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VAN REALITYSHOCK TOT REALITYSWITCH
Als er een crisis in je leven komt, geeft deze je een keuze:
je kan je verliezen in haar chaos of je kan net duiken in de

als hij toch opduikt: Herken de realityshock, doe een realitycheck en ga aan de slag om je leven een realityswitch te
geven. Het is een weg die zuurstof geeft en je toelaat jezelf en

Krist Pauwels (1971) is partner van
het communicatiebureau choco
en een van de drijvende krachten
achter Organisation Of The Future.
Eerder verschenen van hem
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CRIM
FI
Toni Coppers
Steven Van Belleghem
Kristiaan Vandenbussche
Hannelore Bedert
Leen van den Berg
Inge Sierens

&
ME
ICTIE

LANCERING NIEUWE SUCCESREEKS ROND DE
EIGENZINNIGE PRIVÉDETECTIVE ALEX BERGER
‘Alex Berger is bovenal een moderne man, en het enige
soort man over wie ik wil schrijven: iemand die zowel in
zijn kracht als in zijn kwetsbaarheid staat.’ — Toni Coppers

‘Coppers lezen is een feest.
Zijn intrige is zowel knap als
mysterieus, zijn stijl is mooi, maar
vooral: zijn personages zijn echte
mensen, met voorop Alex Berger.’
— Le Soir

‘Toni Coppers schrijft in zijn
nieuwste thriller Val onmenselijk
mooi over het kwaad dat ons leven
vergiftigt.’ — Knack
‘Het boek weer oppakken voelt
als thuiskomen na een lange
wandeling in een miezerige
regenbui.’ — Boekhandel Post Scriptum
Reeds verschenen

‘Ik lees de nieuwe Toni Coppers
en het wordt hoog tijd dat het
grote publiek in Nederland deze
Europese topauteur ontdekt!’

ISBN 978 90 223 3724 0

— Boekhandel Jaspers

8

×

Crime & fictie

×

€ 21,99

Nu
€ 14,99

» Een nieuwe opvallende thrillerreeks naast
de succesvolle reeks rond Liese Meerhout
» Al meer dan 150.000 exemplaren van
de Liese Meerhout-reeks verkocht in
Vlaanderen
» Publiekslieveling: vijfvoudig winnaar
Hercule Poirot-publieksprijs, met een
breed en loyaal lezerspubliek dat alsmaar
groter wordt
» IJzersterke plots en hoge kwaliteit:
winnaar Hercule Poirot-juryprijs
en LangZullenWeLezen-trofee,
genomineerd voor de Gouden Strop
» Grote social-mediacampagne op Facebook
en Instagram: Coppers lezen is verslavend
» Campagne 2020: signeersessies en
exclusieve boekenclubs met de auteur
in jouw boekhandel

Heruitgave

Toni Coppers is zonder twijfel

ISBN 978 90 223 3767 7

Vlaanderens favoriete misdaadauteur.
Zijn thrillers zijn veelvuldig bekroond
met de Hercule Poirot-juryprijs en
vele publieksprijzen, waaronder de
LangZullenWeLezen-trofee. Zijn boeken
rond Liese Meerhout werden verfilmd
in de reeks Coppers voor VTM. Toni
Coppers staat garant voor ingenieuze
plots en doorgedreven psychologische
karaktertekeningen. Hij schrijft over

Coppers lezen
is verslavend
Toni Coppers Schrijver

mensen van vlees en bloed. Net door
dat menselijke is Coppers zo’n hart
verwarmende auteur.
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×

Crime & fictie

×

ETERNAL
Steven Van Belleghem

Fictie meets technologie in opmerkelijk techthriller-debuut

November 2020
Ca. 320 blz. / 14 × 21,5 cm

Geen klassieke whodunit maar een fijn web van intriges,
in een wereld twintig jaar in de toekomst

Ca. € 22,50 (paperback)

Het is 25 november 2041 als een per

Steven Van Belleghem is onder

Omslagontwerp: Karl Demoen

sonenwagen op de San Mateobrug

nemer, professor marketing aan de

Paperback ISBN 978 90 223 3738 7

in San Francisco een scherpe bocht

Vlerick Business School en docent

E-book ISBN 978 94 604 1658 3

naar links maakt en een paar secon

aan de London Business School. Hij

Ca. € 11,99 (e-book)
NUR 330 – Spannende boeken

den later van de brug naar beneden

schreef vijf managementboeken die

valt. Voor een zelfrijdend voertuig is

internationale bestsellers zijn en is

dit een onverklaarbaar fenomeen.

een wereldwijde autoriteit als spreker

Romy Bell, programmeur bij het

en inspirator om bedrijven te laten

hightechbedrijf X-Com, is meteen ver

nadenken over de toekomst en de

ontrust. En dan is er nog die vreemde

impact van technologie op het zaken

geluidsopname, een tweede wagen die

leven en de maatschappij. Eternal is

crasht en de mensen van de security

zijn fictiedebuut.

