
regelmatig op de grote 
Nederlandse podia. 
Hij speelde samen met 
topdirigenten als Jaap 
van Zweden en Mariss 
Jansons. Op NPO Radio 4 
presenteerde hij 4 de Mid-
dag, en in 2021 lanceerde 
hij een eigen podcast. 

Pa-paaa-pa-paaa! Als twaalfjarig jochie hoort Christiaan 
Kuyvenhoven Mahlers Vijfde Symfonie voor de eerste keer. 
Het stuk laat hem niet meer los. De sprongen van de trompet! 
De triomfantelijke strijkers! En op de platenhoes een man in 
pandjes jas, met zijn rug naar het publiek en een stokje in de 
hand. Kleine Christiaan deed hem urenlang na, de breinaald 
van zijn oma in de aanslag, tot hij de cimbalen kon laten schal-
len op commando – BRAVO voor de maestro met de breinaald! 

Vijfentwintig jaar later is Christiaan een gevierd concertpia-
nist. Maar zijn fascinatie voor het dirigeren blijft bestaan. In 
De maestro met de breinaald zoekt hij het antwoord op de 
vraag: hoe word je een sterdirigent, anno 2023? Hij neemt je 
mee op tournee door Europa, met als reisgezellen de grote 
orkestleiders van vroeger en nu. 

Is hij klaar om zijn breinaald in te ruilen voor een echte baton? 

‘De maestro met de breinaald is een ontdekkingstocht 
in het werk van Mahler. Maar net zo goed hoor je hoe je 
de maat moet slaan en hoe zelfs een toporkest hopeloos 
kan verdwalen zonder die vreemd gesticulerende man 
vooraan.’

— De Standaard
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Literaire oproerkraaiers en  
opstandige geschriften uit de Arteveldestad 
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Lars Bernaerts & Lieselot De Taeye (red.)

Rebellie in de  
Gentse Letteren
Literaire stroppendragers  
van de middeleeuwen tot nu 

 · Een divers palet aan onderwerpen en auteurs van de  
vos Reynaerde tot Stefan Hertmans

 · Breed toegankelijk en rijkelijk geïllustreerd 

 · Met uitneembaar stadsplan en gelijknamige VRT-podcast 

Lars Bernaerts (red.)  
doceert Nederlandse  
literatuur aan de  
Universiteit Gent. Zijn 
onderzoek, onderwijs en 
publicaties focussen op 
moderne en experimentele 
literatuur in het Nederlands, 
de hedendaagse roman, 
literaire neo-avant-gardes, 
narratologie en het literaire 
hoorspel.
Lieselot De Taeye (red.) is 
een junior postdoctoraal 
onderzoeker. Haar proef-
schrift, Tegen het verzinnen, 
analyseert de experimenten 
met non-fictie in de Neder-
landstalige literatuur van de 
lange jaren zestig.

Gent is rebels, anti-autoritair, tegendraads. Een tiental 
(niet alleen Gentse) academici onderzocht of dat beeld ook 
standhoudt als je er literatuur van vroeger en nu op na slaat. 
Wonderwel, zo blijkt. Niet alleen kent en kende de stad nogal 
wat tegendraadse schrijvers (van Virginie Loveling tot Pjeeroo 
Roobjee), ook typisch Gentse personages, boeken en  
geschriften hebben een hoog rebelliegehalte. Het fileren van 
Kerk en maatschappij blijkt een hoog Gents goed. 

Rebellie in de Gentse letteren gaat in een 25-tal breed toegan-
kelijke essays dieper in op een aantal flagrante gevallen, som-
mige heel bekend, zoals Van de Vos Reynaerde, tot compleet 
onderbelicht, van de Middeleeuwen over de Tegencultuur tot 
nu, met onder meer Stefan Hertmans en Dominique De Groen. 





Actualiteit & 
Maatschappij

‘F*ck you, flik biedt een 
zorgwekkende blik op de 
toenemende agressie in onze 
samenleving. Ik werd aangegrepen 
door de beklijvende persoonlijke 
getuigenissen van de mens achter 
de agent. Een duidelijke oproep tot 
meer respect en verdraagzaamheid.’
Geert Decock – Manager E-publishing 
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 vsoapolitie •  vsoapolitie • vsoa-pol.be/geweld-tegen-politie

Politiewerk anders bekeken:  
over excessief geweld tegen agenten
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‘Vergeet vooral niet: achter elk  
uniform zit ook een mens.’

— Walter Grootaers

Vincent Gilles & Vincent Houssin

F*ck you, flik
Getuigenissen over geweld tegen de politie

 · Geweld tegen de politie is een hardnekkig maar  
onderbelicht fenomeen, met elk jaar meer dan 8000 gevallen

 · Aangrijpende verhalen van agenten die zware agressie  
hebben meegemaakt

 · Een appèl aan de maatschappij

Vincent Gilles en Vincent 
Houssin sturen de politie-
vakbond VSOA Politie/
SLPF Police aan. Hun 
campagne over de gevolgen 
van geweld tegen de politie 
ging viraal, met 35 miljoen 
views op sociale media. 
Verschillende BV’s en Wal-
lons célèbres deelden hun 
steunbetuiging, zoals Luk 
Alloo, Toby Alderweireld en 
Kody Kim.

‘Ik ben in totaal 1293 dagen werkonbekwaam geweest’, getuigt 
een politieagent. Een interventie tijdens een carnavalbal loopt 
mis, een feestvierder takelt hem zwaar toe. Hij kampt nog 
dagelijks met pijn. Zijn medische kosten lopen op, en toegang 
krijgen tot psychologische begeleiding is moeilijk. Als klap op 
de vuurpijl wordt het dossier geseponeerd zonder gevolg; de 
agressor blijft op vrije voeten...

Een politie-uniform blijkt een magneet voor geweld te zijn 
geworden. Agenten worden beschimpt, bedreigd, fysiek 
belaagd en onder vuur genomen. Elke dag stelt de politie 28 
processen-verbaal op voor geweldplegingen tegen hun eigen 
mensen. 

Dit boek geeft een gezicht aan de slachtoffers, en documen-
teert de psychologische en sociale impact van agressie tegen 
agenten. Een oproep tot meer respect, minder straffeloosheid 
en concrete acties. 
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MARKETING: lezingen en interviews • socialmediacampagne • www.echo-lotgenotenwerking.be

‘Wij zwijgen niet langer’:  
herstel na jeugdtrauma

‘Vandaag nemen wij – als overlevers, strijders, slachtoffers,  
ervaringsdeskundigen – zelf de regie en de pen in handen.’ 

— Anna Defossez, Meredith Van Overloop en Valerie Van Peel
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Valerie Van Peel, Meredith Van Overloop,  

Anna Defossez & Peter Adriaenssens

Overleven
Moed en groei na kindermishandeling  
en -misbruik

 · 13 krachtige getuigenissen door en voor overlevers

 · Met duiding door kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens 

 · Doorbreekt de oorverdovende stilte rond kindermisbruik  
en -mishandeling

Valerie Van Peel is  
politica en beleidsspecialist 
kinderbescherming.  
Anna Defossez en Meredith 
Van Overloop zijn verbon-
den aan Echo-Lotgenoten-
werking, een initiatief van 
het Vlaams Expertisecen-
trum Kindermishandeling. 
Ze zijn alle drie overlevers. 
Peter Adriaenssens is een 
voormalig kliniekhoofd en 
docent in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Hij schreef 
meerdere bestsellers over 
opvoeden en is een veel-
gevraagd opiniemaker in 
Vlaanderen.

Uit een voorzichtige schatting blijkt dat één op de tien kin-
deren te maken krijgt met misbruik of mishandeling, meestal 
binnen hun gezin. Laat dat cijfer even bezinken: dat zijn 
gemiddeld twee kinderen per klas. En het aantal meldingen 
blijft stijgen. 

Overlevers dragen de sporen van kindermishandeling een le-
ven lang met zich mee. Ze leren – of worden gedwongen – om 
te zwijgen over wat hen overkomen is. Wanneer ze spreken, 
reageert hun omgeving vaak met onmacht en onbegrip. 

Precies daarom plaatst dit boek de onverschrokken  
verhalen van overlevers centraal. Zij weigeren het stigma  
van ‘het slachtoffer’, en richten zich op groei en herstel.  
Overleven is een wake-upcall voor de samenleving. Het 
verbindt lot genoten en reikt taal aan om kindermishandeling 
bespreekbaar te maken. 

‘De boodschap dat je er niet alleen voor staat, is 
cruciaal: wij kunnen je helpen om te begrijpen  
wat je voelt, waarom je zweeg, hoe je vooruitkunt.  
Het resultaat is groei, en niet louter schade.’ 

— Peter Adriaenssens
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Een praktisch totaalplan om  
meer uit je geld te halen



Djennah Van Nieuwenhove - Let’s Talk Money

In dit boek ga je alles real and raw op  
je bord krijgen. Ik wind er geen doekjes  

om en zal jou altijd een eerlijke en  
bewuste kijk op je geldzaken geven

76 Je hebt een k*tdag  
gehad op het werk en 
beloont jezelf met een 
afhaalmaaltijd, dik 
verdiend toch? 
Add to cart.
Die leuke jurk die je  

net zag in die ad? Kopen! Je hebt 
volgende week een feestje waar je  
er flawless uit wilt zien. 
Add to cart.
De kindjes waren gisteren zo braaf en 
flink. Verdienen ze nu niet iets nieuws? 
Add to cart.
Je gaf vorige maand minder uit dan 
normaal, dus mag je deze maand  
iets extra gek doen, yay! 
Add to cart.
Je vertrekt binnenkort op vakantie en 
die bikini van twee seizoenen geleden 
kan je toch écht niet meer dragen? 
Add to cart.

Klinkt een (of meerdere) van deze 
scenario’s wel heel herkenbaar?  
Thruth bomb: geld uitgeven zit tussen 
je oren. Nee, niet de fysieke briefjes  
en munten, wel de emotionele lading 
die we er (onbewust) aan koppelen. 

Opdracht 1:
Maak een lijst van je 10 grootste 
uitgaven van de voorbije 3 maanden. 
Noteer welke reden/excuus je voor de 
aankoop gebruikte en hoeveel die 
kostte. Geef elke aankoop een cijfer, 
die heb je nodig voor de volgende 
opdracht. Heb je de smaak te pakken 
na die 10 uitgaven? Kijk dan zeker ook 
eens naar de rest van je uitgaven.

Voor we daar dieper op ingaan, wil ik  
je vragen om in je uitgaven te duiken 
met een eerste opdracht. Lees nog niet 
verder, Miss Ongeduld. Je ogen zullen 
pas echt opengaan na deze oefening.

Spill the beans: hoeveel gaf jij de 
laatste drie maanden uit aan dingen 
die je echt nodig had of verdiende? 
Enne... eerlijk zijn met jezelf he! Heb je 
niet genoeg lijntjes? Dan moet je 
misschien een beetje minder geld 
uitgeven (oeps). Of neem een extra 
A4’tje, dat kan ook.

Cijfer Wat  ik  kocht Dit  was  mijn  reden Prijs
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Macht 
Van de slagzin ‘I’ve got the power’, 
hadden ze evengoed ‘I’ve got the 
money’ kunnen maken, want laten we 
eerlijk zijn… Money rules the world. Meer 
geld betekent meer macht, zo lijkt het 
wel. Je lijkt een trapje hoger op de 
sociale ladder te staan. Aankomen op 
een feestje in een duren wagen of met 
de fiets: het geeft meteen een andere 
eerste indruk.

Het omgekeerde is ook waar. Je gevoel 
van macht en controle slinkt snel 
wanneer je er financieel magertjes 
voor staat. Stel, je gaat door een 
moeilijke periode, moet constant 
beknibbelen en vrienden of familie 
bieden je geld aan. Hoe voel jij je 
daarbij? Hoewel het ongetwijfeld een 
goedbedoeld gebaar is om je terug on 
track te krijgen, denkt je zelfbeeld daar 
anders over. Je wil die support hele-
maal niet. Je wil trots kunnen zeggen 
dat je het helemaal zelf hebt gefikst!

Opdracht 3: 
Beantwoord de volgende vragen over 
(on)macht en geld.

1  Wanneer had jij een gevoel van 
macht door geld? 
 

 

 

 

 
2  Welke uitgaven deed je toen? 

 

 

 

 
3  Wanneer had jij een gevoel  

van onmacht? 
 

 

 

 

4  Welke uitgaven deed je toen (niet)?
 

 

 

 

Veiligheid
Let’s be honest: hoe meer geld er  
op je rekening staat, hoe relaxter jij in 
het leven staat. Huisje, tuintje, kindje of 
een carrière om U tegen te zeggen... 
het smaakt allemaal net dat tikkeltje 
zoeter met een buffer op je spaar-
rekening. Geld hebben geeft je  
bestaanszekerheid. Je hoeft je geen 
zorgen te maken of er morgen eten  
op tafel staat en of je kan tanken.  
En ook de hypotheek of huur betaal  
je elke maand netjes af. Jij en je gezin 
komen niets tekort en kunnen zorge-
loos genieten van leuke uitstapjes 
samen. Tell me, willen we dat niet 
allemaal?

But beware: let op voor een vals gevoel 
van veiligheid. Het is niet omdat het 
bedrag op je rekening staat, dat je  
het zomaar kan uitgeven. Meer daar-
over in het hoofdstuk planning. 

Een spaarbuffer en een goed plan  
voor je geld zijn dus cruciaal om  
een financiële kater te vermijden.  
Aan het einde van het geld een stukje 
maand over? Not anymore: na het 
lezen van dit boek weet jij per-fect  
wat jou een veilig gevoel geeft én  
hoe je dat bereikt. 

Wat zal jou het ultieme gevoel van 
veiligheid geven? 
 

 

 

 

Welke uitgaven uit de vorige oefening 
zou je dan doen?

Wanneer ervaar jij veel financiële 
stress en wat is daar meestal de 
oorzaak van?
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En? Geschrokken? I know. Voor je  
jezelf nu voor de kop slaat: don’t.  
Geld uitgeven is, zoals je net las,  
een emotionele beslissing. En: hele-
maal menselijk. Louter rationeel 
handelen zou van jou een robot 
maken. En zolang jij niet aan het 
stopcontact hoeft te gaan hangen  
om op te laden, ben jij nog altijd een 
vrouw van vlees en bloed en mag je 
jezelf gelukkig prijzen met die brede 
waaier aan emoties. Ze beïnvloeden 
ons nu eenmaal enorm. Om van  
die extra leuke factor die we als  
vrouw hebben nog maar te zwijgen... 
hormonen, anyone?! 

In theorie is minder geld uitgeven  
aan nutteloze dingen poepsimpel:  
je doet het gewoon niet meer. Niet 
meer uiteten gaan. Vaker de fiets 
nemen. Geen A-merken meer kopen. 
Nu, dat is precies het probleem met 
een theorie he: de werkelijkheid is 
totaal andere koek. 

Geld uitgeven is volgens vele psycho-
logen dan ook veel meer dan gewoon 
een briefje uit je portemonnee halen  

of je bankkaart in een toestel steken. 
We geven het grootste deel van ons 
geld namelijk uit om aan bepaalde 
behoeften te voldoen. Volgens psy-
choloog Adrian Furnham, hoogleraar 
aan University College London, kan je 
die behoeften onderverdelen in vier 
categorieën:

Liefde 
Macht
Veiligheid
Vrijheid

Liefde
*PLING* een berichtje op je telefoon. Je 
kijkt wie het is en je hart gaat meteen 
sneller slaan: your significant other!  
Je glimlacht en lijkt wel op wolkjes te 
lopen. Wat je nu voelt, is het effect van 
dopamine, jouw gelukshormoon.

Datzelfde gevoel krijg je ook wanneer 
je iemand die je graag ziet cadeautjes 
geeft, of er zelf krijgt. Geef toe, niets zo 
bijzonder als je partner die plots uit  
het niets met een grote bos bloemen 
voor de deur staat, toch? It has love 
written all over it!

Wat dat met geld te maken heeft? 
Wel… alles. Wij mensen hebben van 
nature de neiging om ergens bij te 
willen horen en liefde en geluk te 
ervaren. Precies waarom we veel  
geld uitgeven aan dingen die we zelf 
niet nodig hebben of ons niet kunnen 
permitteren. Cru gezegd leven we 
soms boven onze stand voor de 
goedkeuring van een ander. 

“ Liefde is niet te koop, maar toch  
het kostbaarste dat er is” 

- Onbekend

Hoewel je liefde an sich niet kan  
kopen, kan je wel je geld gebruiken  
om je liefde voor iemand uit te drukken. 
Een uitje naar de sauna met je partner 
bijvoorbeeld. Of je kind het nieuwste 
gadget cadeau doen omdat je die 
slaande ruzie van gisteren wilt goed-
maken. En dan mogen we de belang-

rijkste natuurlijk niet vergeten: zelfliefde. 
Ook dat kan je handenvol geld kosten, 
kijk maar eens in je kleerkast. Guilty as 
charged.

Tijd om die liefdesaankopen eens 
onder de loep te nemen. Neem de  
lijst die je in de vorige oefening invulde 
erbij. Ga even na welke aankopen (on)
rechtstreeks terug te leiden zijn naar 
liefde, graag zien of gezien worden of 
het ‘kopen’ van iemands goedkeuring. 

Opdracht 2:
Noteer hieronder de cijfers van de 
aankopen uit de vorige oefening die 
voor jou bij het thema ‘liefde’ horen:

In theorie is  
minder geld  
uitgeven aan  
nutteloze dingen 
poepsimpel: je 
doet het gewoon 
niet meer.
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“Jij hebt niets 
of niemand  
nodig ‘cause 

you have  
money in your  

pocket.”

Vrijheid 
Vrijheid betekent voor iedereen iets 
anders. Voor de een is het de wereld 
rondreizen. Voor de ander is het in de 
zetel ploffen wanneer ie wilt en niet 
werken. En voor jou is het misschien 
spontaan op restaurant gaan en  
volop genieten van de vrijheid die  
jouw geld je geeft.

De vrijheidsmedaille heeft twee  
kanten: voldoende en onvoldoende 
geld. Met voldoende geld wordt een 
spontaan uitje met vriendinnen een 
moment om 100% te genieten. Hapjes 
en cava? Check! Moet je anderzijds 
elke euro twee keer omdraaien? Dan 
zeg je hoogstwaarschijnlijk sneller  
nee of vertrek je zwetend van de stress. 
En geniet je logischerwijs veel minder 
van het tripje. 

In short: geld maakt je niet langer 
afhankelijk van andere personen of 
diensten om te doen wat je wil. Goes-
ting om naar zee te rijden? Spring  
in je wagen en go. Geen obstakels  
op de weg, geen zorgen, jij hebt  
niets of niemand nodig ‘cause you 
have money in your pocket.

Good to know: vind je het moeilijk  
om je budget bij te stellen of zuiniger  
te leven? Dan is de kans groot dat  
dat voelt alsof je je vrijheid en/of 
comfort in je leven moet beperken.  
Hoe sneller je je van dat patroon 
bewust bent, hoe eenvoudiger je  
de mentale switch maakt.

Wat geeft jou het gevoel van vrijheid 
en hoeveel geld heb je daar al dan 
niet voor nodig? 
 

 

 

Welke uitgaven uit de eerste oefening 
zijn hier een bewijs van?
 

