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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? XL 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

Lannoo wordt 111 en dat vieren we!
Vraag naar het POS-pakket bij uw
vertegenwoordiger
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Papieren tassen met Lannoo 111-logo (200 ex.)
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weekbladen
campagne
ar voor interviews

PR & MARKETING

8 februari 2021 en zolang de voorraad strekt. Alle
tickers) met van/voor-prijs. Alle boeken worden
niet gecrediteerd.
bestellingen@lannoo.be (BE)
oo.nl (NL).

—2020

→
→
→
→

Perslancering
Advertentiecampagne in weekbladen
Social media advertising-campagne
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews

De actie loopt van 1 september 2020 tot en met 28 februari 2021 en zolang de voorraad strekt. Alle actietitels krijgen een
prijssticker (verwijderbare stickers) met van/voor-prijs. Alle boeken worden gestickerd geleverd. De liggende voorraad wordt
niet gecrediteerd. Neem contact op via 0032 (0) 51 42 42 72 of boekbestellingen@lannoo.be (BE)
of via 0031 (020) 23644271 of verkoop@terralannoo.nl (NL). Meer informatie vindt u op www.lannoo.be/111

van 20,50
voor

14,99

321 SUPERSLIMME DINGEN DIE
JE MOET WETEN OVER DIEREN
Mathilda Masters & Louize Perdieus
€ 14,99 | ISBN 978 94 014 5124 6

van 19,99
voor

9,99

HET GROTE VOORLEESBOEK
VAN VOS EN HAAS
Sylvia Vanden Heede
& Thé Tjong-Khing
€ 9,99 | ISBN 978 94 014 3476 8

van 24,99
voor

14,99

HET ULTIEME
BUCKETLIST BOEK
Elise De Rijck
€ 14,99 | ISBN 978 94 014 6991 3

van 49,99
voor

Huysentruyt

De beste van
van 25,99
voor

29,99

15,99

KOKEN – TER DUINEN
HET HANDBOEK
€ 29,99 | ISBN 978 94 014 7171 8

van 25,99
voor

15,99

111 onmisbare
gerechten

PIET – DE BESTE 111 RECEPTEN
Piet Huysentruyt
€ 15,99 | ISBN 978 94 014 7132 9

GIN & TONIC
The Black Edition
€ 15,99 | ISBN 978 94 014 6977 7

van 29,99
voor

van 32,99
voor

van 24,99
voor

19,99

24,99

TROTTER REIZEN
€ 24,99 | ISBN 978 94 014 7200 5

€12,99

ATLAS VAN WOII
€ 19,99 | ISBN 978 94 014 7231 9

BORDERLINE TIMES
Dirk De Wachter
€ 12,99 | ISBN 978 90 209 9676 0

van 24,99
voor

van 19,99
voor

19,99

9,99

BLIJF BIJ MIJ
Rika Ponnet
€ 9,99 | ISBN 978 90 209 9978 5

ATLAS VAN DE
NEDERLANDSE TAAL
– EDITIE VLAANDEREN
€ 19,99 | ISBN 978 94 014 5612 8

ATLAS VAN DE
NEDERLANDSE TAAL
– EDITIE NEDERLAND
€ 19,99 | ISBN 978 94 014 5613 5

www.lannoo.com/111
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Waar is de taart? van
Thé Tjong-Khing verovert al
15 jaar de wereld

‘Thé Tjong-Khing laat zien dat
humor ook zonder woorden kan.’
– DE VOLKSKRanT

© Jef Boes

9 789401 469074

Thé Tjong-Khing | WAAR IS DE TAART? XL
€ 17,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 380 x 330 x 7 mm
ca. 21 pp. | nur 273 | isbn 978 94 014 6907 4 | Themacode: YBCS, 5AC

Eindelijk weer
een extra groot
taartenboek

 Er werden wereldwijd al meer dan
250.000 exemplaren verkocht van
Waar is de taart?
 Kinderen gaan al in meer dan 20 landen
op zoek naar de taart
 Al langer dan 15 jaar de favoriet van
groot en klein

De taart van meneer en mevrouw Hond wordt
gestolen. En er gebeurt nog veel meer.
Waarom huilt Kind Konijn? Waar is het
elfde eendje? Vind je Vos en Haas?
~
Ontdek nog meer details in dit supergrote
kijk- en zoekboek van de grootmeester
Thé Tjong-Khing.

thé tjong-khing sleepte met zijn illustraties
al verschillende prijzen in de wacht, waaronder de
Woutertje Pieterse Prijs, een Zilveren Penseel en de
Max Velthuijs-prijs.

Marketing
Social media campagne

‘Het bekroonde boek kan het af zonder woorden,
de woorden worden geen moment gemist.
Kinderen zullen meer ontdekken van de grappen
die Thé ons voorlegt dan hun ouders.’
– de jury van de woutertje pieterse prijs

prentenboek 3+
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‘Het vertelplezier spat van de
levendige ingevulde pagina’s.’
– cutting edge over circusnacht

Woordeloos prentenboek van prijswinnaar
Mattias De Leeuw

 Groot boek met kleurrijke tekeningen
én leeslint!
 Een speels stapelverhaal
 Ga mee op een avontuurlijke reis

Een man klimt met zijn parachute naar de top
van de berg en zweeft naar beneden. In zijn
vlucht neemt hij een zwemster, een brandweerman én ook een gevluchte boef mee.
~
Op de grond wordt het touw in de lucht
gevolgd: door een hond, een redder, de politie…

mattias de leeuw won met Circusnacht het
Gulden Palet 2017. Zijn debuut, het woordeloze
prentenboek De steltenloper, werd bekroond met
een Boekenpluim. Mattias is behalve een illustrator
ook een echte verhalenverteller.

Van dezelfde auteur

Slaap lekker! € 14,99 | isbn 978 94 014 6061 3
Circusnacht € 14,99 | isbn 978 94 014 3562 8
Sint op komst! € 15,99 | isbn 978 94 014 0927 8

9 789401 469586

Marketing
Making of video Mattias De Leeuw
Boektrailer

Mattias De Leeuw | EEN TOUW IN DE LUCHT
€ 15,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 8 mm
ca. 32 pp. | nur 273 | isbn 978 94 014 6958 6 | Themacode: YBCS, 5AC

prentenboek 3+
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9 789401 469005

Stijn De Paepe & Puck Koper | HET LIJKT WEL EEN FEESTJE en 149 andere versjes voor
kinderen | € 24,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 25 mm
ca. 296 pp. | nur 270/275 | isbn 978 94 014 6900 5 | Themacode: YBLB, YDP, 5AC

Speelse, grappige en
ontroerende versjes
voor peuters en kleuters

 Stijn De Paepe, dichter in De Morgen,
schrijft over herkenbare thema’s
 Met kleurrijke, grappige illustraties
van bekroond illustrator Puck Koper
 Perfect voor elke dag thuis en in de
kleuterklas

DINOSAURUS
Ik ben een dinosaurus.
Dat zie je aan mijn kop.
In één hap eet ik al mijn
dinosaurusvriendjes op.
Ik ben een dinosaurus.
Dat zie je aan mijn staart.
Ik zwiep er zo gevaarlijk mee,
geen boom die blijft gespaard.
Ik ben een dinosaurus.
Opzij gaan, alsjeblief.
Tenzij je me een aaitje geeft,
dan ben ik lief.

stijn de paepe is sinds september 2016 huisdichter – aka ‘moderne Rederijker’ – van De Morgen,
Twitterdichter sinds juli 2012 en gelegenheidsdichter sinds hij leerde schrijven. Hij is sinds 2001 als
docent Nederlands verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent.
puck koper is een Rotterdamse illustrator en
schrijver. Ze volgde de Master Children’s Book
Illustration in Cambridge. Haar debuut Where Is Your
Sister? werd geselecteerd voor meerdere internationale prijzen en won de BolognaRagazzi Award Opera
Prima op de kinderboekenbeurs in Bologna. Het boek
is inmiddels in verschillende talen verkrijgbaar. In
2019 won Koper met haar werk de Fiep Westendorp
Stimuleringsprijs.

‘Stijn De Paepe speelt op een virtuose manier met
de Nederlandse taal, en weet in enkele regels
de juiste toon te vinden rond de grote en kleine
thema’s uit het dagelijks leven. Vaak grappig,
soms ontroerend en steeds mooi gedoseerd.’
– een lezer over vers gezocht
‘Het werk van Puck is speels, vrolijk en een beetje
stout. Daarnaast heeft Puck een gave die weinig
mensen hebben: ze zet één lijn en er zit humor in.’
– juryrapport fiep westendorp
stimuleringsprijs

Marketing
Social media campagne

poëzie 3+
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Roze is NIET
voor meisjes!
(Of toch wel?)

 Een cool prentenboek voor
stoere kinderen
 De tekst op rijm is heerlijk om
voor te lezen
 Met bijzondere illustraties van
jong talent Michiel Van Thillo

Ik ben Roos en ik ben boos!
Roze past niet bij mij.
Roze is voor tutjes
die houden van prinsessen
of van paarden,
niet van knappe ridders met
scherpe zwaarden.
Roze is voor meisjes
die dromen van een fee.
Ik ben stoer en doe aan al dat
flauwe gegiechel niet mee.

michiel van thillo studeerde af als illustrator
aan Sint Lucas Antwerpen. Hij maakt vooral strips,
prentenboeken en freelancewerk, en geeft daarnaast
ook les in de beeldende kunsten. In zijn werk creëert
Michiel een wereld vol fantasie die leuk en kleurrijk is.
Hij heeft een passie voor fantasy, prinsessen, kastelen
en genderthema’s.
floortje de backer is auteur en kleuterjuf. Net
als een jong kind kijkt ze met veel verwondering naar
de wereld. Ze vindt verhalen die verstopt zitten in
hoge bomen of gedichten die zich verschuilen tussen
de veren van een vogel. Voor haar is schrijven op
jacht gaan naar mooie dingen.

9 789401 471091
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Floortje De Backer & Michiel Van Thillo | NIET ROZE
€ 14,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 250 x 210 x 6 mm
ca. 32 pp. | nur 273 | isbn 978 94 014 7109 1 | Themacode: YBC, 5AC

prentenboek 4+

Het verzamelboek
van Agent en Boef
in een nieuw jasje

 3 geweldige voorleesavonturen
in één dik boek
 Lach met heerlijke grappen van
het komische duo
 Met kleurrijke illustraties van
Kees de Boer

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt
Agent gezellig. Maar soms ontsnapt Boef.
En dan haalt hij boevenstreken uit... Krijgt Agent
Boef weer te pakken?
~
Je leest er alles over in de drie verhalen:
Agent en Boef, De tekenstreken en De boefagent.

Marketing
Voorleesfilmpje van auteur Tjibbe Veldkamp
Aandacht op De Leukste kinderboeken
(30 K volgers)

tjibbe veldkamp woont in Groningen. Hij is
vooral bekend als prentenboekenmaker, maar hij
schrijft ook voor oudere kinderen. Zijn werk werd o.a.
bekroond met een Zilveren Griffel en de Kinderboekwinkelprijs.
kees de boer woont in Arnhem en startte zijn
loopbaan als striptekenaar. Samen met Tjibbe Veldkamp maakte hij het succesvolle Tim op de tegels.
Hij illustreerde ook verhalen van Jan Paul Schutten en
Jacques Vriens.

9 789401 471299

Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer | AGENT EN BOEF BOEVENSTREKEN | 3 voorleesverhalen | € 18,99 | oktober 2020 | hardcover | 240 x 215 x 10 mm | ca. 80 pp.
nur 273 | isbn 978 94 014 7129 9 | Themacode: YBCS, 5AC

prentenboek 3+
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Alle Sinteressante boeken op een rij!

Dag Sinterklaas zoekboek
€ 13,99 | isbn 978 94 014 5626 5

Dag Sinterklaas doeboek

Dag Sinterklaas voorleesboek 1

€ 12,99 | isbn 978 94 014 5627 2

€ 16,99 | isbn 978 94 014 6311 9

Tijdloze
Sinterklaasverhalen
van Hugo Matthysen

 Naar het scenario van de bekende
tv-reeks ‘Dag Sinterklaas’
 Met grappige illustraties van
Mark Borgions
 Ook voor de allerkleinsten

De leukste verhalen over de Sint en zijn vrienden
Piet, Ramon, Conchita en Palomita.
~
Welk speelgoed had Sinterklaas als kind?
Hoe komen Sinterklaas en Piet elk huis binnen?
Is Sinterklaas blij met elke brief en
tekening die hij krijgt? En wie is Zarzuela?

Marketing
Social media campagne
VRT promotiecampagne
Boektrailer

hugo matthysen is een Belgische culturele duizendpoot. Hij is acteur, columnist, zanger, gitarist en
filosoof. Hij schrijft al sedert 1991 de scenario’s voor
de Dag Sinterklaas televisieserie.
mark borgions werkt als illustrator, grafisch
ontwerper en maker van animatiefilmpjes. Hij heeft
zijn eigen ontwerpbureau HandMade Monsters en
maakt deel uit van het creatieve collectief achter de
reeks Heerlijk Hoorspel van Het Geluidshuis. Met zijn
illustraties, die wereldwijd gepubliceerd worden, viel
hij al meermaals in de prijzen.

9 789401 471268

Hugo Matthysen & Mark Borgions | DAG SINTERKLAAS VOORLEESBOEK | Fietsen op de
daken en andere verhalen | € 16,99 | oktober 2020 | hardcover | 315 x 236 x 7 mm
ca. 48 pp. | nur 227/273 | isbn 978 94 014 7126 8 | Themacode: YBC, YFZV, 5AD

prentenboek 3+
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Het ultieme bakboek

 Met een eenvoudig stappenplan kunnen
kinderen het lekkerste gebak maken!

voor alle Ketnetters!

 Met makkelijke en iets moeilijkere
recepten
 Extra aandacht voor gezonde desserts
van over de hele wereld

Van zandkoekjes tot aardbeientaart, van donuts
tot empanada’s. Met dit boek word je gegarandeerd een keukenprins(es)!
~
In dit boek staan de beste recepten voor
taart, gebak en pannenkoeken, maar ook voor
hartig lekkers. Alle recepten worden stap voor
stap uitgelegd en zijn met leuke tekeningen
geïllustreerd.

Marketing
VRT Promotiecampagne

mathilda masters is ongelofelijk veelzijdig!
Aan de schrijftafel, in de bibliotheek of in de keuken,
overal voelt ze zich thuis. Ze schreef de fictiereeks
De keukenprins van Mocano, de weetjesboeken van
321 superslimme dingen en al meerdere knutsel- en
kookboeken.

9 789401 469227

18

In dezelfde reeks

Het complete Ketnet Kookboek
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5535 0

Mathilda Masters | HET COMPLETE KETNET BAKBOEK | Van koekje tot quiche
€ 19,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 20 mm | ca. 200 pp.
nur 216 | isbn 978 94 014 6922 7 | Themacode: YNPC

doe-boek 7+

Onmisbaar voor
alle tekenaars
in de dop!

 De bestseller van E.G. Lutz, nu voor
jongere kinderen
 Leer je speelgoed, je huisdier of je mama
tekenen in enkele eenvoudige stappen
 Met 60 superleuke dingen om te tekenen

Wil je een kat, een trein of een gitaar tekenen,
maar weet je niet goed hoe je moet beginnen?
~
Geen probleem!
~
Met dit stap-voor-stap tekenboek leer je hoe
je 60 van de leukste dingen kunt tekenen in
6 eenvoudige stappen. Een vliegtuig, een
verjaardagstaart, een papegaai? Niets is te
moeilijk! Steek je vriendjes de loef af en leer je
mama en papa eindelijk hoe ze een magisch
bos, een konijn of een slapende tijger moeten
tekenen.

Cat
1

2

4

5

3

‘De eenvoudige stappen geven het kind
de moed om de tekening af te maken.’
– amazon
‘Kijk papa, zo teken je dus een échte poes!’
– maurice (4 jaar)

charlotte pepper is een geboren kunstenaar.
Ze tekent al sinds ze klein was en dat doet ze nog
steeds. Ze tekent het liefst planten en dieren.

19

6

In dezelfde reeks

Het stap voor stap tekenboek
€ 12,99 | isbn 978 94 014 2967 2
Bijna
20.000 ex.
verkocht

9 789401 471770

Charlotte Pepper | HET EERSTE STAP-VOOR-STAP TEKENBOEK | Voor kinderen vanaf
4 jaar | € 12,99 | september 2020 | hardcover | 260 x 180 x 12 mm | ca. 64 pp.
nur 214/228 | isbn 978 94 014 7177 0 | Themacode: YBG, 5AD

doe-boek 4+
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‘De humor in de tekeningen en de
veelzijdigheid van de tekst zijn een
troef (…) het gaat erover dat je als
verschillend dier toch samen kunt
leven, en van elkaar kunt leren.’
– bibliotheek mechelen
over wolf en hond

‘AVI-literatuur, het woord bestaat
nog niet, maar wie wil weten wat
het is: lees Job en de duif ’.
– bas maliepaard in trouw

‘Een fantastisch verhaal!
Spannend en hilarisch, en dat
voor beginnende lezers.’
– pluizer over de zeepridder

Een driedubbel
dik boek voor
uren leesplezier!

 Véél spanning en avontuur voor
kinderen die net beginnen met lezen
 Van Sylvia Vanden Heede, Evelien
De Vlieger en Kristien In-’t Ven
 Met tekeningen van Marije Tolman,
Mattias De Leeuw en Noëlle Smit

Wist je dat:
Duiven het vliegen soms ook helemaal zat
kunnen zijn?
Schone zeepridders ook héél dapper zijn?
Wolf en Hond neven zijn van elkaar,
maar dat dat niet altijd goed gaat…
~
Ontdek in dit dikke leesboek de avonturen van
Job en de duif, Wolf en hond én de Zeepridder.
Drie heerlijke verhalen om zelf mee te leren
lezen.

evelien de vlieger schrijft voor kleine en grote
kinderen, ze maakte samen met noëlle smit Job
en de duif en won daarmee de Boekenwelp.
mattias de leeuw won in 2012 de boekenpluim
met zijn debuut De steltenloper. Hij tekende in datzelfde jaar met veel zwier de flamboyante Zeepridder
van schrijfster en journaliste kristien in-’t-ven.
Wolf en Hond is een creatie van sylvia vanden
heede en marije tolman. Ze wonnen hiermee
een Vlag en Wimpel.

9 789401 471794

Diverse auteurs | HET LEKKER DIKKE LEESBOEK | Voor avonturiers en dierenvrienden van
5 tot 8 jaar | € 19,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 30 mm
ca. 320 pp. | nur 287 | isbn 978 94 014 7179 4 | Themacode: YFB, 5AG

leren lezen 7+
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EEN NIEUWE REEKS:

Zet voorzichtige stappen of
maak grote sprongen:
leren lezen is een avontuur!
 Maak leesuitstapjes met de
leukste boeken voor beginnende lezers, van 6-9 jaar
 In deze serie genieten jonge
lezers van verhalen met korte,
eenvoudige zinnen en veel
kleurillustraties.

 Geen strikte AVI-regels of
leesniveaus. Maar wel veel
fantasie en leesplezier!

Grappig en ontroerend
verhaal voor
beginnende lezers

 Eerste deel in nieuwe reeks
zevenmijlslezen
 Een eenvoudig, maar krachtig verhaal
van bekroond auteur Maria Parr
 Kleurrijk geïllustreerd door
Heleen Brulot

Super toch om een grote broer te hebben?
Een die je altijd meeneemt naar zijn voetbaltraining.
~
Maar zijn alle grote broers wel zo?
En hoe zit het met grote broers die alleen maar
een irritant klein zusje hebben?

Marketing
Social media campagne
Aandacht op De Leukste kinderboeken
(30 K volgers)

maria parr is geboren in 1981 in Noorwegen.
Zij studeerde Noorse taal- en letterkunde in Bergen
en woont daar nog altijd. In 2005 debuteerde ze
met De wonderlijke lotgevallen van Olle en Lena.
Voor dat boek kreeg ze de Nynorsk Barnelitteraturpris en werd ze genomineerd voor de prestigieuze
Brageprisen.
heleen brulot studeerde illustratie aan de
Koninklijke Academie Den Haag. Ze woonde met haar
gezin tien jaar in Afrika. Momenteel woont en werkt
Heleen in Nederland.

9 789401 469111

Van dezelfde auteur

De wonderlijke lotgevallen van Olle en Lena
€ 14,99 | isbn 978 94 014 4134 6
Een stormachtig jaar voor Olle en Lena
€ 14,99 | isbn 978 94 014 4835 2
Tonje en de geheime brief
€ 15,99 | isbn 978 90 209 9110 9

Maria Parr & Heleen Brulot | GROTE BROER
€ 9,99 | september 2020 | hardcover | 240 x 170 x 6 mm | ca. 40 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 6911 1 | Themacode: YFB, YXF, 5AG

beginnende lezers 6+
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9 789401 471787

Colas Gutman met tekeningen van Marc Boutavant, vertaald door Sylvia Vanden Heede
STINKHOND | Vrolijk Kerstfeest! | € 9,99 | november 2020 | hardcover | 240 x 170 x 12 mm
ca. 72 pp. | nur 287 | isbn 978 94 014 7178 7 | Themacode: YFB, 5AG

Vier kerst met
Stinkhond en Plattekat

 Populaire, humoristische reeks
voor beginnende lezers
 Meesterlijk vertaald door
Sylvia Vanden Heede
 Meer dan 1 miljoen exemplaren
verkocht in Frankrijk

Het is kerstavond.
Stinkhond is blij.
De kersthond zal cadeautjes in
de vuilnisbak gooien!
Maar Plattekat wil daar niet op wachten.
Samen met Stinkhond gaat hij op zoek
naar een huis.
Een huis waar ze welkom zijn om kerst te vieren!

‘Zijn vacht wemelt van de vlooien en hij weet
zelf ook wel dat zijn hersens het formaat van
een walnoot hebben. Het kan Stinkhond weinig
schelen en dat maakt hem onweerstaanbaar
sympathiek.’ – jaapleest over stinkhond
zoekt een baasje

Van dezelfde auteur

Stinkhond zoekt een baasje
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6551 9
Stinkhond gaat naar school
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6552 6
Stinkhond aan het strand
€ 9,99 | isbn 978 90 014 6813 8

Marketing
Social media campagne #stinkhond
POS-materiaal beschikbaar. Vraag hier naar bij uw
vertegenwoordiger (op=op, alleen in Nederland).
Aandacht op De Leukste kinderboeken
(30 K volgers)

colas gutman is een échte tovenaar. In 2012
heeft hij de Franse Prix Sorcière gekregen in de categorie ‘Eerste lezers’. Hij creëerde de serie Stinkhond
samen met tekenaar marc boutavant, bekroond
Frans illustrator van onder meer Mouk.
sylvia vanden heede schrijft voor kinderen die
net kunnen lezen, maar ook voor oudere kinderen
en tieners. Haar werk werd onder meer bekroond
met een Zilveren Griffel en de Gouden Uil Prijs van de
Jonge Lezer.

beginnende lezers 6+
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‘Hi-la-risch.’ – the bookseller

De klassieker
heruitgevonden als
graphic novel!