E-book

die Romy achterna blijken te zitten. In
een paar uur tijd verandert de dag die
het hoogtepunt van haar carrière had
moeten worden – de lancering van
de spectaculaire nieuwe technologie
Eternal – in een absolute nachtmerrie.
Steven Van Belleghem verrast na

»

tien jaren managementboeken met

» Auteur is beschikbaar voor

dit fascinerende fictiedebuut. Hij

interviews en lezingen
» Advertentiecampagne

kennis die hij heeft van wat we over

off- en online

twintig jaar aan technologie kunnen

»

Online blogtour

verwachten, maar met voeling en

»

Online teasercampagne

oog voor echte personages en echte

»

Online leesfragment

mensen. De spannende plot met

»

Boektrailer

onverwachte wendingen maakt
Eternal tot een boek dat je niet snel
kunt wegleggen.

© Thomas Sweertvaegher

bouwt een toekomstwereld op met de

Boekvoorstelling

Voorlopige cover
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CUPIDO
Kristiaan Vandenbussche

Bijzonder debuut van een bekende strafpleiter

September 2020
Ca. 320 blz. / 14 × 21,5 cm

Een gesloten jeugdinstelling. Een uit

Kristiaan Vandenbussche stamt uit

Ca. € 21,99 (paperback)

de hand gelopen grap eindigt tragisch.

een familie van magistraten en is zelf

NUR 330 – Spannende boeken

De vijf schuldigen besluiten de waar

sinds 2000 advocaat aan de balie van

Omslagontwerp:

heid verborgen te houden, maar blijft

Gent, gespecialiseerd in fiscaliteit en

Wil Immink Design

hun geheim bewaard, ook als hun

strafrecht. Zijn eerste assisenzaak

ISBN 978 90 223 3745 5

relatie onder druk komt te staan?

pleitte hij in 2003. Sindsdien stond

Seppe en zijn vrienden waren nog

hij als strafpleiter – zowel aan de

kinderen toen ze in de jeugdinstelling

kant van de slachtoffers als van de

verbleven, jaren later moeten ze als

daders – al tientallen keren voor een

volwassenen instaan voor hun daden

hof van assisen en een correctionele

en wordt hun band op de proef ge

rechtbank.

steld. Een nieuw ongeval, een moord,
en een nieuwe belofte tot zwijgplicht.
Maar het lijkt erop dat iemand het op

» Veel pers- en media-aandacht

de groep vrienden heeft gemunt. Zal

»

het verleden hen ooit loslaten?

» Auteur is beschikbaar voor

Boekvoorstelling
interviews en lezingen

»

Online teasercampagne

»

Online leesfragment
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BRUNA
Hannelore Bedert

Hannelore Bedert schrijft de nieuwe Te Gek!?-novelle

Oktober 2020
Ca. 120 blz. / 13,5 × 20 cm

Laure, professor in de psychologie,

Hannelore Bedert (1984) debuteerde

Ca. € 17,50 (paperback)

verliest zich na een traumatische

in 2018 met de roman Lam. Als

Ca. € 9,99 (e-book)

gebeurtenis en het daaropvolgende

singer-songwriter had ze toen al

NUR 301 – Literaire roman, novelle

verwerkingsproces in oeverloos

vier gelauwerde albums op haar

Omslagontwerp: Leen Depooter /

drinken.

naam staan. Lam won de Bronzen

quod. voor de vorm.

Niemand lijkt het te zien of op te

Uil Publieksprijs 2019. Hannelore

Paperback ISBN 978 90 223 3753 0

merken en Laure wentelt zich

heeft een wekelijkse column in Libelle,

E-book ISBN 978 94 604 1662 0

alsmaar meer in de roes van haar

schreef een theaterstuk (première

nieuwe leven, niet opmerkend

najaar 2021) en werkt aan een

hoe haar drankgebruik weegt op

tweede roman.

haar gezin.
Dan ontmoet ze Bruna, een vrijge
vochten, excentrieke tiener die haar

E-book

bruut uit haar stomdronken droom
wereld rukt.