 

 

Wanneer krijg jij het gevoel dat je 
vrijheid beperkt wordt?
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Van de slagzin ‘I’ve got the power’, 
hadden ze evengoed ‘I’ve got the 
money’ kunnen maken, want laten we 
eerlijk zijn… Money rules the world. Meer 
geld betekent meer macht, zo lijkt het 
wel. Je lijkt een trapje hoger op de 
sociale ladder te staan. Aankomen op 
een feestje in een duren wagen of met 
de fiets: het geeft meteen een andere 
eerste indruk.

Het omgekeerde is ook waar. Je gevoel 
van macht en controle slinkt snel 
wanneer je er financieel magertjes 
voor staat. Stel, je gaat door een 
moeilijke periode, moet constant 
beknibbelen en vrienden of familie 
bieden je geld aan. Hoe voel jij je 
daarbij? Hoewel het ongetwijfeld een 
goedbedoeld gebaar is om je terug on 
track te krijgen, denkt je zelfbeeld daar 
anders over. Je wil die support hele-
maal niet. Je wil trots kunnen zeggen 
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En ook de hypotheek of huur betaal  
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voor je geld zijn dus cruciaal om  
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maand over? Not anymore: na het 
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hoe je dat bereikt. 
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stopcontact hoeft te gaan hangen  
om op te laden, ben jij nog altijd een 
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waaier aan emoties. Ze beïnvloeden 
ons nu eenmaal enorm. Om van  
die extra leuke factor die we als  
vrouw hebben nog maar te zwijgen... 
hormonen, anyone?! 

In theorie is minder geld uitgeven  
aan nutteloze dingen poepsimpel:  
je doet het gewoon niet meer. Niet 
meer uiteten gaan. Vaker de fiets 
nemen. Geen A-merken meer kopen. 
Nu, dat is precies het probleem met 
een theorie he: de werkelijkheid is 
totaal andere koek. 
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een briefje uit je portemonnee halen  

of je bankkaart in een toestel steken. 
We geven het grootste deel van ons 
geld namelijk uit om aan bepaalde 
behoeften te voldoen. Volgens psy-
choloog Adrian Furnham, hoogleraar 
aan University College London, kan je 
die behoeften onderverdelen in vier 
categorieën:

Liefde 
Macht
Veiligheid
Vrijheid

Liefde
*PLING* een berichtje op je telefoon. Je 
kijkt wie het is en je hart gaat meteen 
sneller slaan: your significant other!  
Je glimlacht en lijkt wel op wolkjes te 
lopen. Wat je nu voelt, is het effect van 
dopamine, jouw gelukshormoon.

Datzelfde gevoel krijg je ook wanneer 
je iemand die je graag ziet cadeautjes 
geeft, of er zelf krijgt. Geef toe, niets zo 
bijzonder als je partner die plots uit  
het niets met een grote bos bloemen 
voor de deur staat, toch? It has love 
written all over it!

Wat dat met geld te maken heeft? 
Wel… alles. Wij mensen hebben van 
nature de neiging om ergens bij te 
willen horen en liefde en geluk te 
ervaren. Precies waarom we veel  
geld uitgeven aan dingen die we zelf 
niet nodig hebben of ons niet kunnen 
permitteren. Cru gezegd leven we 
soms boven onze stand voor de 
goedkeuring van een ander. 

“ Liefde is niet te koop, maar toch  
het kostbaarste dat er is” 

- Onbekend

Hoewel je liefde an sich niet kan  
kopen, kan je wel je geld gebruiken  
om je liefde voor iemand uit te drukken. 
Een uitje naar de sauna met je partner 
bijvoorbeeld. Of je kind het nieuwste 
gadget cadeau doen omdat je die 
slaande ruzie van gisteren wilt goed-
maken. En dan mogen we de belang-

rijkste natuurlijk niet vergeten: zelfliefde. 
Ook dat kan je handenvol geld kosten, 
kijk maar eens in je kleerkast. Guilty as 
charged.

Tijd om die liefdesaankopen eens 
onder de loep te nemen. Neem de  
lijst die je in de vorige oefening invulde 
erbij. Ga even na welke aankopen (on)
rechtstreeks terug te leiden zijn naar 
liefde, graag zien of gezien worden of 
het ‘kopen’ van iemands goedkeuring. 

Opdracht 2:
Noteer hieronder de cijfers van de 
aankopen uit de vorige oefening die 
voor jou bij het thema ‘liefde’ horen:
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Vrijheid 
Vrijheid betekent voor iedereen iets 
anders. Voor de een is het de wereld 
rondreizen. Voor de ander is het in de 
zetel ploffen wanneer ie wilt en niet 
werken. En voor jou is het misschien 
spontaan op restaurant gaan en  
volop genieten van de vrijheid die  
jouw geld je geeft.

De vrijheidsmedaille heeft twee  
kanten: voldoende en onvoldoende 
geld. Met voldoende geld wordt een 
spontaan uitje met vriendinnen een 
moment om 100% te genieten. Hapjes 
en cava? Check! Moet je anderzijds 
elke euro twee keer omdraaien? Dan 
zeg je hoogstwaarschijnlijk sneller  
nee of vertrek je zwetend van de stress. 
En geniet je logischerwijs veel minder 
van het tripje. 

In short: geld maakt je niet langer 
afhankelijk van andere personen of 
diensten om te doen wat je wil. Goes-
ting om naar zee te rijden? Spring  
in je wagen en go. Geen obstakels  
op de weg, geen zorgen, jij hebt  
niets of niemand nodig ‘cause you 
have money in your pocket.

Good to know: vind je het moeilijk  
om je budget bij te stellen of zuiniger  
te leven? Dan is de kans groot dat  
dat voelt alsof je je vrijheid en/of 
comfort in je leven moet beperken.  
Hoe sneller je je van dat patroon 
bewust bent, hoe eenvoudiger je  
de mentale switch maakt.

Wat geeft jou het gevoel van vrijheid 
en hoeveel geld heb je daar al dan 
niet voor nodig? 
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Djennah Van Nieuwenhoven

Let’s talk money
De gids die van jou een financieel  
zelfverzekerde vrouw maakt

 · Een concreet en haalbaar plan om je dagelijkse financiën  
beter aan te pakken

 · Ga meteen aan de slag met toegankelijke schema’s en  
efficiënte opdrachten 

 · De auteur heeft een succesvolle Money Academy en podcast

Djennah Van Nieuwenhove 
is budgetcoach, financieel 
trainer en ervaringsdes-
kundige. Na zelf diep in 
de schulden te hebben 
gezeten, verdiepte ze zich 
in de financiële psychologie. 
Met Budget Brunette maakt 
ze het haar missie om geld 
voor iedereen een leuk en 
bespreekbaar onderwerp te 
maken. 

Met Let’s talk money wil budgetcoach Djennah Van  
Nieuwenhove (aka Budget Brunette) vrouwen helpen om hun 
relatie met geld te verbeteren. In klare taal en met de nodige 
humor belicht ze alle aspecten van je geldzaken: van dagelijks 
budgetbeheer tot het opstellen van een haalbaar spaarplan, 
van je persoonlijke relatie met geld tot de confrontatie met je 
spendeergedrag.

In een wereld waar het thema ‘geld’ nog te veel aan mannen 
wordt overgelaten, wil Djennah vrouwen empoweren om zelf 
aan de slag te gaan. De nodige financiële theorie wordt afge-
wisseld met vragen en opdrachten, zodat je het vanaf nu écht 
anders kan aanpakken! 



Slimmer omgaan met je geld

Een huis kopen zou niet moeilijk mogen zijn 
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8345 2

– met actuele cijfers –

Investeren in de derde helft van je leven
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8471 8
– reeks 35.000+ ex. verkocht –

Investeren in de tweede helft van je leven 
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8868 6 

– geactualiseerd 2022 –

Investeren in de eerste helft van je leven 
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8585 2 

– geactualiseerd 2022 –

 Voor huizenjagers  
 en renteniers 

 Voor veertigers  
 en vijftigers 

 Voor zestigplussers  
 en hun kinderen 

 Voor twintigers  
 en jonge ouders 



in uitdagende tijden

Iedereen belegger
€ 24,99 I isbn 978 94 014 2861 3

– 10de druk –

Verdubbel je geld in vijf jaar 
€ 22,99 I isbn 978 94 014 6441 3 

– 7de druk –

De kaviaarformule 
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8556 2
– unaniem lovende recensies –

Investeren in crypto 
€ 24,99 I isbn 978 94 014 8644 6

– nieuw –

 Voor een evenwichtige  
 digitale portefeuille 

 Voor een beursstrategie  
 die bij je past 

 Voor een roadmap  
 naar de beste aandelen 

 Voor basisprincipes  
 en praktische tips 
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De authentieke successtrategie  
voor ondernemers op Instagram

 
€ 22,99 | mei 2023
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 16 mm | ca. 176 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 8905 8 | themacode: WJ, UDBS | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: socialmediacampagne •  nies_cools – 14,7K volgers • www.theinstagramacademy.be
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Nies Cools

The Instagram Academy
Van ik-doe-maar-wat naar Insta-succes  
voor ondernemers

 · De no-nonsense gids voor meer bereik, meer omzet en meer plezier 
op Instagram

 · Socialemediacoach Nies (15K volgers) begeleidde al meer dan  
2000 ondernemers

 · Instagram is hét groeiplatform voor (beginnende) ondernemers

Nies Cools begeleidde  
al meer dan 2000 onder-
nemers als socialmedia-
coach na zelf te pionieren 
als succesvol reisblogger  
(@Reismicrobe: 15K).  
Ondertussen is ze ook 
allround ondernemerscoach: 
op haar Instagram geeft 
ze bijna 15.000 volgers 
regelmatig tips over onder-
nemen. 

The Instagram Academy is een praktisch handboek voor 
iedere ondernemer die op Instagram zijn (personal) brand wil 
versterken. Een mooie foto posten kunnen we ondertussen 
allemaal wel, maar hoe maak je die ook doelgericht voor jouw 
publiek? Wat is nu de meest efficiënte manier om je content 
te plannen? En zijn Instagram Lives en Reels nu wel of niet de 
(tijds)investering waard?

Socialemediacoach Nies Cools leert je alles wat je moet weten 
over ’s werelds grootste uithangbord voor ondernemers. 
Denk: de zin en onzin van algoritmes en hashtags, de voor- en 
nadelen van advertenties en collabs, tips voor goede story’s 
en een sterke bio en nog veel meer. Telkens met duidelijke 
voorbeelden en veel schwung, want Instagram moet in de 
eerste plaats leuk blijven! 
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€ 24,99 | april 2023
paperback | vierkleurendruk | 225 x 170 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 681/801  
isbn 978 94 014 8470 1 | themacode: DNBB1 | e-boek beschikbaar

De ondernemers- en levenslessen van 
topindustrieel Willy Naessens
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Willy Naessens

Mijn tien geboden
Een leven als ondernemer

 · Willy Naessens is een van de meest succesvolle en flamboyante  
zakenmensen van Vlaanderen

 · Een bundeling van zijn 10 belangrijkste lessen voor jonge en  
ervaren ondernemers

 · Doorspekt met honderden anekdotes én sprekende beelden  
uit zijn leven 

Willy Naessens startte als 
kippenkweker in 1964. 
Vandaag is hij eigenaar van 
een groep in industrie-  
en zwembadenbouw en de 
distributie van voedings-
waren, met meer dan 2300 
medewerkers. Hij werd 
vooral bekend bij het grote 
publiek door het programma 
The Sky is the Limit en talloze 
andere mediaoptredens, 
onder meer als paarden-  
en koetsliefhebber. In 2018 
stapte hij in het huwelijks-
bootje met Marie-Jeanne.

Willy Naessens is om meer dan één reden een monument 
in het Vlaamse ondernemerslandschap. Van nul begonnen, 
bouwde hij een veelzijdig én gediversifieerd concern uit. 
Zijn visie op ondernemerschap berust op een no nonsense-
aanpak, gezond verstand en ‘osan deure doen’. Gemotiveerde 
medewerkers zijn daarbij een belangrijke pijler. Voor hen gaat 
hij door het vuur en vice versa. 

In dit boek vat hij zijn ondernemersrecept samen dat als mo-
del kan worden gehanteerd voor bedrijven uit allerlei secto-
ren. Het wordt doorspekt met de successen én tegenslagen 
uit zijn persoonlijk leven en anekdotes van tientallen vrienden 
en getuigen.

De 10 geboden van Willy Naessens
1. Wees gezond en gelukkig
2. Wees ambitieus en gemotiveerd
3. Werk hard
4. Zie en bestudeer kansen
5. Omring je met bekwame medewerkers
6. Delegeer goed
7. Volg je concurrenten
8. Besteed geld en tijd aan PR
9. Draag zorg voor je bedrijfsimago
10. Ga mee met je tijd
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€ 21,99 | februari 2022
paperback | 210 x 140 x 17 mm | ca. 224 pp. | nur 704  
isbn 978 94 014 9120 4 | themacode: QRVS1 | e-boek beschikbaar

MARKETING: Coëditie voor Nederland met Adveniat

Wat 10 jaar Paus Franciscus 
heeft betekend voor kerk en wereld
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Tom Zwaenepoel is werk-
zaam aan de Universiteit van 
Gent en de Abdijschool van 
Zevenkerken. Hij schrijft 
boeken over religieuze en 
spirituele thema’s en is  
gespecialiseerd in het  
pausdom en het Vaticaan.  
Bij Uitgeverij Lannoo  
ver schenen onder meer  
Kleine encyclopedie van het  
Vaticaan, Hoe mooi zou het 
zijn en Mag het iets meer zijn?

Aan de hand van een thematisch ABC maakt Tom Zwaenepoel 
een balans op van één decennium Argentijns pontificaat. 
Heeft zijn ‘revolutie’ het logge bestuursapparaat van de Kerk 
voldoende kunnen hervormen? Heeft hij de door schandalen 
geteisterde Kerk geloofwaardiger kunnen maken? Hoe is hij 
omgegaan met de intriges achter de Vaticaanse muren en de 
steeds toenemende spanningen tussen de ‘conservatieve’ en 
‘progressieve’ vleugel? Heeft hij vooruitgang geboekt in de 
interreligieuze dialoog? 

Ook zijn kijk op de wereld wordt onder de aandacht gebracht: 
de onrechtvaardigheid door de kloof tussen rijk en arm, het 
migratievraagstuk, de wereldvrede...

Een greep uit de gesprekspartners:
Antoine Bodar, Mgr. Johan Bonny, Khalid Benhaddou,  
Hilde Crevits, Benjamin Dalle, Mgr. Gerard de Korte, Kardinaal 
Jozef De Kesel, Karlijn Demasure, Peter Decroubele,  
Stijn Fens, Mgr. Jan Hendriks, Patrick Renault, Marcel Sarot, 
Nikolaas Sintobin, Andrea Vreede, Herman Van Rompuy,  
Paul van Geest, Rik Van de Walle, Caroline Weijers,  
Jan Wouters, Kees Zevenbergen.

 · Op 13 maart 2023 zal Jorge Mario Bergoglio 10 jaar tot paus  
verkozen zijn

 · Heeft Franciscus een wezenlijk verschil kunnen maken voor  
kerk en maatschappij? 

 · De auteur spreekt hierover met een 40-tal gesprekspartners  
uit Vlaanderen en Nederland

Tom Zwaenepoel

Tegen de stroom in
Een veelzijdige balans van 10 jaar  
Paus Franciscus





Persoonlijke 
groei

‘Wat als we zonder meer zouden 
aannemen dat we een goede 
moeder zijn én andere moeders 
positief zouden steunen in deze 
rol? Zou onze wereld en onze 
omgeving niet een klein beetje 
lichter zijn? Imposter moeder 
normaliseert je zelftwijfel!’
An Declercq – HR-Manager 
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‘Alle vooroordelen die ingebakken zitten in onze samenleving, 
soms cultureel bepaald, soms universeel, hebben we meestal 

niet nodig. Ze voeden onze onzekerheden en ze helpen je  
allesbehalve de moeder zijn die je wilt zijn.’

— Hanan Challouki

 
€ 22,99 | mei 2023
paperback | 230 x 150 x 13 mm | ca. 192 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 8824 2 | themacode: VFXC, YXP | e-boek beschikbaar
 
MARKETING:  Hanan Challouki •  Hananchallouki  – 6K volgers • www.hananchallouki.com 

Een openhartig relaas over  
het eerste jaar als moeder 
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Amper zes jaar geleden 
studeerde Hanan Challouki 
(29) af als master in  
de communicatieweten-
schappen. Sindsdien heeft 
ze een indrukwekkend par-
cours afgelegd en met haar 
huidige bedrijf Inclusified 
heeft ze grote klanten als 
Netflix, Brussels Airport 
en de Vlaamse overheid 
in de portefeuille. In volle 
corona tijd werd ze host van 
haar eigen podcast Wat Zij 
Wil, een interview reeks met 
inspirerende vrouwen, én 
auteur van haar eerste boek 
Inclusieve Communicatie.

De wereld kent Hanan Challouki als een mondige vrouw met 
een succesvolle onderneming. Ze geeft 60 keynotes per jaar 
en staat regelmatig in de schijnwerpers. Toch smolt die zelf-
zekerheid razendsnel op het moment dat ze moeder werd: ‘Ik 
wilde opeens het allerliefste zwijgen. Omdat ik plots bang was 
om het verkeerde te zeggen, en er genadeloos op afgerekend 
te worden.’

In dit boek vertelt ze openhartig over dat onzekere eerste 
jaar als moeder. Aan de hand van zo’n 30 typische uitspraken 
en hardnekkige clichés legt ze de vinger op de kwetsbare 
plekken die voor elke moeder herkenbaar zijn. Een hoofdrol 
is daarbij weggelegd voor haar eigen (Marokkaanse) moeder 
en de no-nonsense attitude waarmee die haar tien kinderen 
grootbracht, een schril contrast met de druk die prille moe-
ders vandaag ervaren. Zo is Imposter moeder ook een verhaal 
over generatieverschillen en culturele tradities, over oer-
moeders en moslimmama’s. En vooral: een warm pleidooi om 
vanuit die diverse perspectieven het perfecte moederschap te 
relativeren.

 · Het moederschap vanuit een origineel perspectief en met een  
relativerende knipoog

 · Doortastend geschreven aan de hand van 30 typische uitspraken  
en hardnekkige vooroordelen

 · Met speelse illustraties van cartooniste Chrostin,  
aka Christina De Witte (87K volgers)

Hanan Challouki

Imposter moeder
Een inclusief verhaal over de onzekerheden 
van het ouderschap
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€ 24,99 | maart 2023
paperback | 240 x 155 x 18 mm | ca. 240 pp. | nur 854/770  
isbn 978 94 014 9084 9 | themacode: VFXC, VFJP | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: lezingen en interviews • boekvoorstelling • socialmediacampagne 
communicatie via beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties

Toegankelijk basisboek over  
dwanggedachten bij kinderen
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Dr. Else de Haan is emeritus 
hoogleraar cognitieve  
gedrags therapie bij kinderen 
en adolescenten. 
Dr. Lidewij Wouters is  
gz-psycholoog en onder-
zoeker bij Accare, Groningen. 
Ze schreven dit boek samen 
met Roos van Eik, psycho-
loge en moeder van een 
dochter met OCD.

Julie is 9 als ze een ernstige dwangstoornis krijgt. Haar 
ouders helpen haar zo goed mogelijk, maar lopen tegen heel 
wat problemen en vragen aan. Ze staan hier niet alleen in. Veel 
ouders die een kind hebben met OCD lopen tegen dezelfde 
uitdagingen aan. De problemen, vragen en emoties van die 
ouders staan in dit boek centraal. 