 Met de originele tekst van
Charles Dickens (beetje ingekort)
 Met heel veel grappige illustraties
 In een hilarische vertaling van
Edward van de Vendel

POTVERDICKENS!
De tienjarige Pip krijgt de schrik van zijn leven
als hij een ontsnapte gevangene ontmoet op een
GRIEZELIG kerkhof. En dat is nog maar het begin
van een avontuur, dat hem naar een huis vol
GEHEIMEN leidt, een behoorlijk vreemde oude
dame, en een reis naar de grote stad, op zoek
naar het GELUK. Daar wacht Pip een enorme
verrassing…
~
Duik samen met Pip in een dolzinnig verhaal vol
familiegeheimen, griezelige geheimen en een
mega-irritante grote zus!
~
Een groots verhaal over graven, grootmoeders
en geheimen!

Marketing
Social media campagne
3D cover blow up beschikbaar voor in uw winkel.
Formaat: ca. 520 x 80 x 800 mm, artikelnummer:
04165. Vraag hiernaar bij uw vertegenwoordiger.

charles dickens is één van de grootste
Engelstalige schrijvers aller tijden. Hij schreef onder
meer Oliver Twist en a Christmas Carol. Hij stierf
150 jaar geleden.
jack noel is schrijver en illustrator.

Aandacht op De Leukste kinderboeken
(30 K volgers)

9 789401 470742

Charles Dickens & Jack Noel | COMIC CLASSICS – GROTE VERWACHTINGEN
Met plaatjes van Jack Noel | € 14,99 | oktober 2020 | hardcover | 130 x 180 x 30 mm
ca. 272 pp. | nur 282/283 | isbn 978 94 014 7074 2 | Themacode: YFQ, YFA 5AJ

fictie 8+
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9 789401 470735

Oskar Kroon | WACHTEN OP DE WIND
€ 16,99 | januari 2021 | hardcover | 210 x 140 x 20 mm | ca. 208 pp.
nur 283 | isbn 978 94 014 7073 5 | Themacode: YFN,YXFS, YXG

Een verhaal over een
intense vriendschap
tussen twee heel

 Bekroond met de belangrijkste
Zweedse literaire onderscheiding,
de Augustprijs
 Coming of age verhaal van aanstormend
talent Oskar Kroon

verschillende meisjes

 Over leren sterk staan in de storm
van het leven

’s Avonds zit ik op de rots. Dan kijk ik uit over
de zee en wacht tot de zon in de verte gaat
zakken. De zomer is overal, gloeiendheet.
Iedereen snakt naar regen. Ik wacht op de wind
die me weg kan voeren.
Verder is alles net als anders,
hier met opa op het eiland.
Maar toch niet helemaal.
Er is iets anders in mij.
Plotseling stond zij daar, zomaar.
‘Ik heb jou wel gezien,’ zei ze.
En ik wist niet wat ik moest antwoorden,
je begint meestal toch met een hallo of zo.
~
Een eiland. Een zomervakantie. Een opa.
Wieke en Rut. Een gestrande walvis.
En al het andere ligt ver achter de horizon.
Of in het diepe donker van de zee.

oskar kroon (1980) is tegelijk bakker en schrijver. Hij schrijft verhalen voor kinderen vanaf 6 jaar.
Vänta på vind is zijn eerste middle-grade boek,
waarvoor hij ineens de grootste Zweedse prijs kreeg
voor kinderliteratuur.

‘Een middle-grade boek dat er qua taal én
verhaal met kop en schouders bovenuit steekt.’
– lotta olsson – dagens nyheter
‘Een opmerkelijk verhaal: zo mooi als een boot
die met liefde en vakmanschap is gemaakt.’
– uit het juryverslag van de augustprijs

© Casia Bromberg

fictie 10+
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W A A N ZI N N IG
BOOM H UT N IE U W S
Onlangs zijn er tien
Waanzinnige Boomhut
Ambassadeurs (WBA’s)
benoemd die een jaar lang
gaan zorgen voor extra
aandacht rond de boeken
van Andy Griffiths met
opdrachten en zelfbedachte
promotie.
De WBA’s hebben ieder een
eigen plekje gekregen in de
boomhut, dat aan hen werd
toegewezen door Andy in
een videobericht.
Succes WBA’s!

We hebben ruim 5.900 volgers op Facebook! Volgt u ons ook?’
dewaanzinnigeboomhut

Afte l le n n a a r d e n ie uwe Bo om hu t!
DE WA A NZIN NIGE BOOMH UT
VA N 130 V E RDIEPINGEN
➜ 09/02/2021
Hou

dewaanzinnigeboomhut in de gaten!

W EE R V E RK RIJGBA A R!
isbn 9789401444019

Display
isbn 8713791059936 (NL)
artikelnummer 04163 (BE)
Vraag naar de voorwaarden
bij uw vertegenwoordiger.

isbn 9789401455275

Hoe verging het die
helden uit de Griekse
mythologie nu echt?

 De Griekse mythen op een pittige en
originele manier verteld door meesterverteller Daan Remmerts de Vries
 Met meesterlijke prenten van
Sebastiaan Van Doninck
 Via toegankelijke verhalen leer je
de oude personages kennen

Ruim drieduizend jaar geleden leefden ze in
Griekenland: de helden waarover dit boek gaat.
De oude verhalen beschrijven fabelachtige
gebeurtenissen, van mensen die onvoorstelbare
dingen meemaakten.
~
Maar het grootste wonder is misschien wel dat
wij, na meer dan drieduizend jaar, nog steeds
kunnen lezen over hun belevenissen.

daan remmerts de vries is een gevierd auteur
en illustrator, hij schrijft zowel voor kinderen als voor
volwassenen. Hij ontving voor zijn werk al verschillende Gouden en Zilveren Griffels.
sebastiaan van doninck is een succesvol
illustrator. Hij publiceerde wereldwijd al verschillende prentenboeken. Zijn werk werd meermaals
bekroond met een Boekenpluim en een Vlag en
Wimpel.

9 789401 453899

Daan Remmerts de Vries & Sebastiaan Van Doninck | HELDEN | De mooiste Griekse mythen
herverteld | € 29,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 370 x 330 x 13 mm
ca. 144 pp. | nur 283/284 | isbn 978 94 014 5389 9 | Themacode: YFJ, 5AL
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Paperback uitgave
van het tweede deel
van de Mocano-reeks

 Een heerlijk verhaal, nu voor een tientje
 Fantasierijke avonturen in de
gevangeniskeuken
 Met héél, héél veel tekeningen

Ik heet Max. Ik woon niet in een huis, nee, zelfs
niet in een kasteel. Ik woon in een keuken.
Die keuken is niet zomaar een keuken. Het is
een KOLOSSALE gevangeniskeuken waar
heel wat avonturen te beleven vallen.
~
Heb jij het al gehoord? Het Grote Nieuws?
Het stond op de eerste pagina van de krant.
De koningin komt op bezoek! Maar het gevaar
ligt op de loer. Als dat maar goed gaat!

mathilda masters is ontdekkingsreiziger. Ze
heeft haar beroep gemaakt van het ontdekken van
nieuwe continenten en landen. Dat is niet gemakkelijk, want de meeste landen zijn al ontdekt. Als
Mathilda niet ontdekkingsreist, schrijft ze over haar
avonturen. En als die avonturen niet avontuurlijk
genoeg zijn, verzint ze er gewoon wat bij.
georgien overwater heeft talloze boeken voor
zowel Nederlandse als buitenlandse uitgeverijen
geïllustreerd, onder andere de reeksen over Floor,
Dr. Proktor en Meester Max. Daarnaast maakt ze
illustraties en animaties voor televisie, onder andere
voor Sesamstraat.

9 789401 472012
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fictie 7-9

€ 9,99

In dezelfde reeks

De keukenprins van Mocano I –
Het geheim achter het fornuis
€ 9,99 | isbn 978 94 014 4148 3
De keukenprins van Mocano III –
Reis naar het Høge Nøørden
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4120 9
De keukenprins van Mocano IV – De grote ontsnapping
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4500 9
De keukenprins van Mocano V – Circus op stelten
€ 15,99 | isbn 978 94 014 5664 7

Mathilda Masters & Georgien Overwater | DE KEUKENPRINS VAN MOCANO
Koekjes voor de koningin | € 9,99 | september 2020 | paperback | 210 x 140 x 20 mm
ca. 296 pp. | nur 282 | isbn 978 94 014 7201 2 | Themacode: YF5AJ, YFCF, YFQ

Zet de vier stippen op
je hand en maak een
gebaar tegen pesten

 50 uitscheurbare kaarten met
opdrachten om alleen of samen te doen
 Quizjes, tests, recepten, opdrachten,
nuttige tips en nog veel meer
 In samenwerking met Ketnet

Vind jij alle positieve woorden in de
woordzoeker?
Bak samen deze heerlijke STIP IT-cupcakes
~
Zing samen met je BFF de STIP IT-song
zo hard als je kunt
~
Stuur deze coole kaart naar iemand
uit je klas die je nog niet zo goed kent

annemiek seeuws is zelfstandig redacteur en
tekstschrijver. Ze is gek op kinderboeken en heeft
veel gevoel voor humor.

Marketing
VRT promotiecampagne
Social media campagne

9 789401 472203

Annemiek Seeuws | STIP IT! | Doeboek tegen pesten
€ 12,99 | januari 2021 | paperback | vierkleurendruk | 180 x 130 x 8 mm | ca. 96 pp.
nur 214/228 | isbn 978 94 014 7220 3 | Themacode: YBG, YZG, 5AJ

doeboek 8+
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En toen …

30 september t/m 11 oktober 2020
Bekroond met
Woutertje Pieterse Prijs
en Boekenleeuw

€5

Tijdlijn – Een reis door
de geschiedenis
isbn 978 94 014 2628 2
€ 25,99 | 9+

Tijdlijn Wetenschap
en Techniek
isbn 978 94 014 6068 2
€ 25,99 | 9+

Alles komt goed,
altijd
isbn 978 94 014 5528 2
€ 18,99 | 10+

Professor Kleinbrein –
De ridders
isbn 978 94 014 6906 7
€ 5 | 5+

321 superslimme
dingen die je moet
weten over geschiedenis
isbn 978 94 014 6091 0
€ 20,50 | 8+

Leve de
kroon
isbn 978 94 014 5186 4
€ 16,99 | 8+

Het boek van
de evolutie
isbn 978 94 014 5242 7
€ 14,99 | 10+

Hoe groen klinkt
een gitaar?
isbn 978 94 014 5343 1
€ 25,99 | 10+

was er veel leesplezier!
Thematitels

Professor Kleinbrein – Romeinen
isbn 978 94 014 2957 3
€ 12,99 | 9+

De Griekse mythen
Helden & Donder en bliksem
isbn 978 90 209 9838 2
€ 20,99 | 9+

De Griekse mythen
Verhalen en labyrinten
isbn 978 94 014 6027 9
€ 25,99 | 9+

Vos en Haas – Het land van de Nijl
isbn 978 94 014 4132 2
€ 17,99 | 5+
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Ga mee op reis langs
de wonderbaarlijkste
nationale parken

 Een verrassende combinatie van een
verhaal in stripvorm met interessante
weetjes over fauna en flora
 Kleurrijke illustraties boordevol details
 Een nieuwe parel van de makers van Atlas

Bizon Kuba en eekhoorn Ulia – twee vrienden uit
het Białowieża-bos in Polen vertrekken na een
mysterieuze brief naar Amerika. Ze reizen door
acht verbazingwekkende nationale parken in
verschillende continenten. Van het Amerikaanse
Yellowstone via het Nationale Park van Groenland tot het Indonesische Komodo Nationaal
Park. Van het Amazoneregenwoud door de
Afrikaanse woestijn tot het Chinese bamboebos. Op elk van deze plaatsen ontmoeten ze de
dieren die er wonen, leren ze over fauna en flora.
Samen beleven ze geweldige avonturen.

50.000 ex.
verkocht

aleksandra mizielinska en haar man
daniel schreven en illustreerden al verschillende
kinderboeken. Ze hebben samen een designstudio.
Hun werk werd meermaals bekroond, o.a. met de
Bologna Ragazzi Award.

van dezelfde auteur

Atlas € 25,99 | isbn 978 94 014 0928 5
Atlas (Luxe editie) € 29,99 | isbn 978 94 014 5531 2

9 789401 466387

Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski | GA JE MEE NAAR YELLOWSTONE?
Een wereldreis langs nationale parken | € 29,99 | september 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 370 x 270 x 12 mm | ca. 178 pp. | nur 223/232 | isbn 978 94 014 6638 7
Themacode: YNN, YNNB, 5AJ

non-fictie 10+
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In de succesvolle reeks
van Het dierenboek en
Het plantenboek

 Van koraal en kleine vissen tot
indrukwekkende haaien
 Met prachtige en gedetailleerde
tekeningen
 Een fantastisch cadeauboek op
groot formaat

Al het leven op onze planeet ontstond in de
oceanen. Duik mee het water in en kom alles te
weten over wat er leeft: van plankton tot zeevogels, van koraal tot kleurrijke kwallen en van de
kleinste vissen tot de indrukwekkendste haaien,
net onder het oppervlak of diep op de bodem.
~
Ontdek interessante feitjes over dieren die leven
in de mangrovemoerassen van Zuidoost-Azië,
de kelpwouden van de Californische kust en de
ijsplateaus van de poolgebieden.

teagan white is een Amerikaanse illustrator.
De ingewikkelde schoonheid van flora en fauna staat
centraal in Teagans werk, net als de relatie tussen
mens en natuur.
De Britse zeebiologe loveday trinick werkt
voor het Ocean Conservation Trust. Zij leert kinderen
van alle leeftijden over de oceanen en waarom
het voor iedereen belangrijk is dat we die blijven
beschermen.

9 789401 470360

In dezelfde reeks

Het dierenboek € 25,99 | isbn 978 94 014 1776 1
Het plantenboek € 25,99 | isbn 978 94 014 3788 2
Dinosauriërs € 25,99 | isbn 978 90 014 5253 3
Het ruimteboek € 25,99 | isbn 978 90 014 5696 8
Het boek van de evolutie € 14,99 | isbn 978 94 014 5242 7

Taegan White & Loveday Trinnick | DIEREN VAN DE ZEE
€ 25,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 370 x 270 x 10 mm
ca. 96 pp. | nur 223/253 | isbn 978 94 014 7036 0 | Themacode: YNNB1, 5AK

non-fictie 9+
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9 789401 466103

Boris Konrad & Wendy Panders | EEN OLIFANT IN HET GEHEUGENPALEIS
De leukste tips, tricks en tests om geheugenkampioen te worden | € 16,99
januari 2021 | hardcover | vierkleurendruk | 210 x 170 x 12 mm
ca. 136 pp. | nur 228/229 | isbn 978 94 014 6610 3 | Themacode: YNG, YNV, 5AJ

Woorden, cijfers of
speelkaarten... Vanaf nu
kun je alles onthouden!

Je geheugen kun je trainen! Hoe?
Dat ontdek je in dit boek.
•

•
•

Verbluf je vrienden door een set
speelkaarten in de juiste volgorde
op te noemen.
Leer hoe je gemakkelijk codes of
telefoonnummers kunt onthouden.
Maak een geheugenpaleis om kennis
in op te slaan.

 De slimste geheugentechnieken speciaal
voor kinderen
 Geschreven door geheugentrainer en
neurowetenschapper Boris Konrad
 Zo wordt leren en onthouden superleuk!

dr. boris konrad is neurowetenschapper,
geheugentrainer en meervoudig wereldkampioen
geheugensport. Hij is verbonden aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Hij is een veelgevraagd
spreker in binnen- en buitenland.
wendy panders is illustrator en grafisch ontwerper. Ze werkt voor tijdschriften en kranten. Maar
het allerliefst illustreert ze kinderboeken, boeken
met verhalen of informatieve boeken over de aarde,
landen, dieren, en wetenschap.

Marketing
Lezing of webinar van auteur
Auteursfilmpje

‘Heeft Boris Konrad een snelweg naar het
geheugen ontdekt in het menselijk brein?
Hij is hersenwetenschapper én een van de beste
geheugenatleten ter wereld.’ – de volkskrant

non-fictie 8+
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Gif is overal!
Boeiende weetjes
over planten, dieren
en mensen!

 Gebaseerd op de meestgestelde
vragen van kinderen over vergif
 Duidelijke informatie speciaal voor
kinderen, met leuke quizjes
 In samenwerking met professor
toxicologie Jan Tytgat

Ontdek in dit boek alles over vergif.
Krijg antwoord op vragen als:
Hoe kun je zien of een paddenstoel giftig is?
Wat moet je doen als je door een slang bent
gebeten?
Wat doet een toxicoloog?
Is het waar dat chocolade giftig is voor een hond?
Wat is het giftigste dier?
~
Ontdek waar de naam vogelspin vandaan komt,
hoe indianen gifpijlen maken en wat stille
drugshonden zijn. Met boeiende quizvragen en
een proefje om zelf plastic te maken.

Marketing
Webinar of lezing met auteur

In dezelfde reeks

Monsterlijke microben
€ 14,99 | isbn 978 94 014 7122 0
evelien de vlieger bundelde de interessantste
en meest originele vragen over vergif en
sebastiaan van doninck zorgde voor
kleurrijke illustraties.
jan tytgat is professor toxicologie en farmacologie aan de KU Leuven.

9 789401 471688
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Professor Jan Tytgat, Evelien De Vlieger & Sebastiaan Van Doninck | GIFALARM!
Alles over gifslangen, cacaobonen en drugshonden | € 14,99 | september 2020
hardcover | 240 x 190 x 9 mm | ca. 64 pp. | nur 213/218 | isbn 978 94 014 7168 8
Themacode: YNG, YNTA, 5AG

non-fictie 6+

MUST HAVE

De wereld volgens mijn kat
Floor Rieder
€ 25,99 | isbn 978 94 014 5405 6

actualiteit

&

geschiedenis

Wat met je geld als je kinderen
(bijna) het huis uit zijn en de lening
(ongeveer) is afbetaald?

‘We vonden dat er nog iets ontbrak, ondanks
alle boeken over geld. Niet zozeer over één
concrete manier om te investeren maar wel
een overzicht van het hele pakket: over alle
manieren waarop u uw geld kan investeren.
Met de plus- en de minpunten.’
– ewald pironet, senior writer knack

© Björn Comhaire

Investeren in de tweede helft
van je leven

‘Dit is geen boek over alleen maar aandelen, of
alleen maar over vastgoed en evenmin alleen
maar over goud of kunst als belegging. Wel een
boek dat al die mogelijkheden in kaart brengt.
Alleen zo kan u voor uzelf een juiste keuze
maken over waarin u wil investeren, volgens
uw eigen mogelijkheden, verwachtingen en de
risico’s die u al dan niet wil nemen.’
– michaël van droogenbroeck,
financieel journalist vrt

9 789401 472623

Ewald Pironet & Michaël Van Droogenbroeck | INVESTEREN IN DE TWEEDE HELFT
VAN JE LEVEN | Wat met je geld als je kinderen (bijna) het huis uit zijn en de lening
(ongeveer) is afbetaald | € 24,99 | september 2020 | paperback | 155 x 240 x 26 mm
ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3 | Themacode: VSB, KFF
E-BOEK BESCHIKBAAR

Het boek waar
vele veertig- en vijftigplussers op zitten
te wachten

De kinderen zijn (bijna) het huis uit, en dat huis
is (ongeveer) afbetaald. Je kan (eindelijk) iets
meer opzij zetten. Maar een spaarrekening
rendeert niet genoeg, zegt men. Klopt dat?
En hoever ga je dan?
~
In dit boek nemen twee experts je op sleeptouw.
Ze helpen de lezer zijn investeerdersprofiel te
herkennen, en nemen hem mee langs de verschillende investeringsmogelijkheden, telkens
vanuit het perspectief van de tweede helft
van het leven en met een praktische insteek.
Ze zetten de lezer op weg naar een betere
financiële geletterdheid en een goede financiële
hygiëne. Ze gaan ook in op wat de coronacrisis
ons tot op vandaag heeft geleerd.
~
Een onmisbaar boek voor wie verstandig wil
investeren in de tweede helft van zijn leven.

 Een toegankelijk en helder boek, met
beproefde principes en praktische
tips
 De beurs, vastgoed, kunst, goud of …?
En hoe begin je eraan? Wat met de
kinderen?
 Met prikkelende getuigenissen van
bekende Vlamingen

ewald pironet (1961) is senior writer bij het
weekblad Knack. Hij startte zijn carrière in de journalistiek bij de Nederlandse krant NRC Handelsblad.
Van 1987 tot 1992 was hij redacteur bij Trends en van
1992 tot 2007 werkte hij bij: de krant De (FinancieelEconomische) Tijd. Daarna werd hij redacteur bij
Knack, waar hij over economie en financiën schrijft.
michaël van droogenbroeck (1978) is
financieel journalist bij de VRT. Van 2017 tot juni
2020 presenteerde hij op Radio 1 het actualiteitsprogramma De Ochtend. In HLN bracht hij regelmatig een bijdrage over de meest courante vragen
die mensen zich stellen over geld.

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews.
Grote onlinecampagne
Online boekvoorstelling
Webinar en filmpjes

actualiteit
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9 789401 472326

Paul De Grauwe | DE LIMIETEN VAN DE MARKT | De slinger tussen overheid en kapitalisme
(nieuwe editie na corona) | € 22,99 | oktober 2020 | paperback | 140 x 210 x 21 mm
ca. 240 pp. | nur 780 | isbn 978 94 014 7232 6 | Themacode: KC, KCSD, KCVJ
E-BOEK BESCHIKBAAR

Topeconoom
Paul De Grauwe over
de toekomst van markt
en overheid na de
coronacrisis

Zorgt de coronacrisis voor een nieuw keerpunt
in de machtsverhouding tussen vrije markt en
overheid? Krijgen we een inperking van de vrije
markt en neemt de staat de macht weer over?
~
Kernproblemen als gezondheid, klimaatverandering en groeiende inkomensongelijkheid
illustreren de onvermijdelijke externe en interne
limieten van de markt.
~
Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen
bieden. Maar ook de staat zal op grenzen botsen
en op haar beurt de weg effenen voor een
comeback van de markt.