» Voorstelling op 2 oktober tijdens
de lancering van de nieuwe
Te Gek!?-campagne ROES(t),
die drank-, drug- en gokproblemen
bespreekbaar wil maken
»

Uitgebreide pr-campagne in

»

Interviews

»

Facebook- & Instagram-advertenties

»

Online teasercampagne

© Thomas Sweertvaegher

samenwerking met Te Gek!?

EERDER VERSCHENEN IN DEZE REEKS:

Paul Baeten

Annelies Verbeke

Margot Vanderstraeten

Een smerig dier

Deserteren

Het zusje van de buurvrouw

120 blz.

120 blz.

120 blz.

13,5 × 20 cm

13,5 × 20 cm

13,5 × 20 cm

€ 17,50 (paperback)

€ 17,50 (paperback)

€ 17,50 (paperback)

€ 9,99 (e-book)

€ 9,99 (e-book)

€ 9,99 (e-book)

NUR 301 – Literaire roman, novelle

NUR 301 – Literaire roman, novelle

NUR 301 – Literaire roman, novelle

Paperback ISBN 978 90 223 3577 2

Paperback ISBN 978 90 223 3578 9

Paperback ISBN 978 90 223 3492 8

E-book ISBN 978 94 604 1615 6

E-book ISBN 978 94 604 1616 3

E-book ISBN 978 94 604 1591 3

E-book
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E-book

E-book
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Brenda Froyen

Christophe Vekeman

Ish Ait Hamou

Lena

Gezellig is anders

Als je iemand verliest die je
niet kan verliezen

120 blz.

120 blz.

112 blz.

13,5 × 20 cm

13,5 × 20 cm

13,5 × 20 cm

€ 15 (paperback)

€ 15 (paperback)

€ 15 (paperback)

€ 9,99 (e-book)

€ 9,99 (e-book)

€ 9,99 (e-book)

NUR 301 – Literaire roman, novelle

NUR 301 – Literaire roman, novelle

NUR 301 – Literaire roman, novelle

Paperback ISBN 978 90 223 3399 0

Paperback ISBN 978 90 223 3296 2

Paperback ISBN 978 90 223 3250 4

E-book ISBN 978 94 604 1562 3

E-book ISBN 978 94 604 1520 3

E-book ISBN 978 94 604 1500 5

E-book

E-book

E-book

Meer dan 30 weken in de top 10 van best verkochte fictie

‘Onze leesclubtournee
liet me snel inzien dat
het traject van het boek
nog lang niet afgelopen
is. Een audioboek is
geen nieuw gegeven,
maar twee acteurs die
tegenover elkaar staan
en het verhaal vertellen,
dat zal er een nieuwe
dimensie aan geven.’

© Shed Mojahid

— Ish Ait Hamou
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HET MOOIS DAT WE DELEN
Ish Ait Hamou

50.000 verkochte exemplaren
Het beklijvende verhaal van

»

Reeds verschenen
272 blz. / 14 × 21,5 cm

Tip van de sluier: over de

€ 21,99 (paperback)

Soumia en Luc over hoe je het leven

productie van dit bijzondere

€ 9,99 (e-book)

weer oppakt na een ingrijpende

audioboek lees je de komende

NUR 301 – Literaire roman, novelle

gebeurtenis beroert Vlaanderen en

weken alles op de online kanalen

Paperback ISBN 978 90 223 3695 3

Nederland. Sedert het verschijnen

van Ish & Standaard Uitgeverij

E-book ISBN 978 94 604 1649 1

ervan in oktober 2019 kochten meer
dan 50.000 mensen Het moois dat we
delen. Het boek krijgt dit najaar een
vervolg in de vorm van een audioboek.

AUDIOBOEK

E-book

20
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ALLES IS KROM
Leen van den Berg

Een satire op de hedendaagse samenleving,
geschreven in een humoristisch-ironische stijl

September 2020
Ca. 256 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 22,50 (paperback)
Ca. € 11,99 (e-book)

Bankbediende Samuel ondervindt

Leen van den Berg groeide op in een

zowel in zijn privé- als in zijn profes

huis vol boeken in de Brusselse rand.