Dit boek brengt het verhaal van Julie, rauw en onversneden. 
Twee psychologen die uitgebreide ervaring hebben in het 
begeleiden van kinderen met een dwangstoornis geven de 
nodige duiding.

Wanneer wordt dwang een probleem? Welke behandeling is 
mogelijk? Hoe kun je als ouder het beste reageren? En wat 
betekent het voor de rest van je gezin? 

Een boek dat herkenning en steun biedt aan ouders van 
kinderen met een dwangstoornis, zodat ze zich minder alleen 
voelen staan.

 · Veel kinderen lijden – vaak onopgemerkt – onder dwanggedachten 
en dwanghandelingen

 · De impact van OCD op het kind en de rest van het gezin is  
ontzettend groot

 · Geschreven door een ervaringsdeskundige ouder en twee experts: 
uiterst herkenbaar en tegelijkertijd stevig onderbouwd

Else de Haan, Lidewij Wolters & Roos van Eik 

Mijn kind heeft OCD
Als dwang het leven van je kind beheerst

In dezelfde reeks
Hoogbegaafd – 30.000 ex verkocht

€ 22,99 | isbn 978 94 014 0690 1

Mijn kind heeft autisme – 20.000 ex verkocht

€ 24,99 | isbn 978 94 014 2441 7



9
7
8
9
4
0
1
4
8
4
6
5
7

Over Activeer je nervus vagus:

‘Leest als een trein, heel helder en praktisch 
toepasbaar.’ 

— Gina Peeters, coach en auteur van ‘Positieve intelligentie’

‘Porges beschreef de polyvagaaltheorie,  
Luc Swinnen vertaalt deze naar toeganke-
lijke, vlot leesbare en begrijpbare taal.  
Meer nog: hij geeft ook oefeningen om met 
dit lichaamseigen instrument stressklachten 
te beheersen.’

— Dr. Celia Vanzandweghe, kinder- en jeugdpsychiater

 
€ 24,99 | mei 2023
paperback met flappen | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 770  
isbn 978 94 014 8465 7 | themacode: VFJS, VFJP, MKPB | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: lezingen en interviews • boekvoorstelling • socialmediacampagne

Het nieuwe boek van bestsellerauteur Luc Swinnen 
over de helende kracht van de nervus vagus
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In zijn bestseller Activeer je nervus vagus liet stressexpert 
Luc Swinnen Vlaanderen en Nederland kennismaken met de 
nervus vagus, een zenuw die door je hele lijf loopt en je brein 
in contact brengt met al je organen.

In dit nieuwe boek toont hij hoe je actief aan de slag kunt met 
je nervus vagus om uiteenlopende problemen als stress, burn-
out, trauma, prikkelbare darm, ontstekingen en chronische 
vermoeidheid te lijf te gaan. Aan de hand van concrete tips en 
oefeningen kun je onmiddellijk aan de slag. Het resultaat? Een 
gezonder, rustiger en gelukkiger leven!

 · Van Activeer je nervus vagus zijn meer dan 15.000 ex. verkocht

 · Voor de lezers van Traumasporen en Overprikkeld brein

 · Met veel nieuwe oefeningen en praktische tips

Luc Swinnen 

Versterk je nervus vagus
Actief aan de slag met de polyvagaaltheorie

Van dezelfde auteur
Activeer je nervus vagus – Zevende druk

€ 22,99 | isbn 978 94 014 7625 6

Rust voor je brein – Vierde druk

€ 22,99 | isbn 978 94 014 6593 9
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Dr. Luc Swinnen is een  
internationaal erkende  
expert op het vlak van 
stress en burn-out. Hij weet 
als geen ander wetenschap-
pelijke inzichten te vertalen 
naar een breed publiek. Van 
zijn boeken werden al vele 
tienduizenden exemplaren 
verkocht.
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€ 19,99 | maart 2023
hardcover | 185 x 135 x 10 mm | ca. 96 pp. | nur 370  
isbn 978 94 014 8506 7 | themacode: WZG, VFJX
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

 kriebelsessies – 10K volgers, pamsteenwijk – 12K volgers 

Een hedendaagse parabel  
over afscheid nemen

‘[Bij de gedichten van Evangeline] heb ik het gevoel dat er iemand hetzelfde 
gevoel als ik doormaakt, alsof zij in je hoofd kan kijken. En het verbaast mij dat 

er mensen zijn zoals haar die exact kunnen verwoorden wat ik voel.’

— Chrostin, in Winteruur
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Op een dag was het weg. 
Niet verloren, niet kwijt. Weg.
Ik weet niet goed hoe dat kan. 
Wat ik nu dan moet.

Vroeg of laat dringt verlies in elk leven binnen. Verlies  
verlamt, het raast en verstilt, het kan voelen als een eenzaam 
en eindeloos vallen. En woorden schieten vaak tekort. 

In Het gaat, denk ik, over maakt Evangeline Agape plaats voor 
verdriet, het hare en het jouwe. Ze verbeeldt de fasen van de 
rouw als een lange, moeilijke tocht. Met poëtische precisie 
biedt ze troost, houvast en het vertrouwen dat ook dit gevoel 
zal overgaan, zolang je de ene voet voor de andere blijft zetten. 

 · Dichter Evangeline Agape neemt je mee langs de vijf fasen  
van rouw 

 · Gevoelig geïllustreerd door Nederlands tekentalent Pam Steenwijk

 · Een boekje vol kwetsbaarheid en warmte, voor iedereen die het 
moeilijk vindt om los te laten

Evangeline Agape

Het gaat, denk ik, over
Over liefde, verlies en beetje bij beetje loslaten

Evangeline Agape is een 
Antwerpse schrijver en 
illustrator. Onder de naam  
@kriebelsessies deelt ze 
haar gevoelens, gedachten 
en twijfels op Instagram,  
in woord en beeld. 
Pam Steenwijk is een 
tekenaar uit Tilburg. Met 
haar werk wil zij ontastbare 
dingen zichtbaar maken.  
Dit is haar eerste boek.
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‘Bewegen is het beste medicijn zonder negatieve bijwerkingen 

(en zonder een moeilijk op te vouwen bijsluiter).’

— Ulla Lust

 
€ 24,99 | februari 2023
paperback | 240 x 170 x 13 mm | ca. 144 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 8844 0 | themacode: VS | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

 Ullalust •  ulla_lust • www.ullalust.be 

Durf je leven weer te starten na kanker 



WAT  I S  K A N K E R ?
 De kans is heel groot dat je iemand bent die weet wat kanker is. 

Dat je het aan de lijve ondervindt of hebt ondervonden. Of dat je iemand, 

waarbij je nauw betrokken bent, kent die het meemaakt. Maar voor diegene 

die er toch nog wat duidelijkheid over willen krijgen, hierbij wat theorie over 

wat kanker nu precies is. Ik hou het simpel. Beloofd.

Het begint bij één cel. Iets heel minuscuuls. Kleiner dan een stipje. Ik kleur 

ze graag roze, geen idee waarom, het zal door die roze bril zijn zeker? Zo’n 

cel is iets fenomenaals, een wonder, iets bovenmenselijks. Die ene minus-

cule roze cel bevat namelijk heel wat informatie, want in dat kleine stipje 

vinden we onze chromosomen terug. Die bevatten op hun beurt ons DNA. 

DNA kun je zien als een unieke genetische code waarin je informatie kunt 

terugvinden over jouw verleden, zoals wie je voorouders waren. Maar je 

vindt er ook informatie over wat je doorgeeft naar de toekomst. Welke kleur 

van ogen zullen je kinderen hebben? 

Er bestaan heel wat soorten cellen. Je hebt huidcellen, spiercellen, haarcel-

len, noem maar op. Elke cel heeft zijn eigen functie.

Maar wat alle cellen gemeenschappelijk hebben is dat ze zich kunnen delen 

in twee identieke cellen, met perfect dezelfde gegevens en perfect dezelfde 

code. Eén cel wordt twee cellen, twee worden er vier, vier worden er acht, 

en ga zo maar door. Tot we een volwassen lichaam bekomen dat bestaat uit 

ongeveer 40.000.000.000.000 (veertigduizend miljard!) cellen. Elk celletje 

is gevuld met jouw verhaal over het verleden en over de toekomst.

Even terug naar die ene roze cel met die unieke code. In die unieke code 

staat ook geprogrammeerd wanneer deze bepaalde cel moet afsterven. 

Onze rode bloedcellen leven ongeveer honderd dagen. Ondertussen weet 

de wetenschap dat er 2,5 miljoen nieuwe rode bloedcellen worden aange-

maakt per seconde. PER SECONDE. 

Als we kijken naar onze darm-, long- en huidcellen zien we ongeveer het-

zelfde scenario. Terwijl je dit aan het lezen bent zijn jouw lichaamscellen dus 

constant bezig met zich te delen en zo je lichaam opnieuw aan het opbou-

wen. 

Als je hier even bij stilstaat is het heel normaal dat er heel af en toe iets fout 

6 7

IN
L

E
ID

IN
G

40.000.000.000.000

ELK CELLETJE IS GEVULD MET JOUW 
VERHAAL OVER HET VERLEDEN EN OVER 
DE TOEKOMST.
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In Bewegen na kanker richt Ulla Lust zich niet alleen op 
kankersurvivors – mensen bij wie de behandeling voorbij is 
– maar op iedereen die na een langere ziekte de wil heeft om 
weer actief in het leven te staan, weer zijn/haar werktaken wil 
aankunnen, het sociale leven weer ten volle wil beleven, op 
zoek wil gaan naar mogelijkheden en oplossingen... 

Na een uitgebreide inleiding over het belang van beweging 
past Ulla een concreet achtstappenplan toe, een handleiding 
die (kanker)patiënten helpt zoeken naar de juiste prikkels en 
motivatie om te durven (her)starten, bewegen, genieten. 

 · Een handleiding voor de juiste prikkels en motivatie om te  
durven starten, bewegen, genieten na ziekte 

 · Een positieve leidraad met concrete, praktische tips en fijne  
anekdotes

 · Geschreven door een bewegingscoach oncologie 

Ulla Lust

Bewegen na kanker
In 8 stappen naar meer energie
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Ulla Lust kreeg in 2005  
de diagnose borstkanker. 
Nu werkt ze als bewegings-
coach oncologie. Het is haar 
missie om vooral kanker-
survivors te helpen weer 
actief gezond(er) te worden 
door hen te motiveren om te 
bewegen, op hun manier, op 
hun tempo. 
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‘Voor mij betekent seksueel empowered zijn seksueel in je kracht staan.  
Dat is wat ik je in dit boek hoop te tonen: hoe je in touch kunt zijn met 
 je sensuele en seksuele zelf, en hoe dat je leven zoveel leuker maakt!’

— Michelle Hufkens

Een holistische kijk op intimiteit  
en seksuele zelfzorg

 
€ 22,99 | maart 2023
paperback met flappen | 200 x 148 x 15 mm | ca. 192 pp. | nur 770  
isbn 978 94 014 9085 6 | themacode: VFVC, JMU | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: lezingen en interviews • socialmediacampagne •  intimichi • www.intimichi.com 
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‘Hoe kun je een fijne, duurzame seksuele relatie met  
jezelf en je partner(s) uitbouwen? Dat is de centrale 
vraag in het werk van Michelle. In dit boek gidst ze je 
lieflijk van probleem naar plezier.’

— Wim Slabbinck, seksuoloog 

Wil je lekker in je lichaam zitten, zonder schaamte? Wil je je 
seksleven verrijken en nieuwe ervaringen opdoen? En wil je  
op een open manier hierover met je partner kunnen praten?

Het is de missie van seksuologe Michelle Hufkens: mensen 
helpen om zichzelf beter te leren kennen op seksueel vlak, 
zodat ze de intieme relatie met zichzelf én met de ander kun-
nen versterken en zo een leuker en gelukkiger leven kunnen 
leiden. 

In dit boek helpt ze je stap voor stap om jouw persoonlijke 
erotische blauwdruk bloot te leggen: zonder oordelen, zonder 
taboes, zonder schaamte weten wat jij lekker vindt. Want lek-
kere seks? Die begint bij jezelf!

 · Leer jezelf beter kennen op seksueel vlak

 · Concrete handvaten om de intieme relatie met jezelf te  
versterken en zo je leven een stuk rijker te maken

 · Inclusief communicatietips om open te kunnen praten  
over seks en intimiteit

Michelle Hufkens

Into me
Lekkere seks begint bij jezelf
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Michelle Hufkens is psycho-
loog, seksuoloog en yoga-
docent. Via workshops en 
trainingen helpt ze mensen 
om zichzelf beter te leren 
kennen op seksueel vlak en 
om de intieme relatie met 
zichzelf te herstellen en te 
versterken. 
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€ 22,99 | mei 2023
paperback | 240 x 170 x 13 mm | ca. 192 pp. | nur 450/860  
isbn 978 94 014 8902 7 | themacode: VFJ, MKC, VFDW, VS | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: lezingen en interviews • socialmediacampagne 

 Guud •  Guudwoman  – 12,9K volgers • www.guudwoman.com

Leer leven volgens je cyclus en  
haal het beste uit je hormonen!

‘Je cyclus werkt net zoals een kompas, het geeft altijd de juiste richting aan. 
Door je cyclus beter te kennen krijg je meer inzichten in wie je bent en wat 

belangrijk voor je is.’

— Morgane Leten
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Als we denken aan de menstruatiecyclus, denken de meesten 
alleen aan de dagen dat een vrouw aan het bloeden is. Vaak 
wordt het gezien als iets negatiefs en vies. Zonde, want de 
vrouwelijke cyclus is zoveel meer dan dat! Niet alleen kan 
leven op het ritme van jouw hormonale kompas je helpen om 
minder last te hebben van allerlei kwaaltjes, ook kun je je 
energie, prestaties en mindset ermee optimaliseren. 

Met dit boek brengt nutrition & fertility expert Morgane 
Leten een positief pleidooi over de verborgen krachten van 
je natuurlijke hormonen. Ze vertelt je alles wat je nog niet 
wist over je eigen lichaam aan de hand van drie pijlers: body, 
mood en food. Ze neemt alle feiten en fabels onder de loep en 
wapent je met heel wat belangrijke inzichten over vrouwelijke 
gezondheid. 

Daarbovenop bevat Het Cyclus Kompas bijdragen van ver-
schillende experts, zoals gynaecoloog Geert Luyckx en Joke 
Bulthé, vroedvrouwen Uwe Porters en Rebecca Verhofstede, 
hormonenexpert Bénédicte De Jaeger, huisarts Annaïk van 
Branteghem en vele anderen. Een grensverleggend boek dat 
je kijk op hormonen voorgoed zal veranderen!

 · Een baanbrekend boek dat je helemaal anders naar je  
hormonen doet kijken 

 · Wetenschappelijk onderbouwd door experts, toegankelijk  
uitgelegd met getuigenissen

 · Morgane Leten is ‘thought leader’ over leven volgens je cyclus 

Morgane Leten

Het Cyclus Kompas
Laat je leiden door je natuurlijke hormonen  
en haal het beste uit je menstruatiecyclus

Morgene Leten is co-foun-
der van Guud Woman  
(13K volgers op Instagram),  
Nutrition en Fertility-expert, 
en moeder van twee kinde-
ren. In haar zoektocht naar 
oplossingen na de diagnose 
van PCOS, ontdekte ze de 
vele voordelen van leven 
volgens je cyclus. Ze maakte 
het dan ook haar missie om 
andere vrouwen te bege-
leiden naar een gezondere 
relatie met hun cyclus en 
hormonen. Morgane spreekt 
de taal van millennials en is 
dan ook een veelgevraagd 
expert in de media.



Mama Baas

‘Hoe wij als ouder naar onze kids 
kijken weten we… maar hoe onze 
puberende gemeenschap naar ons 
kijkt, daar wordt het pas interessant. 
Parkeer uw UFO even om de hoek 
en neem het leerrijke boek Ouders 
komen van mars ter hand.’
Dieter Claeys – Purchase Manager 





Mama Baas  
groeit mee
Tieners in Huis is onze community 
voor ouders van bijna-pubers van 
tien tot  ouders van studenten die 
klaar zijn om   op kot te gaan.
 

Lichamelijke veranderingen, examens, smartphones, vrienden, uitgaan, alco-
hol, slaande deuren … Het zijn maar een paar van de zaken waar je misschien 
tegenaan loopt. Al is het uiteraard niet allemaal kommer en kwel: opgroeiende 
kinderen, dat betekent ook herwonnen vrijheid, een fascinerende evolutie 
vanop de eerste rij meemaken en steeds boeiendere gesprekken. Allemaal 
thema’s die aan bod komen.

Op Tieners in Huis mag je hetzelfde verwachten  
als je gewend bent van Mama Baas:

 ― objectieve informatie door experts
 ― herkenbare verhalen (nee, het is niet  

alleen bij jullie zo!) 
 ― grappige quotes

 Tieners in huis – 6,5K volgers
 tienersinhuis – 19K volgers 



“MAMA, GESNEDEN  
APPELTJES IN EEN DOOSJE. 
DAT KAN ÉCHT NIET MEER 

IN HET MIDDELBAAR.”

ALS JE KIND 5 IS:  
KAN HET ALSJEBLIEFT EENS  

5 MINUTEN ZWIJGEN? 

ALS JE KIND 15 IS: 
KAN HET ALSJEBLIEFT EENS  

5 MINUTEN PRATEN?

ONZE 14-JARIGE BEGINT MEER EN 
MEER OP EEN KAT TE LIJKEN…

KOMT ENKEL UIT ZIJN KAMER  
OM TE ETEN EN SNAUWT ALS JE 

HEM PROBEERT TE AAIEN.

 

ALS DE TIENERS OM 9U  
’S MORGENS EN BIJ  

VRIESKOU SPONTAAN VRAGEN 
DE AUTO TE WASSEN,  

WEET JE DAT ER EEN VRAAG 
OM GELD AANKOMT. 

 

@TIENERSINHUIS

@TIENERSINHUIS

@TIENERSINHUIS

NAAR DE BADKAMER  
NADAT DE DOCHTERS IN DE 

DOUCHE ZIJN GEWEEST.  
WACHT… EERST MIJN 

LAARZEN AANTREKKEN.

@TIENERSINHUIS

@TIENERSINHUIS

“MAMA, ZEG NU EENS EERLIJK. 
HOEVEEL KEER MOET JIJ OP JE 

WERK DE INHOUD VAN  
EEN CILINDER BEREKENEN? 

NOOIT, HE?” 
 

@TIENERSINHUIS
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Op zoek naar antwoorden om  
je tiener beter te begrijpen
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Evelien Kayaert & Anky De Frangh

Ouders komen van Mars
Het boek dat je moet lezen om je tiener  
te begrijpen

 · Korte, praktische tips en informatie

 · Met hoge dosis herkenbaarheid en humor

 · Samenwerking met Tieners in Huis (16,7K volgers) en  
expert Anky De Frangh (24,4K volgers)

Evelien Kayaert is mama 
van 2 tieners en is uitgever 
Lifestyle bij Lannoo. In 2015 
richtte ze Mama Baas op, 
een online community voor 
en door mama’s, en met 
experts. Aangezien haar  
kinderen ondertussen 
tieners zijn, richtte ze in 
juni 2022 Tieners in Huis op. 
Hetzelfde concept: voor en 
door mama’s, met experts, 
maar dan gericht naar  
ouders met tieners.
Anky De Frangh heeft een 
Master in de klinische  
psychologie met als 
afstudeer richting kind, 
jeugdige en gezin. Zij is 
daarnaast ook opgeleid als 
gedragstherapeute en is 
zelf ook mama van 2 kindjes. 
Met haar Instagramaccount  
Verbindend Opvoeden  
bereikt ze 21,4K mensen. 