 Nieuwe editie van het internationale
standaardwerk van Paul De Grauwe na
de coronacrisis
 Must read mét beleidssuggesties voor
iedereen die bezorgd is om onze economie én de volksgezondheid
 Na de coronacrisis is de vraag naar
samenwerking tussen overheid en
vrije markt essentiëler dan ooit

professor paul de grauwe is een internationaal vermaard topeconoom. Hij doceert aan
de London School of Economics en daarvoor aan
de universiteit van Leuven, was o.a. gastprofessor
aan de universiteit van Amsterdam en werd Doctor
Honoris Causa aan de universiteit van Maastricht. Hij
was Belgisch parlementslid en onder meer raadgever van Europees commissievoorzitter Barosso.
Hij is onder meer columnist voor De Morgen en The
Financial Times.
‘De Grauwe legt haarfijn uit dat het kapitalisme
aan zichzelf ten onder gaat tenzij overheden paal
en perk stellen aan de groeiende inkomensongelijkheid en de opwarming van de aarde.’
– rick van der ploeg, nederlands econoom
en ex-politicus
‘Today, our misfortune is to be caught between
ineffective governments and failing markets. We
need an intelligent guide to this new territory.
One of Europe’s leading economists, Paul De
Grauwe is such a guide. In his lucid new book,
the Belgian professor, now based at the London
School of Economics, explains how one should
think about the balance between markets and
governments — as systems interacting with one
another over time.’ – martin wolf, chef
economie bij de financial times

Marketing
Uitgebreide reeks interviews bij verschijning boek.
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Marc Van Ranst | VIROLOGICA | Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020 | paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 256 pp. | nur 860
isbn 978 94 014 7259 3 | Themacode: MB, MBN, VFJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

Marc Van Ranst deelt
zijn verhaal én zijn
jarenlange ervaring in
de strijd tegen infectie-

 Een ongeziene blik achter de schermen
tijdens de coronacrisis
 Alles wat we kunnen en moeten weten
over de wereld van virussen
 Het maatschappelijke engagement van
een vooraanstaand gezondheidswerker

ziekten
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
~
Covid-19 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 bedreigingen en toekomstige uitdagingen.
~
Hij bundelt de nieuwste onderzoeken en diepste
inzichten, en legt ze uit in mensentaal. Hij
schetst de logica in de willekeur. Met dit boek
weten we waar we aan toe zijn als het virus,
in welke vorm ook, terugkeert.

marc van ranst is hoofd van het Laboratorium
Klinische en Epidemiologische Virologie (Rega
Instituut) aan de KU Leuven. Voordien 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.

‘Nog altijd sterft 1 op de 10 mensen wereldwijd
aan een infectieziekte.’
‘Overbevolking, massatoerisme, klimaatopwarming… natuurlijk moeten we anders gaan leven.’
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die eerste dode
nodig om de politiek wakker te schudden.’
– marc van ranst

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews en lezingen.
Marc Van Ranst (76.000 volgers)
vanranstmarc (73.000 volgers)
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Martin Van Steenbrugge | MOST WANTED | 20 jaar lang jagen op voortvluchtige criminelen
€ 19,99 | oktober 2020 | paperback | 210 x 140 x 21 mm | ca. 240 pp. | nur 339
isbn 978 94 014 7260 9 | Themacode: JKVF, DNXC, LNF, 1DDB | E-BOEK BESCHIKBAAR

De FAST-commissaris
die meer dan 1000
voortvluchtige
veroordeelde criminelen

 Een unieke inkijk in het leven van een
undercoveragent, een rebelse ‘flik’,
de bezieler van FAST en de Most
Wanted-lijst
 Een spannend boek dat leest als een
politiethriller
 Voor de liefhebbers van true crime

onderschepte
Bezeten door zijn missie om zware criminelen achter de tralies te krijgen. Met geduld en
creativiteit als wapen en tijd als zijn bondgenoot.
Maar ook met empathie: de criminelen die hij
oppakte, schrokken vaak van de menselijkheid
waarmee dat gebeurde.
~
Onder de naam ‘Martin Bloemperk’ infiltreerde
Martin Van Steenbrugge gedurende vijf jaar
als undercoveragent in criminele milieus. Later
richtte hij FAST (Fugitive Active Search Team)
op en vulde hij met zijn team in 20 jaar tijd als
het ware twee gevangenissen: ze klisten 1000
zware criminelen. De carrière van Martin Van
Steenbrugge is er één waar de realiteit de fictie
overtreft. Ze leest als een spannende roman.

‘Met oerklassiek speurwerk klisten we
de grootste gangsters.’

martin van steenbrugge was tot eind vorig
jaar baas van het FAST-team van de federale politie –
de uitvinders van de lijsten ‘Europe’s Most Wanted’
en ‘Belgium’s Most Wanted’. Nu is hij actief als begeleider van topvoetballers.
erik raspoet is freelancejournalist en auteur van
verschillende boeken. Hij maakt al zo’n dertig jaar
interviews en reportages voor Knack, De Morgen,
Humo, De Standaard en Wilfried Magazine.
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Ine Van Wymersch | NIETS VERSLAAT DE LIEFDE | Een echt verhaal over hoop, liefde, leven
en dood | € 19,99 | oktober 2020 | paperback | 210 x 140 x 17 mm | ca. 200 pp.
nur 402/ 740 | isbn 978 94 014 7280 7 | Themacode: JBFV4, DNX | E-BOEK BESCHIKBAAR

Een waargebeurd
verhaal dat niemand
onbewogen laat

 Een rauw en eerlijk relaas, vanuit een
onderbelichte wereld
 Over een leven van verlating, analfabetisme, van het smachten naar een einde,
maar ook over onvoorwaardelijke liefde
 Opgeschreven door Ine Van Wymersch,
de jongste topmagistraat van het land

In de lente van 2018 krijgt topmagistraat
Ine Van Wymersch Irene voor het eerst aan de
telefoon. Irene is eindeloos van het kastje naar
de muur gestuurd, en wil graag inzage krijgen in
haar jeugdrechtbankdossier. Gevoelig voor de
‘urgentie’ die doorklinkt in haar stem, besluit Ine
haar dossier op te sporen.
Irene blijkt in aanmerking te komen voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Haar
moeder liet haar sinds de geboorte aan haar
lot over. Haar pad slingerde, met verschillende
uitschuivers en struikelblokken. Zelf ziet ze haar
eigen drie kinderen al lang niet meer. De psychiaters gaven groen licht voor de euthanasie,
op voorwaarde dat ze in een brief uitlegt aan
haar kinderen wat haar drijft om euthanasie aan
te vragen. ‘Nu alleen nog iemand vinden die mijn
verhaal kan opschrijven’, zei Irene aan Ine. Irene
is analfabeet.
De zin achtervolgt Ine gedurende weken.
Ze bedenkt dat zij diegene kan zijn. Gedurende
drie dagen, aan zee, gaat ze in gesprek met
Irene. In gesprek met een andere wereld.

‘Ik heb altijd ervaren dat waar je wieg staat zo
onwaarschijnlijk bepalend is voor de kansen die
je krijgt, vanaf het prille begin tot het bittere
einde. Het ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijkheid, maar we kunnen er gewoon niet
omheen. De grens tussen geluk en ongeluk is dun.
Aan welke kant je terechtkomt, heb je niet altijd
in de hand.’

ine van wymersch is procureur des Konings van
het parket Halle-Vilvoorde. Voorheen was ze woordvoerder en jeugdmagistraat bij het parket in Brussel.
Ze schrijft dit boek op persoonlijke titel.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
De podcastreeks Drie dagen wordt dit najaar bij
VRTNieuws en Radio 1 uitgezonden, en gaat over het
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Pim Niesten | EEN JAAR OP STAP DOOR HET WILDE BELGIË | Mijn dagboek uit onze natuur
€ 22,99 | oktober 2020 | paperback | vierkleurendruk | 140 x 200 x 21 mm | ca. 240 pp.
nur 410 | isbn 978 94 014 6874 9 | Themacode: WN, 1DDB | E-BOEK BESCHIKBAAR

Het natuurdagboek
van Pim Niesten,
boegbeeld van het
project Onze Natuur

Ga vier seizoenen lang mee op pad met Pim
Niesten, ervaren natuurkenner en cameraman
van het multimediale project Onze Natuur.
~
Burlende edelherten op de machtige Hoge
Venen. IJverige bevers en een onverklaarbaar
lege vijver. Een jagende wilde kat. Schattige
steenlopertjes en jonge vossen. Een les keutelkunde of het luchtballet van 10.000 spreeuwen.
~
Door Pims ogen lijkt het alsof je er zelf bij bent.
Zo beleef je Onze Natuur in ons verrassend wilde
België vanaf de eerste rij.

Onze Natuur is een multimediaal project van
Hotel Hungaria (i.s.m. VRT, Natuur en Bos,
Natuurpunt en veel andere partners) dat nu al
via Facebook, Instagram en de website
www.onzenatuur.be te volgen is. In de lente van
2022 zal dit uitmonden in een niet eerder vertoonde 7-delige natuurdocumentaire op Canvas.
Pim Niesten, die nu ook al te zien is in Iedereen
Beroemd, is cameraman en uithangbord van het
project. Uitgeverij Lannoo is de exclusieve partner voor de boekuitgaven rond Onze Natuur. Er
volgen nog fotoboeken, kinderboeken, wandelgidsen en praktische lifestyleboeken.

 Boeiende verhalen van een bevoorrechte en gepassioneerde toeschouwer
 Verhalen over onze eigen natuur die we
nog maar zelden gehoord hebben
 Geïllustreerd met persoonlijke
tekeningen en foto’s van Pim

Cameraman en natuurkenner pim niesten maakte
reeds heel wat natuurdocumentaires in binnen- en
buitenland, o.a. voor National Geographic en de BBC.
Hij ontving hiervoor ook verschillende bekroningen
zoals de Deutscher Naturfilmpreis in 2019 en een
nominatie voor een International Emmy Award for
Outstanding Cinematography in 2017.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
Onze Natuur (13.400 volgers)
Onze Natuur (4750 volgers)
www.onzenatuur.be
Professionele boektrailer bij lancering
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Jan Loos | IN HET SPOOR VAN DE WOLF | Het verborgen leven van een iconisch dier
€ 19,99 | oktober 2020 | paperback | 140 x 210 x 21 mm | ca. 240 pp. | nur 410
isbn 978 94 014 7263 0 | Themacode: RN, WN, 1DDB, 1DDN | E-BOEK BESCHIKBAAR

Wolvenwelpen in België
en Nederland laten
er geen twijfel over

 Een indrukwekkende kennismaking
met een dier dat al eeuwenlang tot de
verbeelding spreekt
 Over feiten en fabels rond de terugkeer
van de wolf

bestaan: de wolf is terug

 En over hoe wolven wél op een goede
manier kunnen samenleven met de
mens

Ruim 150 jaar na zijn bijna-uitroeiing herovert
de wolf het laatste deel van zijn voormalig
leefgebied, de Lage Landen. Intussen is de
regio goed op weg om een belangrijk wolvenkruispunt te worden.
~
In dit boek laat wolvenkenner Jan Loos de lezer
kennismaken met de inheemse toppredator.
Hij legt uit hoe wolven leven en neemt ons mee
langs hun kilometerslange trektochten door
Duitsland, Nederland en België, over rivieren,
langs zandwegen en door bossen. We zien
hoe ze rondzwerven en settelen. Hoe ze daten
met een soortgenoot en welpjes krijgen. We
zijn getuige van hoe een van de eerste nieuwe
wolven, dan drachtig, plotseling van het toneel
verdwijnt.

jan loos mag zich één van de belangrijkste
wolvenkenners van de Lage Landen noemen. Al in
2011 lanceerde hij de campagne Welkom Wolf om
de publieke opinie voor te bereiden op de terugkeer
van de inheemse toppredator. Toen de eerste wolf
in 2018 weer ‘poot’ zette op Vlaamse bodem, stond
hij dan ook vooraan voor waarnemingen, informatie
en facilitatie. De wolf veranderde zijn leven, zo zegt
hij zelf. Hij is medeoprichter van de natuurvereniging
Landschap vzw.

‘De wolf van de 21ste eeuw heeft het echt niet
meer op Roodkapje gemunt. Integendeel, hij zou
niet liever willen dan ongestoord met ons samenleven. Dit boek scheidt sprookje van waarheid
en vertelt waarom we het iconische roofdier met
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De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
www.welkomwolf.be
www.landschapvzw.be

open armen mogen ontvangen.’
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Mark Nelissen | DE STANDAARDWAARDE VAN DE MENS | De eeuwige strijd met onze
oeroude genen | € 22,99 | oktober 2020 | paperback | 155 x 240 x 25 mm | ca. 288 pp.
nur 949 | isbn 978 94 014 7261 6 | Themacode: PSAJ, JM | E-BOEK BESCHIKBAAR

Een mustread voor
wie echt wil begrijpen

 Het nieuwe boek van meesterverteller
Mark Nelissen

waarom we doen wat

 Het complexe en soms onbegrijpelijke
gedrag van de mens verklaard vanuit
evolutionaire en gedragsbiologische hoek

we doen

 Van de boeken van Mark Nelissen zijn
vele tienduizenden exemplaren verkocht

Tegenwoordig leven we in supergeconcentreerde omgevingen, bewegen we ons met
een onvoorstelbare snelheid over de wereld,
bestrijden we pijn met een pilletje en schieten
we raketten af die honderden kilometers verder
volledige steden kunnen platleggen. Kortom,
ons leven is in niets vergelijkbaar met onze verre
voorouders, de jager-verzamelaars. Alleen… we
delen wel nog altijd dezelfde genen. Daarom
vertonen we soms gedrag dat onaangepast lijkt
te zijn aan onze moderne tijd.
~
In dit boek gaat gedragsbioloog Mark Nelissen
op zoek naar de ware aard van de mens. Hij
keert hiervoor terug naar onze oorsprong
en bekijkt hoe onze fabrieksinstellingen ons
vandaag de dag nog altijd deels sturen, en hoe
het samenspel tussen aangeboren en culturele
krachten (nature/nurture) in ons gedrag ons vormen tot de complexe mens die we vandaag zijn.

mark nelissen is emeritus hoogleraar in de
gedragsbiologie. Met zijn standaardwerk De bril van
Darwin liet hij het bredere publiek kennismaken met
de evolutiebiologie en -psychologie. Van zijn boeken
zijn vele tienduizenden exemplaren verkocht.

Van dezelfde auteur

De bril van Darwin € 29,99 | isbn 978 94 014 2485 1
Eindelijk oud € 21,99 | isbn 978 94 014 4419 4
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Bitcoin uitgelegd
door dé expert van de
Benelux

 Waarom digitaal geld de toekomst is
 Verschijnt aan de vooravond van een
nieuwe koersstijging van bitcoins
 Een kwalitatief, toegankelijk en boeiend boek, met ook een toelichting
bij de onderliggende technologie,
blockchain

‘Bitcoin gaat naar $100.000!’, ‘Bitcoin gaat
naar $1.000.000!’, ‘Binnen enkele jaren zijn alle
bitcoininvesteerders miljonair!’
Dit is het laatste wat veel mensen over bitcoin
gehoord hebben. Het was 2017 en opnieuw een
bubbel. De prijs van bitcoin stortte na het bereiken van bijna $20.000 als een kaartenhuisje in
elkaar. Daarna is er niet veel meer over gezegd
en geschreven in de media.
~
Nu, op het moment dat er een nieuwe koersstijging aankomt, legt Quinten François in een
boek uit waarom bitcoin een logische stap is, en
hoe het precies werkt. Gepokt en gemazeld in
het crypto-universum, leidt hij de lezer op een
boeiende en toegankelijke manier rond in ‘zijn
wondere wereld van de cryptomunten’. Want
misschien is het binnen enkele jaren wel gedaan
met geld zoals we dat vandaag kennen…

quinten françois belegt op zijn 25ste al 9 jaar
in aandelen. Hij is actief in de wereld van cryptomunten sinds 2016. Intussen is hij de grootste
‘crypto-YouTuber’ van de Benelux. Zijn kanaal
genaamd ‘Young And Investing’ telt inmiddels
55.000 abonnees. Hij is een gerespecteerde en een
veelgevraagde influencer in de cryptowereld.

9 789401 472647
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Quinten François | DE BITCOINREVOLUTIE | Waarom digitaal geld de toekomst is
€ 21,99 | oktober 2020 | paperback | 210 x 140 x 21 mm | ca. 240 pp. | nur 893
isbn 978 94 014 7264 7 | Themacode: VSB, KFFJ, UNKD | E-BOEK BESCHIKBAAR

Marc Buelens over hoe
we als maatschappij
fundamentele vooruitgang kunnen boeken

 Professor in organisatiepsychologie
legt de loep op de samenleving
 Een origineel perspectief op een
prangend vraagstuk
 Over hoe we als maatschappij ook
zonder wereldoorlog of coronacrisis
kunnen leren

In dit glasheldere boek deelt Marc Buelens zijn
conclusies na een intellectuele speurtocht van
25 jaar naar de fundamenten van een gezonde
maatschappij.
~
De drie systemen die de motor vormen van
de samenleving – wetenschap, vrije markt en
democratie – zijn zelfcorrigerend, tenminste
op papier. Maar onder meer een ontsporende
globalisering, een onwaarschijnlijke ‘politiek
geladen’ klimaatontkenning en op hol slaande
technologie waarbij iedereen verslaafd lijkt aan
‘schermpjes’, zetten die stelling op de helling.
De coronacrisis doet daar nog een grote schep
bovenop.
~
Hoe leert een maatschappij? Moeten we echt
altijd eerst door een catastrofe zoals deze
coronacrisis? Hoe komen we samen tot de
maatschappij die we wensen uitbouwen?

marc buelens is erehoofddocent aan de
Universiteit Gent en prof emeritus aan Vlerick
Business School en doctor in de Organisatiepsychologie (Universiteit Gent). Hij schreef, naast
verschillende fictieboeken, verscheidene veelgelezen
boeken over mens en organisatie. Tijdens de coronacrisis adviseerde hij de overheid via de werkgroep
CELEVAL.

9 789401 472654
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Marc Buelens | DE VERBLINDE SAMENLEVING | Hebben we echt een catastrofe nodig om
vooruitgang te boeken? | € 22,99 | september 2020 | paperback | 140 x 210 x 23 mm
ca. 272 pp. | nur 740 | isbn 978 94 014 7265 4 | Themacode: JB | E-BOEK BESCHIKBAAR
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Dirk Musschoot | TOEN GELUK NOG HEEL GEWOON WAS | Hoe het Vlaamse gezin in
honderd jaar helemaal veranderde | € 22,99 | september 2020 | paperback
vierkleurendruk | 170 x 240 x 26 mm | ca. 304 pp. | nur 688 | isbn 978 94 014 7113 8
Themacode: NHD, 1DDB, VF, JMF | E-BOEK BESCHIKBAAR

Een geschiedenis van
het dagelijkse leven
in het Vlaamse gezin

Gezinnen zijn in de afgelopen honderd jaar
helemaal veranderd. Van erg kroostrijk werden
ze veel minder groot en het traditionele gezin
met een vader, een moeder en kinderen is al
lang niet meer de norm.
~
Het onderwijs werd gemengd en er kwam
betaalde vakantie, waaruit dan weer toerisme
ontstond. Vrouwen kregen een pil om niet nog
eens zwanger te worden en omdat seks gewoon
leuk mocht zijn.
~
Dirk Musschoot vertelt aan de hand van
persoonlijke verhalen en anekdotes over de
sleutelmomenten in de Vlaamse gezinsgeschiedenis van de afgelopen honderd jaar.

 Herkenbaar voor ouderen,
verbazingwekkend voor jongeren
 Met honderden anekdotes en
sprekende foto’s
 Ondersteund door de Gezinsbond
die haar 100ste verjaardag viert in
het najaar van 2020

dirk musschoot is schrijver en journalist.
Hij staat bekend om zijn origineel onderzoek naar
boeiende historische thema’s, zoals het lot van de
Belgen op de Titanic, de Belgische vluchtelingen in
Groot-Brittannië tijdens WOI of de liefdesverhalen
van Vlaamse sweethearts en hun Britse bevrijder
na WOII. Zijn historische boeken bewijzen als geen
ander dat hij de geschiedenis bij een breed publiek
kan doen herleven.

Van dezelfde auteur

Sweethearts
€ 24,99 | isbn 978 94 014 5511 4
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De Tweede

 Opvolger van de gewaardeerde kroniek
Wat mijn kleinzoon weten moet

Wereldoorlog

 Hoe een gezin met drie tienerdochters
collaboratie, verzet en het gewone
oorlogsleven beleefde

beleefd door een
gewoon gezin

 Verteld door de moeder en tante van
Karine Huts

De oorlogsdreiging, de vlucht na de inval van de
Duitsers, de terugkeer in de bezette centrumstad Mechelen, de aanslepende oorlog met zijn
vernietigende bombardementen...
~
Tijdens deze periode van angst en vertwijfeling,
honger en kou, collaboratie en verzet ontluiken
twee liefdes: een volwassen liefde van de oudste
dochter en een bewogen kalverliefde van haar
vijftienjarige zus.
~
In deze op waarheid en historische feiten
gestoelde en met fijngevoeligheid en humor geschreven geromantiseerde kroniek zitten tal van
verrassende wendingen met een beklijvend slot.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.

karine huts studeerde rechten in Leuven en
werkte aan het parket van Brussel en Dendermonde.
Nadien stapte ze in het bedrijf van haar man Fernand
Huts, Katoen Natie. Ze schreef dit boek samen met
ivo pauwels.

9 789401 472340
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Van dezelfde auteurs

Wat mijn kleinkind weten moet
€ 24,99 | isbn 978 94 014 4806 2

Karine Huts & Ivo Pauwels | WAT MIJN MOEDER MIJ VERTELDE | Een waargebeurd
verhaal van liefde en verraad tijdens WOII | € 24,99 | september 2020 | paperback
170 x 240 x 28 mm | ca. 336 pp. | nur 689 | isbn 978 94 014 7234 0
Themacode: NHWR7, FJMS | E-BOEK BESCHIKBAAR

geschiedenis

MUST HAVES

De knikkers van Qadir

De tragiek van de macht

Qadir Nadery, Leo Bormans

Joël De Ceulaer

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6966 1

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6964 7

Soldaat van Hitler

Wat bomen ons vertellen

Benoït Rondeau

Valerie Trouet

€ 34,99 | isbn 978 94 014 6692 9

€ 22,99 | isbn 978 94 014 6675 2
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Nieuw boek van Annemie Struyf

‘Zelf dromend van een nieuw avontuur
heb ik uiteindelijk ook de stap gezet naar
een nieuw leven dat me nog elke dag bijzonder gelukkig stemt. Daarom heb ik dit
boek geschreven. Om de lessen die ik de
laatste jaren in mijn persoonlijk en professioneel leven geleerd heb, te kunnen doorgeven aan andere dromers. Want geloof
me, dromen zijn géén bedrog. Ze moeten
gewoon zorgvuldig gekoesterd worden.
Misschien zelfs bij uitstek in deze coronatijden. Zolang mensen hun dromen blijven
koesteren, is er hoop, is er een toekomstperspectief ’ – annemie struyf

9 789401 471640

Annemie Struyf | DURF DROMEN | Leven tussen droom en daad
€ 22,99 | september 2020 | paperback | vierkleurendruk | 150 x 200 x 20 mm | ca. 224 pp.
nur 740 | isbn 978 94 014 7164 0 | Themacode: JMQ, VS | E-BOEK BESCHIKBAAR

Annemie Struyf deelt
haar ervaringen en
ontmoetingen met
iedereen die een droom
koestert
Annemie Struyf ontmoette de afgelopen jaren
veel mensen die ervan droomden om hun
stressvolle leven vaarwel te zeggen. Ze reisde
hen achterna, door Frankrijk, Spanje en het
Hoge Noorden, en kwam terecht bij mannen en
vrouwen die effectief de stap hadden gezet om
hun lang gekoesterde droom waar te maken.
~
In diezelfde periode viel Annemie zelf uit haar
droom en kwam ze hard terecht. Een tijdlang
durfde ze niet meer dromen van een nieuwe
start.
~
Al die dromers (en zichzelf) heeft ze nauwkeurig
geobserveerd. Van dichtbij volgde ze hen in hun
vallen en opstaan, successen en mislukkingen.
Ze riep niet : ‘Go, go, go’, maar kwam tot deze
boodschap: ‘Onderzoek je droom. Koester hem.
En spring pas op het moment dat je er helemaal
klaar voor bent.’