NUR 301 – Literaire roman, novelle

sionele leven dat alles krom loopt

Ze is historica en psychoanalytica

Omslagontwerp: Leen Depooter /

in deze wereld waar iedereen een

van opleiding en werkt al vele jaren

quod. voor de vorm.

dubbele agenda blijkt te hebben en de

als schrijfdocente en schrijfcoach in

Paperback ISBN 978 90 223 3748 6

ander gebruikt om er zelf beter van te

Vlaanderen, Nederland, Zuid-Afrika

E-book ISBN 978 94 604 1656 9

worden. Hij begrijpt er helemaal niets

en Suriname. Ze publiceerde eerder

van, want voor hem is alles eenvoudig

jeugd- en prentenboeken en twee

rechtlijnig. Met een ontwapenende

historische romans. Haar werk is

logica probeert hij wat krom is recht

meermaals vertaald.

te trekken. Maar is de wereld klaar

E-book

voor deze moderne Robin Hood?
» Voor de lezers van

na de coronacrisis.

Hendrik Groen en
Graeme Simsion
» Auteursinterviews
»

Uitgebreide pr-campagne

»

Online leesfragment

»

Online blogtour

© Thomas Sweertvaegher

De roman speelt zich af twee jaar

22

×
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BLAUW DAT WEMELT
Inge Sierens

Het verhaal van een overlever en over
de onbetrouwbaarheid van herinneringen

Oktober 2020
Ca. 240 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
Ca. € 9,99 (e-book)

Elly is een overlever. Maar wat ze nu

Inge Sierens is germaniste.

écht heeft overleefd, daar krijgt ze

Ze werkt al meer dan vijfentwintig

NUR 301 – Literaire roman, novelle

maar moeilijk vat op. Haar jeugd in de

jaar voor televisie, en maakte door de

Omslagontwerp: Leen Depooter /

jaren zeventig was erg heftig. Mama

jaren spannende tijden mee bij het

quod. voor de vorm.

Lena ontwrichtte het gezin van vijf

productiehuis Woestijnvis. Zo stond ze

Paperback ISBN 978 90 223 3749 3

met haar depressies en gewelddadige

mee aan de wieg van De Mol, en was ze

E-book ISBN 978 94 604 1657 6

buien. De tienjarige Elly besefte niet

producer van programma’s als

helemaal dat ze een eigenaardige

Schalkse Ruiters en Basta. Met haar

moeder had, maar met de jaren

debuut Blauw dat wemelt keert ze

merkt ze dat de gebeurtenissen lang

terug naar een intiemer tijdperk dat

doorwerken in haar relaties.

haar sinds geruime tijd niet loslaat.

Nu is Elly ondertitelaar van beroep.

E-book

Haar dagelijkse realiteit bestaat in het
vertalen en intikken van ondertitels
van films. Ze ziet dat haar herinne
ringen worden gekleurd door films
en dat de beleving van films door het

»

verleden wordt ingevuld.

» Auteursinterviews

Maar hoe betrouwbaar is dat beeld?

»

Uitgebreide pr-campagne

En wat met het inzicht dat ze haar

»

Online blogtour

moeders gedrag misschien meer

»

Online leesfragment

imiteert dan haar lief is?

»

Social-mediacampagne

© Thomas Sweertvaegher

Boekvoorstelling in Gent

NONFI
Tom Waes
Matthias M.R. Declercq
José Masschelin
Ward Hulselmans
Karin Jacobs
llse Nackaerts
Marcel Hendrickx
Krist Pauwels
Veerle Visser-Vandewalle
Topdokters
Katrien Geeraerts & Nicole Smit
Christine Tobback & dr. Elizabet Boon
Jutta Borms
Dr. Peter Aelbrecht
Charlotte De Backer

ICTIE

‘Eigenlijk wilde ik dit al jaren eens doen: een Reizen Waes maken
dicht bij huis. Ik vraag me al lang af wat ik allemaal zou ontdekken
als ik in Vlaanderen op dezelfde manier op avontuur zou trekken
als ik dat anders doe.’