Geen tropenjaren meer, geen ‘team no sleep’ meer, geen 
peuter puberteit of babysits meer… Heerlijk, een zelfstandig 
kind in huis dat je niet constant moet entertainen met wie 
interessante gesprekken kan voeren en volwassenere dingen 
mee kan doen… Helaas! Krijg je gepresenteerd: een heerlijk 
kopje kakelverse hormonen. Met een werkelijk unieke blend: 
de TIENER. 

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Belangrijke vragen… 
want dit blijkt allemaal geheel onduidelijk voor hun ouders. 
Aan de hand van een 50-tal typische doch onbegrijpelijke 
gedragingen/uitspraken van tieners gaan we op zoek naar 
antwoorden. Met behulp van experts, uiteraard. Die weten 
hopelijk meer! 
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Onderbouwde antwoorden op de vragen van  
ouders over eet- en gewichtsproblemen
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An Vandeputte & Tieners in Huis

Ben ik te dik, mama?
Help je tiener groeien naar een positief 
lichaamsbeeld en eetgedrag

 · Dé survivalgids voor ouders van kinderen met een  
(beginnend) eetprobleem

 · Een toegankelijk en laagdrempelig hulpmiddel om eetstoornissen  
te voorkomen

 · Aangevuld met praktische tips, herkenbare getuigenissen  
en interessante feiten over eetgedrag

An Vandeputte is klinisch 
psycholoog en gedrags-
therapeut. Ze is de oprich-
ter en drijvende kracht 
achter de vzw Eetexpert.be, 
het Vlaamse kennis centrum 
voor eet- en gewichts-
problemen. Ze geeft al jaren 
les over de preventie en 
behandeling van eetstoor-
nissen aan de KULeuven, 
UA en VUB.
Tieners in Huis is de grote 
broer/zus van Mama Baas, 
een online magazine, blog 
en community voor en door 
mama’s. Je leest er alles 
over op mamabaas.com

In Nederland kampen jaarlijks ongeveer 200 000 mensen met 
een eetprobleem. In België ontwikkelt naar schatting één 
op de tien vrouwen ooit een eetstoornis, waarbij de eerste 
signalen steeds vaker al vroeg opduiken. Ouders spelen een 
belangrijke rol bij het voorkomen hiervan, maar hoe doe je dat 
precies? Waaraan herken je of je kind of tiener een onge-
zonde relatie met gewicht en voeding heeft? Wanneer ga je 
het gesprek aan? Wat zet je op tafel? En hoe kun je er op een 
milde manier voor zorgen dat je kinderen een positieve relatie 
met hun eigen lichaam kunnen aangaan?

In deze gids geeft psychologe en Eetexpert-oprichter An  
Deputte onderbouwde antwoorden op de meest gestelde  
vragen van ouders en gaat ze concreet in op veelvoorkomen-
de twijfels en bezorgdheden. Van de inhoud van de voorraad-
kast tot de openingszin van gesprekken over gezondheid en 
gewicht. 
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‘Het is oké om het nooit helemaal te kunnen begrijpen.  
Gewoon luisteren is meestal meer dan genoeg.’ 

— Mireille Leemans, auteur van Mama zonder kind (Libelle, 21 juli 2022)

 
 
€ 24,99 | april 2023
paperback | 240 x 170 x 13 mm | ca. 192 pp. | nur 450/850  
isbn 978 94 014 7921 9 | themacode: VFVJ | e-boek beschikbaar

MARKETING:  Mama Baas – 98K volgers •  mamabaas – 73K volgers • www.mamabaas.com
socialmediacampagne via Mama Baas

Hét boek voor wensouders  
en hun omgeving
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Hilde Van Goethem & Mama Baas

Zo gewenst
Als je kinderwens niet (meteen) wordt vervuld

 · Warm boek over een actueel en gevoelig thema

 · Voor wensouders én hun omgeving 

 · Met wetenschappelijke achtergrond, toelichting door experts  
en eerlijke getuigenissen
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Hilde Van Goethem is  
communicatieverantwoor-
delijke bij het Berrefonds, 
een vzw die sinds 2009 
expertise biedt aan ouders 
en families van overleden 
kinderen tot 12 jaar. Hilde 
is mama van Phil* (van wie 
ze afscheid moest nemen 
tijdens de zwangerschap) 
en Lucas (na een traject van 
7 jaar).
Mama Baas is een online 
magazine, blog en commu-
nity voor en door mama’s.
Je leest er alles over op
mamabaas.com

Een kinderwens die moeilijk of niet vervuld raakt, doet pijn. 
En terwijl wensouders voortdurend het goedbedoelde advies 
krijgen om ‘het wat meer los te laten’, beheerst het net hun 
hele leven. Het raakt hen fysiek én mentaal en beïnvloedt ook 
hun sociale contacten.

Wat als het ook met medische hulp niet (meteen) lukt? Wat als 
je een eitje of een zaadje van iemand anders nodig hebt? Wat 
als je alleen mama of papa wordt? Wat als er geen broer of 
zus komt? Wat als er geen kindje komt? Wat als iemand in je 
omgeving ongewenst kinderloos is… 

Zo gewenst wil deze gevoelige thema’s bespreekbaar  
maken. Naast wetenschappelijke achtergrond en toelichting 
door experten komen ook ervaringsdeskundigen aan het 
woord. Het boek bevat handvatten voor iedereen die van ver 
of dichtbij te maken krijgt met een niet (meteen) vervulde 
kinderwens.
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Een positieve kijk op eten, van de eerste  
melk tot het aanschuiven aan tafel

 
€ 22,99 | mei 2023
paperback | 215 x 140 x 15 mm | ca. 208 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 8903 4 | themacode: YBL, VFDJ, VFX, VF | e-boek beschikbaar

MARKETING: socialmediacampagne •  Snugglesanddreams  – 50K volgers,  
snugglesandopvoeding  – 1K volgers • www.snugglesanddreams.com
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Nathalie Schittekatte & Vicky De Beule

Mijn baby eet
Positieve relatie met voeding vanaf dag 1

 · Wetenschappelijk onderbouwd, toegankelijk uitgelegd

 · Aangevuld met ervaringen en vragen uit de praktijk

 · Alles wat je moet weten over positief voeden 

Nathalie Schittekatte is 
mama van twee en eigenaar 
van Snuggles & Dreams 
(marktleider in slaap-
coaching in België) met 
47.600 volgers op Instagram. 
Eind 2020 verscheen haar 
eerste boek Slaap, baby, 
slaap, waar ondertussen 
bijna 10.000 exemplaren van 
verkocht zijn. 
Vicky De Beule is mama 
van drie en runt haar eigen 
praktijk als zelfstandig  
diëtiste. Als experte in moei-
lijk eetgedrag, begeleidt ze 
ouders en professionals. 
Vicky is de bedenker van de 
Proeftoren, een spel om te 
leren proeven, auteur van 
het boek Ik lust dat niet en 
sinds 2021 ook coach bij 
Snuggels & Dreams. 7,5K 
mensen volgen haar aanpak 
reeds via haar kanaal  
positiefvoeden.

Slaapconsulente Nathalie Schittekatte en diëtiste Vicky De 
Beule bundelen hun krachten en geven in Mijn baby eet alle 
informatie die je moet weten voor een positief voedings-
traject.

Problemen met voeding kunnen het gezonde slaap patroon 
van je kind in de war sturen, en vice versa. Maar hoe ontwikkel 
je bij je kind een positieve relatie met voeding en eten vanaf 
dag 1? Wat zijn de valkuilen? Wat als je kind enkel in slaap wil 
vallen aan de borst of fles? Hoe laat je je kind kennis maken 
met zoveel mogelijk groenten? 

Nathalie en Vicky vertrekken vanuit de positieve benadering 
en werken vanuit anticipatie. Niet wachten tot de problemen 
zich voordoen, maar zorgen voor een evenwichtig voedings-
patroon en positief eetklimaat.

Van dezelfde auteur
Slaap, baby, slaap  – bijna 10.000 ex verkocht

€ 21,99 | isbn 978 94 014 7184 8 

Mijn grote mijlpalenboek

€ 21,99 | isbn 978 94 014 8344 5



Vrije Tijd

‘Top 1000 van de beste wielrenners 
ter wereld is een heel gevaarlijk 
boek: eens je het openslaat krijg 
je het niet meer dicht! Je zoekt 
je favorieten op, je beleeft de 
wedstrijden opnieuw en je kan 
blijven ontdekken in alle richtingen. 
Een letterlijk dikke aanrader!’
Olmo Van Assche – Sales manager 
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€ 59,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 270 x 230 x 40 mm | ca. 540 pp. | nur 480/491  
isbn 978 94 014 7040 7 | themacode: SMQ, GB

‘Jacques Sys heeft met zijn nieuwe editie van de Top 1000 van de  
Belgische wielrenners voor een standaardwerk in het wielrennen gezorgd.’

— Het Nieuwsblad

Hét standaardwerk van de  
internationale wielersport
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Jacques Sys

Top 1000 van de beste  
wielrenners ter wereld 
 · Sportjournalist Jacques Sys verzamelde 1000 wielrenners die  

150 jaar internationale wielersport kleur gaven

 · Unieke wielerencyclopedie met de meest grootse, tragische of  
opmerkelijke anekdotes uit de kop of de buik van het peloton.

 · Opvolger van de succesvolle Top 1000 van de Belgische wielrenners, 
goed voor 8500 verkochte exemplaren
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Jacques Sys is een van 
onze meest ervaren sport-
journalisten. Hij studeerde 
journalistiek in Utrecht en 
begon zijn journalistieke 
carrière in 1974 bij Sport ’70. 
Tussen 1994 en 2022 was hij 
hoofdredacteur van Sport/
Voetbalmagazine. Eerder 
verscheen van hem o.a. 
Top 1000 van de Belgische 
wielrenners.

Wielrenners leveren bovenmenselijke prestaties, ze worden 
opgejaagd en bij momenten uitgeperst, ze rijden door terwijl 
ze eigenlijk al gestorven zijn. 

Vijf jaar na de publicatie van de ‘Top 1000 van de beste 
Belgische wielrenners’ worden in dit boek de beste 1000 
wielrenners ter wereld belicht. Het is op hetzelfde moment 
ook een uitstap doorheen een lange wielergeschiedenis. Met 
verhalen die voor ontroering en vertedering zorgen, met sap-
pige en luchtige anekdotes, neergezet binnen hun specifiek 
tijdsbeeld. Maar ook met vreugde en verdriet, met triomfen en 
drama’s, met liegen en bedriegen, de wielersport is de kristal-
lisatie van het leven. Maar wat er ook gebeurt, alle stormen 
en uitwassen hebben de populariteit van deze sport nooit 
aangetast.

In dezelfde reeks
Top 1000 van de Belgische wielrenners

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6725 4 

Top 1000 van het Belgische voetbal

€ 29,99 | isbn 978 94 014 7381 1
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€ 26,99 | april 2023
paperback | vierkleurendruk | 253 x 195 x 15 mm | ca. 192 pp. | nur 440, 488  
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MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk 

 Stephaniescheirlynck – 11,4K volgers • www.stephaniescheirlynck.com

Beter presteren op de fiets  
dankzij de juiste voeding 

Meer dan  
82.750  

sportkookboek  
verkocht!
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Stephanie Scheirlynck

Het sportkookboek  
voor wielrenners
Snel koken, lekker eten en beter presteren  
op de fiets

 · Word begeleid door topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck in 
je eigen keuken!

 · 50 nieuwe recepten en 15 sportieve klassiekers die je snel en  
eenvoudig op tafel tovert

 · Wetenschappelijk onderbouwd en toegespitst op jóuw sport,  
voor wielrenners van ieder niveau

©
 H

ei
kk

i V
er

d
u

rm
e

Stephanie Scheirlynck is 
topsportdiëtiste en werkt 
onder meer voor wielerteam 
Trek-Segafredo, voetbal-
ploeg RSC Anderlecht,  
en tal van andere top-
sporters, waaronder Greg 
Van Avermaet, Nafi Thiam 
en Jolien D’Hoore. Vanuit 
haar ervaring weet ze heel 
goed welke voedings stoffen 
sporters wanneer nodig 
hebben.

Eet en drink als een topwielrenner om jouw eigen sportieve 
uitdagingen aan te gaan.

De Sportkookboeken van Stephanie Scheirlynck leren iedere 
sporter wat, hoeveel en wanneer je moet eten en drinken om 
optimaal te sporten en te presteren. 

In Het sportkookboek voor wielrenners vind je vijftig nieuwe 
recepten en vijftien klassiekers afgestemd op jouw favoriete 
sport. Dankzij de nog eenvoudigere recepten spendeer je 
vanaf nu minder tijd in je keuken zodat er meer tijd overblijft 
om te sporten. En dat zonder in te boeten aan smaak.
Ook voor triatleten, MTB’ers, BMX’ers, reactieve fietsers…

Van dezelfde auteur
Het optimale sportgewicht
€ 35,99 | isbn 978 94 014 3215 3

Het sportkookboek 1
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7740 6

Het sportkookboek 2
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7434 4
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€ 49,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 340 x 260 x 40 mm | ca. 300 pp. | nur 480  
isbn 978 94 014 9060 3 | themacode: SMQ | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews

Vernieuwde versie van succesboek,  
met 20 nieuwe cols!
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Frederik Backelandt

Mythische cols hors catégorie
50 legendarische beklimmingen

 · De meest legendarische cols verzameld

 · Prachtig beeldmateriaal

 · Videocontent bij verschillende cols

©
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n

ta
!Frederik Backelandt begon 

als sportjournalist bij Het 
Nieuwsblad en leidt nu als 
uitgever Grinta! Publica-
ties, dat onder andere het 
fietsmagazine Grinta! en 
wielerblad Cycling uitgeeft. 
Hij schreef ook diverse 
wielerboeken. Niet alleen 
op papier etaleert hij zijn 
kennis over de wielersport; 
hij koerst ook zelf. Zo won 
hij verschillende keren het 
wereldkampioenschap wiel-
rennen voor journalisten en 
is hij verslingerd aan fietsen 
in de bergen.

Deze vernieuwde versie van het prachtige salontafelboek 
Mythische cols bevat 20 extra cols, elk met een fantastisch 
verhaal.

Behalve de Tourmalet, de Stelvio en de Galibier, geniet je nu 
ook van de Furkapass, de Gotthard Pass en de Passo Sello 
zoals je ze nog nooit eerder zag. De zwaarste beklimmingen 
zijn de mooiste ervaringen en dit boek laat je elk stukje mee 
beleven, of je er nu zelf op uittrekt of gewoon in gedachten 
mee en danseuse fietst.
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€ 27,50 | februari 2023
paperback | vierkleurendruk | 244 x 166 x 18 mm | ca. 288 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 9061 0 | themacode: WJW | e-boek beschikbaar
 
MARKETING:  Joyeux Weddings •  Joyeuxweddings  – 4K volgers 
socialmediacampagne • www.joyeux-weddings.be 

Jouw volwaardige weddingplanner  
in boekvorm! 



82 8311  MAANDEN TE GAAN

Geen klassieke bruid

Ik hoor steeds vaker dat bruidjes zich omschrijven als een atypische bruid 
(we zijn allemaal uniek, toch?) of vermelden dat ze geen girly-girl zijn die 
zich comfortabel voelt in een lange jurk. Aarzel zeker niet out-of-the-box te 
denken en het net iets anders te doen.

-   Vind je jouw gading niet tussen het witte of crèmekleurige aanbod? Dan 
kan je gaan voor een andere tint of een kleuraccent in je jurk.

-   Is een lang exemplaar ook niet jouw ding? Ga dan voor kort en pittig.

-   Met een elegante jumpsuit kan je ook stijlvol naar het altaar toelopen. Of 
wat dacht je van een nauwaansluitend maatpak?

Bruidsaccessoires

Eens de jurk is gekozen, kan je in alle rust op zoek naar de accessoires. 

Het huwelijk is verbonden met tradities. Er schuilen eeuwenoude gebruiken 
achter het dragen van een bruidsjurk en de accessoires. Of jullie deze tradi-
ties al dan niet willen integreren in jullie hedendaagse bruiloft, staat jullie vrij.

De bruidssluier was van oorsprong een rode en enkellange versie. Deze 
moest de bruid beschermen tegen boze geesten. Doorheen de jaren is deze 
traditie geëvolueerd naar een gewoonte waarbij de bruid zich achter de sluier 
schuilhoudt tot na de voltrekking van het huwelijk. Tegenwoordig wordt de 
bruidssluier enkel nog als een optioneel doch traditioneel accessoire gezien.

Het dragen van de kousenband staat volgens sommige tradities symbool 
voor het afstand doen van de maagdelijkheid. De dag van vandaag wordt de 
kousenband eerder gezien als een leuk hebbeding tijdens de huwelijksnacht.

Naast de traditionele accessoires zijn een aantal andere zaken onmisbaar 
om je outfit compleet te maken. Heb je reeds gedacht aan bruidssieraden, 
-lingerie en -schoenen? Indien je je nog niet hebt laten adviseren in de 
bruidswinkel, bekijk dan zelf wat jouw jurk tot zijn recht doet komen. 

INSIDER-TIP: 

Ook al ga je er vanuit dat jouw bruidsschoenen toch maar ver-
stopt zitten onder je jurk, zullen ze vaker dan je denkt de aandacht 
trekken. Kies voor een comfortabel paar, afgestemd op de omge-
ving en de locatie van het huwelijk. Trouwen jullie in een bos of op 
het strand, dan is een naaldhakje niet ideaal. Je kan natuurlijk een 
comfortabeler tweede paar voorzien voor bepaalde verplaatsingen 
en de openingsdans. Loop je schoenen tijdig in. Draag ze een keertje 
buitenshuis om te voorkomen dat de zool glad blijft en je uitglijdt 
op je grote dag. 
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Joyce Denie

The Wedding Plan
Creëer jouw droomhuwelijk als een  
echte weddingplanner

 · Naslagwerk om van A tot Z je huwelijk te plannen

 · Met een concreet stappenplan en insidertips van professionals 

 · Premium look-and-feel en mooi geïllustreerd

Joyce Denie is een ervaren 
weddingplanner. Sinds 2009 
organiseert ze inspirerende 
events en sprookjes achtige 
huwelijken. Met The Wed-
ding Plan bundelt ze haar 
kennis en expertise voor het 
grote publiek. 

Droom je van een uniek en persoonlijk huwelijk, maar inves-
teer je liever niet in een fysieke weddingplanner? Dit boek 
geeft je zelf alle tools en inside tips om je trouwfeest van  
A tot Z te organiseren. Van budgetindicaties tot prioriteiten-
lijstjes, van overzichtelijke checklists tot typische valkuilen.

Stap voor stap loodst weddingplanner Joyce Denie trouw-
lustigen door het hele avontuur, van de eerste plannen tot de 
laatste uren voor het feest. Met bijna 300 blz. aan onmisbare 
informatie én inspiratie wordt niets aan het toeval overgela-
ten.