 Verhalen, ontmoetingen en dagboekfragmenten uit het persoonlijke en
professionele leven van Annemie Struyf
 Met wijze levenslessen, humor en goede
raad. Van en voor dromers
 Een inspirerende spiegel voor iedereen
die durft te dromen, ook in deze
moeilijke tijden

annemie struyf is journaliste, tv-maker en
moeder van vijf kinderen. Zij schreef al heel wat
bestsellers die de Vlaamse boekentoptiens beheersten. Ook in de tv-wereld leidt haar journalistieke
talent tot veelbesproken reportages zoals de reeksen
In Godsnaam, Via Annemie, La vie en rose en Eviva
España op één.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
Online boekvoorstelling bij lancering
Annemie Struyf (31.000 volgers)
annemie.struyf (12.700 volgers )

© Thierry Van Vreckem
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Marion Debruyne & Katleen De Stobbeleir | MAKING YOUR WAY | De (hobbelige) weg naar
succes en geluk in leven en werk | € 19,99 | september 2020 | paperback met flappen
140 x 210 x 18 mm | ca. 208 pp. | nur 770/801 | isbn 978 94 014 7047 6
Themacode: VSC, KJH | E-BOEK BESCHIKBAAR

15 hardnekkige mythes
ontkracht, over de weg
naar succes en geluk
in leven en werk

Wat betekent succes? Is dat enkel hogerop
komen? Bestaat de perfecte baan? Moet je alles
vooraf uitgekiend hebben, en liefst voor je dertigste? En hoe zit het met die work-life balance?
~
In dit boek zetten de auteurs op een rij wat
zij hadden willen weten voor ze hun carrière
startten. Ze ontkrachten of nuanceren 15 hardnekkige mythes, en delen waardevolle tips aan
de hand van eigen ervaringen, prikkelende
getuigenissen en academisch onderzoek.
Over die grote droom, over levenslang leren
en over ‘durven springen’.

 Een kompas voor de jonge carrièremaker aan de hand van eigen ervaringen, prikkelende getuigenissen en
academisch onderzoek
 Het perfecte cadeau voor Generation Y
 Voor de lezers van Lean in (Sheryl
Sandberg), Het nieuwe succes (Arianna
Huffington) en Nice girls don’t get the
corner office (Lois P. Frankel)

marion debruyne is de eerste vrouwelijke
decaan van de Vlerick Business School. Als kind
droomde ze van een carrière als ballerina, maar ze
ging uiteindelijk burgerlijk ingenieur studeren. Na
een doctoraat in de marketing werd ze professor. Ze
gaf les aan verschillende Amerikaanse universiteiten.
Ze doceert over marketingstrategie, innovatie en
concurrentie.
katleen de stobbeleir is Associate Professor
aan Vlerick Business School. Katleens onderzoek
richt zich op proactiviteit bij werknemers, leiderschap, coaching, feedbackprocessen en creativiteit
in organisaties. Haar onderzoek is gepubliceerd in
diverse internationale tijdschriften en boeken.

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor lezingen en interviews.
Social media campagne
Webinar

‘We ontmoeten vaak mensen met ontzettend veel
potentieel. Helaas ontplooien ze dat potentieel
niet altijd, omdat ze vasthouden aan een aantal
beperkende overtuigingen over hoe een carrière
en geluk eruit zouden moeten zien. In dit boek
willen we hen aanmoedigen om die mythen los te
laten en hun dromen vol vertrouwen na te jagen.’
© Björn Comhaire
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Sara Van Wesenbeeck | HACK JE BUDGET | 365 tips om meer uit je geld te halen
€ 15,99 | september 2020 | paperback | 170 x 170 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7158 9 | Themacode: VSB | E-BOEK BESCHIKBAAR

Budgetexpert Sara
Van Wesenbeeck toont
hoe je meer overhoudt
aan het einde van de

 365 budgettips die onmiddellijk
een verschil maken
 Van kleine (1 euro) tot grote (meer
dan 50 euro) quick wins
 Eerste deel in een nieuwe reeks vol
hacks om je leven net dat tikkeltje
makkelijker te maken

maand
Sara Van Wesenbeeck weet als budgetexpert
als geen ander waar we in tijden van crisis op
een snelle en makkelijke manier euro’s kunnen winnen. Door beter zicht te krijgen op je
centenvreters bijvoorbeeld, of door slimmer te
shoppen. In dit boek zet ze 365 kant-en-klare
hacks op een rij die je meteen geld opleveren.
Dus waar wacht je nog op?

sara van wesenbeeck is coach, personal organizer en een veelgevraagd expert in verschillende
media. Ze schreef eerder het succesvolle Het slimme
budgetboek.

‘Ik geloof dat financiële opvoeding het sleutelwoord tot succes is. Maakt niet uit op welke leeftijd je start, belangrijk is dat je er nooit mee stopt.
Elke tip in dit boek zal je – letterlijk! – een beetje
rijker maken.’ – sara van wesenbeeck

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
Social media campagne in België en Nederland
Online campagne via Facebook en WhatsApp

© Ellen Goegebuer
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Arno Monsecour | VERLOST VAN VERLEIDING | Een praktisch 5-stappenplan
€ 19,99 | januari 2021 | paperback | 155 x 240 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 860/770
isbn 978 94 014 7143 5 | Themacode: JM, MBNH9, VSP | E-BOEK BESCHIKBAAR

Het gaat niet over
nooit meer, het gaat
over bewust!

 Waarom we allemaal weten wat we moeten
doen, maar het toch niet volhouden
 Een realistische en haalbare manier om
gezondere keuzes te maken en blijvend
af te vallen
 Zeg dat eeuwige schuldgevoel eindelijk
vaarwel!

Misschien herken je het wel: je kijkt naar je
favoriete serie met een kommetje chips erbij,
en voor je het weet is de hele zak leeg. Een
schuldgevoel overvalt je en je maakt jezelf voor
de zoveelste keer wijs dat je vanaf morgen de
verleiding wel zult weerstaan.
~
Arno Monsecour is diëtist en ontwikkelde een
wetenschappelijk onderbouwd programma
waarin hij mensen begeleidt naar een gezondere en fittere mindset. In dit boek ontdek je
nieuwe inzichten die leiden naar gewoonte- en
gedragsverandering. Want pas als je anders
gaat denken, krijg je je eetgedrag en gewicht
onder controle.
~
In dit boek leert hij je je onder meer:
- Dat diëten niets met wilskracht
te maken heeft.
- Hoe je een gezonde relatie met eten
kunt krijgen.
- Hoe je zonder schuldgevoel kunt
blijven genieten.

arno monsecour is diëtist, internationaal
gecertificeerd Precision Nutrion Expert en Mindset
& Bewegingscoach. Zijn missie is om zoveel mogelijk
mensen naar een hoger level van voedingsbewustzijn te brengen, op weg naar de mentaal én fysiek
gezondste versie van zichzelf.

Cliënten over Arno Monsecour:

‘Ik voel me een ander mens. Je hebt me geholpen
om dit resultaat te behalen zonder dieet. Gewoon
door me een aantal andere gewoontes aan te
leren, is dit gewichtsverlies van 13 kg bijna als
vanzelf gegaan.’ – karsten van de voorde
‘Ik had nooit gedacht dat ik zo snel met minder
koekjes de dag door zou kunnen komen.
Ik voel me fitter dan ooit. Bedankt voor wat je op
zo’n korte tijd met mijn eet- en denkpatroon
hebt gedaan.’ – kelly heuninck
‘Arno zorgt voor veranderingen op lange termijn.
Een topper in zijn vak!’ – robin adriaenssen

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
Topvoedingsadvies Arno Monsecour
Topvoedingsadvies Arno Monsecour
www.topvoedingsadvies.com
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Steven Gielis | IK BEN GOUD WAARD | In 6 stappen samen op weg naar een positieve
mindset | € 19,99 | oktober 2020 | paperback met flappen | vierkleurendruk
150 x 200 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 854 | isbn 978 94 014 7101 5
Themacode: VFXC, JMAP | E-BOEK BESCHIKBAAR

Zes hefbomen voor
een positieve mindset
in je gezin

 Voor ouders, kinderen en gezinnen die
optimistisch in het leven willen staan
 Een inspirerend boek met direct toepasbare tips over thema’s als veerkracht,
groeimindset, zelfvertrouwen, zelfkennis,
bespreekbaar maken van gevoelens, en
nog veel meer
 Het nieuwe boek van Steven Gielis, de man
achter de succesvolle online opvoedingscommunity’s ZITDAZO en Over mij, van mij

Wat je denkt is wat je bent. Kinderen die
negatief over zichzelf denken, zijn vaker onzeker, durven minder vaak nieuwe dingen uit te
proberen of ontwikkelen faalangst. Maar ook het
omgekeerde is waar: kinderen met een positieve
mindset hebben een gezonde dosis zelfvertrouwen, durven nieuwe uitdagingen aan te gaan en
staan veerkrachtiger en gelukkiger in het leven.
~
In dit inspirerende boek geeft opvoedingsexpert
Steven Gielis heel concrete tools en handvatten
mee om de omslag te maken van ‘Ik kan het niet’
naar ‘Ik kan het altijd proberen’. Een heerlijk
positief boek waar ouders onmiddellijk mee aan
de slag kunnen.

steven gielis is lector orthopedagogie bij AP
Hogeschool en de bezieler van ZITDAZO, een online
community die ouders samenbrengt en opleidingen
en trainingen organiseert rond thema’s als weerbaarheid en hoogsensitiviteit. Via het project Over
mij, van mij ontwikkelde hij een reeks dagboeken
om gezinnen en kinderen te stimuleren richting een
optimistischer mindset.

Van dezelfde auteur

Hoogsensitief opvoeden (6000 ex.)
€ 19,99 | isbn 978 94 014 4686 0
Opvoeden tot zelfvertrouwen (4500 ex.)
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5385 1

Marketing
De auteur is beschikbaar voor lezingen en interviews.
Uitgebreide social media campagne via ZITDAZO,
Overmijvanmij en Mama Baas
Grote influencercampagne
zitdazo, hoogsensitiefopvoeden
stevengielis, overmijvanmij
www.zitdazo.be

opvoeding

85

Alles wat je moet
weten over
menstruatie

 In samenwerking met verschillende
artsen
 Boordevol informatie voor
ieder meisje én iedere vrouw
 Aangevuld met interessante en
leuke weetjes en getuigenissen

In Period Talk beantwoordt Sofie Vanherpe
alle vragen rond menstruatie, hormonen en
seksualiteit. Ze ging hiervoor langs bij een
gynaecoloog, dermatoloog en psycholoog. Alle
informatie is wetenschappelijk onderbouwd en
grondig gecontroleerd, en wordt afgewisseld
met boeiende en leuke weetjes.
~
Het boek richt zich voornamelijk op jongeren,
maar het is ook interessant voor moeders,
vaders, leerkrachten… iedereen heeft iets aan
dit boek om dat maandelijkse fenomeen te
begrijpen en te kunnen uitleggen.

sofie vanherpe is freelance auteur en copywriter (a.k.a. Tekstqueen) en schreef meerdere
boeken over het ouderschap (Mama Baas). Ze is zelf
moeder van twee meisjes, dus dit project ligt haar
nauw aan het hart.

9 789401 471497
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Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Social media campagne via Mama Baas

Sofie Vanherpe | PERIOD TALK | FAQ over menstruatie
€ 16,99 | december 2020 | paperback | vierkleurendruk | 140 x 210 x 11 mm
ca. 144 pp. | nur 450 | isbn 978 94 014 7149 7 | Themacode: MKC, MFK, MFKH, VFDW
E-BOEK BESCHIKBAAR

gezondheid

Basisboek voor

 Over anorexia en de weg naar herstel
bestaan nog veel misverstanden

patiënten en hun

 Johan Vanderlinden heeft meer dan
dertig jaar ervaring in de begeleiding
van mensen met eetstoornissen

omgeving, geschreven
door een internationaal

 Met praktisch stappenplan voor
patiënten en hun omgeving

vermaard expert
Anorexia nervosa blijft jaarlijks vele slachtoffers
maken. De strijd tegen deze hardnekkige ziekte
is allesbehalve eenvoudig.
~
Johan Vanderlinden geeft in dit boek een helder
overzicht van wat we vandaag over anorexia
nervosa weten, en ontkracht daarbij enkele
belangrijke mythes en vooroordelen. Want nee,
anorexia nervosa komt niet alleen voor bij jonge
vrouwen, maar in alle leeftijdsklassen en ook
bij mannen. Nee, anorexia is niet zomaar een
gevolg van een modegril of veroorzaakt door
de invloed van (sociale) media. Anorexia is een
complex probleem met biologische, psychologische en sociale wortels.
~
Het boek bevat ook een praktisch stappenplan, dat de patiënt en zijn of haar omgeving
de nodige houvast kan bieden om de ziekte te
overwinnen.

johan vanderlinden is psycholoog en systeemtherapeut. Hij werkt als coördinator van het
eetstoornisprogramma van het UZ Leuven. Daarnaast is hij onder meer actief als voorzitter van de
Vlaamse Academie Eetstoornissen en gastlector aan
de universiteiten van Genève en Rome.

9 789401 471855

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews naar
aanleiding van zijn emeritaat.
Boekvoorstelling op het congres van de Vlaamse
Academie Eetstoornissen in samenwerking met
de zelfhulporganisatie AN/BN (medio oktober)

Johan Vanderlinden | STOP ANOREXIA NERVOSA | Handvatten op weg naar herstel
€ 24,99 | oktober 2020 | paperback | 155 x 240 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 7185 5 | Themacode: VFJJ, YXLD1, MKZD | E-BOEK BESCHIKBAAR
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De mooiste citaten van
Paus Franciscus over
hoop in bange dagen

 Een bloemlezing met treffende
uitspraken uit het voorbije decennium
 Over crisis, moed, verbondenheid,
geloof en kansen
 Een fijn boekje om mensen een hart
onder de riem te steken

Sinds zijn aantreden in 2013 legt Franciscus de
zwakheden van onze kwetsbare maatschappij
bloot. Hierbij vertolkt hij de stem van het geweten en brengt hij een boodschap van hoop.
~
Met eenvoudige woorden slaagt hij erin de ontwrichte wereld te troosten. Zijn citaten bieden
perspectieven voor een mooi en gelukkig leven.
~
In dit boekje droomt de paus over een nieuwe
maatschappij, die menselijker en christelijker is.
Een hoopvolle wereld waarin mens en God hand
in hand gaan.

‘Dat is de uitdaging: het origineel van het leven
vinden, geen kopie.’ – paus franciscus

tom zwaenepoel studeerde Germaanse talen
aan de universiteiten van Gent en Bayreuth. Behalve
wetenschappelijke studies over de Duitse media
schrijft hij over religieuze, sociale en culturele
thema’s. Als Vaticaankenner publiceerde hij eerder
al boeken over Johannes Paulus II, Benedictus XVI en
Franciscus.

9 789401 471657
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In dezelfde reeks

Hoe mooi zou het zijn
€ 9,99 | isbn 978 94 014 3630 4

Paus Franciscus | DE NACHT IS HET DONKERST EVEN VOOR DE DAG BEGINT
Zijn mooiste citaten over hoop | € 12,50 | september 2020 | hardcover | 140 x 190 x 9 mm
ca. 112 pp. | nur 700 | isbn 978 94 014 7165 7 | Themacode: GBCQ, GRM
E-BOEK BESCHIKBAAR

spiritualiteit

MUST HAVES

Het volgend-jaar-gezin

Wat elk kind nodig heeft

Leander Verdievel

Klaar Hammenecker

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6953 1

€ 21,99 | isbn 978 94 014 6890 9

De koppen van geluk

Volg je adem

Leo Bormans

Tom Granger

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6916 6

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6879 4
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9 789401 465052

Sofie Vanherpe | HANDLEIDING TOT HET PERFECTE (NU JA, NET HAALBARE NIVEAU VAN
HET) MOEDERSCHAP | Met totaal onwetenschappelijk onderbouwde tips over hoe je de tien
voornaamste hindernissen overleeft | € 16,99 | november 2020 | paperback | vierkleurendruk
170 x 210 x 10 mm | ca. 128 pp. | nur 450 | isbn 978 94 014 6505 2 | Themacode: VF, VFX

Dé opvoedingsurvivalgids voor ouders

 Handleiding voor ouders (& kinderen)
die uit de pampers zijn
 Het perfecte cadeauboek voor ouders
 10 hindernissen bij de opvoeding
humoristisch-realistisch besproken

Bij de geboorte van je kindje word je overspoeld
met honderden tips, goede raad en veel hulp.
Maar wat als die kinderen uit de luiers zijn en
ze ineens kleine grote mensen geworden zijn?
Kinderen met een eigen mening, een eigen
wil, nieuwe vrienden en veel nieuwe vragen.
Hoe ga je daar als ouder mee om en met welke
obstakels krijg je sowieso nog te maken?
Sit back, relax and welcome to the jungle.

sofie vanherpe is freelance journaliste, auteur
en redacteur. Ze is zelf mama van 2 dochters.

Marketing

In dezelfde reeks

Mama Baas

Mama heeft alles (bijna, maar nooit
helemaal, niet echt) onder controle
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6697 4

Mamabaas
www.mamabaas.com
Social media campagne via Mama Baas

BRAAAAAVOOOOOOO!!!!
YOU MADE IT THIS FAR!!!

Yep. Dit ben jij. Zo zie je eruit na ongeveer 6, 7, 10… jaren ouderschap.
Dàt, beste vrienden, is wat die kleine lieverdjes met jou gedaan hebben.

En het kind/de kinderen leven nog!!!!
DUID AAN WAT PAST:
Je ziet er als volgt uit:

Echt! Je hebt letterlijk levende wezens, wel ja, levend gehouden…
Al een paar jaar aan een stuk! Zonder dat er iemand ook maar een
of andere handleiding cadeau heeft gedaan bij hun geboorte…
Met andere woorden: you did it all by yourself!
Ben jij tegelijk in staat geweest om daarbij ook nog eens
een aantal van je kamerplanten levend te houden, dan
verdien jij gewoonweg een dubbel applausje!!!! Want én
kamerplanten levend houden én een koppel kinderen
grootbrengen, dat is gewoon the next level…
Aan alle andere mensen die er gewoon in geslaagd zijn om alleen
de kinderen groot te brengen: niet getreurd, niet iedereen kan het
aan om én kamerplanten én kinderen levend te houden. Dat vergt
gewoon veel discipline en expertise… Tja, er moeten nu eenmaal
verschillen zijn.
Maar first things first: hoe zie je er nu eigenlijk uit, na al die jaren
overleven in de jungle??? Serieus, kijk maar eens in de spiegel!
Teken bij waar
nodig met het
volgende gamma:
een paar rimpeltjes
hier en daar,
misschien een klein
walletje dabei? Een
paar verzakkingen
hier en daar?

Beetje versleten
Beetje verwaaid
Oei shit, heb ik daar écht een
grijs haar?
Bwa, ça va nog (mits twee lagen
foundation en concealer)
Van ver lijk ik nog écht 25.
Gast, gisteren paste die broek écht nog
wel…

Wow, welke vrachtwagen is er over mijn
gezicht gereden?
Girlfriend, I’m still fabulous.
Wacht, ik dacht dat ik mijn rock ’n
roll-gehalte hier ergens had zien liggen…
Maar waar is het nu weeral…
Hot Momma-alert
* stilte… Een verdwaalde strooibaal waait
voorbij. Een deprimerend Ennio
Moricone-liedje speelt op de achtergrond.

Beetje zoals Beyoncé? Of eerder Bijnancémaarnietmeerecht?
Of, nog erger, een beetje zoals Sylvester Stallone na 46 plastische ingrepen?
(of NOG erger: de moeder van Sylvester Stallone??? Als je niet weet waarover
ik het heb, ga gerust eens kijken op Google)…

“ I swear I looked like
Beyoncé yesterday.
Today I look like
Bijnancémaarnietmeerecht.”

mama baas
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Katrien Van De Steene | SPEELPLEZIER VOOR DE ALLERKLEINSTEN Van 1 tot 2 jaar
€ 9,99 | verschenen | paperback | vierkleurendruk | 210 x 300 x 5,5 mm | 64 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 7167 1 | Themacode: YB, YBL
Katrien Van De Steene | SPEELPLEZIER VOOR DE ALLERKLEINSTEN Van 2 tot 3 jaar
€ 9,99 | verschenen | paperback | vierkleurendruk | 210 x 300 x 5,5 mm | 64 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 7182 4 | Themacode: YB, YBL

De leukste spelletjes
voor de allerkleinsten

 Boeken boordevol speelplezier voor
je peuter
 Al spelend allerlei nieuwe vaardigheden leren
 Knutselen, kleuren en koken op het
niveau van je kindje

In deze twee boeken vind je de leukste
spelletjes voor de allerkleinsten.
~
Heeft je peuter behoefte aan iets meer
uitdaging en weet je zelf niet wat er
allemaal kan? In deze boekjes, toegepast
op de leeftijden 1 tot 2 jaar en 2 tot 3 jaar
staat er voor elk wat wils.
~
- Knutsel je eigen muziekinstrument
- Versier zelf een gezond tussendoortje
- Speel poppenkast met lepels
- Kleur de mooiste kleurplaten
- Volg het pad van Marcel de olifant
~
Met een stickervel

katrien van de steene is zelfstandig grafisch
ontwerper en mama van 2 dochters. Daarnaast is
ze auteur en vormgever van enkele DIY-boeken en
kookboeken.