The Wedding Plan is de perfecte leidraad voor een water-
dichte planning, mét het nodige Pinterestgehalte en 
Instagram waardige foto’s en illustraties. Zo wordt alleen al de 
voorbereiding van je mooiste dag een feest, zonder onnodige 
stress of maandenlange research!
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€ 35 | maart 2023
paperback | vierkleurendruk | 170 x 240 x 33 mm | ca. 372 pp. | nur 454  
isbn 978 94 014 9082 5 | themacode: AMR, WJK, THYC 

Energiebesparing is actueler en  
noodzakelijker dan ooit
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At Home Publishers

De energiebijbel
De kortste weg naar minder energiegebruik

 · De meest uitgebreide gids met handige tips over hoe je je huis  
energiezuinig maakt 

 · Neem zelf maatregelen die voor de hand liggen en snel  
voordeel opleveren

 · Slimmer omspringen met energie: hoe je dat vandaag  
én morgen doet

De Energiebijbel is het juiste boek op het juiste moment.  
De turbulentie op de energiemarkt laat niemand onberoerd. 
Elk gezin stelt zich de vraag hoe het nu en in de toekomst zijn 
energiefactuur onder controle krijgt. De ultieme en uniforme 
oplossing bestaat niet, want elke situatie is anders. 
 
De Energiebijbel helpt je om de juiste keuzes te maken voor 
jouw gezin en woning. Hoeveel je met welke maatregel of in-
vestering kunt besparen vind je terug in concrete simulaties, 
van praktische do’s en don’ts voor elke dag tot inspirerende 
cases, van stadswoning tot plattelandsvilla. 

Naast je verwarmings- en elektriciteitsverbruik bekijken we 
ook je waterconsumptie, want dat is ‘the next big thing’.

LANNOO.BE

ENTRR.BE ntrr.bentrr.be

DE IN
TERIEUR BIJBEL

DE 
INTERIEUR 
BIJBEL
Hét antwoord op al je vragen over 
eigentijdse materialen,
met pro’s en contra’s 

7

7

DE 
INTERIEUR 
BIJBEL 7

De Interieurbijbel is een klassieker in zijn genre, die 
ook twaalf jaar na de eerste publicatie een absolute 
must blijft voor iedereen die gepassioneerd bezig is 
met mooie interieurs. 

Actuele materialen in allerlei toepassingen verrassen en inspireren elke lezer 
om met zijn eigen interieur aan de slag te gaan of zijn (interieur)architect 
een moodboard van zijn voorkeuren te tonen. Meer dan duizend foto’s en 
verhelderende pro’s en contra’s zetten je op weg naar het interieur van je 
dromen. 

De duidelijke en overzichtelijke indeling en de heldere teksten maken 
van deze Interieurbijbel een praktische en uiterst complete leidraad, met 
realistische toepassingen, vaak getekend door Belgische (interieur-)
architecten. 

 
‘Het is een onuitputtelijke bron van informatie en 
inspiratie over alle mogelijke materialen voor de afwerking 
van je interieur. Een van de allermooiste en vooral meest 
nuttige boeken die de afgelopen jaren over interieur zijn 
verschenen. Een echte en mooie aanrader.’ 

— (Het Laatste Nieuws)

‘Door de unieke combinatie van correcte objectieve 
productinformatie en inspirerende illustraties van 
praktische toepassingen blijft dit boek de referentie in zijn 
vakgebied.’ 

— (Ik Ga Bouwen)

ISBN 978 94 014 71947

MET 
TIPS VAN 

HILDE FRANCQ

 TREND- EN COLORWATCHER 

COVER-INT-BIJB-2022.indd   2COVER-INT-BIJB-2022.indd   2 28/09/2022   17:2228/09/2022   17:22

Van dezelfde auteur
De interieurbijbel 7
€ 35 | isbn 978 94 014 8695 8

Buitengewoon Belgisch Bouwen 7 
€ 49.99 | isbn 978 94 014 8314 8

At Home Publishers  
maken kwaliteitsvolle 
boeken over bouwen en 
wonen. Hun handelsmerk 
is de unieke combinatie 
van correcte en objectieve 
productinformatie,  
praktisch advies en  
inspirerende illustraties.



9
7
8
9
4
0
1
4
8
8
7
4
7

 
€ 59,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 230 x 46 mm | ca. 480 pp. | nur 454/648  
isbn 978 94 014 8874 7 | themacode: AMR, WJK, AMV 

De architectuurbijbel voor  
liefhebbers en professionals
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At Home Publishers

Buitengewoon Belgisch 
Bouwen 8
Recente en innoverende eengezinswoningen 
van toparchitecten

 · Met 50 innoverende projecten van Belgische toparchitecten 

 · Zowel budgetvriendelijke als luxueuze projecten

 · Met beelden van de beste interieurfotografen en duidelijke  
plattegronden. 

At Home Publishers  
maken kwaliteitsvolle 
boeken over bouwen en 
wonen. Hun handelsmerk 
is de unieke combinatie 
van correcte en objectieve 
productinformatie,  
praktisch advies en  
inspirerende illustraties.

Liefhebbers van hedendaagse Belgische architectuur kunnen 
hun hart ophalen aan dit boek. De samenstellers selecteerden 
vijftig recente uitzonderlijke woningen van de hand van Belgi-
sche architecten, zowel gevestigde waarden als aanstormend 
talent. Buitengewoon Belgisch Bouwen 8 is zonder twijfel de 
ideale inspiratiebron voor iedereen met een passie voor archi-
tectuur of interieurinrichting. 

De projecten tonen originele en actuele ideeën en verras-
sende materiaalkeuzes in de praktijk. De architect motiveert 
zijn keuzes en handige grondplannen begeleiden je op je 
wandeling door de woningen, die elk op hun manier tot de 
verbeelding spreken.

De achtste editie van deze klassieker is een must-have voor 
wie vol passie met bouwen, interieur of wonen bezig is.

Van dezelfde auteur
De interieurbijbel 7
€ 35 | isbn 978 94 014 8695 8

De Energiebijbel 
€ 35 | isbn 978 94 014 9082 5

LANNOO.BE

ENTRR.BE ntrr.bentrr.be

DE IN
TERIEUR BIJBEL

DE 
INTERIEUR 
BIJBEL
Hét antwoord op al je vragen over 
eigentijdse materialen,
met pro’s en contra’s 

7

7

DE 
INTERIEUR 
BIJBEL 7

De Interieurbijbel is een klassieker in zijn genre, die 
ook twaalf jaar na de eerste publicatie een absolute 
must blijft voor iedereen die gepassioneerd bezig is 
met mooie interieurs. 

Actuele materialen in allerlei toepassingen verrassen en inspireren elke lezer 
om met zijn eigen interieur aan de slag te gaan of zijn (interieur)architect 
een moodboard van zijn voorkeuren te tonen. Meer dan duizend foto’s en 
verhelderende pro’s en contra’s zetten je op weg naar het interieur van je 
dromen. 

De duidelijke en overzichtelijke indeling en de heldere teksten maken 
van deze Interieurbijbel een praktische en uiterst complete leidraad, met 
realistische toepassingen, vaak getekend door Belgische (interieur-)
architecten. 

 
‘Het is een onuitputtelijke bron van informatie en 
inspiratie over alle mogelijke materialen voor de afwerking 
van je interieur. Een van de allermooiste en vooral meest 
nuttige boeken die de afgelopen jaren over interieur zijn 
verschenen. Een echte en mooie aanrader.’ 

— (Het Laatste Nieuws)

‘Door de unieke combinatie van correcte objectieve 
productinformatie en inspirerende illustraties van 
praktische toepassingen blijft dit boek de referentie in zijn 
vakgebied.’ 

— (Ik Ga Bouwen)

ISBN 978 94 014 71947

MET 
TIPS VAN 

HILDE FRANCQ

 TREND- EN COLORWATCHER 

COVER-INT-BIJB-2022.indd   2COVER-INT-BIJB-2022.indd   2 28/09/2022   17:2228/09/2022   17:22
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€ 22,99 | maart 2023
paperback | vierkleurendruk | 210 x 170 x 15 mm | ca. 176 pp. | nur 425  
isbn 978 94 014 8992 8 (NL), 978 94 014 8994 2 (FR) | themacode: WM | e-boek beschikbaar

MARKETING: lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk
gekoppeld aan het kampioenschap Tegelwippen •  Marc Verachtert, bart.verelst.5

 marc.verachtert.9

Van Zakboek  
voor de klimaattuin 

werden meer  
dan 15.000 ex  

verkocht

Ontharden en vergroenen 
rond je eigen huis 
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Marc Verachtert & Bart Verelst

Zakboek voor de sponstuin
Onthard je tuin tegen intense regen  
en extreme droogte 

 · De opvolger van de bestseller Zakboek voor de klimaattuin

 · Met tips om regenwater op de meest natuurlijke en logische wijze  
af te voeren en te bufferen voor periodes van droogte

 · Met praktische lijsten voor de meest klimaatsterke planten

Marc Verachtert is tuin-
journalist en tuinarchitect. 
Hij publiceert in o.a. Het 
Nieuwsblad en magazi-
nes als Chic Gardens en 
Jardin&Loisirs. Samen  
met Gil Claes realiseert  
hij praktisch geïnspireerde 
TV-tuinenprogramma’s  
voor diverse zenders. 
Bart Verelst nam deel  
aan het tv-programma  
Het Goede Leven met Wim 
Lybaert. Hij is landbouw-
historicus, tuinbouwconsu-
lent en groenredacteur voor 
diverse tuintijdschriften.

Het Zakboek voor de Klimaattuin werd een absoluut succes 
en de term klimaattuin een waar begrip. Vandaag vraagt een 
klimaattuin - een aangename tuin zelfs bij extreme weers-
omstandigheden - nog verdere stappen. 

In hun nieuwe boek schuiven groenauteurs Marc Verachtert 
en Bart Verelst groene oplossingen naar voren om tuinen – 
van voortuin, over dak en gevel, tot achtertuin en balkons – 
zo in te richten dat water eenvoudig terug kan stromen naar 
de natuur, zowel door verdamping en buffering als infiltratie. 
Denk daarbij aan waterdoorlaatbare opritten, waterbassins 
en andere manieren om water op te vangen, buienborders of 
wadi’s, juiste beplanting… Met een spons bodem behouden we 
droge voeten en zorgen we voor water voor planten en dieren.

Van dezelfde auteur
Zakboek voor de bijentuin

€ 20,99 | isbn 978 94 014 5857 3

Zakboek voor de klimaattuin

€ 20,99 | isbn 978 94 014 6483 3

Zakboek voor de hapklare moestuin

€ 20,99 | isbn 978 94 014 7430 6

Zakboek voor de vogeltuin 

€ 20,99 | isbn 978 94 014 8191 5
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€ 25,99 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 195 x 130 x 24 mm | ca. 320 pp. | nur 410/428  
isbn 978 94 014 8765 8 | themacode: WNP 

MARKETING: lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • organisatie van boekvoorstelling
 Forest to Plate •  Forest2plate • www.foresttoplate.com

Wildplukken in al z’n facetten 
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‘Het is een manier om mensen een fascinatie voor de 
natuur mee te geven. Door uit het bos te eten beseffen ze 
langzaam dat de natuur een systeem is waar je ontzag 
voor moet hebben.’

— Ben Brumagne in Knack Magazine

Ben Brumagne 

Het Wildplukboek
Plukken en koken uit de natuur 

 · ‘Back to nature’ was nog nooit zo hot!

 · Alles wat je moet weten vooraleer je het bos in trekt om wilde  
planten te plukken

 · Met een overzicht van de meest voorkomende planten,  
hun kenmerken en gebruik, verrijkt met recepten

Ben Brumagne volgde 
de opleiding biologische 
landbouw en is herborist. 
Hij is oprichter van Forest 
to plate waar hij workshops 
en reizen rond wildplukken 
aanbiedt en lezingen geeft. 

Wilde eetbare planten zijn fascinerend: je dwaalt door de bos-
sen, neemt planten en paddenstoelen mee naar huis en kunt 
er heerlijke gerechten mee maken. 

Ben Brumagne was met zijn bedrijf Forest to plate een van 
eerste in de lage landen om wildplukken op de kaart te zetten 
en verdiepte zich heel grondig in de materie. Hij bundelt in 
dit boek niet alleen zijn plantenkennis, hij verrijkt het ook met 
prachtige verhalen en zijn eigen ervaringen.

Een ideaal boek voor wie wel eens wil proberen om uit de  
natuur te koken, maar ook voor doorwinterde wildplukkers.
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€ 24,99 | april 2023
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 14 mm | ca. 144 pp. | nur 460/474  
isbn 978 94 014 8904 1 | themacode: WD, WFBW | e-boek beschikbaar 

MARKETING:  Womanon – 79,3K volgers, threadingtheseasons – 28,5K volgers 
socialmediacampagne • www.threadingtheseasons.com

Borduur voorbij de oubollige klassiekers! 
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Manon van Heumen

Modern borduren
25 romantische projecten die je rust brengen 

 · Unieke en stijlvolle patronen, voor beginners

 · Borduur zelf mooie decoratie en leuke geschenkjes

 · Alles wat je moet weten over borduren

Manon van Heumen startte 
(Womanon, 79,3K volgers 
op Instagram) in 2021 met 
Threading the seasons 
(28,5K volgers), het Insta-
gramkanaal waarop ze haar 
eigen, prachtige projecten 
deelt. Ze verkoopt ook haar 
patronen via Etsy. 

In Modern borduren leer je alles wat je moet weten over  
borduren. Gedaan met oubollige werkjes: Manon van  
Heumen geeft je uitleg over hoe je zelf de hipste projectjes 
kunt maken. 

Van de gekende borduurringen met mooie patronen tot een 
boekenlegger of eigen knuffel maken; van leuke geschenkjes 
tot de mooiste decoratie. Aan de hand van 25 projecten leer je 
het allemaal! 



Fictie

‘Toen ik Jaouad Alloul zag schitteren 
in het theaterstuk De Meisje, was 
ik helemaal ondersteboven. Jaouad 
heeft al duizend levens geleefd 
en heeft ontzettend veel verhalen 
te vertellen. Coming of age, rouw, 
humor, identiteit… Het zijn allemaal 
thema’s die aan bod komen. Een 
boek dat je doet lachen en huilen.’
Lise Wouters – Adjunct-Uitgever Food & Freetime 
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‘Jaouad Alloul is misschien wel de revelatie van dit podiumjaar.’

— De Morgen

 
€ 20,99 | februari 2023
paperback | 125 x 200 x 30 mm | ca. 288 pp. | nur 300  
isbn 978 94 014 8621 7 | themacode: FBA | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boekvoorstelling/webinar

 Jaouad  – 3,5K volgers •  Jaouadofficial  – 9K volgers • www.jaouadmusic.com

Het merkwaardigste levensverhaal ooit?
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‘De meisje is een authentieke, belangrijke vertelling over  
zijn wie je wilt zijn, over strijden tegen normativiteit, over 
afstand doen van geïnternaliseerde schaamte en schuld.

— De Standaard, over de theatervoorstelling De meisje

Als kind wil Idriss een meisje zijn. Dat zou alles oplossen, 
volgens hem. Hij zou jurken kunnen dragen, en hoge hakken. 
En hij zou gewoon verliefd mogen zijn op jongens. Elke avond 
bidt hij tot god om genezing. Elke morgen is alles nog altijd 
zoals het was. Op 20-jarige leeftijd trekt hij de deur achter 
zich dicht en stapt hij een nieuwe wereld in. Weg van huis, 
weg van God. Op zoek naar zichzelf.

 · Authentieke, belangrijke vertelling over zijn wie je wilt zijn

 · Aangrijpend verhaal met herkenbare thema’s

 · Alloul combineert moeiteloos verdriet met humor

Jaouad Alloul

De meisje

©
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Jaouad Alloul is queer- 
activist, kunstenaar, 
theater maker, zanger, en  
nu ook auteur. Zijn debuut  
De meisje is een fictief  
verhaal gebaseerd op zijn 
eigen leven, en zijn strijd  
om zichzelf te kunnen zijn.
Het is gebaseerd op het 
gelijknamige theaterstuk, 
dat hij samen met Johan  
Petit schreef i.s.m. 
MartHa!tentatief. De Meisje 
was al te zien in Vlaanderen 
en Nederland.



De Meisje, het boek  
en op de bühne 
Een ontroerende, muzikale boekvoorstelling over  
identiteit, seksualiteit en traditie

Na de succesvoorstelling De Meisje, gebaseerd op zijn eigen ervarin-
gen, brengt Jaouad Alloul nu zijn eerste boek uit en treedt hij op. Hij 
komt naar buiten met een fictief verhaal, gebaseerd op zijn leven. 

 ― Hoe verzoen je wat je voelt met wat je denkt? 
 ― Hoe doe je soms lekker gewoon wat je wil? 
 ― Hoe laat je het verleden los zodat je vooruit kan? 
 ― Hoe ga je om met verlies? 

 
 

Voorjaar 2023: Muzikale boekvoorstellingen in  
culturele centra (duur 45 minuten) Jaouad leest  
voor en maakt muziek op zijn loopstation. Op het  
einde is er ruimte voor een gesprek. 

Najaar 2023: Muzikale boekvoorstellingen in culturele  
centra in België (duur 90 minuten) Jaouad leest voor en  
maakt muziek met multi-instrumentalist Dirk Fryns.  
Op het einde is er ruimte voor een gesprek. 

Meer info: www.jaouadmusic.com
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Een aangrijpend verhaal over ouder worden  
–  in jaren en in ouderschap

 
€ 22,99 | maart 2023
paperback | 125 x 200 x 30 mm | ca. 224 pp. | nur 300  
isbn 978 94 014 9055 9 | themacode: FBA, FS, FXL | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • www.tinebergen.be
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Eerst zien, dan geloven. Dat is Luka’s eerste gedachte wan-
neer hij beseft dat zijn familie hem niet heeft laten weten dat 
zijn vader gestorven is. De familie met wie hij al jaren nog 
amper contact heeft. (En dat heeft weinig te maken met de 
afstand die letterlijk tussen hen in zit). De vader die hij al lang 
verloren heeft. (Kan dat dan eigenlijk nog een tweede keer?)

Luka stapt op het vliegtuig naar België om te zien, en toch 
niet te kunnen geloven. Hoeveel keer kan een mens een 
ander kan verliezen? En hoeveel keer kan een mens zichzelf 
verliezen?

Luka vecht en vlucht, met en van het losgeslagen beest dat 
rouw is. Hij is wanhopig op zoek naar een handleiding. Zijn 
zus, zijn beste vriend, zijn vriendin … Ze proberen allemaal uit 
te leggen hoe het zou kunnen. Maar Luka ziet het niet. 

Als je het niet ziet, hoef je het ook niet te geloven. Dat is 
wat Luka zichzelf probeert wijs te maken, wanneer hij op 
een zaterdagnacht in zijn deuropening staat, met een kwade 
en bezorgde buurman tegenover hem, terwijl het bloed van 
Luka’s handen de gang indruppelt. 

Een verhaal over rouw en de impact die dat heeft op al onze 
rollen en relaties. En over hoe je soms eerst moet geloven, 
voor je kan zien. 