Marketing
Mama Baas
Mamabaas
www.mamabaas.com
Social media campagne via Mama Baas
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Kies uit meer dan
3.000 jongens- en
meisjesnamen

 Alle namen zijn alfabetisch gerangschikt
 Boordevol informatie over jouw
favoriete naam
 Het perfecte zwangerschapscadeau

Op zoek naar de perfecte naam voor jouw baby?
In Het Voornamenboek geeft Mama Baas je een
mooi overzicht van alle jongens- en meisjesnamen met heel veel extra info.
~
Hoeveel keer komt deze naam voor in België of
Nederland? Welke bekende persoon heet ook
zo? Is het een uniseks naam? Is het een Deense,
Engelse of Latijnse naam?
Keuze genoeg!

mama baas is een online magazine, blog en community voor en door mama’s. Je leest er alles over op
mamabaas.be

Marketing
Mama Baas
Mamabaas
www.mamabaas.com
Social media campagne via Mama Baas

9 789401 471510

96

mama baas

Mama Baas | HET VOORNAMENBOEK | Kies uit meer dan 3.000 namen
€ 15,99 | oktober 2020 | hardcover | 170 x 210 x 23 mm | 256 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 71 51 0 | Themacode: VFXB1, WZG | E-BOEK BESCHIKBAAR

Zorg voor een soepele
overgang naar
vaste voeding

 Alles wat je moet weten over de
Rapley-methode
 Een antwoord op alle voedingsvragen
van jonge ouders
 Inclusief ‘voedingspaspoort’ voor je
kindje

Je kindje vaste voeding leren eten, is een hele
uitdaging. Dit gaat vaak gepaard met veel
vragen. Wanneer begin ik met vaste voeding?
Kiezen we voor papjes of stukjes? Wat is de
zogenaamde ‘Rapley-methode’? Hoe gaat de
crèche om met vaste voeding?
~
In Van melk naar meer vind je een antwoord op
al je grote en kleine vragen over vaste voeding
in het eerste levensjaar. Dit boek is bedoeld om
je vol zelfvertrouwen je eigen keuzes te helpen
maken.

fien jansens is vroedvrouw aan huis, master in de
verpleeg- en vroedkunde en docent in de opleiding
vroedkunde aan de Karel de Grote Hogeschool.
Binnen het Expertisecentrum Zorgstroom maakt ze
van praktijkgericht onderzoek naar starten met vaste
voeding haar expertise.
nina geuens is vroedvrouw, doctor in de medische wetenschappen en mama van Joah.

9 789401 471961

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews.
Mama Baas
Mamabaas
www.mamabaas.com
Social media campagne via Mama Baas

Fien Jansens & Nina Geuens | VAN MELK NAAR MEER | De complete keuzegids bij het
starten met vaste voeding | € 18,99 | november 2020 | paperback | 240 x 170 x 12 mm
160 pp. | nur 450 | isbn 978 94 014 7196 1 | Themacode: VFXB, VFXC
E-BOEK BESCHIKBAAR

mama baas
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9 789401 471848

Nathalie Schittekatte | SLAAP BABY SLAAP | De slaapgids van 0 tot 6 maanden
€ 19,99 | november 2020 | paperback | 140 x 210 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 853
isbn 978 94 014 7184 8 | Themacode: VFXB, VFJV, 5ABB | E-BOEK BESCHIKBAAR

Alles wat je moet weten
om je baby vanaf de
start gezonde slaap-

 Een antwoord op alle slaapvragen
van kersverse ouders
 Met duidelijke stappenplannen en
vele praktische tips
 Ondersteund door Mama Baas

gewoontes aan te leren

Veel ouders vallen van hun roze wolk als hun
kersverse baby een slecht slaper blijkt te zijn.
Toch kun je met een gerichte aanpak veel
problemen voorkomen.
~
Babyslaapcoach Nathalie Schittekatte zet in
deze uiterst toegankelijke basisgids de do’s
en dont’s voor ouders van jonge baby’s op een
rijtje. Ze legt uit hoe slaap bij pasgeborenen
werkt, hoe je de beste slaapomgeving creëert
en hoe je je baby gezonde slaapgewoontes aanleert. Zo leg je op zachte manier de basis voor
een leven lang lekker slapen.

nathalie schittekatte is gecertificeerd
baby- en kinderslaapcoach en moeder van Noélie.
Ze hielp al vele honderden gezinnen om opnieuw te
genieten van hun (nacht)rust.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Mama Baas
Mamabaas, nathalie_schittekatte
www.mamabaas.com
www.snugglesanddreams.com
Social media campagne via van Mama Baas

mama baas
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Het boek dat elke

 Eindeloze inspiratie voor jonge
mama’s (to be)

nieuwe mama in huis

 Geüpdatet en nu in hardcover

moet hebben

 Een humoristisch cadeauboekje
voor een mini-break

Een hip en informatief hebbeding voor mama’s
in spe of voor kersverse mama’s. Ik word mama
is een stijlvol boek waarin mama haar grootste
dromen en/of twijfels kwijt kan en waar ze tips
en inspiratie vindt. Met speelse illustraties,
cartoons, leuke quotes en teksten zoals tien
ideetjes om jezelf in de watten te leggen, vijf
must haves voor de kinderkamer, etc. Perfect
voor een gestolen momentje me-time!

In dezelfde reeks

Ik word papa
€ 15,99 | isbn 978 94 014 5803 0
Ik word (weer) oma
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4991 5

sofie vanherpe is freelance journaliste, auteur,
redacteur en mama van 2 dochters.

Marketing
Mama Baas
Mamabaas
www.mamabaas.com
Social media campagne via Mama Baas

9 789401 471978
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Sofie Vanherpe | IK WORD MAMA | SOS-reminderlijstjes, tips & steun in bruisende
babydagen | € 15,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk
210 x 170 x 14 mm | 128 pp. | nur 450 | isbn 978 94 014 7197 8 | Themacode: VF, VFX

mama baas

MUST HAVES

Mijn peuter speelt

Mom milestone blanket

Paulien De Smet & Mama Baas

Mama Baas

€ 15,99 | isbn 978 94 014 6646 2

€ 22,99 | isbn 541 05 749 1029 5

Weekplanner whiteboard zwart

Het grote anti-verveelboek

Mama Baas

Sarah Devos

€ 14,99 | isbn 541 05 749 1027 1 (zwart)

€ 17,99 | isbn 978 94 014 6978 4

isbn 541 05 749 1028 8 (blauw)

toerisme

9 789401 468503

LANNOO’S REISBOEK EUROPE TREKKING | Spectaculaire wandelroutes in
fascinerende landschappen | € 34,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk
280 x 240 x 27 mm | ca. 272 pp. | nur 512 | isbn 978 94 014 6850 3
Themacode: WTHW, SZC, 1D

De spectaculairste

 39 meerdaagse en meerweekse wandeltochten, zowel over goed bewegwijzerde
wegen als buiten de gebaande paden

wandelroutes in

 Met gedetailleerde kaarten, schitterende fotografie en extra informatie over
bijzondere plekken en bezienswaardigheden in de omgeving van de route

Europa

 Het ideale geschenk voor de lange
afstandswandelaars!
Trekking betekent onthaasten, ontsnappen
aan het dagelijkse leven en fysieke uitdagingen
aangaan. Dit boek bundelt de mooiste wandelroutes in Europa: van de kustroute in Wales
tot het beklimmen van de Watzmann, van de
bergpaden in IJsland tot de pelgrimsroutes in
Spanje en Portugal – en natuurlijk de meest
prestigieuze van allemaal: een trektocht door
de Alpen.

In dezelfde reeks

Lannoo’s Reisboek World Trekking
€ 35,99 | isbn 978 94 014 5024 9

Noord- en Midden-Europa

Zweden
Het Kungsleden: van het
nationaal park Abisko naar het
natuurreservaat Vindelfjällen
Het volledige ’koningspad’ is meer dan 400 kilometer lang en wordt opgedeeld in twee grote
stukken, die allebei in adembenemend mooie landschappen liggen. Een van de mooiste trajecten
loopt van Abisko naar Vakkotavare in het noordelijke gedeelte van de route.

INFORMATIE OVER DE ROUTE
Afstand: 440 km
Mooiste traject: 107 km
Duur: noordelijke gedeelte circa 26 tot

35 dagetappes
Hoogtemeters: 1124
Etappes:

• Abisko – Abiskojaure: 15 km
• Abiskojaure – Alesjaure: 20 km
• Alesjaure – Tjäktja: 13 km
• Tjäktja – Sälka: 14 km
• Sälka – Singi: 12 km
• Singi – Teusajaure: 24 km
• Teusajaure – Vakkotavare: 15 km
• Vakkotavare – Saltoluokta: 32 km
• Saltoluokta – Sitojaure: 20 km
• Sitojaure – Aktse: 13 km
• Aktse – Pårte: 24 km
(inclusief 3 km per boot)

• Pårte – Kvikkjokk: 18 km
• Kvikkjokk – Tsielekjakk: 15 km
(inclusief 4 km per boot)
• Tsielekjakk – Tjieggelvas: 20 km
• Tjieggelvas – Vuonatjviken: 31 km
• Vuonatjviken – Jäkkvik: 30 km
(inclusief 22 km per boot)
• Jäkkvik – Pieljekaise: 9 km
• Pieljekaise – Adolfsström: 18 km
• Adolfsström – Sjnjultje: 23 km
• Sjnjultje – Rävfallsstugan: 25 km
• Rävfallsstugan – Ammarnäs: 21 km
• Ammarnäs – Aigerstugan: 8 km
• Aigerstugan – Servestugan: 19 km
• Servestugan – Tärnasjöstugan: 14 km
• Tärnasjöstugan – Syterstugan: 14 km
• Syterstugan – Viterskalsstugan: 12 km
• Viterskalsstugan – Hemavan: 12 km

Zweden is wellicht niet het eerste land waaraan wandelliefhebbers denken als ze op zoek
gaan naar nieuwe wandelbestemmingen. Anderzijds weet bijna niemand dat in het land
van Pippi Langkous meer dan vierhonderd
wandelroutes werden uitgezet, die door het
Zweedse bureau voor toerisme worden aangeprezen. De bekendste is vooral legendarisch bij langeafstandswandelaars en wordt
beschouwd als een van de mooiste trails ter
wereld: het Kungsleden. In het Nederlands
betekent dit niets anders dan ’koningspad’,
hoewel eigenlijk niemand meer weet waar de
naam precies vandaan komt. Misschien is het
gewoon de enorme afstand van meer dan
400 kilometer die deze route een koninklijke
erkenning verleent.
De oorsprong van de route gaat terug naar het
eind van de 19de eeuw. Destijds werd een
spoorwegtraject gepland voor het transport
van erts en tegelijkertijd nam de reeds bestaande Zweedse toeristenvereniging de gelegen-

heid te baat om het Laplandse fjeld toegankelijker te maken voor bezoekers.
Reeds in 1920 werd het eenvoudige pad uitgerust met enkele hutten; het traject van Abisko
tot Kvikkjokk was pas in 1926 klaar. Twee jaar
later was voor het eerst officieel sprake van
het ’Kungsleden’. De verlenging van de route
tot in Hemavan konden de Zweden uiteindelijk
in 1975 vieren.
De weg is opgesplitst in twee stukken, een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. De meeste wandelaars kiezen voor de noordelijke route en vooral voor het 107 kilometer lange traject tussen
Abisko en Vakkatovare, dat beschouwd wordt
als het mooiste deel van de tocht.
Het landschap is langs de hele route overweldigend. In de bergen van Lapland varieert het
landschap van alpien terrein en hoogvenen tot
berkenbossen en diepblauwe meren die glinsteren in de zon. Drassige passages vergen
uw aandacht en ook een goede conditie, vooral wanneer de paden niet begaanbaar zijn gemaakt met behulp van dikke planken. Zo nu
en dan moet u een rivier doorwaden. Meren
daarentegen vormen geen probleem: ofwel
zorgen de inheemse Samen voor boottransfers ofwel ligt een roeiboot klaar aan de oever,
met het dringende verzoek aan de wandelaars
om de paddels ter hand te nemen.
De parkwachters en vooral de Samen vragen
uit te kijken voor hun rendieren. De halfwilde
dieren, die al heel lang door deze nationale
minderheid worden gefokt, komt u overal tegen en ze schrikken makkelijk.
Ondanks de vaak lastige passages is het noordelijke Kungsleden ook geschikt voor beginners. De hellingen vallen mee en het uitgestrekte fjeldlandschap is van een betoverende
schoonheid. De goed gemarkeerde weg loopt
Het bergriviertje bij Kiruna (boven) zorgt
voor wat verfrissing, het Saltoluokta
Fjällstation (midden) biedt u onderdak,
en eenzaamheid vindt u in het
Tjäktjavaggedal (onder).
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door maar liefst vier nationale parken, die op
de Werelderfgoedlijst van de Unesco werden
gegroepeerd onder de naam ’Laponia’: Abisko,
Stora Sjöfallet, Sarek en Pieljekaise.
Wandelaars opteren het vaakst voor het traject
van Abisko naar Nikkaluokta, vooral omdat dit
stuk van de route goed geschikt is voor een
iets kortere wandeltocht: voor een totale afstand van iets meer dan 100 kilometer hebt u
zes tot zeven dagen nodig.
Het bergstation Abisko, vlak bij een dicht berkenbos in het gelijknamige nationale park,
vormt het vertrekpunt van de tocht. Vooral de
hoogvlaktes zijn indrukwekkend, want u treft
veenlandschappen, meren en rivieren aan en
– al naargelang van de weersomstandigheden – zelfs besneeuwde bergen. Dat het pad
voornamelijk over rotsachtig terrein loopt, wordt
ruimschoots goedgemaakt door het buitengewone panorama.
Een vijftal hutten biedt de wandelaars onderdak, maar u kunt de hutten qua comfort echt
niet vergelijken met Duitse of Oostenrijkse berghutten. Meestal zijn ze niet geëxploiteerd, en
slechts af en toe is er een huttenwaard aanwezig, bij wie de uitgehongerde wandelaars enkele levensmiddelen kunnen kopen. De boodschap luidt dus: breng zelf voldoende eten en
drinken mee! Anderzijds bestaan er inmiddels
ook enkele hutten die wel kleine supermarkten
lijken en waar u zo goed als alles vindt, van

trekkingrugzakken tot rendierfilets. Het is dus
belangrijk om voor u aan de tocht begint precies te weten hoeveel eten en drinken u voor
welke etappe nodig hebt – en wat u in de verschillende hutten al dan niet kunt krijgen. Per
slot van rekening is het allesbehalve leuk om
bij beter voorbereide wandelliefhebbers een
beetje eten te moeten vragen! Water vindt u
echter overal. Het water uit de beken is drinkbaar. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan een waterfilter gebruiken.
Een heel stuk eenzamer en ook een beetje
korter is het 360 kilometer lange zuidelijke
Kungsleden, dat loopt van Storlien naar Sälen
langs de grens met Noorwegen. Op deze route door de Zweedse provincies Jämtlands län
en Dalarnas län geniet u van fantastische morenelandschappen van het Rogengebied, alpiene fjeldregio’s en uitgestrekte moerasgebieden. Het pad loopt ook door dennen- en
berkenbossen. Voor veel wandelaars is deze
route bijna even mooi als het noordelijke
Kungsleden, ze is alleen wat rustiger. En net
dat is het wat veel wandelaars langs deze niet
minder fraaie zuidelijke route zoeken.
Dat een rendier af en toe uw wandelpad
kruist, is geen ongewone gebeurtenis
(onder). Op het wondermooie Kungsleden (rechts) kunt u ook in de vrije
natuur kamperen.

Rendieren

Het rendier, een noordse hertensoort, wordt al
heel lang door de Samen gefokt en gedomesticeerd. Deze dieren kunnen aanspraak maken
op enkele superlatieven. Ze behoren tot de
meest noordelijk levende zoogdieren – hoe
noordelijker, hoe kleiner de ondersoort: het
kortbenige spitsbergenrendier is amper half
zo groot als het grootste toendrarendier. Van
alle landzoogdieren leggen de rendieren de
grootste afstanden af: om te ontsnappen aan
de zeer koude winters leggen wilde rendieren
tot 5000 kilometer per jaar af. De rendieren in
Lapland zijn gedomesticeerd of halfwild. Ze
leven in de bossen en trekken tijdens de zomer de bergen in, begeleid door de Samen,
die hen al eeuwenlang hoeden. Tegenwoordig
gebruiken veel Samen sneeuwscooters om
hen te volgen. Rendieren zijn overigens de enige hertensoort waarvan ook het vrouwtje een
gewei draagt.
Slechts één soort herten kon de mens in
de loop van duizenden jaren domesticeren: het rendier; zonder dit dier hadden
volkeren als de Samen nooit kunnen
overleven in de Arctische gebieden.
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9 782390 251156

Tristan Bogaard & Belén Castelló | BIKE LIFE
€ 39,95 | verschenen | hardcover | vierkleurendruk | 214 x 276 x 27 mm
ca. 256 pp. | nur 510 | isbn 978 23 902 5115 6

Zo beleefde je Europa,
Noord-Amerika en

 Een visuele uitnodiging om spectaculaire
landschappen en nieuwe mensen te
ontdekken

Centraal Azië nog

 Tristan en Belén delen tips en persoonlijke
ervaringen van hun fietsreizen

nooit

 Met vele anekdotes die tot de verbeelding
spreken

Voor liefhebbers van reizen en avontuur:
Bike Life vertelt het verhaal van Tristan en Bélens
die diverse fietsreizen door Europa, NoordAmerika en Centraal Azië maakten. Een boek vol
prachtige foto’s, persoonlijke anekdotes en tips
over de vele dingen die ze onderweg leerden.
Het boek ademt avontuur uit, maar barst ook
van de interessante tips voor het plannen van je
eigen fietstocht en geeft een aantal aanbevolen
routes.
~
Bike Life geeft antwoord op de meest gestelde
vragen rond deze spannende manier om de
wereld te verkennen.

tristan bogaard en belén castelló zijn
fotografen en enthousiaste reizigers. De afgelopen
drie jaar hebben ze verschillende fietstochten over
de hele wereld gemaakt, waarbij ze het landschap
dat ze zijn tegengekomen vastleggen en eraan
terugdenken door hun foto’s en video’s op sociale
media te beheren.

Marketing
belletoscan, tristanbogaard
www.tristanbogaard.com

toerisme
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9 789401 445887

Gunter Hauspie | DE GROTE VAN EYCK ATLAS
€ 25,99 | december 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 251 x 197 x 20 mm
ca. 192 pp. | nur 646/512 | isbn 978 94 014 4588 7 | Themacode: AGB, WTR

OMG!
Van Eyck was here

 Ontdek de wereld van Jan Van Eyck,
zijn reis naar Portugal en alle locaties
waar hij leefde en werkte
 Met overzichtskaarten, stadsplattegronden en inspirerende routes om
zelf op verkenning te gaan
 Het Van Eyck-jaar is verlengd tot
eind juni 2021

Het belang van Jan Van Eyck voor de kunst in
de 15de eeuw en daarna kan niet overschat
worden. Met zijn oog voor detail en technische
onderlegdheid zet hij een standaard die nooit
geëvenaard zal worden. Dankzij dat uitzonderlijke talent komt de meester algauw in de gunst
van vorsten en mecenassen.
~
Over het levenspad van Jan Van Eyck is niet
veel bekend, maar dat hij veel onderweg is,
staat buiten kijf. De schilder woont en werkt in
het bruisende Brugge. Hij verblijft ook in Den
Haag, Rijsel, Doornik en Gent. In opdracht van
de Bourgondische hertog Filips de Goede reist
hij mogelijk naar het Heilig Land en gaat hij in
Portugal de toekomstige echtgenote van Filips
portretteren.
~
De twintig schilderijen die Jan Van Eyck nalaat,
zijn evenveel puzzelstukken waarmee De Grote
Van Eyck Atlas dat nomadische bestaan van
de Vlaamse meester wil reconstrueren. In het
spoor van Jan Van Eyck voeren verrassende
wandelroutes je zo naar zijn 15de-eeuwse
wereld. De Grote Van Eyck Atlas is rijkelijk
geïllustreerd met foto’s en kunstreproducties.

gunter hauspie is historicus en reisjournalist.
Hij publiceert al jaren in binnen- en buitenlandse
magazines en heeft verschillende reisgidsen en
boeken op zijn naam staan.

In dezelfde reeks

De Grote Rubens Atlas
€ 25,99 | isbn 978 94 014 4590 0
De Grote Bruegel Atlas
€ 25,99 | isbn 978 94 014 4589 4

VLAAMSE
MEESTERS
2018-2020

toerisme

111

EEN ONVERGETELIJKE REIS?
DIE VRAAGT DÉ GEPASTE REISGIDS.
REIS bundelt de beste reisgidsen voor elk type reiziger.

Boordevol inspiratie, een vat vol achtergrondinformatie of vooral betrouw gedegen
en betrouwbaar? Kortbij of veraf? Met de handige reizigers id-kits en het overzicht
van alle mogelijke reisbestemmingen vind je direct de perfecte reisgids.

isbn 541 05 749 1164 3

MUST HAVES

Lannoo’s Autoboek –

Knooppunter Groot Fietsboek Vlaanderen

Nederland, België en Luxemburg

Patrick Cornillie & Kristien Hansebout

€ 39,99 | isbn 978 94 014 6852 7

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6640 0

Ultieme Reisplanner Europa

Bij ons in het dorp

Lonely Planet

€ 34,99 | isbn 978 94 014 5860 3

€ 27,99 | isbn 978 94 014 6865 7

culinair
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9 789401 471527

Evy Gruyaert | START 2 RUN | In 10 weken naar 5 km | € 19,99 | september 2020
paperback | vierkleurendruk | 170 x 210 x 11 mm | ca. 160 pp. | nur 450/480
isbn 978 94 014 7152 7 | Themacode: VFMG, SC | E-BOEK BESCHIKBAAR

Praktisch werkboek
bij de officiële app

Start 2 run is geen klassiek boek met informatie over lopen, maar het volgt het traject van
de loper. Ieder hoofdstuk bevat informatie die
relevant is voor die week van de training.
~
Evy Gruyaert bundelt alle vragen die ze over
de jaren kreeg en beantwoordt ze op het juiste
moment in de training. Wat als je nog nooit
gesport hebt? Hoe kies je de juiste loopschoen?
Wat bij overgewicht? Wat is een goede hartslag?

 Volgt het traject van de loper
 Inclusief handige, motiverende poster
 Boordevol interessante info passend
bij de verschillende fases

evy gruyaert, in Vlaanderen en Nederland
bekend van Start 2 Run, doet ook al jaren aan yoga.
Ze behaalde het diploma van yoga teacher en
beheert de handige app ‘Yoga met Evy’. Ze bracht
eerder al verschillende boeken uit rond yoga, lopen
en migraine.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Evy gruyaert (official)
start2run_evy
Social media campagne
Oproep van Evi om samen te starten (21/09) en
afsluitende meet & greet na 10 weken in november
Oproep op Mama Baas waarbij 5 testers geselecteerd worden om de app en het boek uit te testen en
verslag uit te brengen

Van dezelfde auteur

Yoga Met Evy € 19,99 | isbn 978 94 014 5406 3
Kinderyoga € 17,99 | isbn 978 94 014 6100 9
Kop op € 25,99 | isbn 978 94 014 6102 3

100 lezers maken kans op een gratis jaarabonnement
van Start 2 Run
www.start2run.net

sport
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9 789401 471916

Geert Vandenbon | WAT EEN WIELERJAAR! | Het voorjaar dat een najaar werd
€ 29,99 | december 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 285 x 225 x 30 mm
ca. 240 pp. | nur 480/489 | isbn 978 94 014 7191 6 | Themacode: SMQ

Het verhaal van
een onvoorstelbaar
wielerjaar

 Vernieuwend, dramatisch en onvergetelijk
document over het wielerjaar 2020
 Uniek overzicht van de impact van de
coronacrisis en het bijzondere wielernajaar dat daarop volgde
 Met schitterende foto’s van Tim De Waele

Het wielerjaar van 2020 werd één langgerekt seizoen van augustus tot november, met
De Omloop als prille proloog in februari. Dit
boek brengt het ongeziene verhaal van hoe het
seizoen door het coronavirus al vroeg onderbroken werd, maar met vereende krachten
toch weer op gang kwam. In een aangrijpend
relaas belicht Geert Vandenbon de grote en
kleine koersen, maar evenzeer de veerkracht en
creativiteit van de organisatoren, de renners en
de fans.

geert vandenbon is koerskenner, Ronde-vanVlaanderen-fanaat, verteller en muziekmaker. Hij
werkte meer dan 20 jaar lang mee aan de organisatie
en uitbouw van de Ronde, is medestichter van het
Centrum RVV in Oudenaarde, schreef en publiceerde
diverse sportboeken.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne, influencer Marketing

sport
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9 789401 471725

Bert Van Guyze & Delphine Steelandt | #HIGHFIVE | De beste kickstart voor een fit leven
€ 25,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 200 x 250 x 25 mm | ca. 208 pp.
nur 480/485 | isbn 978 94 014 7172 5 | Themacode: S, SH | E-BOEK BESCHIKBAAR

In 5 weken naar een
fitter lichaam

 De perfecte blend tussen sport en
voeding, getest door specialisten
Bert Van Guyze en Delphine Steelandt
 Een volledig uitgewerkt bodyplan met
work-outs en recepten
 Met recepten voor elke dag van het
programma

#HighFive is het nieuwe topboek van Delphine
Steelandt en haar partner Bert Van Guyze. Op
een veilige en leuke manier sporten, lekker
gezond eten en genieten van de kleine dingen
in het leven. #HighFive leert je in 5 heerlijk
intense weken hoe je die drie pijlers perfect
kunt combineren. Elke dag van de week krijg
je workouts voorgeschoteld die bestaan uit 5
oefeningen. Er zijn trainingen voor de benen,
buik en armen, maar wekelijks is er ook pilates
en een mobility workout. #HighFive brengt je
met andere woorden een compleet en gebalanceerd trainingsschema. Daarnaast vind je er
gevarieerde gerechten in terug die grotendeels
bestaan uit slechts 5 ingrediënten. Per dag zijn
er 5 eetmomenten voorzien. Het boodschappenlijstje is een nuttige tool die ervoor zorgt
dat je exact koopt wat je nodig hebt. #HighFive
is een kant-en-klare handleiding naar een fit,
gezond en vooral een gelukkig leven.

bert van guyze is leraar Lichamelijke Opvoeding
en ontwikkelde zich in binnen- en buitenland verder
tot Personal & Functional Trainer en Allround Groupfitness Instructor.
delphine steelandt is sportinstructrice en
voedingsdeskundige. Het koppel werkte enkele jaren
geleden in hun fitnesscentrum VipFit een gloednieuw
fitnessplan uit - 100DOD - dat al snel uitgroeide tot
een megasucces.

Van dezelfde auteur

#100DOD
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5761 3

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne, influencer Marketing
Er zal een boekvoorstelling georganiseerd worden.
vipfitgistel, DelphineSteelandt, BertVanGuyze
vipfitgistel, DelphineSteelandt, BertVanGuyze
www.vip-fit.be

sport
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9 789401 471831

Jan Guichelaar, Paul Levrie & Roosmarij Vanhommerig | DE DIKKE PYTHAGORAS
Meer dan 600 wiskundige puzzels, spellen en doordenkers voor jong en oud
€ 19,99 | oktober 2020 | paperback | vierkleurendruk | 210 x 190 x 20 mm | ca. 256 pp.
nur 493/918 | isbn 978 94 014 7183 1 | Themacode: WDK, PDZM

Uren puzzelplezier
voor jong en oud,
met wiskunde als
rode draad

Pythagoras is al sinds 1961 een begrip in Nederland en België. In elke aflevering laat het blad
opnieuw zien dat wiskunde veel meer is dan een
saai schoolvak. In dit boek bundelt de redactie
de leukste puzzels en doordenkers uit 60 jaar
Pythagoras, aangevuld met verrassende wiskundige wistjedatjes. Het resultaat is een boek
dat garant staat voor urenlang puzzelplezier.

 Meer dan 600 doordenkers en
wiskundige wistjedatjes
 Zelfs de paginacijfers bevatten
een wiskundig raadsel!
 Naar aanleiding van de 60ste verjaardag
van het wiskundetijdschrift Pythagoras

jan guichelaar, paul levrie en
roosmarij vanhommerig zijn gegrepen
door wiskunde en lid van het redactieteam van
wiskundetijdschrift Pythagoras, dat dit jaar zijn
zestigste verjaardag viert.

‘Wiskundigen vieren graag hun 60ste verjaardag,
omdat het zo’n mooi getal is. Het oude Babylonië
wordt beschouwd als de geboorteplaats van de

HEEN EN WEER
Zwart en Rood hebben in de beginstand ieder
twee stukken op het bord (zie de figuur) en
moeten om beurten een zet doen, naar keuze
net zoveel velden (minstens een) naar rechts of
links, maar niet over of op het veld van een stuk
van de tegenstander. Wie geen zet meer kan
doen, heeft verloren. Rood moet de eerste zet
doen. Wie van de twee kan met steeds de goede
zetten altijd winnen: rood of zwart?

wiskunde en de Babyloniërs gebruikten een talstelsel op basis van 60. Tot op de dag van vandaag
zien we deze geschiedenis terug in het dagelijks
leven: 60 seconden in een minuut, seconden in
een uur en 360 graden in een volle cirkel.’
– roosmarij vanhommerig

Marketing
Grote campagne in het tijdschrift Pythagoras
Puzzels beschikbaar ter publicatie in media
HONINGBIJ
Een bij vliegt van cel naar cel. Daarbij gaat ze
telkens van een cel naar een willekeurige aangrenzende cel, elk met gelijke kans. Zo kan ze
in twee keer vliegen van cel A naar cel B komen,
maar meestal doet ze daar langer over. Hoeveel
vluchten heeft ze gemiddeld nodig om van A
naar B te komen?
A

Pythgrs
www.pyth.eu

B

puzzelboeken
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9 789401 471879

Crimibox | UNDERCOVER – DETECTIVESPEL
€ 29,99 | november 2020 | spelbox | vierkleurendruk | 230 x 320 x 50 mm
nur 023/024 | isbn 978 94 014 7187 9 | Themacode: WD, WDM

Het Undercoverdetectivespel, naar de
gelijknamige succesreeks op

en

Treed in de voetsporen van undercoveragenten
Bob en Kim. Infiltreer in het misdaadmilieu
waar drugstrafiek en wapenhandel welig tieren.
Verken het papieren politiedossier en ondervraag je verdachten. Volg je leads tot op het web
en de sociale media in jouw zoektocht naar de
waarheid. Maar wees voorzichtig genoeg om je
eigen cover niet op te blazen. Hoe ver ga jij om
de moordenaar te pakken?

12+

1-4

 Ga zelf undercover in dit bloedstollende
onderzoek
 Zoek aanwijzingen in het misdaaddossier en op internet
 De ideale teaser voor de start van
het tweede en het derde seizoen

crimibox is een Gentse start-up gespecialiseerd in
het ontwerp van spannende detectivespelen.

2à3u

Marketing
Social media campagne
Influencer Marketing
Spotjescampagne

Het Undercover-detectivespel bevat een levensecht papieren politiedossier, bewijsmateriaal en
een mysterieuze omslag met spannende clues
die je online verder kunt uitspitten.

spel
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9 789401 471886

Hugo Luijten | UNDERCOVER
€ 22,50 | september 2020 | paperback | 215 x 140 x 30 mm | ca. 304 pp.
nur 330/332 | isbn 978 94 014 7188 6 | Themacode: FH | E-BOEK BESCHIKBAAR

Bloedstollend
undercoververhaal bij
de gelijknamige reeks
op

en

In een poging om de witwaspraktijken van
een criminele bende aan het licht te brengen,
infiltreert undercoveragent Bob Lemmens in
een gokkastenimperium in de Limburgse plattelandsgemeente Groot-Itter, nabij de Nederlandse grens. Wanneer Bob steeds meer verwikkelt
raakt in de duistere zaakjes van de gokfamilie en
er ook een dode valt, dreigt het ook voor hem
fataal af te lopen…

 Prequel over het undercoververleden
van het personage gespeeld door
Tom Waes
 De dramaserie haalt gemiddeld
1.350.000 kijkers en won in maart 2019
op het Cinequest Film Festival de juryprijs voor beste serie
 Nieuwste knaller van thrillerschrijver
Hugo Luijten
hugo luijten (1969) is historicus en schrijver
en woont in Antwerpen. Hij publiceerde eerder
al de oorlogsroman Offer voor een verloren
zaak (2017) en de beklemmende thrillers Verast
(2018), De Brexitmoorden (2019) en Het jaar van de
slang (2020).

Van dezelfde auteur

Verast € 20,99 | isbn 978 94 014 5564 0
De Brexitmoorden € 20,99 | isbn 978 94 014 5247 2
Het jaar van de slang € 20,99 | isbn 978 94 014 6618 9

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Spotjescampagne
Social media campagne
influencer Marketing

fictie
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Duizelingwekkende
faction-thriller over de
ultieme ontsnappingspoging van Adolf Hitler

 Razend spannend verhaal waarin
Stalin zijn aartsvijand levend in handen
probeert te krijgen
 Wat als Hitler niet omkwam maar
ontkwam uit de Führerbunker?
 Michiel Janzen levert alweer een
onvoorstelbare thriller over meesterbrein Otto Skorzeny af

Berlijn, 17 maart 1945. Adolf Hitler roept de hulp
in van zijn favoriete commando, Otto Skorzeny,
om hem te helpen ontsnappen uit zijn bunker
in de belegerde stad. Skorzeny heeft voor deze
ontsnappingspoging, operatie Grau, drie scenario’s gereed, maar naarmate de tijd vordert, lijkt
geen enkel scenario meer uitvoerbaar. Het net
sluit aan alle kanten. De jacht op de nazidictator
is begonnen.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
michiel.janzen
michiel_janzen
michieljanzen
michieljanzen.givingbrandsenergy.com
youtu.be/9fR8em32qe4

michiel janzen woont in Den Haag en schrijft
verhalen die dicht tegen de werkelijkheid aan
schuren. Hij publiceerde eerder al De aanslag die
moest gebeuren (2018) en Hitlers geheime Ardennencommando (2019).

9 789401 471336

130

fictie

Van dezelfde auteur

De aanslag die moest gebeuren
€ 20,99 | isbn 978 94 014 5562 6
Hitlers geheime Ardennencommando
€ 20,99 | isbn 978 94 014 6330 0

Michiel Janzen | DE JACHT OP DE FÜHRER
€ 19,99 | oktober 2020 | paperback | 215 x 140 x 30 mm | ca. 360 pp.
nur 330/337 | isbn 978 94 014 7133 6 | Themacode: FJMS | E-BOEK BESCHIKBAAR

MUST HAVES

Veldrijden

Jan Vertonghen

Stijn Vanderhaeghe

Raoul De Groote

€ 34,99 | isbn 978 94 014 6338 6

€ 20,99 | isbn 978 94 014 6962 3

Mythische cols

Koers Kalender 2021

Frederik Backelandt

Geert Vandenbon

€ 39,99 | isbn 978 94 014 6961 6

€ 14,99 € | isbn 978 94 014 6963 0

kunst
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9 789401 470810

Leon Keer | IN CASE OF LOST CHILDHOOD | Leon Keer 3D Artworks
€ 35,99 | november 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 185 x 245 x 22 mm | ca. 256 pp.
nur 646/642 | isbn 978 94 014 7081 0 (EN) | Themacode: AGT

De wondere
3D-wereld van
Leon Keer

Leon Keer is de meester van de optische illusie.
De ‘Nederlandse JR’ speelt met perspectieven
en laat zo geheel nieuwe werelden ontstaan.
Een wereld waarin een gigantisch Sneeuwwitje
klem komt te zitten onder een garagepoort
bijvoorbeeld. Of een wereld waarin je zomaar
midden op straat een seventies woonkamer
kan betreden. Dit is zijn eerste monografie en
speciaal voor de gelegenheid gunt hij de lezer
ook een blik in zijn trukendoos. Hoe gaat hij te
werk? Wat is de weg van wild idee naar gigantisch 3D-kunstwerk?

 Nederlandse street artist verovert
de wereld
 Geeft een inkijk in de werkwijze
van Leon Keer
 Met unieke 3D-cover

leon keer is één van ’s werelds belangrijkste
kunstenaars op het vlak van 3D-Street Art. Je vindt
zijn werken wereldwijd: in Europa, Amerika, Azië,
Rusland, Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten,
Australië en Nieuw-Zeeland.

In dezelfde reeks

Street Art Today € 49,99 | isbn 978 94 014 2697 8
Street Art Today 2 € 49,99 | isbn 978 94 014 6159 7
ROA Codex € 65 | isbn 978 94 014 6167 2
The Crystal Ship € 9,99 | isbn 978 94 014 4535 1

‘His illusions are attention grabbing.’
– bjørn vanpoucke in street art today ii

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Leon Keer
leonkeer
www.leonkeer.com
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9 789401 471367

Joni Vandewalle | LET’S PLAY HOUSE ! | Mooi wonen met kinderen | € 29,99
oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 190 x 250 x 23 mm | ca. 224 pp. | nur 454
isbn 978 94 014 7136 7 (NL), isbn 978 94 014 7137 4 (EN) | Themacode: WJC, 5LB, 5LC

Mooi wonen

 De mooiste huizen waar kinderen
het ritme bepalen

met kinderen

 Met tips en tricks voor de mooiste
kinderspullen
 Internationale inspiratie voor
jouw woning

Wie kinderen verwelkomt zegt een opgeruimd
en perfect gestyled huis vaarwel. Want een
baby komt niet ‘echt’ alleen, maar met een hele
hoop extra spullen en speelgoed. Dat zorgt voor
chaos en soms ook minder mooie hoekjes in huis
die in woonmagazines vakkundig verborgen,
verplaatst of gewoon genegeerd worden.
~
Gelukkig weet lifestylejournaliste en jonge
moeder Joni Vandewalle ondertussen wel dat
een ‘messy’ huis vooral een ‘happy’ huis is. En
dat functionele kinderkamers inrichten een
uitdagende klus is, maar wel een die enorm veel
voldoening geeft.
~
Voor dit boek ging ze op zoek naar een twintigtal huizen waar rommel voor sfeer zorgt,
kinderen elke dag plezier brengen en de ouders
zonder morren een groot deel van hun huis
opofferen voor originele kamers, kleurrijke
speelhoekjes en creatieve opbergruimte. Dat
resulteerde in een boek vol wooninspiratie en
herkenbare taferelen voor alle ouders (in spé).

joni vandewalle is freelance lifestyleredactrice
bij o.a. Flair. Ze combineert dit met opdrachten voor
JBC, Be Content en HBVL. Interieur is één van Joni’s
grote passies.

‘Children are like crazy, drunken small people
in your house’ – julie bowen, modern family

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
jonivandewalle
www.flair.be/nl/lifestyle/herenhuis-joni-berchem
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9 789401 472050

Irene Schampaert & Judith Baehner | ULTIMATE WONDERPLANTS | Your urban jungle
interior | € 29,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 230 x 280 x 33 mm
ca. 304 pp. | nur 422/545 | isbn 978 94 014 7205 0 (EN) | Themacode: WJK, WM

De ultieme wonderplants compilatie in
mid-price editie!

De trend om meer en ander groen in je interieur
te brengen is here to stay! The Ultimate
Wonderplants bundelt de beste, mooiste, meest
inspirerende wonderplants interieurs van over
de hele wereld. Stuk voor stuk urban jungles die
doen dromen van een eigen groene oase in huis.
De auteurs gingen praten met internationale
groen experts.
~
Het boek sluit af met een plantenoverzicht en
een aantal handige tips & tricks. Wonderplants
is de ultieme inspiratiebijbel en een praktisch
naslagwerk! Nu in mid-price editie voor nog
meer groen.

 Ultieme compilatie na wereldwijd
succes met deel 1 & 2: meer dan
18.000 exemplaren verkocht
 Inclusief praktische tips en plantenindex
 De mooiste interieurs van de grootste
plantenliefhebbers van over de hele wereld
samengebracht in één boek

irene schampaert is een grafisch vormgever
en werkte in het verleden al mee aan verschillende
boeken als grafisch vormgeefster én als auteur. Ze
werkt ook als interieur- en reisjournaliste voor o.a.
Nina Magazine.
judith baehner is auteur, blogster, freelance
redacteur en styliste. In haar groenlab experimenteert ze met alles wat het leven een beetje groener
maakt. Ze schreef eerder al Het Plantenlab.

In dezelfde reeks

Wonderplants € 35,99 | isbn 978 94 014 3680 9 (NL)
Wonderplants 2 € 35,99 | isbn 978 94 014 5075 1 (NL)

‘Plants give us oxygen for the lungs and
the soul.’ – linda solegato
‘The botanical trend tends to grow.’
– style-files.com
‘Het luxueuze salontafelboek “Wonderplants”
is niet zonder bijwerkingen. De kans bestaat dat
je na een overload van plantaardige interieurs
de drang voelt om groen van jaloezie naar het
planten centrum te hollen.’ – elle magazine

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Ireneschampaert, hetgroenlab
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9 789082 183795

Stijlvol Wonen – Leen Verstraelen | STIJLVOL WONEN MAGNUM EDITION DELUXE
Magnum Edition Deluxe | € 59 | november 2020 | hardcover | vierkleurendruk
310 x 257 x 43 mm | ca. 500 pp. | nur 454 | isbn 978 90 821 8379 5

Meer dan 40x
binnenkijken in
tijdloze interieurs
van eigen bodem

Dit najaar brengt Stijlvol Wonen een opvolger
van de luxe boekenreeks Magnum Edition.
Het tweede koffietafelboek wordt nog dikker
dan zijn succesvolle voorganger. Je kijkt binnen in meer dan veertig krachtige en tijdloze
woningen van Belgische en Nederlandse bodem.
De interieurs onderscheiden zich door een goed
doordacht ontwerp, op maat van hun bewoners
en hun omgeving, en uitgevoerd met de mooiste
materialen. Dit extra dikke koffietafelboek
is niet alleen een bron van inspiratie, maar ook
een stijlvol vormgegeven woonobject om te
blijven koesteren.

 Een extra dikke editie: zo’n 500 pagina’s
binnenkijken in de mooiste tijdloze interieurs van Nederland en België
 Gemaakt door het team van Stijlvol Wonen:
top interieurfotografie, een eigentijdse
lay-out, interviews met inhoud
 Een collector’s item. Elk boek uit de Stijlvol
Wonen-reeks wordt een must have die
binnen korte tijd uitverkocht is. Wees er
dus snel bij.

stijlvol wonen is al jaren het toonaangevende
blad van Nederland en België als het aankomt op
tijdloos wonen. Onze lezers weten dat ze bij ons goed
zitten voor interieurs van topontwerpers, steeds
samengesteld met de mooiste materialen en merken,
met oog voor detail en kwaliteit. Elke editie ligt de
nadruk op een ruime selectie binnenkijkers met het
verhaal van de bewoners, maar evengoed met de blik
van de expert.

Van dezelfde auteur

Stijlvol Wonen Magnum Edition
€ 49,99 | isbn 978 90 821 8373 3

Marketing
Aankondiging in home deco magazines DPG +
online + social media + nieuwsbrief
Campagne in respectievelijke magazines
B2B event
Flyer en POS materiaal op vtwonen en designbeurs
te Amsterdam
StijlvolWonen
stijlvol_wonen
stijlvol-wonen.com
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9 789401 469180

An Bogaerts | TABLE STORIES | Tables for all occasions
€ 34,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 230 x 280 x 24 mm
ca. 224 pp. | nur 450/454 | isbn 978 94 014 6918 0 (EN) | Themacode: WJK, WJW, WJX

De mooiste tafels voor
elk belangrijk moment
in je leven

 Met tips en tricks van internationale
table dressing stylisten
 Met nadruk op verschillende sferen,
alle seizoenen en de belangrijkste
gelegenheden
 Inspelend op de groeiende trend van
de ‘professionele’ home party’s

Table Stories is het boek voor het maken van
de mooiste momenten op en rond de tafel.
Het stylen van de intiemste tafelmomenten
gebundeld in 224 pagina’s visuele pracht. Geef
je eigen diners en feesten dat wat ze uniek
maken. Formeel of informeel, grootse diners,
van trouwpartijen tot jubilea, de meest verfijnde
picknicks en imponerende feesten, maak ze tot
in de puntjes perfect.
~
Alles komt aan bod in dit inspirerende maar
tevens praktische fotoboek waarbij 25 internationale stylisten, die zich specialiseren in home
parties en professionele table dressing, hun
geheimen uit de doeken doen.
~
Schuif aan en haal inspiratie uit dit boek om van
jouw volgende diner een groot succes te maken.

‘All of my youth growing up in my Italian family
was focused around the table. That’s where I
learned about love.’
– leo buscaglia
‘Have no fear of perfection-you’ll never reach it.’
– salvador dali

an bogaerts is lifestyle journalist pur sang.
Als journalist spitst ze zich enerzijds toe op deco
en design en dit voor onder meer De Standaard
Magazine, Sabato en Feeling Wonen. Anderzijds is An
al lang geen onbekende foodie meer. Zo organiseert
ze meer dan razend interessante trend en food tours
in London, en kan je haar op meer dan regelmatige
basis terugvinden in de beste restaurants. Voor ons
combineert ze haar twee passies in dit boek!