 · Een beklijvend portret van een gezin in rouw, en de verschillende 
vormen die verdriet kan aannemen

 · Een verhaal over woede, trauma en vragen die niet (meer)  
gesteld kunnen worden

 · Spannend, aangrijpend en krachtig

Tine Bergen

Hoe je vader te verliezen
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Tine Bergen is freelance-
journalist en schrijft fictie  
en non-fictie. Ze wordt  
mateloos geïntrigeerd door 
de psychologie van de mens: 
waarom doen mensen wat  
ze doen? Deze vraag onder-
zoekt ze in haar verhalen. 
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De winnaar van de Hercule Poirotprijs  
Wouter Dehairs is terug met zijn nieuwste thriller 

 
€ 20,99 | februari 2023
paperback | 220 x 145 x 30 mm | ca. 320 pp. | nur 330, 331  
isbn 978 94 014 8635 4 | themacode: FH, FFD | e-boek beschikbaar
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk 

 Wouter Dehairs  – 1,1K volgers •  Wouter_dehairs •  Wouter_Dehairs 
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Een man stapt het kantoor van privédetective Keller Brik bin-
nen, haalt een pistool tevoorschijn en schiet zichzelf door het 
hoofd. Zijn zelfmoord is het startschot voor een gevaarlijke 
afdaling in de Brusselse onderwereld, waarbij Brik alles dreigt 
te verliezen. Zelfs zijn eigen leven. 

 · Het vervolg op de bekroonde spannende roman Nachtstad  
(ook los te lezen)

 · In een beklemmend duistere grootstad brengt Dehairs zijn  
personages vloeiend tot leven 

 · Detective Keller Brik en zijn assistente Gwen worden op een  
overtuigende, spitse en toch invoelende manier neergezet 

Wouter Dehairs

Brussel blues
Hij dacht dat hij niets meer te verliezen had.

Hij had het mis.

Wouter Dehairs stond met 
zijn debuut Lockdown op 
de longlist van de Gouden 
Strop en de LangZullen-
WeLezen-trofee. Nachtstad 
werd bekroond met de 
Knack Hercule Poirotprijs.

Van dezelfde auteur
Lockdown

€ 19,99 | isbn 978 94 014 4639 6

De graffitimoorden

€ 20,99 | isbn 978 94 014 5951 8

Nachtstad – Winnaar van de Hercule Poirotprijs

€ 20,99 | isbn 978 94 014 7973 8



Wouter Dehairs dompelt zijn lezers opnieuw  
onder in de duistere wereld van zijn tongue  
in cheek thrillerreeks rond privédetective  
Keller Brik

De deur die hij zocht was van donker hout, met daarop een eenvoudig plakkaatje waarop 

‘Keller Brik Privédetective’ te lezen stond. Hij klopte aan en werd binnengelaten door 

een jonge vrouw met een kort kapsel en een zwaar opgemaakt gezicht met meerdere 

piercings. 

‘Meneer Brik verwacht u,’ zei ze, en knikte naar een andere deur. 

Die deur was half geopend en leidde naar het kantoor van de detective.  

Hij bedankte haar en stapte naar binnen.

De detective zat achter een houten bureau en stond recht, terwijl hij de kamer 

 binnenkwam. Brik was groter dan hij had gedacht, bijna een kop groter dan hijzelf, en zijn 

gezicht vertoonde de diepe groeven van een verleden dat niet zonder problemen was 

geweest. 

‘Neemt u plaats. Wat kan ik voor u doen?’

Hij bevroor, alsof hij even vergeten was wat hij hier was komen doen. Het was zo 

 makkelijk gegaan, zonder enige tegenstand. Deze man, deze detective, wilde hem helpen. 

Alleen kwam voor hem alle hulp allang te laat. Hij glimlachte, maar de glimlach was blijk-

baar geforceerd of op de een of andere manier onnatuurlijk, want de detective vroeg of 

alles oké was. 

‘Ja,’ zei hij, ‘alles is oké.’

De focus was terug. De rust ook. 

Zijn rechterhand verdween in de binnenzak van zijn jas en haalde er het pistool uit. 

Hij richtte het wapen recht voor zich uit, op het verraste gelaat van de detective, en 

plooide dan zijn arm, tot de loop in het weke gedeelte onder zijn kin kwam te rusten. 

Toen haalde hij de trekker over.

Leesfragment Brussel blues



‘Een van de betere Vlaamse misdaadromans van dit najaar.’ 

— Het Nieuwsblad ****

‘Bij Dehairs geen karikaturale slechteriken of alleen maar goeden en kwaden. Al zijn  personages 
zijn van vlees en bloed en zitten verstrikt in leugens, schuldgevoelens of  loyaliteit. Dehairs gebruikt 
Brussel als fascinerend decor en hij leidt je met hetzelfde gemak door dure wijken, afbraakbuurten 
en donkere metrogangen. Nachtstad is  origineel, krachtig, maar soms ook heel teder.’ 

— Knack ****

‘Dat Dehairs uiteindelijk unaniem werd gekozen […] had voor alles 
te maken met de spectaculaire vooruitgang die zijn werk toont van 

Lockdown uit 2017 over De Graffitimoorden in 2019 – die 
dat jaar op een haar de nominatie miste voor de 

Poirotprijs – tot dit wonderlijk erudiete en 
getrimde grootstaddrama, Nachtstad.’ 

— Lukas De Vos, Lofrede Hercule Poirotprijs

‘Dehairs lijkt met privédetective  Keller 
Brik en diens assistente Gwen een 
duo te hebben ge schapen waarmee 
hij nog wel even voort kan.’ 

— VN Thrillergids

‘Een rollercoaster van gebeurtenissen 
met een totaal verrassende finale. 
Waardige opvolgen van De graffiti-
moorden.’

— Nbd Biblion

‘Met een mengeling van spitse dialogen, 
personages die door hun gerafeld verleden in 
het geheugen blijven hangen en een geloof-

waardige grootstedelijke setting, weet 
Dehairs een niet al te ingewikkelde plot 

de nodige vaart te geven.’

— Gazet Van Antwerpen

Over Nachtstad
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Kunst & Stijl

‘Ik ben fan van de 150-reeks.  
De boeken laten je dromen over 
verre exotische bestemmingen, 
maar tegelijk kan je er hele leuke en 
haalbare tips in vinden voor een trip 
iets dichterbij. Als ik op vakantie ga, 
check ik altijd eens of de reeks voor 
mijn bestemming een bar, restaurant, 
hotel of huis kan aanbieden. Met 150 
Bookstores You Need to Visit before 
You Die kan ik daar ook boekhandels 
aan toevoegen. Meer kan ik toch 
niet wensen als boekenliefhebber.’
Katrien Beeusaert – Directeur 
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€ 29,99 | maart 2023
hardcover met bandstempel | vierkleurendruk | 230 x 169 x 28 mm | ca. 256 pp. | nur 450/500  
isbn 978 94 014 8935 5 (EN) | themacode: WTD 
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • www.elizabethstamp.com

’s Werelds mooiste onafhankelijke boekwinkels  
verzameld in 1 prachtig boek 
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Elizabeth Stamp

150 bookstores you need to 
visit before you die 

 · Dé 150 boekwinkels die iedere bibliofiel moet bezoeken

 · Het zevende boek in de internationaal succesvolle 150-reeks

 · Geselecteerd en geschreven door de Amerikaanse auteur Elizabeth 
Stamp, journalist bij AD & CNN 

Elizabeth Stamp is een free-
lance journalist en auteur.  
Ze schrijft voor internatio-
naal gerenommeerde  
tijdschriften, waar onder  
CNN Style, Vulture en  
Architectural Digest. 

Na 150 Bars, Restaurants, Hotels, Houses, Gardens, Golf 
Courses en Vineyard, nu ook 150 bookstores you need to visit 
before you die. 

Deze boekwinkels openen een wereld van schoonheid. Je kan 
er eindeloos verdwalen in het bijzondere aanbod van de onaf-
hankelijke, vaak gespecialiseerde boekhandelaar. Elke winkel 
is een weerspiegeling van de gedachten, meningen en smaak 
van de eigenaar. 

Ontdek hier de gevestigde boekhandels die al decennia lang 
hun lezers voorzien van lectuur of net geopende boekwinkels 
met een innovatieve kijk. De Amerikaanse auteur Elizabeth 
Stamp garandeert dat alle 150 boekwinkels het  
bezoeken waard zijn. Omwille van hun geschiedenis,  
bijzondere architectuur en hun onberispelijke boekselectie. 

In dezelfde reeks 
150 bars you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 4912 0 (7e druk) 

150 restaurants you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 5442 1 (7e druk) 

150 hotels you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 5806 1

150 houses you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 6204 4

150 gardens you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 7929 5

150 golf courses you need to visit before you die

€ 29,99 | isbn 978 94 014 8195 3

150 Vineyards you need to visit before you die

€ 29.99 | isbn 978 94 014 8546 3
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€ 39,99 | maart 2023
hardcover, halflinnen, bandstempel | vierkleurendruk | 185 x 245 x 22 mm | ca. 176 pp. | nur 640/694  
isbn 978 94 014 8881 5 (NL), The art of Alchemy: 978 94 014 8880 8 (EN) | themacode: AGA, NH
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

 dabrafman • www. blogs.getty.edu/iris/author/dbrafman/

‘Among all the arts, it is the art of alchemy which most closely imitates nature.’

— Albertus Magnus (docent van St. Thomas Aquinas), ca. 1250

Alles over alchemie, in prachtige  
prenten en sappige verhalen
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David Brafman

De kunst van alchemie
 · Vlot leesbaar en rijkelijk geïllustreerd met unieke beelden en prenten 

 · Door David Brafman, curator ‘rare books’ bij het  
Getty-onderzoeksinstituut in Los Angeles

 · Nieuw boek in de succesvolle Wunderkammer-reeks

David Brafman is sinds 
2002 curator ‘rare books’  
bij het Getty Research  
Institute. In 2016-2017  
cureerde hij daar de  
tentoonstelling ‘The Art of 
Alchemy’. 

Alchemisten wilden niet alleen goud maken, hun ultieme doel 
was om de natuur te onderwerpen aan de menselijke verbeel-
ding. Voor wetenschappers, filosofen en kunstenaars leek 
alchemie de sleutel tot de ontdekking van het ontstaan van 
de wereld. 

In dit handboek vol prachtige prenten en artistieke beelden 
vertelt David Brafman, curator ‘rare books’ bij het Getty  
Research Institute, hoe alchemie, volgens hem na het vuur  
de belangrijkste menselijke ontdekking ooit, wereldwijd  
wetenschap en kunst beïnvloedde.

In dezelfde reeks
Wunderkammer

€ 35,99 | isbn 978 94 014 4272 5 (EN)

Dinosaurs Are Collectible

€ 35,99 | isbn 978 94 014 8215 8 (EN), isbn 9789 94 014 8214 1 (NL)

→ Bovenstaande titels worden vanaf

 01/01/2023 verkocht aan € 39,99
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De eerste tattoobijbel over dé trend  

van het moment

 
€ 32,50 | maart 2023
hardcover | vierkleurendruk | 130 x 195 x 27 mm | ca. 272 pp. | nur 452/640  
isbn 978 94 014 8859 4 (EN) | themacode: AKT, AKL
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk •  studio_palermo, svenrayen 

 studio_palermo, svenrayen •  studio_palermo, svenrayen • www.svenrayen.com
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Sven Rayen & Ti Racovita

Micro Tattoos
The World’s Top Fine Line Tattoo Artists

 · Micro tattoos zijn populairder dan ooit

 · De belangrijkste tattoo artists alfabetisch opgelijst, met onder  
meer Ben Grillo, Dr Woo, Mo Ganji, en vele anderen

 · De mooiste ontwerpen en het persoonlijke verhaal erachter

Sven Rayen is een gevierd 
tattoo artist en runt samen 
met Ti Racovita Studio 
Palermo in Antwerpen. 

Micro tattoos zijn hot en verlaagden de drempel om een  
tatoeage te laten zetten aanzienlijk. Dit boek gaat dieper in  
op de trend en toont de mooiste kleine fine line tattoos van 
de beste tattoo artists ter wereld. Het biedt een handig alfa-
betisch overzicht van de artists, een aantal interviews met de 
belangrijkste en een paar mooie persoonlijke verhalen ‘behind 
the tattoo’. Overweeg jij een micro tattoo te nemen? Laat je 
dan inspireren door dit boek! 
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50 supercars in onvervalste  
Miami Vice-stijl 

 
€ 75 | april 2023
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 25 mm | ca. 224 pp. | nur 462/656  
isbn 978 94 014 8866 2 | themacode: WGCB, KNDR
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk 

 rudolfphotographer •  rudolfvanderve  – 10,4K volgers, shmee150  – 1,6 miljoen volgers 
www.rudolfvanderven.com, www.shmee150.com
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Rudolf van der Ven 

Supercars
 · Topauto’s gefotografeerd met de light painting-techniek, wat een 

uniek 80’s effect geeft

 · Met het verhaal achter de meest opmerkelijke auto’s en alle  
technische gegevens

 · Met een voorwoord van de populaire YouTuber en vlogger 
Schmee150 (zijn YouTubekanaal heeft meer dan 2 miljoen abonnees)

Rudolf van der Ven is een 
professionele fotograaf en 
gespecialiseerd in inter-
nationale autofotografie. 
Tim Burton, aka Shmee150, 
is een Britse vlogger en You-
Tuber. Zijn YouTubekanaal, 
waarop hij zijn autocollectie 
toont en de wereld rondreist 
om exotische auto’s te gaan 
bekijken, heeft meer dan  
2 miljoen abonnees. 

Supercars viert ‘s werelds mooiste en iconische supercars, 
van legendes zoals de Ferrari F40 tot moderne classics als de 
Bugatti Veyron. Belgisch autofotograaf Rudolf van der Ven  
fotografeerde elk van de wagens met de light painting- 
techniek, wat ze een Miami Vice-gloed en een niet te ver-
smaden 80’s vibe geeft. Van elke auto vertelt hij ook het 
unieke verhaal in dit prachtige koffietafelboek. Met een  
voorwoord door Tim Burton, beter bekend als Shmee150.
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De meest inspirerende  
buiteninterieurs ter wereld

 
€ 69 | maart 2023
hardcover met bandstempel | vierkleurendruk | 240 x 320 x 28 mm | ca. 256 pp. | nur 425/648  
isbn 978 94 014 8825 9 (EN) | themacode: AMCR, AMR, AMV, WJK
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk

 julietsroberts •  julietsroberts •  julietsroberts
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Juliet Roberts

Outdoor Interiors 

 · Prachtig salontafelboek over tuininrichting die uitnodigt om  
samen te komen 

 · Met meer dan 200 prestigieuze projecten 

 · Met prakische tips & tricks voor de creatie van stijlvolle  
buitenruimtes 

De Britse Juliet Roberts 
schrijft voor diverse media 
over tuinen en groen  
allerhande. Ze is de auteur 
van The Organic Kitchen 
Garden. 

In haar boek Outdoor Interiors pakt auteur Juliet Roberts uit 
met de mooiste en meest stijlvolle buitenruimtes ter wereld, 
allemaal ontworpen om van te genieten als verlengstukken 
van de huizen die ze omringen. Ze moeten uitnodigen om 
samen te komen, te entertainen en te ontspannen – tuinen 
zijn om in te leven. 

Roberts belicht vijf stijlen – ‘traditional’, ‘contemporary’, ‘play-
ful’, ‘everyday’ en ‘minimal’ – en geeft tal van tips om dezelfde 
stijl te creëren in jouw tuin en dat in verschillende catego-
rieën (‘dining’, ‘sitting’, ‘lounging’, ‘cooking’ en ‘swimming’). 
Steeds gaat het om warme omgevingen voor verschillende 
gelegenheden – of het nu een patio is voor cocktails rond de 
vuurplaats, een grote tafel voor diners of een knusse zithoek 
om lekker in weg te kruipen met een boek. Haal binnen naar 
buiten met dit inspirerende koffietafelboek boordevol ideeën. 
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De meest uitzonderlijke  
toevluchtsoorden van de wereld 

 
€ 45 | februari 2023
hardcover met bandstempel | vierkleurendruk | 270 x 205 x 28 mm | ca. 256 pp. | nur 500/450  
isbn 978 94 014 8870 9 (EN) | themacode: WTHH
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • socialmediacampagne 
wwwkarengardiner.com



South Africa | Kalahari Desert 1615

!XAUS 
LODGE

Discover a safari lodge with a diffe-
rence in the Kgalagadi Transfrontier 
Park, which straddles the South 
Africa-Botswana border. Owned by 
the Khomani San (also known as 
Bushmen) and Mier communities, 
!Xaus Lodge lies deep in the Kalahari 
Desert and offers an experience that 
is as rich in culture as it is in wildlife.

Guests are picked up just outside 
Twee Rivieren and transported to the 
lodge in a 4x4 vehicle, along a soft 
sand track that crosses the Kalahari’s 
rolling red sand dunes. Approaching 
the earth-colored lodge, you’ll stru-
ggle to pick it out of the landscape, 
so seamlessly does it merge into its 
natural surroundings. The complex 
consists of a central lodge and 12 
individual chalets perched on a sand 
dune, each with its own private deck 
overlooking a vast heart-shaped 

salt pan (!Xaus means “heart” in the 
Nama language) with a freshwater 
hole, which attracts frequent four-le-
gged visitors. Rustic furnishings and 
eye-catching artworks throughout the 
lodge are all made by local artisans, 
whom you can watch at work in the 
lodge’s recreated cultural village. 

Activities on offer include guided 
early-morning walks through the 
dunes with San trackers and sunset 
game drives in an open safari vehi-
cle in search of black-maned lions, 
leopards, gemsbok, meerkats and 
more than 260 species of bird, inclu-
ding two-thirds of the raptor species 
found in Southern Africa. Nighttime 
brings clear skies, bright stars and 
the opportunity to listen as Bushmen 
tell you their traditional legends of the 
night sky. The !Ae!Hai Kalahari Heri-
tage Park that surrounds !Xaus Lodge 

is an International Dark Sky Sanc-
tuary and offers some of the most 
dazzling stargazing opportunities in 
South Africa. The lodge’s sparkling 
swimming pool is the perfect spot for 
cooling off in the afternoon sunshine 
and the central area’s  bar, lounge 
and dining area offer warm hospitality 
and hearty cuisine.

While there’s much to do, the real 
beauty of !Xaus Lodge is that it offers 
a rare opportunity to slow down, 
switch off and allow yourself to be im-
mersed in the peace and tranquillity 
of its desert environment. While ser-
vice is top-notch, its remote location 
means that harsh conditions prevail; 
the power supply is limited and the-
re’s no cell phone or Wi-Fi coverage, 
though that will likely come as a 
welcome absence for those seeking 
to detox from the modern world.

Kalahari Desert
91st Dune, off the Auob River Road
Kgalagadi Transfrontier Park
South Africa +27 (0)21 701 7860
xauslodge.co.za

This community-run lodge offers the taste of 
an authentic way of life in a harsh landscape

Emporior ibusae et qui tectio blabora quis ipiendi orepere peribus modi optiat.  |
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Karen Gardiner

Desert Escapes 
 · Beleef een echt gevoel van escapisme 

 · De inspiratiebron voor jouw ideale reis naar de woestijn 

 · Verken 40 adembenemende bestemmingen van pure rust,  
schoonheid en uitzonderlijke sterrenhemels 

Karen Gardiner is een 
Schotse schrijfster die 
momenteel werkt vanuit de 
VS. Ze schrijft over kunst, 
bijzondere plekken en  
cultureel erfgoed voor onder 
andere Condé Nast Traveler, 
BBC Travel, National Geo-
graphic Travel, The Guardian, 
Architectural Digest en vele 
andere media. 

Ooit gedroomd van een woestijnvakantie omringd door  
dramatische, ongerepte landschappen en buitenaardse ver-
gezichten? De eeuwenoude woestijnen van de wereld bieden 
een ideale omgeving om los te komen van het dagelijks leven 
en weer in contact te komen met de natuur. Geniet van de 
rust en de afzondering in ultiem comfort en stijl in ‘s werelds 
meest luxueuze plekken in de woestijn. 

Auteur Karin Gardiner selecteerde 40 afgelegen, idyllische en 
exclusieve woestijnplekken over de hele wereld en bundelde 
ze in een boek. Van de regenboogkleurige canyons en pla-
teaus van Utah tot het dieprode zand van Dubai en de oude 
zandduinen van Namibië.
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€ 55 | januari 2023
hardcover, linnen met ingeplakte foto en bandstempel | vierkleurendruk | 295 x 240 x 23mm 
ca. 192 pp. | nur 640/653 | isbn 978 94 014 8865 5 (EN) | themacode: AJ, AJF
 
MARKETING: (online) lezingen en interviews • voorpublicatie is mogelijk • boekvoorstellingen in Galerie XII 
in LA en Parijs •  larryniehues, sometimesbrooks •  larryniehues – 13,8K volgers, sometimesbrooks 

 larryniehues, sometimesbrooks • www.larryniehues.com

‘America is still out there … You just have to look for it.’

— Larry Niehues 

Mississippi in prachtige  
zwart-witfotografie
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Larry Niehues & Brooks Gallo

Mississippi Dream 

 · Een prachtig nieuw boek van de Franse rock- en  
documentairefotograaf Larry Niehues

 · Unieke blik op The Deep South

 · Met een voorwoord van blueslegende Jimmy ‘Duck’ Holmes

Larry Niehues is een 
Franse fotograaf die in 2010 
emigreerde naar de USA. 
Als professioneel fotograaf 
werkte hij voor een breed 
scala aan magazines en 
commerciële merken. In zijn 
vrije tijd wijdde hij zich aan 
zijn passies voor reizen, 
muziek en motorrijden. Hij 
fotografeert Amerika zoals 
we het kennen uit de vorige 
eeuw.
Brooks Gallo is een  
Amerikaanse muzikant en 
publicist. 

Mississippi Dream is het tweede boek van de Franse fotograaf 
Larry Niehues. Na het succes van Nothing Has Changed,  
zijn liefdesbrief aan Amerika, zoomt hij nu in op de staat  
Mississippi, waar hij zijn hart verloor aan de landschappen,  
de mensen en de Bluesmuziek. Zijn rauwe en passievolle 
zwart-witbeelden tonen zowel legendarische Bluesoptredens 
als scènes uit het leven van alledag in wat ook wel eens de 
‘meest zuidelijke plek op aarde’ genoemd wordt. 



Kalenders



‘Mama zijn is soms (ahum!) wel eens 
uitdagend. De kalender 366 x mama 
zijn van Mama Baas wijst me dagelijks 
op alle mooie momenten van het 
moederschap (en helpt de moeilijke te 
relativeren!)’
 Joyce Bastien – Sales Assistent
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Twaalfde editie van de gelukskalender 
vol nieuwe geluksinterventies

 
€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 120 x 170 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 014  
isbn 978 94 014 8877 8 | themacode: JMAP, VS, GBCY

100.000 
exemplaren 

verkocht
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Leo Bormans

Een jaar vol geluk 2024
Scheurkalender – Een tip voor elk dag

 · Nieuwe editie van de succesvolle scheurkalender

 · Met 366 nieuwe tips om elke dag een beetje gelukkiger te worden

 · Van de vorige edities werden telkens ca. 8000 ex. verkocht

Leo Bormans reist de wereld 
rond als ‘Ambassador of 
Happiness & Quality of Life’. 
Hij is schrijver en inspirator 
en Distinguished Lecturer 
in Happiness Research aan 
de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam. Bormans is een 
graag geziene gast in de 
media. In 2016 bedacht hij bv. 
enkele positieve interventies 
voor Paul Witteman in zijn 
programma Paul Witteman 
Ontdekt het Geluk. 

Bestsellerauteur Leo Bormans verzamelt elke dag krachtige 
levenswijsheden van grote persoonlijkheden. Hij vertaalt 
die naar een creatief advies dat bijdraagt tot een realistisch 
geluksgevoel.

In Een jaar vol geluk krijg je niet alleen elke dag een citaat, 
maar ook een tip om gelukkiger te worden. De 366 concrete 
tips sluiten aan bij de moderne gelukswetenschap. Zowel de 
citaten als de tips zijn duwtjes in de rug voor meer geluk.
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Negende editie van de succesvolle 

Toon Hermans-scheurkalender

 
€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 120 x 170 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 014  
isbn 978 94 014 9109 9 | themacode: DC, 2ACD
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Toon Hermans

Een jaar met Toon 2024
Toon Hermans scheurkalender

 · Een kalender die elke dag de juiste toon aan je leven geeft

 · Elk jaar een grondig vernieuwde uitgave

 · Van de vorige edities werden telkens 8000 exemplaren verkocht

Toon Hermans was de groot-
ste theaterpersoonlijkheid 
die Vlaanderen en Nederland 
ooit hebben gekend, én een 
van de meest gelezen dich-
ters. In 2016 vierden we zijn 
100ste verjaardag.

De teksten van Toon Hermans zijn heerlijk helder geschreven, 
ontroerend en tijdloos. Maar tussen de regels door lees je ook 
altijd een diepere gedachte.

Dat is de blijvende kracht van het uitgebreide oeuvre van 
Toon Hermans, die onophoudelijk aan het schrijven en dichten 
was. Teksten die blij maken en die troosten.

Van dezelfde auteur
De klank van de lach

€ 12,99 | isbn 978 94 014 7866 3 

In de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten 

€ 12,99 | isbn 978 94 014 7869 4

Ik heb ’t geluk geroken

€ 12,99 | isbn 978 94 014 7867 0

Wijs is anders dan geleerd 

€ 12,99 | isbn 978 94 014 7865 6

Van de liefde wil ik zingen 

€ 12,99 | isbn 978 94 014 7868 7

Helemaal Toon 

€ 29,99 | isbn 978 94 014 8581 4 
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De scheurkalender bij het meest  

geliefde kookprogramma ooit

 
€ 20,99 | augustus 2023
scheurkalender | vierkleurendruk | 170 x 120 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 440  
isbn 54 105 749 1915 1 | themacode: WBB
 
MARKETING: interviews • voorpublicatie is mogelijk
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Piet Huysentruyt

SOS Piet  
Scheurkalender 2024
 · Een SOS Piet recept voor elke dag van het jaar 

 · Nog nooit was koken zo leuk en eenvoudig!

 · Het ideale cadeau voor de fans van Piet Huysentruyt

Piet Huysentruyt was  
jarenlang de bekendste  
tv-kok van Vlaanderen en 
maakt ondertussen deel uit 
van ons collectief geheugen. 
Hij verkocht meer dan  
3,5 miljoen boeken.  
Zijn restaurant Likoké in de 
Ardèche kreeg na een jaar al 
de eerste Michelin-ster. 

Elke dag gewoon een blaadje van je kalender scheuren en in 
een oogwenk je heerlijke gerecht voor die dag ontdekken. 
De SOS Piet Scheurkalender 2024 biedt je elke dag weer 
inspiratie uit de oneindige voorraad recepten van de populaire 
tv-reeks. 

Van dezelfde auteur
Piet Ongezouten

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6116 0 

Piet Gepeperd

€ 29,99 | isbn 978 94 014 7919 6

SOS Piet XL

€ 22,99 | isbn 978 94 014 9074 0 

Huysentruyt
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Mama zijn is… elke dag bijzonder!

 
€ 16,99 | augustus 2023
paperback | 170 x 120 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 450  
isbn 978 94 014 8969 0 | themacode: VFXC, YXP

MARKETING: socialmediacampagne •  mama baas   – 98K volgers •  mamabaas – 73,5K volgers
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Mama Baas

De Mama Baas  
scheurkalender 2024
366 x mama zijn

 · Achtste editie van de populaire Mama Baas scheurkalender

 · Grappig en heel herkenbaar voor jonge ouders

 · Elke dag een leuke tip of een originele quote

Mama Baas is een online 
magazine, blog en commu-
nity voor en door mama’s. 
Je leest er alles over op 
mamabaas.com

Een frisse jaarkalender met 366 ontroerende en originele 
uitspraken van mama’s, papa’s én kinderen.

In de typische no-nonsense stijl van Mama Baas.

Een kind dat zegt 
‘Ik wil mama!’,

 da’s eigenlijk een beetje hetzelfde als 
zeggen dat je de manager wil spreken …

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
  Week 38 

bw_scheurkalender 2023.indd   264bw_scheurkalender 2023.indd   264 30/06/2022   16:5830/06/2022   16:58

Slaap wanneer de 
baby slaapt. En  vouw 
de was wanneer de 
baby was  vouwt?

DINSDAG 11 JULI

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap

  Week 28 

bw_scheurkalender 2023.indd   193bw_scheurkalender 2023.indd   193 30/06/2022   16:5830/06/2022   16:58



9
7
8
9
4
0
1
4
9
0
8
3
2

De scheurkalender van de  
populaire community Onbespreekbaar

 
€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 176 x 123 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 014  
isbn 978 94 014 9083 2 | themacode: VFJ, VS
 
MARKETING: interviews • socialmediacampagne •  onbespreekbaar  – 75K volgers
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Jef Willem & Nicolas Overmeire

Onbespreekbaar
Scheurkalender 2024

 · Na het succesvolle boek – 15.000 exemplaren verkocht – nu ook een 
scheurkalender!

 · Elke dag een mooie quote in de typische Onbespreekbaar-stijl

 · Uitgebreide ondersteuning via de Onbespreekbaar community

Jef Willem en Nicolas 
Overmeire zijn de drij-
vende krachten achter 
Onbespreekbaar. Hun doel? 
Mentale problemen uit de 
taboesfeer halen. En met 
succes: wekelijks berei-
ken ze meer dan 200.000 
mensen met hun podcast, 
Instagram en YouTube-lives. 
Van hun boek Omdat we hier 
niet genoeg over praten zijn 
intussen 15.000 exemplaren 
verkocht.

Elke dag kun je iemand laten lachen.
Vergeet alleen niet
dat jij ook iemand bent.

Dat is de missie van de podcast en de gelijknamige com-
munity Onbespreekbaar, het geesteskind van Jef Willem en 
Nicolas Overmeire. Hun quotes op Instagram worden geliked 
en gedeeld door vele duizenden mensen.

In deze scheurkalender verzamelen ze hun meest geliefde 
quotes en vullen ze aan met gloednieuw materiaal. Zo krijg je 
in 2024 elke dag een vriendelijke reminder dat jouw kwets-
baarheden er mogen zijn en dat je er niet alleen voor staat.

Van dezelfde auteur
Omdat we hier niet genoeg over praten

€ 19,99 | isbn 978 94 014 8226 4
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Een must-have voor de wielerfan!

 
€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 210 x 170 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 480  
isbn 978 94 014 9125 9 | themacode: SMQ
 
MARKETING: socialmediacampagne
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Geert Vandenbon

Koerskalender 2024

 · Vorige edities waren een groot succes

 · België en Nederland zijn op-en-top koerslanden

 · Handige scheurkalender met weetjes, interessante verhalen  
en de wieleragenda van 2024

©
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Geert Vandenbon is wieler-
freak en Ronde-fanaat. Hij 
verzamelt, schrijft, vertelt 
en zingt over de koers. 

Voor de wielerfan is de Koerskalender intussen een vaste 
waarde. Deze kalender barst opnieuw van de nuttige (en 
nutteloze) feitjes, aangrijpende quotes en wielerverhalen die 
je nooit eerder hoorde. Van Parijs-Roubaix en de Bredene 
Koksijde Classic tot de Scheldeprijs: met de scheurkalender 
fiets je mee door de hoogtepunten van de mooiste wedstrij-
den uit het verleden én mis je dankzij de handige wieler-
agenda van 2024 geen enkel event van het komende fietsjaar. 

Geert Vandenbon Tim De Waele

20
20

 W
at een

 w
ieler

ja
a

r
!

Het jaar 2020 wordt er eentje om nooit  
te vergeten. En niet alleen door corona. 
Het werd ook een onvergetelijk wielerjaar. 
Na de Omloop als prille proloog en de 
noodgedwongen lockdown volgde één 
langgerekt en knotsgek seizoen van 
augustus tot november, met de Strade 
Bianche in de blakende hitte en de  
Ronde onder de vallende bladeren.  

Dit boek vertelt dit onge ziene verhaal, 
maand per maand, koers per koers.  
Een aangrijpend relaas van grote en  
kleine momenten, waarin de veerkracht  
en creativiteit van de organisatoren,  
de renners en de wielerfans centraal  
staan. De koers blijft van ons.

Het verhaal  
van een  
onvoorstelbaar 
wielerjaar

Geert Vandenbon is 
koers kenner, verteller 
en muziek maker. 
Hij werkte meer dan 
twintig jaar lang mee 
aan de organisatie 
en uitbouw van de 
Ronde van Vlaanderen, 
is medestichter van 
het Centrum RVV in 
Oudenaarde, en schreef 
diverse sport boeken.

9 789401 471916

www.lannoo.com

9789401471916 wat een wielerjaar - cover.indd   Alle pagina's9789401471916 wat een wielerjaar - cover.indd   Alle pagina's 15/10/2020   13:5815/10/2020   13:58

Van dezelfde auteur
Wat een wielerjaar!

€ 29,99 | isbn 978 94 014 7197 6
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Eindelijk een échte bier- en cafékalender

 
€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 210 x 170 x 30 mm | ca. 736 pp. | nur 014  
isbn 978 94 014 9050 4 | themacode: WBXD2, 1DDB
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 · Samengesteld door Belgiës bekendste biersommelier

 · Voor elke dag een biertip én een leuk adres waar je dat gerstenat 
kunt drinken

 · Zowel voor de kenner als voor wie simpelweg van een biertje houdt
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Als Master Beer Sommelier 
traint sofie vanrafelghem 
horeca van Dubai tot New 
York en werkt ze als bier-
consultant voor restaurants, 
brouwerijen en hotels. 
Daarnaast schrijft ze over 
haar passie in verschillende 
media. Zo is ze de biercoach 
van Het Laatste Nieuws met 
een vaste bierpagina en 
heeft ze haar biercolumn in 
Venuez magazine, en is ze 
de auteur van bierboeken 
als Op Café in Vlaanderen, 
Tournée Générale 3 en Bier, 
vrouwen weten waarom. 
Verder is Vanrafelghem  
jurylid op de gerenommeer-
de biercompetities Brussels 
Beer Challenge, World Beer 
Cup en Mondial de la Bière 
en zet ze samen met haar 
team (www.sofiesworld.be) 
bier wereldwijd op de kaart.

Deze scheurkalender is een eigenzinnige rondreis door 
bierland. Welk biertje drink je in welk seizoen en waar trek je 
naartoe om dat gerstenat te proeven? 

Sofie Vanrafelghem tapt genereus Deugnieten, Gulden 
Draken, Viswijven, Vlooikes, Arabieren en Koeketienes. Van 
elk bier leer je waar het gebrouwen wordt, welke smaken je 
mag verwachten, wat voor een hop- en gistsoorten er werden 
gebruikt bij het brouwen en hoeveel graden je in het glas – en 
na een poosje ook in het hoofd – krijgt.

Als kenner van het Belgische cafélandschap tipt Sofie ook 
elke dag een leuke herberg of kroeg. 

Sofie Vanrafelghem 

Bier- en cafékalender 2024
Een suggestie voor elke dag
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€ 16,99 | augustus 2023
scheurkalender | 170 x 120 x 40 mm | ca. 736 pp. | nur 014  
isbn 978 94 014 9110 5 | themacode: YFQ, 5AJ

Maak van 2024 een waanzinnig jaar!

‘De kinderen in mijn klas zijn superfans van de reeks. Dankzij de leuke  
scheurkalender starten we elke dag met een enthousiasmerende 

boodschap van hun favoriete boekenreeks.’ 

— Een leerkracht over De waanzinnige scheurkalender 
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Andy Griffiths is een van de 
populairste kinder boeken-
auteurs in Australië. Hij 
schreef al meer dan dertig 
boeken. Griffiths werkt al  
jaren succesvol samen met 
auteur en illustrator  
Terry Denton. Hun werk 
werd al meermaals  
bekroond.

Andy Griffiths & Terry Denton

De waanzinnige  
scheurkalender 2024
 · Elke dag een leuk mopje, raadsel, weetje of spel!

 · Boordevol hilarische illustraties

 · Voor Boomhutfans én nieuwe lezers

366 dagen lang lachen met Andy en Terry! 

Kleur de in-de-warverdieping in, vind de eenhoorn en ontdek 
dat de mens het enige zoogdier is dat kan knipogen*!

*Tenzij de andere dieren het achter onze rug om doen,  
natuurlijk.

Ongetwijfeld de gekste, maar ook de leukste scheur kalender 
van 2024!

Robotmopje

V: Wat zei de uitvinder tegen de dode robot?

A: Roest in Vrede.

DOINK!!Pieiep

Uit: Het tweede waanzinnige moppenboek

BW_De waanzinnige scheurkalender 2023.indd   18 BW_De waanzinnige scheurkalender 2023.indd   184/07/2022   09:17 4/07/2022   09:17

Uit: De waanzinnige boomhut - Het doeboek

Teken iets wat je leuk vindt 

Ik hou van 

Teken iets wat je 
leuk vindt of wat je 

graag doet.

BW_De waanzinnige scheurkalender 2023.indd   16 BW_De waanzinnige scheurkalender 2023.indd   164/07/2022   09:17 4/07/2022   09:17



Start elke dag met  
een weetje, vleugje humor  
of verrassende tip

Mijn baby’s eerste jaar 
Mama Baas 

€ 17,99 I isbn 978 94 014 6648 6

Mijn Zwangerschapskalender 
Mama Baas 

€ 15,99 I isbn 978 94 014 5282 3

 Nog 48 dagen te gaan. 

Je baby is nu even groot 
als een ananas.

Zwangerschapsduur 33 weken + 1 dag

DAG
232



Start elke dag met  
een weetje, vleugje humor  
of verrassende tip

Geschiedenis voor herbeginners  
in 365 dagen  
Jonas Goossenaerts,  
Benjamin Goyvaerts,  
Laurent Poschet
€ 27,99 I isbn 978 94 014 8321 6
Niet-gebonden jaarkalender

Mijn Zwangerschapskalender 
Mama Baas 

€ 15,99 I isbn 978 94 014 5282 3

365 dagen Onze Natuur
€ 27,99 I isbn 978 94 014 8335 3
Niet-gebonden jaarkalender

27 1302 Italiaanse schrijver moet voor altijd  
zijn stad verlaten 

JANUARI

Een politieke afrekening resulteert in een Goddelijke Komedie  
Op 27 januari 1302 werd Dante Alighieri (1265-1321) verbannen uit Florence (of Firenze). Dante, een van  
de beroemdste schrijvers uit de middeleeuwen,  werd geboren uit een invloedrijke Florentijnse familie.  
Zijn geboortestad was destijds een van de grootste steden van Europa en een belangrijk cultureel handels-
centrum. Maar Florence was ook verscheurd. Sinds de investituurstrijd, een conflict tussen de keizer en de 
paus over wie de hoge geestelijkheid mocht benoemen, had je grosso modo twee kampen in Florence.  
Aan de ene kant had je de Ghibellijnen. Zij keerden zich tegen de paus en steunden de keizer van het  
Heilige Roomse Rijk. Aan de andere kant had je de Welfen, de aanhangers van de paus. In Florence 
bestond ook die laatste groep weer uit twee facties: de witte, burgerlijke Welfen en de zwarte, aristocra-
tische Welfen. Dante behoorde tot de witte Welfen. In het jaar 1302 grepen de zwarte Welfen de macht. Zij 
verbanden alle witte Welfen levenslang uit de stad.