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
bogaertsan

This book is
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Gelimiteerde
druk

9 789401 469739

Gert Voorjans & Thijs Demeulemeester | GERT VOORJANS COLLECTIBLES
€ 49,99 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 200 x 285 x 21 mm | ca. 224 pp.
nur 454/655 | isbn 978 94 014 6973 9 (EN) | Themacode: WCB, AFT, AKR, AMR, WJK

Het universum van
Gert Voorjans ontleed
in objecten

 Gert Voorjans Collectibles is een
verzamelobject ‘an sich’. Het illustreert
de bonte wereld van de ontwerper
 De ultieme en complete objectenlijst
uit het Voorjans-universum
 Naar aanleiding van dé veiling van het
najaar!

Gert Voorjans staat voor ‘haute bohemian’ en
rijke eclectische interieurs . In oktober slaat hij
de handen in elkaar met het gerenommeerde
Antwerpse veilinghuis Bernaerts. Voorjans’ volledige privécollectie van kunst, antiek en curiosa
gaat onder de hamer. Deze catalogus –opgezet
als een prachtig kunstboek in zijn typische stijlgeeft een uitputtend overzicht van alle objecten
en kunstvoorwerpen in ongelooflijke settings en
stillevens.
~
Na de veilingboeken van Yves Saint Laurent en
Pierre Bergé is dit oeuvre een must voor elke
interieurliefhebber, -vormgever of verzamelaar.

gert voorjans studeerde binnenhuisarchitectuur in Hasselt, postgraduaat kunstgeschiedenis in
Siena en volgde een postgraduaat ‘Styles & Arts’ bij
Sotheby’s in Londen. In 1997 opende hij zijn eigen
interior design studio in Antwerpen en in 2013 werd
Gert Voorjans Asia Limited opgericht in Hongkong.
Hij decoreert woningen en winkels in o.m. Londen,
Madrid, New York en Tokio. AD Collector noemt hem
één van de beste interieur designers.
thijs demeulemeester is lifestyle journalist,
gespecialiseerd in interieur, hedendaagse kunst en
architectuur. Hij schrijft onder meer voor De Tijd,
Weekend Knack en Sabato, het weekendmagazine
van De Tijd.

Van dezelfde auteur

Daily Life
€ 129 | isbn 978 94 014 3394 5

‘Al mijn objecten komen tot mij. ze kruisen mijn
pad, zoals vrienden je pad kruisen’
– gert voorjans in ad spain
‘Based in a 19th-century mansion with an Art
Deco shell, Gert Voorjans’s Antwerp apartment
is a suitably hybrid blend of styles antique and
modern’
– best of both worlds
‘Tussen doeken en klassieke meubels ontstaat een
een uniek gekleurd universum, daarin leeft de
legende van de interieurdecoratie, Gert Voorjans.’
– ad spain

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Event: Veiling 12 en 13 Oktober 2020
Kijkdagen: 8, 9, 10, 11 Oktober 2020
Voorjans
www.gertvoorjans.com
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9 789401 471275

Rucksack Magazine | ELEMENTS | In pursuit of the wild
€ 34,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 210 x 275 x 22 mm | ca. 240 pp.
nur 653/640 | isbn 978 94 014 7127 5 | Themacode: WNWM, WNJ, WT, AJ

Elements, in pursuit
of the wild

 Gemaakt door het internationaal
gelauwerde Rucksack Magazine
 240 pagina’s reizen in de wildernis
 Isolatie, avontuur, escapisme,
wilde natuur

In Elements, in pursuit of the wild, gaat de
redactie van Rucksack Magazine op zoek naar
die locaties waar we nog overdonderd worden
door de kracht van de natuur. Locaties die
oorverdovend stil zijn, overweldigend schoon
maar al even meedogenloos. Wilde plekken,
ver weg van alles. Waar we geen eenzaamheid
maar rust en verstilling vinden. Locaties zoals
de Faeröer-eilanden, het noordwesten van de
Stille Oceaan, Scandinavië, Schotland en tal van
andere bestemmingen die de avonturier in ons
oproepen worden uitgebreid besproken en geïllustreerd. Een krachtige, emotionele en visuele
ontdekkingsreis.

‘I have to say that Rucksack Magazine immediately earned a spot as one of my all time favourite
travel related magazines out there’
– runhumans.com

rucksack magazine is een Engelstalig en
internationaal gelauwerd magazine dat op zoek
gaat naar sterke visuele en geschreven verhalen.
Gedreven door een passie voor ontdekking, avontuur
en fotografie.

Marketing
De auteurs (Mirko Nicholson en Laura Pendlebury)
zijn beschikbaar voor interviews.
Voorpublicatie mogelijk
rucksackmag
rucksackwmag
rucksackmag
rucksackmag.com

This book is
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Een Limburgs pleidooi

 Een prestigieuze publicatie over
publieke kunst in Lommel

voor kunst in de

 Kunstbeelden in dialoog met
landschapsfotografie en poëzie

publieke ruimte

 De unieke blik van een unieke stad
op kunst in de openbare ruimte

In Lommel maakt publieke kunst een belangrijk deel uit van het stadsbeeld. In de Limburgse stad vind je kunst van liefst meer dan
75 verschillende kunstenaars. Hier blijf ik is een
pleidooi in boekvorm voor kunst in de openbare
ruimte. Kunstwerken van onder meer Jef Geys
en Koen Vanmechelen gaan in deze publicatie
in dialoog met poëzie van onder meer Fernando
Pessoa, Hugo Claus en Herman de Coninck
enerzijds en prachtige landschapsbeelden van
de streek rond Lommel.

‘Kunst blijft een ontmoeting van verwondering’
– louis vanvelthoven

louis vanvelthoven is ereburgemeester
van Lommel en voorzitter van de Private Stichting
Charlotte J. van der Seijs, ter bevordering van het
culturele klimaat in Lommel.
jean paul billiau werkt al meer dan 40 jaar als
zelfstandig architect en is als lid en voorzitter van
diverse stedelijke commissies, sterk verbonden met
het Lommelse culturele leven.

9 789401 471312
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Louis Vanvelthoven & Jean Paul Billiau | HIER BLIJF IK | Ode aan kunst en natuur
€ 24,99 | december 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 280 x 255 x 21 mm
ca. 176 pp. | nur 646 | isbn 978 94 014 7131 2 | Themacode: AGT

Een schatkamer van
Afrikaanse kunst

 Uniek referentiewerk over metaalkunst uit West-Afrika
 In samenwerking met collectioneur
Christine Waelbroeck-van Gaver
 Met beelden van meer dan 250,
vaak heel zeldzame, objecten

Lange tijd werden Afrikaanse metaalkunstenaars, smeden en ijzergieters, niet als ware
kunstenaars beschouwd. Ten onrechte. Deze
catalogus is het resultaat van een samenwerking
tussen collectioneur Christine Waelbroeckvan Gaver en auteur Peter de Groote en wil
de metaalkunst uit West-Afrika opwaarderen.
Hij omvat beelden van 264 objecten, waarvan
verschillende hoogstaande of uiterst zeldzame
uit koper, ijzer of tin.

Unieke collectie
stelt zich open
voor het publiek

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Voorpublicatie is mogelijk

peter de groote studeerde rechten, politieke
wetenschappen en culturele antropologie. Hij werkte
in verschillende Afrikaanse landen en was kunsthandelaar. Hij is expert niet-Europese kunst. 27 jaar lang
was hij bestuursvoorzitter van de Vrienden van het
Koninklijk Museum van Centraal-Afrika.

9 789401 471596

Peter de Groote | MÉTALLURGIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST – METALWORKING IN WEST
AFRICA | € 90 | september 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 220 x 290 x 27 mm
ca. 296 pp. | nur 640/655 | isbn 978 94 014 7159 6 | Themacode: AF, AFT

kunst
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De must have voor
elke toekomstige
(ver)bouwer

De Interieurbijbel is een klassieker in zijn genre
die blijft verrassen met telkens weer nieuwe
materialen en vooral actueel en relevant beeldmateriaal. Dit unieke naslagwerk blijft dan ook
een absolute must-have voor liefhebbers van
hedendaagse interieurs.
~
In het lijvige boek passeren meer dan honderd
courante, trendy en verrassende materialen de
revue. Waar mogelijk tonen de samenstellers
realisaties van Belgische (interieur)architecten.
Naast illustratieve beelden komen ook de vooren nadelen aan bod en een omschrijving van de
toepassingen, van badkamer tot opbergruimte.
~
De duidelijke en overzichtelijke indeling en
de heldere teksten maken van het boek een
praktische leidraad, zowel voor ontwerpers en
liefhebbers als voor wie concrete plannen heeft
om zijn interieur een facelift te geven. De fraaie
vormgeving en de meer dan duizend beelden inspireren iedereen die het boek ter hand neemt.

at home publishers maken boeken van hoge
kwaliteit over bouwen en wonen. Hun handelsmerk
is de unieke combinatie van correcte en objectieve
productinformatie, praktisch advies en inspirerende
illustraties.

9 789401 471947
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 Volledig herziene en geactualiseerde
editie van deze klassieker voor elke
verbouwer!
 Meer dan 1.000 foto’s
 Met praktische toepassingen en handig
overzicht met pro’s en contra’s

Meer dan
40.000 ex.
verkocht!

Marketing
www.athomepublishers.be

In dezelfde reeks

De Renovatiebijbel
€ 29,99 | isbn 978 94 014 4693 8
De Tuinbijbel
€ 29,99 | isbn 978 94 014 4994 6

At Home Publishers | DE INTERIEURBIJBEL 6 | Het antwoord op al je vragen over
eigentijdse materialen met voors en tegens | € 30,99 | november 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 240 x 170 x 21 mm | ca. 416 pp. | nur 454 | isbn 978 94 014 7194 7 (NL)
isbn 978 94 014 7195 4 (FR) | Themacode: AMR, WJK

beeldende kunst

MUST HAVES

Petites luxures

Think. Ultimate Interiors

Simon Frankart

Piet Swimberghe, Jan Verlinde

€ 15 | isbn 978 94 014 6894 7

€ 25 | isbn 978 94 014 6975 3

Borealis

I see faces

Jeroen Toirkens, Jelle Brandt Corstius

Irene Schampaert

€ 55 | isbn 978 94 014 5237 3

€ 14,99 | isbn 978 94 014 6724 7
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DE NAAIMACHINE

• Elke moderne naaimachine wordt aangedreven
door een motor. Bij een basismachine is dat een
normale elektrische motor. Op elektronische toestellen staat een krachtige elektronische motor
die evenveel kracht ontwikkelt op lage als op hoge
snelheid. De zeer sterke elektronische stappenmotor vind je in de duurdere elektronische machines en borduurmachines.

DE NAAIMACHINE

• Op naaimachines met borduurfunctie staat een
uitgebreid arsenaal aan sierstiksels. Met sommige
machines kun je borduren op de maximale steekbreedte van de machine – steken van 6 tot 7 mm
breed; met de meest geavanceerde machines
maak je volledig zelfgetekende borduurpatronen.

DE WERKING VAN EEN NAAIMACHINE
DE MECHANISCHE NAAIMACHINE

Een mechanische naaimachine is niet uitgerust
met een computer waarmee je bijvoorbeeld steekbreedte of -lengte instelt. Het is de meest klassieke
machine waarmee je in principe alle werkstukken
kunt naaien.

DE BELANGRIJKSTE DELEN
VAN EEN NAAIMACHINE

Voorzijde
1. draadspanningsknop
2. draadhevel
3. draadafsnijder
4. persvoetje (of naaivoetje)
5. naaldplaat
6. verwijderbare aanschuiftafel
en opbergruimte voor
7. accessoires
8. achteruitnaaiknop
9. spoelwinderstop
10. steeklengteknop
11. steekkeuzeknop
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BABY & KIND

NODIG
- restjes stof in bij elkaar passende kleuren
- 2 x 10 cm elastiek van 0,5 cm breed
- patroonpapier
- garen
- kleine veiligheidsspelden
KNIPPEN
Knip de zooltjes, de achterkanten en de bovenkanten twee keer uit elke stof met 0,5 cm naad.
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Babyslofjes

E

Deze babyslofjes maak je met wat restjes stof en zijn in een wip klaar.
Het vraagt wat oefening om de zooltjes goed te krijgen, maar als je ze
goed vastspeldt, moet het lukken. Deze slofjes zijn bestemd voor heel kleine
baby’s. Wanneer je een grotere versie wilt, kun je het patroon aanpassen.

3 tot 6 maanden
stof: Koekepeertje
(roze slofjes) en privé

NAAIEN
(1) Werk alle randen af met een zigzagsteek.
(2) Speld de binnen- en de buitenkant van de hiel,
met de goede kanten van de stof op elkaar, en stik
de lange kant vast. Strijk de naad open en vouw met
de goede kant naar buiten.
(3) Stik op ongeveer 0,7 cm (persvoetbreedte) onder
de bovenrand een tunnel.
(4) Maak een kleine veiligheidsspeld vast aan een
eindje elastiek. Trek het door de tunnel, maar laat
het een klein stukje naar buiten steken. Laat de veiligheidsspeld iets voorbij de helft in de tunnel zitten.
(5) Leg een bovenkant van een slofje met de goede
kant naar boven en de ronde kant naar links op de
tafel. Leg de hiel op de bovenkant van het slofje.
Zorg dat de stofjes overeenkomen. Het tunneltje
met de elastiek ligt in het midden, de open kant
ligt aan de buitenkant. Leg de tweede bovenkant
met de goede kant naar beneden erbovenop.
(6) Stik het stukje waar de stoffen elkaar overlappen dicht tot net over het elastiek.
(7) Laat het slofje op de naaimachine liggen met
het persvoetje naar beneden.
(8) Trek het elastiek verder door de tunnel zodat
de hiel rimpelt. Laat het veiligheidsspeldje uit de
tunnel hangen.

Belangrijk

De informatie over de verschillende onderdelen en handelingen
is bestemd voor de naaimachines
van Singer. Over het algemeen is
deze echter ook bruikbaar voor
naaimachines van andere merken.
Lees altijd goed de handleiding
van je naaimachine voor je begint
met naaien.
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9 789401 471503

Singer® | HET GROTE SINGER NAAIBOEK | Technieken, patronen en 70 werkstukken
€ 29,99 | november 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 195 x 240 x 36 mm | ca. 432 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 7150 3 | Themacode: WFB, WFBW

De bestseller van
Singer volledig herzien

 Meer dan 25.000 exemplaren
verkocht van de vorige editie
 In een nieuwe, hedendaagse lay-out
 Met 70 nieuwe projecten

Het Grote Singer Naaiboek was in 2013 een
gigantisch succes. Na 7 jaar is het tijd voor
een grondige update van deze must have voor
iedere naaister.
~
Met 70 nieuwe werkstukken en boordevol praktische uitleg kan iedereen meteen aan de slag
om zijn / haar eigen kleding of decoratie te maken of te verstellen: sweaters, jurken, slaapzakje
voor een baby, sierkussens… Het hele proces
wordt duidelijk uitgelegd in 3 delen: een stukje
geschiedenis, deel uitleg over naaimachines en
naaitechnieken, en dan de werkstukken.

singer® bestaat al sinds 1851 en staat sindsdien
synoniem voor kwaliteitsvolle naaimachines.
fran vanseveren heeft een passie voor creatie.
Ze schrijft o.a. voor Mama Baas en Madame Creatief.
Ze bracht zelf ook al verschillende boek uit o.a. Ja lap!
en Naaien met restjes stof.

Van dezelfde auteur

Vraag het aan Singer
€ 29,99 | isbn 978 94 014 3768 4
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GESCHIEDENIS

Marketing
Social media campagne via Madame Creatief

Het bedrijf ging op zoek naar diversificatie en vond
dat onder andere in de bouw van vliegtuigsimulators met het dochterbedrijf General Precision, dat
vooral tijdens de Koude Oorlog een enorme bloei
kende. De Amerikaanse regering was de grootste
opdrachtgever. Daarnaast waren er de overnames
van Packard Bell Electronics, Friden rekenmachines
en heel wat andere bedrijven.
In 1989 werd de naaimachinedivisie verkocht aan
Semi-Tech Microelectronics, een beursgenoteerd
bedrijf met hoofdzetel in Toronto. Sinds 2004 is
Singer Corporation een onderdeel van de Kohlberg
& Company Group en opereert het onder de naam
SVP Worldwide. De letters staan voor drie grote
merknamen: Singer, Viking en Pfaff. Samen zijn ze
goed voor 70 % marktaandeel in de naaimachinebranche wereldwijd. Elk van hen produceert de
modernste elektronische naaimachines met unieke

productlijnen. Singer heeft wereldwijd 190 hoofdzetels met duizenden verdelers en verkooppunten.
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9 789401 471473

Ellen Kegels | ESSENTIALS | De 35 mooiste brei- en haakpatronen
€ 29,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 210 x 260 x 16 mm | ca. 176 pp.
nur 450/460 | isbn 978 94 014 7147 3 | Themacode: W, WFBS, WFBS1

De 35 mooiste
patronen van LN Knits
gebundeld

In Essentials geeft Ellen Kegels voor de
allereerste keer 35 van haar succesvolste en
mooiste patronen vrij. De patronen variëren van
eenvoudig tot geavanceerd en zijn geschikt voor
kinderen en volwassenen. Ellen neemt je ook
mee in haar verhaal over fairtrade wol uit Peru.
~
Naar aanleiding van het tienjarig jubileum van
LN Knits wordt Essentials een echt collector’s
item met prachtige foto’s en vormgeving.

 35 patronen voor de eerste keer
beschikbaar
 Verzamelboek n.a.v. het 10 jarig
jubileum
 Van eenvoudig tot geavanceerde
werkstukken, voor jong en oud

ellen kegels is de oprichtster van LN Knits, een
succesvol fairtrade merk. Ze schreef eerder al vier
boeken, heeft een eigen webshop en winkel en engageert zich voor een eerlijk loon voor alle Peruaanse
medewerkers.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Social media campagne
Webinar
LN Knits
Lnknits (39.000 volgers)
www.lnknits.com
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9 789401 471619

Evelien Cabie | EASY FASHION | 12 hippe modellen om zelf te naaien
€ 25,99 | oktober 2020 | paperback met 2 patroonbladen | vierkleurendruk
240 x 195 x 13 mm | ca. 128 pp. | nur 460/474 | isbn 978 94 014 7161 9
Themacode: W, WF, WFB

Maak je eigen
garderobe en die van
je tiener

Met het nieuwste naaiboek van Evelien Cabie
kan iedereen gewoon zelf aan de slag om een
eigen garderobe te naaien!
~
Alle naaikneepjes komen uitgebreid aan bod in
de verschillende naaiprojecten.
Per item is er telkens een makkelijke en een iets
moeilijkere versie, zodat het boek voor jong
en oud, beginnelingen en ervaren naaisters is
weggelegd. Van tas tot sweater, broek en jumpsuit, voortaan maak je het gewoon allemaal zelf!

 12 all round kledingstukken van
maat 146 tot XL
 Heldere uitleg met stap-voor-stap
tekeningen
 Een ideaal cadeauboek voor elke naaister

evelien cabie is een enthousiaste naaister en
blogster. Haar reeks 200 is ondertussen een klassieker geworden.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor workshops.
Social media campagne
Madamecreatief
www.madamecreatief.com
Online marketing via Madame Creatief

Van dezelfde auteur

200 jurken € 29,99 | isbn 978 94 014 2694 7
200 shirts € 29,99 | isbn 978 94 014 3849 0
200 rokken & broeken € 29,99 | isbn 978 94 014 4395 1
100 jurkjes € 24,99 | isbn 978 94 014 6109 2
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9 789401 472197

Tante Kaat | DE GOUDEN RAAD VAN TANTE KAAT | 300 pagina’s smetvrije en ecologische
schoonmaaktips | € 19,99 | oktober 2020 | paperback | vierkleurendruk
210 x 170 x 27 mm | ca. 320 pp. | nur 450 | isbn 978 94 014 7219 7 | Themacode: WKH
E-BOEK BESCHIKBAAR

Alle gouden tips en

 De beste handleiding voor elk huishouden

raad van Tante Kaat

 Met nieuwe tips over milieuvriendelijke
oplossingen

gebundeld

 Alles op een rijtje in deze huishoudbijbel

Tante Kaat is al jarenlang een begrip in elk huishouden. Hardnekkige vlekken, vreemde geurtjes
en speciale producten kennen voor haar geen
geheimen. Door haar tips krijg je je huis weer
helemaal op orde.
~
Al de beste raad gebundeld in een groot boek
met extra aandacht voor milieuvriendelijke
oplossingen bij huishoudelijke problemen.

tante kaat is een Nederlandse schrijfster die
bekend staat om haar huishoudelijke tips. Ze verschijnt vaak in diverse media en is een echt begrip in
Nederland en Vlaanderen.

Marketing
Tante Kaat
degoudenraadvantantekaat
www.tantekaat.be

Hoe krijg je vervelende
fruitvlekken uit kledij?

Gouden Tip

Je smult van een heerlijk sappig stuk fruit …

Oeps, op de grond …

en ai, daar gebeurt het: een vlek op je kleren.
Geen paniek, je kunt je onhandigheidje redelijk
makkelijk verdoezelen. Laat het kledingstuk met
de vlek een nachtje weken in melk. Gebruik pas
daarna een zeepmiddel. Had je een zijden kleedje
of blouse aan? Dan dep je de vlek best met alcohol,

Plets! Dat ene stuk fruit glipt
net uit je handen. En dat geeft
natuurlijk een vlek op de vloer.
Haal dan citroensap boven. De
vlek zal voor het grootste deel
wegtrekken. Eventuele restantjes
dep je met alcohol.

verdunde ammoniak of vloeibare ossengalzeep.

Hoe krijg je koffievlekken op textiel weg?
Krijg je vlekken van rode vruchten weg?

Niets hartverwarmender dan een dampende kop koffie. Heb jij dat
bakje troost ook nodig om er ’s ochtends een beetje door te komen?
Of om een vieruurtje beter te doen smaken? Dan ben je ongetwijfeld

Oh, die zoete geur van verse aardbeien, bessen of frambozen. En wat ziet rood fruit

ook al eens wat onhandig geweest en heb je het bruine goud op je

er toch aantrekkelijk uit! Maar o jee, de vlekken ervan bezorgen je de kriebels. Wat

kleren gemorst. Geen nood, je krijgt koffievlekken er wel uit. Neem

als je met die typische rode plekken zit? We zullen beginnen met datgene wat je

wat keukenpapier en begin te deppen, zoveel mogelijk. Maak de

zeker níét moet doen: de vlek meteen insmeren met zeep of soda. Dan riskeer je

vlek dan nat met waterstofperoxide van 3 % en meteen daarna met

immers een onuitwisbare blauwe vlek.

verdunde ammoniak. Een ander middeltje? Wrijf de vlek in met
glycerine en nadien met verdunde ammoniak.