In zijn ballingschap schreef Dante zijn meesterwerk La Divina Commedia, de Goddelijke Komedie.  
Hierin beschrijft hij zijn imaginaire reis naar het hiernamaals. Helemaal imaginair is die trouwens niet, 
want in de hel zitten zijn politieke tegenstanders: de Ghibellijnen en de zwarte Welfen. 

 Dante zou zijn geliefde geboortestad nooit meer terugzien, maar zijn werk  
zou later een rijke bron van inspiratie zijn voor tal van schrijvers, dichters  
en filosofen. Portret van Dante Alighieri door Sandro Botticelli, 1495. 

BW TAFELKALENDER.indb   29BW TAFELKALENDER.indb   29 22/10/2021   12:1722/10/2021   12:17



Marc Van Ranst 

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand 
€ 22,99 | oktober 2020 

paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3 
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

E-boeken & 
verschijnings- 
lijst
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Marc Van Ranst deelt zijn 
verhaal én zijn  jarenlange 
ervaring in zijn strijd 

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de 
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg 
naar tvstudio om het land door een pandemie 
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan 
afhangen. Wat ook zo is. 

Covid19 is nummer zoveel in een reeks virussen 
die even oud zijn als de planeet en het bestaan 
van haar bewoners mee bepalen. Langs een 
 coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen. 

 ɝ Een ongeziene blik achter de schermen tijdens  
de coronacrisis

 ɝ Alles wat we kunnen en moeten weten over de 
wereld van virussen

 ɝ Het maatschappelijke engagement van een  
vooraanstaand gezondheidswerker

Marc Van Ranst is hoofd van het Laboratorium 
Klinische en Epidemiologische Virologie 
(Rega Instituut) aan de KU Leuven. Voor
dien werkte hij o.a. aan het Albert Einstein 
College of Medicine in New York. Tijdens de 
coronacrisis groeide hij uit tot de bekendste 
viroloog van de Lage Landen.

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die  
eerste dode nodig om de politiek  
wakker te schudden.’

Marc Van Ranst

Marketing 
 ɝ De auteur is beschikbaar 

voor lezingen en interviews.
 ɝ Ondersteund door communi-

catie via de Gezinsbond

E-boeken & 
verschijnings- 
lijst



Nieuwe e-boeken 

CHOCOLATIER’S

BY THE PROUD COLLECTIVE  
OF CALLEBAUT CHEFS

CHOCO 
LATIER’S

‘Another chocolate book?’ you might say?  
The answer is: this book is different than any  
other book on the market! 

The Chocolatier’s Kitchen offers over 270 simple, concrete and  
practical recipes, covering the entire spectrum in confectionary  
(from bonbon, to truffles, snack bars,...). From short, to medium or  
long shelf life, inspired by the Callebaut five colours of chocolate  
and executed in different chocolate types. The proud collective of  
Callebaut Chefs have bundled their expertise to conquer hearts and  
deliver inspiration, motivation and knowledge for every chocolate  
artisan & Chef, whether you are starting or want to further grow  
your chocolate business.

 

With contributions from  
the Callebaut Chefs Tribe 
Davide Comaschi, Philippe Vancayseele, 
Clare England, Beverley Dunkley, 
Mark Tilling, Ciro Fraddanno  
and Ryan Stevenson

www.callebaut.com 
www.chocolate-academy.com 
www.lannoo.com

THE

SHOP

JULIE VAN DEN KERCHOVE

LOW CARB
ON A BUDGET

Meer energie
Budgetvriendelijk

Eenvoudig 

60 snelle recepten
 10-dagen menuplan

Lowcarbonabudget_covervoorstellen6.indd   1Lowcarbonabudget_covervoorstellen6.indd   1 10/10/2022   11:0710/10/2022   11:07

 50 NIEUWE RECEPTEN

15
SPORTIEVE KLASSIEKERS

SPORT
KOOKBOEK

HET
voor wielrenners

Cover_hetsportkookboek_wielrenners•.indd   1Cover_hetsportkookboek_wielrenners•.indd   1 11/10/2022   14:3511/10/2022   14:35

Mediterranean

Nathalie De Wilde 
Claudia Allemeersch 

Nathalie De Wilde 
Claudia Allemeersch 

Culinair 

SOS Piet XL
Piet Huysentruyt
€ 13,99
isbn 978 94 014 9130 3

Low carb on a budget
Julie Van den Kerchove
€ 14,99
isbn 978 94 014 9131 0

Thermomix All Day
Nathalie De Wilde,  
Claudia Allemeersch
€ 21,99
isbn 978 94 014 9139 6

Puur BBQ
Nick van Hoof, Kevin  
Kegeleers (Zouterover)
€ 14,99
isbn 978 94 014 9134 1

The Chocolatier’s Shop
The proud collective of 
Callebaut Chefs
€ 18,99
isbn 978 94 014 8784 9

Het sportkookboek  
voor wielrenners
Stephanie Scheirlynck
€ 14,99
isbn 978 94 014 9116 7

De maestro  
met de breinaald
Christiaan Kuyvenhoven
€ 13,99
isbn 978 94 014 8659 0

1302 – Het jaar  
van de mythe
Rolf Falter
€ 15,99
isbn 978 94 014 9143 3

F*ck you, flik
Vincent Gilles, Vincent 
Houssin
€ 13,99
isbn 978 94 014 8996 6

Mijn tien geboden
Willy Naessens
€ 13,99
isbn 978 94 014 8856 3

Let’s talk money
Djennah Van Nieuwenhoven
€ 12,99
isbn 978 94 014 8668 2

The Instagram Academy
Nies Cools
€ 12,99
isbn 978 94 014 8673 6

PUUR BBQ
EASY GERECHTEN VOOR BARBECUE- EN OUTDOORCOOKING

NICK VAN HOOF EN KEVIN KEGELEERS

Actualiteit & Maatschappij

D
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Let’s Talk
money
money
money
money
money

money

De gids die van jou een financieel  
zelfverzekerde vrouw maakt

Djennah Van Nieuwenhove
 budgetbrunette.be

Socialemediacoach Nies Cools

25

Van ik-doe-maar-wat
naar Insta-succes

voor ondernemers

The Instagram
 Academ

y
Socialem
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ies C

ools

#hetboek

Geschiedenis
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Nieuwe e-boeken 

Ben ik 
te dik,

 mama?

AN VANDEPUTTE

Help je tiener 
groeien naar 
een positief 
lichaamsbeeld 
en eetgedrag.
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 Persoonlijke groei

Tegen de stroom in 
Tom Zwaenepoel
€ 12,99
isbn 978 94 014 9121 1

Imposter moeder
Hanan Challouki
€ 12,99
isbn 978 94 014 8305 6

Mijn kind heeft OCD
Else De Haan e.a. 
€ 13,99
isbn 978 94 014 9100 6

Versterk je nervus vagus
Luc Swinnen
€ 13,99
isbn 978 94 014 9127 3

Het Cyclus Kompas
Morgane Leten
€ 12,99
isbn 978 94 014 8717 7

Into me
Michelle Hufkens
€ 12,99
isbn 978 94 014 8468 8

Bewegen na kanker
Ulla Lust
€ 13,99
isbn 978 94 014 9133 4

  

Ben ik te dik, mama? 
An Vandeputte
€ 13,99
isbn 978 94 014 9123 5

Ouders komen van Mars
Evelien Kayaert,  
Anky De Frangh
€ 12,99
isbn 978 94 014 9119 8

Mijn baby eet
Nathalie Schittekatte,  
Vicky De Beule
€ 12,99
isbn 978 94 014 9126 6

Zo gewenst
Hilde Van Goethem,  
Mama Baas
€ 13,99
isbn 978 94 014 8304 9

Mama Baas
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Nieuwe e-boeken 

Frederik Backelandt | David Stockman

50 legendarische beklimmingen50 legendarische beklimmingen
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Frederik Backelandt is historicus, begon als journalist op de wielerredactie 
van Het Nieuwsblad en leidt nu als uitgever Grinta! Publicaties.  
Hij schrijft niet alleen over de wielersport, hij is zelf ook fanatiek fietser. 
Zo is hij verslingerd aan fietsen in de bergen. Samen met boezemvriend en 
topfotograaf David Stockman realiseerde hij dit bergenboek, dat een flink 
aangedikte versie is van de uitgave ‘Mythische Cols’ uit 2020.

DE MEEST LEGENDARISCHE DE MEEST LEGENDARISCHE 

WIELERCOLS IN EEN BOEKWIELERCOLS IN EEN BOEK

Dit prachtige salontafelboek bundelt de mythische cols 
die in de rubriek ‘De Bergen’ van het fietsmagazine 
Grinta! verschenen. 50 legendarische beklimmingen uit 
heel Europa passeren de revue. Een boek hors catégorie 
vol inspiratie. Een must in je collectie, of je er nu zelf op 
uittrekt of gewoon in gedachten mee en danseuse fietst. 
‘Mythische Cols Hors Catégorie’ is een herwerking 
en aandikking (met 20 extra cols) van het eerder 
verschenen ‘Mythische Cols’. 

' '

Alpe d’Huez
Alto de El Angliru
Col d’Aspin
Col d’Aubisque
Col d’Azet
Col du Ballon d’Alsace
Col de la Bonette
Passo Campolongo
Monte Carpegna
Col de la Croix de Fer
Passo delle Erbe
Passo Falzarego
Colle Fauniera
Furkapass
Passo Fedaia
Col de la Forclaz
Col du Galibier
Passo Gavia
Passo Giau
Col du Glandon
Sankt Gotthard Pass
Col du Granon
Grimselpass
Col de l’Iseran

Col d’Izoard
Col de Joux-Plane
Les Lacets du Montvernier
Lagos de Covadonga
Col du Lautaret
Luz-Ardiden
Col de la Madeleine
Colle delle Nivolet
Col de Peyresourde
Col du Petit Saint-Bernard
Pla d’Adet
La Planche des Belles Filles
Passo Pordoi
Col du Portet
Sa Calobra
Passo Sella
Sustenpass
Passo dello Stelvio
Col du Télégraphe
Timmelsjoch
Col du Tourmalet
Tre Cime di Lavaredo
Mont Ventoux

BRUSSEL 
BLUES

WOUTER
DEHAIRS

In een stad gebouwd op een moeras 
kan je makkelijk verdwijnen
Thriller

W
OUTER DEHAIRS   BRUSSEL BLUES

De vrouw van de Brusselse minister-president is 
verdwenen. Op een fototentoonstelling in Bozar 
herkent hij haar plots op een van de beelden. Het is 
de laatste foto die van haar werd gemaakt – op een 
plek waar ze niet had moeten zijn. 

Ondertussen krijgt privédetective Keller Brik de 
vraag om de verdwijning van een tienermeisje te 
onderzoeken. Zijn assistente, Gwen, eist de zaak 
op. De zoektocht confronteert haar met geesten uit 
het verleden. Geesten die aantonen dat niets ooit 
voorbij is, vooral niet het verleden.

Wouter  Dehairs stond met zijn debuut Lockdown op de longlist 
van de Gouden Strop en de LangZullenWeLezen-trofee. Daar-
naast ontving hij een eervolle vermelding op de literaire prijs Prins  
Alexander van België. Nachtstad werd bekroond met de Knack 
Hercule Poirotprijs.

‘Geen braaf detectiveverhaaltje, maar actie en seks, schuld en boete in een 
Brussels decor.’ (HHH Knack Focus - Johanna Spaey over De Graffitimoorden)

‘De Graffitimoorden zou wel eens het begin van een prikkelende misdaadreeks 
kunnen zijn.’ (HHH Het Nieuwsblad - John Vervoort)
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AUTEUR

VAN DE WINNAAR VAN DE HERCULE POIROTPRIJS 2021
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25 ROMANTISCHE PROJECTEN DIE JE  RUST BRENGEN

modernmodern
MANON VAN HEUMEN

borduren

Cover_modernborduren.indd   1Cover_modernborduren.indd   1 6/10/2022   10:436/10/2022   10:43

Vrije tijd 

Mythische cols hors  
catégorie
Frederik Backelandt
€ 27,99
isbn 978 94 014 9146 4

The Wedding Plan
Joyce Denie
€ 14,99
isbn 978 94 014 9124 2

Modern borduren
Manon van Heumen
€ 13,99
isbn 978 94 014 9128 0

Zakboek voor de sponstuin
Marc Verachtert,  
Bart Verelst
€ 12,99
isbn 978 94 014 9132 7

De meisje
Jaouad Alloul
€ 11,99
isbn 978 94 014 9135 8

Hoe je vader te verliezen
Tine Bergen
€ 12,99
isbn 978 94 014 9136 5

Brussel Blues
Wouter Dehairs
€ 11,99
isbn 978 94 014 8639 2

Marc Verachtert & 
Bart Verelst

ZAKBOEK 
VOOR DE

SPONS
TUIN

Onthard je tuin tegen intense regen 
en extreme droogte

covervoorstellen_sponstuin_def.indd   1covervoorstellen_sponstuin_def.indd   1 13/09/2022   20:0413/09/2022   20:04

Fictie 
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Verschijningslijst
TOERISME

Titel Auteur Verschijning Pg

De Groene Reisgids - Languedoc  februari 23

De Groene Reisgids Weekend - Londen  februari 25

De Groene Reisgids Weekend - Madrid  februari 25

De Groene Reisgids - Zwitserland  februari 23

Gids voor de Bikepacker  februari 15

Trotter Reisgids De Loire per fiets  februari 26

Andalusë Simpelweg april 7

De Groene Reisgids - Bretagne Noord  april 23

De Groene Reisgids - Noord-Spanje  april 23

De Groene Reisgids Weekend - Stockholm  april 25

Hiking & Trekking van beginner tot expert Christophe Deblaere april 19

Hoe begin ik een B&B Erwin De Decker april 21

Ierland Simpelweg april 7

Knooppunter Fietsboek Zuid-Nederland Kristien Hansebout april 11

Knooppunter Groot Fietsboek Vlaanderen Patrick Cornillie, Kristien Hansebout april 13

Kroatië Simpelweg april 7

Sicilië Simpelweg april 7

Toscane Simpelweg april 7

Trotter Reisgids Sardinië  april 27

Trotter Reisgids Kreta  april 27

Trotter Reisgids Bali/Lombok/Java  april 27

De Groene Reisgids Weekend - Marseille  mei 25

De Groene Reisgids - Zuid-Italië  mei 23

Lannoo’s Autoboek IJsland on the road  mei 17

Lannoo’s Autoboek Oost-Canada on the road  mei 17

Lannoo’s Autoboek Portugal on the road  mei 17

Lannoo’s Autoboek West-Canada on the road  mei 17

CULINAIR 

Titel Auteur Verschijning Pg

Proef Korea Ae Jin Huys februari 37

Italiaans Bakboek Belinda MacDonald maart 43

Low carb on a budget Julie Vandenkerchove maart 35

SOS Piet XL Piet Huysentruyt maart 31

The Chocolatier’s Shop  The proud collective of Callebaut Chefs maart 49

Puur BBQ Nick van Hoof, Kevin Kegeleers (Zouterover) april 41

Sweet table Sarah Renson  april 47

Thermomix All Day Nathalie De Wilde, Claudia Allemeersch april 39

Het koffieboek Charlene De Buysere mei 51

Signature Dishes  Amélie Vincent mei 45
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Verschijningslijst
GESCHIEDENIS 

Titel Auteur Verschijning Pg

Rebellie in de Gentse Letteren  Lars Bernaerts (red.) februari 65

Flora Batava 1800-1934 Esther van Gelder, Norbert Peeters (red.) maart 55

Atlas van de grenzen Delphine Papin, Bruno Tertrais april 59

1302 - Het jaar van de mythe Rolf Falter mei 61

De maestro met de breinaald Christiaan Kuyvenhoven mei 63

ACTUALITEIT & MAATSCHAPPIJ 

Titel Auteur Verschijning Pg

Let’s talk money Djennah Van Nieuwenhoven februari 73

Tegen de stroom in  Tom Zwaenepoel februari 81

Overleven Valerie Van Peel e.a. maart 71

F*ck you, flik  Vincent Gilles, Vincent Houssin april 69

Mijn tien geboden Willy Naessens april 79

The Instagram Academy Nies Cools mei 77

PERSOONLIJKE GROEI

Titel Auteur Verschijning Pg

Bewegen na kanker  Ulla Lust  februari 93

Mijn kind heeft OCD Else de Haan e.a. maart 87

Het gaat, denk ik, over Evangeline Habarurema, Pam Steenwijk maart 91

Into me Michelle Hufkens maart 95

Het Cyclus Kompas Morgane Leten mei 97

Imposter moeder Hanan Challouki mei 85

Versterk je nervus vagus Luc Swinnen mei 89

MAMA BAAS

Titel Auteur Verschijning Pg

Ben ik te dik, mama? An Vandeputte, Tieners in huis maart 105

Ouders komen van Mars Evelien Kayaert, Anky De Frangh april 103

Zo gewenst Hilde Van Goethem, Mama Baas april 107

Mijn baby eet Nathalie Schittekatte, Vicky De Beule mei 109

VRIJE TIJD 

Titel Auteur Verschijning Pg

The Wedding Plan Joyce Denie februari 119

Buitengewoon belgisch Bouwen 8 At Home Publishers maart 123

De energiebijbel At Home Publishers maart 121

Het wildplukboek  Ben Brumagne  maart 127

Mythische cols hors catégorie Frederik Backelandt maart 117

Top 1000 van de beste wielrenners ter wereld Jacques Sys maart 113

Zakboek voor de sponstuin Marc Verachtert, Bart Verelst maart 125

Het sportkookboek voor wielrenners Stephanie Scheirlynck april 115

Modern borduren Manon van Heumen april 129
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Verschijningslijst
FICTIE 

Titel Auteur Verschijning Pg

Brussel blues Wouter Dehairs februari 139

De meisje Jaouad Alloul februari 133

Hoe je vader te verliezen Tine Bergen maart 137

KUNST & STIJL 

Titel Auteur Verschijning Pg

Mississippi Dream  Larry Niehues januari 157

Desert Escapes Karen Gardiner februari 155

150 Bookstores You Need to Visit Before You Die Elizabeth Stamp maart 145

De kunst van alchemie David Brafman maart 147

Micro Tattoos  Sven Rayen, Ti Racovita maart 149

Outdoor Interiors  Juliet Roberts maart 153

Supercars  Rudolf van der Ven april 151

KALENDERS 

Titel Auteur Verschijning Pg

366 x mama zijn Mama Baas augustus 167

Bier- en cafékalender 2024 Sofie Vanrafelgem augustus 173

De waanzinnige scheurkalender 2024 Andy Griffiths, Terry Denton augustus 175

Een jaar met Toon 2024 Toon Hermans augustus 163

Een jaar vol geluk 2024 Leo Bormans augustus 161

Koerskalender 2024  Geert Vandenbon augustus 171

Onbespreekbaar - scheurkalender 2024 Jef Willem, Nicolas Overmeire augustus 169

SOS Piet 2024 Piet Huysentruyt augustus 165
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