Hoe verwijder je mayonaisevlekken uit textiel?
Een pakje friet, daar zeggen we geen nee tegen! En die gouden staafjes smaken
nog lekkerder met een sausje erbij. Mayonaise bijvoorbeeld. Maar … het is niet zo
leuk wanneer er per ongeluk een klodder op je kleren belandt, want die maakt
gemene vetvlekken. Eerste hulp bij mayonaisevlekken: een oplosmiddel, zoals een
afwasmiddel, soda, een ontvlekker, een biologisch inweekmiddel of water met

Je redder in nood? Citroensap. Dep de vlek met koud water en druppel er wat

ammoniak. Daarna is het tijd voor de wasmachine. Was bij voorkeur met zacht

citroensap op. Je kunt de stof ook een nacht in melk laten weken. Daarna maak je

water om alle producten te neutraliseren.

een papje van waspoeder en water, waarmee je de vlek inwrijft. Vervolgens stop je
het kledingstuk in de wasmachine.

Hoe behandel je vlekken van roomijs?
Een stralende zomerdag? Dat vraagt om een ijsje. Maar een

Oudere vlekken zijn iets hardnekkiger en moeilijker weg te krijgen. Je kneedt ze
best eerst met glycerine of opgeloste borax. Spoel daarna goed na in koud water
en geef het kledingstuk dan de behandeling zoals hierboven beschreven.

kind met een hoorntje in de hand, dat is al eens riskant. Die
bolletjes ijs gaan toch ook zo snel druppen …
Geen nood, ook roomijsvlekken zijn te verwijderen.

Gouden Tip

Je gebruikt best een ontvlekker. Heb je dat niet in
huis? Een inweekmiddel dan maar: de vlekken

Koffie op tafel

lossen meestal op als je het kledingstuk
er een paar uur in laat staan. Zit je met

Vervelend, zo’n koffievlek
op een houten tafel, maar

lastige vlekken door kleurstof? Die kun je
nabehandelen met alcohol.

42
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48

niet onoverkoombaar. Neem
autolakreiniger en ze is zo
verdwenen. Let erop dat je bij
het behandelen altijd wrijft in de
richting van de houtnerven.

49
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9 789401 472968

Vtwonen | ATELIER | Zelf aan de slag
€ 22,50 | november 2020 | paperback | vierkleurendruk | 233 x 188 x 19 mm | ca. 208 pp.
nur 450/454 | isbn 978 94 014 7296 8 | Themacode: W | E-BOEK BESCHIKBAAR

Richt je huis zelf in
met vtwonen

 Maak van je huis een plek om supergraag
in te vertoeven
 De 62 allerbeste DIY- ideeën ooit
gepubliceerd in vtwonen
 Met de duidelijke werkbeschrijvingen
kan iedereen meteen aan de slag

Je huis inrichten en decoreren hoeft helemaal
niet moeilijk of duur te zijn. Dit boek staat
boordevol tijdloze wooninspiratie van kleur tot
meubel. Met DIY’s voor elke ruimte in huis: van
zolder tot kelder, van kinderkamer tot living
én tuin. Bovendien bevat het tal van styling- en
shoppingtips.

vtwonen is het populaire woonmagazine van
Sanoma die grote bekendheid geniet in Vlaanderen
en Nederland.

Van dezelfde auteur

Home
€ 24,99 | isbn 978 94 630 5239 9

Marketing
vtwonen
Vtwonen
www.vtwonen.be
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9 789401 471343

Loes van Look | BOHEMIEN BLOEMSCHIKKEN | Mix droogbloemen en verse bloemen
in 20 DIY projecten | € 24,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk
195 x 240 x 14 mm | ca. 144 pp. | nur 421/460 | isbn 978 94 014 7134 3
Themacode: WFW, WF

Maak zelf de
prachtigste
bloemstukken

Loes van Look legt je in Bohemien bloemschikken
haarfijn uit hoe je zelf een eenvoudig boeket
of een moeilijkere installatie maakt met mooie
gedroogde en verse bloemen.
~
Ze neemt je mee in het verhaal achter de bloemen aan de hand van duidelijke stap voor stap
foto’s en mooie sfeerbeelden.

 Van eenvoudige stukken tot
echte masterpieces
 Praktisch en verhalend doe-boek,
met handige stap-voor-stap foto’s
 Droogbloemen zijn weer helemaal
populair

loes van look is de oprichtster van Wildflowers
en Wodka. Ze maakt bloemstukken voor (huwelijks-)
feesten en maakt ook sets voor fotoshoots, winkels…
Ze heeft een online school die zeer goed loopt.

Marketing
Wildflowers & Wodka
wildflowers_and_wodka (16.000 volgers)
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From Bond with love:

 Alle James Bond-films en 007-thema’s
in een origineel boek

de essentie van het

 Lees alles wat je altijd al wilde weten
over de acteurs, verhalen, technische
snufjes, Bond-girls, villains, settings…

sterkste filmmerk

 Naar aanleiding van de nieuwste
release No Time to Die

Op 11 november 2020 verschijnt de langverwachte 25ste James Bond-film, No Time to
Die, de vijfde en tevens laatste film met Daniel
Craig. Hoog tijd voor een overzicht van bijna
60 jaar aan Bond-mania in thema’s, stunts,
girls, snufjes, locaties en nog veel meer weetjes
over de moeder aller actiefilms. Dit boek is een
ultiem naslagwerk, niet opgevat als encyclopedie, maar als een meesterlijke synthese van een
kwarteeuw James Bond.

raymond rombout is recensent, columnist,
misdaadauteur en James Bond-expert. Hij publiceerde al verschillende thrillers en Bond-boeken.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Social media campagne
Voorpublicatie is mogelijk

9 789401 466363
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film

Raymond Rombout | HET JAMES BOND BOEK | Van Dr No tot No Time to Die
€ 19,99 | oktober 2020 | hardcover | 175 x 125 x 25 mm | ca. 400 pp. | nur 670
isbn 978 94 014 6636 3 | Themacode: ATF

MUST HAVES

Lunatic

I love sweaters & hoodies

Katrin Swartenbroux, Wided Bouchrika

Fran Vanseveren

€ 24,99 | isbn 978 94 014 6569 4

€ 22,99 | isbn 978 94 014 6959 3

De natuur in

Be Yourself

Joeri Cortens

Stien Edlund

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6312 6

€ 14,99 | isbn 978 94 014 6979 1

culinair

10 jaar de pure keuken
van Pascale

ECHT ETEN

KETOKUUR

€ 26,99 | isbn 978 94 014 7052 0

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6951 7

NOG EENVOUDIGER 2

NOG EENVOUDIGER MET

PUUR & LICHTER

€ 25,99 |isbn 978 94 014 5858 0

4 INGREDIËNTEN

€ 25,99 | isbn 978 94 014 5334 9

€ 25,99 | isbn 978 94 014 5552 7

PUUR PASCALE 2

OPENHARTIG OVER ETEN

€ 29,99 | isbn 978 94 014 4394 4

€ 19,99 | isbn 978 94 014 4242 8

PUUR PASCALE

PUUR ETEN 2

€ 29,99 | isbn 978 94 014 3593 2

€ 25,99 | isbn 978 94 014 4242 8

MIJN PURE KEUKEN 2

MIJN PURE KEUKEN 1

€ 25,99 | isbn 978 90 209 2665 1

€ 25,99 | isbn 978 90 209 2665 1

9 789401 471763

Pascale Naessens & Paul Jambers | PUUR | De wereld van Pascale Naessens
€ 49,99 | november 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 330 x 250 x 26 mm | ca. 240 pp.
nur 440/450 | isbn 978 94 014 7176 3 | Themacode: W, WB, WJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

Prachtboek over
10 jaar Pascale Naessens
als kookboekenauteur
en lifestyle-icoon

Pascale Naessens inspireert al tien jaar haar vele
lezers om gezond en gelukkig te koken en te
leven. Dat wordt gevierd met een schitterend
sfeerboek vol prachtige foto’s, afgedrukt op
groot formaat. De lezer wordt ondergedompeld
in de romantische leefwereld van de auteur, die
ook zo kenmerkend is voor haar kookboeken.
De fraaie foto’s tonen ook de inspiratiebronnen
van Pascale, de natuur, bloemen en planten, de
zoektocht naar verse ingrediënten en unieke
sferen, hier en tijdens haar verre reizen. Een
schitterend kijkboek met korte teksten, gedichten en quotes van de auteur.

 Een persoonlijke visie op schoonheid
en puurheid
 Prachtige beelden van de leefwereld
van Pascale
 Een magnifiek sfeer- en cadeauboek
om van te genieten

pascale naessens is de meest succesvolle en
inspirerende kookboekenauteur van België en is
het boegbeeld geworden van de pure en gezonde
voeding. Haar boeken hebben ook veel succes in
Nederland en zijn vertaald in diverse talen. Ze schrijft
artikelen in vrouwen- en lifestylebladen, heeft een
succesvolle keramieklijn en ontwerpt meubelen en
stoffen. Door deze activiteiten en door de vormgeving en styling van haar boeken heeft ze ook een
reputatie verworven als lifestyle-auteur. Haar echtgenoot paul jambers zorgde voor de samenstelling van dit fotoboek.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Online media campagne
pascalenaessens
pascalenaessens
pascalenaessens
www.purepascale.com

lifestyle
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Tarte à moi:
het geheim voor de
lekkerste taarten

 Eenvoudige taartrecepten om
thuis te maken
 Met gebruik van verse lokale
ingrediënten
 Tarte à Moi en de winnaars van
hun co-creationwedstrijd delen
hun succesrecepten

Met een beetje hulp van Tarte à Moi zet je in
no time prachtige zelfgemaakte taarten op
tafel. De recepten zijn lekker eenvoudig, de
ingrediënten lokaal en vers. Ideaal om de harten
van vrienden en familie te veroveren. Lekker
luchtig of knisperig krokant: eens geproefd ben
je verkocht.

Marketing
Social media campagne
Tarte.a.Moi
Het Belgische patisseriemerk tarte à moi
kiest resoluut voor eenvoudige en lekkere zoetigheden, met de hand én met liefde bereid. Foodie
laurence bemelmans is het gezicht van
de blog As cooked by Ginger en het programma
Laurence kookt op PlattelandsTV.

9 789401 470926

178

bakken

Tarteamoi
tarteamoi.be

Laurence Bemelmans | HET TARTE À MOI BAKBOEK | Schep een stukje plezier
€ 20,99 | november 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 260 x 210 x 15 mm | ca. 160 pp.
nur 440 | isbn 978 94 014 7092 6 | Themacode: WBVS | E-BOEK BESCHIKBAAR

Het stoutste
kookboek voor de
perfecte balletjes

 Pittige verhalen en zinnelijke
recepten voor alledag
 Het hilarische vervolg op Vijftig tinten
kip, als parodie op Vijftig tinten grijs
 Zo verleidelijk (en grappig) was koken
nooit!

Hoe lust jij het liefst jouw balletjes? Zinderend
dichtgeschroeid, mals gebakken in een
gepeperd sausje of toch maar liever op een
heerlijk spiesje. Met zijn vijftig zinnelijke
recepten en verhalen om duimen en vingers bij
af te likken overtreft dit kookboek je stoutste
dromen.

In dezelfde reeks

Vijftig tinten kip
€ 20,99 | isbn 978 94 014 2292 5

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Social media campagne
Voorpublicatie is mogelijk
Auteursbezoek is mogelijk

stefaan daeninck is de bezielende kracht
achter Culinair Ateljee, een vernieuwend culinair
ontwikkelingsbureau. bart van leuven is een
succesvol foodfotograaf.

9 789401 472234

Stefaan Daeninck & Bart Van Leuven | VIJFTIG TINTEN BALLETJES | Zinnenprikkelende
verhalen en recepten | € 20,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk
230 x 178 x 18,5 mm | ca. 162 pp. | nur 440 | isbn 978 94 014 7223 4
Themacode: WB, WBT | E-BOEK BESCHIKBAAR

culinair
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9 789401 471923

Erik Verdonck | BIERLAND BELGIË | Reis rond België in 365 bieren
€ 29,99 | oktober 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 195 x 253 x 30 mm | ca. 304 pp.
nur 440/448 | isbn 978 94 014 7192 3 | Themacode: WBXD2

Een unieke gids voor
de beste bieren van
België

 Ode aan het immaterieel cultureel
erfgoed waarvoor België wereldwijd
gekend én geliefd is
 Laat je gidsen door bierland België
in 365 bieren
 Met aandacht voor de huidige trends
in de bierwereld en het opkomend
brouwerijtoerisme

De biercultuur van België behelst talloze biermerken, brouwmethodes en lokale tradities.
In Bierland België ontleden we aan de hand van
365 bieren de geheimen van het brouwproces
en het zo populaire eindproduct. Praktische tips
om al dat lekkers te bewaren, te schenken, te
tappen en te proeven mogen natuurlijk niet ontbreken. Neem deze handige gids er ook bij om je
volgende brouwerijbezoek te plannen.

erik verdonck maakt deel uit van The Belgian
Beer Company, de oprichters van onder meer het
bekende online platform www.beertourism.com.
Erik is een rasverteller en er staan intussen een
twintigtal boeken op zijn naam.

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk

Van dezelfde auteur

Social media campagne

Het Belgisch Bierboek € 29,99 | isbn 978 94 014 3551 2
Bierstronomie € 17,99 | isbn 978 94 014 4915 1

culinair
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60 recepten om meer

 De lekkerste creatieve gerechten met
restjes van warme en koude drank

uit je restjes drank

 Ga bewuster om met ingrediënten en
grondstoffen

te persen

 Boordevol extra tips om ‘bestemming
gootsteen’ te vermijden

Jaarlijks gaan er tonnen eetbaar voedsel verloren.
Ook restjes drank vloeien via de gootsteen weg.
Dit boek inspireert je om bewuster om te springen met drankoverschotten. Dat is eenvoudiger
dan je denkt. Door slim aan te kopen, je voeding
en drank goed te bewaren, porties goed in te
schatten en – vooral – je drankrestjes om te
toveren tot een nieuw gerecht, kom je al een heel
eind. In Het 2de Restjeskookboek van Vlaco vind
je 60 heerlijke recepten om de restjes warme en
koude dranken te verwerken tot iets lekkers.

Marketing
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
vlacokringloop
Vlaco_be
www.vlaco.be

vlaco vzw behartigt al bijna 30 jaar het beleid en
de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel Vlaamse overheden als
bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken.

9 789401 471749
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Van dezelfde auteur

Het RESTJESkookboek
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5336 3

VLACO | HET 2DE RESTJESKOOKBOEK – TOT DE LAATSTE DRUPPEL
€ 19,99 | november 2020 | paperback | vierkleurendruk | 210 x 170 x 13 mm
ca. 144 pp. | nur 440 | isbn 978 94 014 7174 9 | Themacode: WB, WBD

Stap voor stap naar
een nieuwe, gezonde
levensstijl met minder
kilo’s

Oude voedingspatronen doorbreken om voluit
voor een nieuwe levensstijl te kiezen: het is niet
altijd eenvoudig. Met de ondersteuning van dit
stappenplan vermijd je alle mogelijke voedingsvalkuilen, zoals impulsief eetgedrag. Stap voor
stap leer je jouw lichaam hoe het voelt om gezond
te leven en te eten en hoe je dit kunt volhouden.
Gewapend met de juiste voedingsadviezen helpt
voedingswetenschapper en diëtiste Hella Van Laer
je om die dagelijks terugkerende vraag te beantwoorden: Hoe plan ik gezonde en lekkere maaltijden voor mezelf (en voor mijn huisgenoten)?

 Voedingswetenschapper en diëtiste
Hella Van Laer helpt je te stoppen met
ongezonde gewoontes
 Met handige schema’s om gezond
eten in te plannen én vol te houden
 Geschikt voor diëtisten én ter ondersteuning van jouw dieet of levensstijl
(ongeacht het type)

Met handige
weekplanner

Marketing
De auteur is beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
www.hellavanlaer.be

hella van laer is voedingswetenschapper en
erkend diëtiste; ze weet dus als geen ander wat goed
is voor je lichaam. Daarnaast werkt ze mee aan de
foodblog Gezonde drukte, een bron van inspiratie
voor healthy food waar ook kinderen blij van worden,
en schreef ze het boek Breek met hoe je eet.

9 789401 472241

Hella Van Laer | DIEET ANDERS | Gezonder eten en beter volhouden – stap voor stap
naar een gelukkige balans | € 25,99 | december 2020 | hardcover | vierkleurendruk
253 x 195 x 13 mm | ca. 192 pp. | nur 440 | isbn 978 94 014 7224 1
Themacode: VF, WBHS, MBNH3, W | E-BOEK BESCHIKBAAR
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183

Een gezonde

 Meer dan 200 gezonde gerechten
voor de all-in-one-keukenmachine

kookbijbel met de

 Met duidelijke aanwijzingen om je
Thermomix op een optimale manier
te gebruiken

Thermomix

 Ideaal voor wie snel een gezonde
maaltijd op tafel wil toveren

Met de Thermomix zet je moeiteloos en in
een mum van tijd een volledig menu op tafel.
In Thermomix Gezond bewijzen Claudia
Allemeersch en Jan Vanwassenhove dat je met
het praktische toestel ook gezonde gerechten
kunt maken. Van lichte aperitiefhapjes en
snacks tot overheerlijke guilt-free desserts.

Marketing
De auteurs zijn beschikbaar voor interviews.
Auteursbezoek is mogelijk
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
Claudia Allemeersch, Thermomix365
claudiaallemeersch

Dat claudia allemeersch subliem kan koken
is algemeen bekend. Sinds ze tijdens de spannende
finale van de allereerste ‘Beste hobbykok van Vlaanderen’ met glans de eerste prijs wegkaapte, is ze
nooit meer verdwenen uit de spotlights.
jan vanwassenhove geeft al jaren demo’s en
workshops met de Thermomix.

9 789401 471732
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Van dezelfde auteur

Thermomix 365
€ 55 | isbn 978 94 014 5077 5
Thermomix Feest
€ 55 | isbn 978 94 014 6335 5

Claudia Allemeersch & Jan Vanwassenhove | THERMOMIX GEZOND
€ 49,99 (introductieprijs tot eind 2020, vanaf 1 januari 2021: € 55)
november 2020 | hardcover | vierkleurendruk | 285 x 225 x 31 mm | ca. 352 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7173 2 | Themacode: WB, WBH, WBS | E-BOEK BESCHIKBAAR

MUST HAVES

Passie voor desem

Het Whisky Boek

Anita Sumer

Fernand Dacquin

€ 29,99 | isbn 978 94 014 6919 7

€ 19,99 | isbn 978 94 014 6903 6

Het mediterrane dieet

Keto in 15 minuten

Wilma Van Grinsven-Padberg

Julie Van den Kerchove

€ 24,99 | isbn 978 94 014 6317 1

€ 25,99 | isbn 978 94 014 6612 7
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Nieuwe e-boeken
actualiteit & geschiedenis

Investeren in de tweede
helft van je leven
€ 18,99
isbn 978 94 014 7266 1

De limieten van de markt
€ 16,99
isbn 978 94 014 7267 8

Virologica
€ 16,99
isbn 978 94 014 7278 4

Most wanted
€ 14,99
isbn 978 94 014 7268 5

In het spoor van de wolf
€ 14,99
isbn 978 94 014 7270 8

De standaardwaarde
van de mens
€ 16,99
isbn 978 94 014 7305 7

Toen geluk nog heel
gewoon was
€ 16,99
isbn 978 94 014 7275 3

Wat mijn moeder mij
vertelde
€ 18,99
isbn 978 94 014 7286 9

Pim Niesten

EEN JAAR
OP STAP DOOR

EEN JAAR
OP STAP
DOOR

het

het wilde België
Mijn dagboek uit

Niets verslaat de liefde
€ 14,99
isbn 978 94 014 7282 1

Een jaar op stap door het
wilde België
€ 16,99
isbn 978 94 014 7269 2

Quinten François

DE B ITCOIN
R EVOLUTIE

Waarom digitaal geld
de toekomst is

De verblinde samenleving
€ 16,99
isbn 978 94 014 7273 9
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De bitcoinrevolutie
€ 16,99
isbn 978 94 014 7271 5

nieuwe e-boeken

Nieuwe e-boeken
persoonlijke groei & spiritualiteit

Durf dromen
€ 16,99
isbn 978 94 014 7277 7

Making your way
€ 14,99
isbn 978 94 014 7079 7

Hack je budget
€ 11,99
isbn 978 94 014 7284 5

Verlost van verleiding
€ 14,99
isbn 978 94 014 7285 2

Ik ben goud waard
€ 14,99
isbn 978 94 014 7287 6

Period Talk
€ 12,99
isbn 978 94 014 7241 8

Stop anorexia nervosa
€ 18,99
isbn 978 94 014 7301 9

De nacht is het donkerst
even voor de dag begint
€ 8,99
isbn 978 94 014 7279 1

mama baas

Het Voornamenboek
€ 11,99
isbn 978 94 014 7242 5

Van melk naar meer
€ 13,99
isbn 978 94 014 7237 1

Slaap, baby, slaap
€ 14,99
isbn 978 9401473026
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Nieuwe e-boeken
sport & spel

EVY GRUYAERT

START
2 RUN
IN 10 WEKEN
NAAR 5 KM

Evy_start2run_10_groen.indd 1

27/05/20 15:37

Start 2 Run
€ 14,99
isbn 978 94 014 7244 9

#HighFive
€ 19,99
isbn 978 94 014 7288 3

Undercover
€ 14,99
isbn 978 94 014 7189 3

lifestyle

De jacht op de Führer
€ 14,99
isbn 978 94 014 7170 1

culinair
het

De wereld van

PUUR

PUUR

bakboek

Pascale Naessens

JE

SCHEP EEN STUK

De wereld van Pascale Naessens
Laurence Bemelmans

De gouden raad
van Tante Kaat
€ 14,99
isbn 978 94 014 7240 1

Atelier
€ 16,99
isbn 978 94 014 7297 5

Claudia Allemeersch

Vijftig tinten balletjes

THER
MO
MIX

Zinnenprikkelende verhalen en recepten

vijftig tinten balletjes_cover.indd 1

11/06/20 12:25

Vijftig tinten balletjes
€ 15,99
isnb 978 94 014 7226 5
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Puur
€ 37,99
9789401472906

Dieet anders
€ 20,99
isbn 978 94 014 7225 8
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Thermomix gezond
€ 40,99
isbn 978 94 014 7289 0

covervoorstel_tarteàmoi•.indd 1

4/06/20 15:04

Het Tarte à moi bakboek
€ 15,99
isbn 978 94 014 7175 6
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