26

×

Non-fictie

×

REIZEN WAES: VLAANDEREN
Tom Waes

Ga mee op stap met Tom Waes en
leer je eigen land beter kennen

December 2020
Ca. 200 blz. / 17 × 24 cm
Ca. € 24,99 (paperback,

De hele wereld is altijd zijn speeltuin

»

geweest. Gemiddeld is hij 150 dagen

Het Reizen Waes-recept, maar

full colour)

nu met een Vlaamse saus: ons

NUR 740 – Mens en maatschappij

per jaar weg op reis, in dit historische

eigen land, met al zijn straffe

algemeen

jaar was Tom Waes vooral thuis, in

verhalen, vreemde tradities,

ISBN 978 90 223 3736 3

rare gerechten, avonturen die

laten: ook nu ging hij op zoek naar

dicht bij huis te beleven vallen,

markante mensen met al even

onbekende sporten en hobby’s,

markante verhalen.

spraakmakende figuren

Cover nog niet beschikbaar

Vlaanderen. Maar hij kon het niet

Meer info volgt in een
aparte aanbiedingsfolder

28

×

Non-fictie

×

URK
Een dorp versus de wereld*
Matthias M.R. Declercq

Wat gebeurt er als een Vlaming zich in
het meest besloten en orthodoxe vissersdorp van
de Nederlandse Biblebelt vestigt?

Oktober 2020
Ca. 356 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 21,99 (paperback)
NUR 320 – Literaire non-fictie

Journalist en schrijver Matthias

In Urk. Een dorp versus de wereld laat

Co-editie met Podium

M.R. Declercq gaat in 2019 een half

hij een wereld zien die bijna niemand

Omslagontwerp: Philip Stroomberg

jaar op Urk wonen. Het voormalige

kent. Een even bijzonder als onthul

ISBN 978 90 223 3765 3

eiland in het IJsselmeer ligt op amper

lend boek over een dorp dat de weg

twee uur rijden van Antwerpen, maar

kwijt is. Een boek ook dat een schril

lijkt niets te maken te willen hebben

beeld biedt van de verwarring en de

met onze grote wereld. De waarheid

onrust die onze cultuur tekent.

staat er in de Bijbel, het volk leeft van
de vis en de boze buitenwereld is ver

Matthias M.R. Declercq (1985) is

weg. Maar kan dat nog wel, in deze

schrijver en journalist voor onder

razendsnel versmeltende wereld?

andere De Morgen en het wielertijd

Bij nader toezien blijkt onder het

schrift Bahamontes. In 2016 debuteer

godvrezende oppervlak van alles te

de hij met De val, waarmee hij tweede

broeien, van jeugdige baldadigheid

werd bij de Debuutprijs 2017. Begin

tot massale visfraude en drugshandel.

2021 zal een zesdelige documentaire

Matthias M.R. Declercq slaagt erin

uitkomen die geïnspireerd is

door te dringen tot in de buik van een

op De val.

ons onbekende wereld. Hij sprak met
dominees, schippers, kerkgangers,
drugsverslaafden, en ontdekte de

»

schimmige én tragische kant van een

» Voorpublicatie

schijnbaar homogeen dorp.

»

Uitgebreide pr-campagne

»

Podcast

Boekvoorstelling

» Auteur is beschikbaar voor

* Voorlopige titel

© Thomas Sweertvaegher

interviews en lezingen

30

×

Non-fictie
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VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN
De hel kan iedereen overkomen:
over tegenslag en de gerechtelijke gevolgen
José Masschelin

Pleidooi voor meer menselijkheid, diepgang,
doortastendheid, gepaste traagheid en moed bij
de dienaars van justitie

Oktober 2020
Ca. 208 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 22,99 (paperback)
NUR 740 – Mens en maatschappij

Soms haalt het leven rare, wrede

José Masschelin was meer dan

algemeen

capriolen met je uit. Eén keer met

dertig jaar lang een van Vlaanderens

Omslagontwerp:

de ogen knipperen, en niets is meer

meest vooraanstaande gerechtsjour

Herman Houbrechts

zoals voorheen. Soms komen mensen

nalisten. Als verslaggever stond hij op

ISBN 978 90 223 3734 9

zonder dat ze dat zelf hebben gewild,

de eerste rij toen vele van de spraak

gezocht of verdiend in de gerechtelijke

makende processen die in het boek

molen terecht, en komen daar eigen

beschreven worden voor het hof van

lijk nooit echt meer uit. Ze zijn out

assisen of de correctionele rechtbank

casts geworden, tegen wil en dank.

werden behandeld. Met zijn accurate
en meeslepende pen weet hij iedereen

In Verzachtende omstandigheden put

te boeien, en laat hij zijn lezers een

José Masschelin uit zijn rijkgevulde

glimp opvangen van de donkerste

verleden als gerechtsjournalist en

hoeken van onze samenleving.

vertelt over de achtergronden van die
outcasts. Hun wedervaren schrijft hij
op met mededogen en deernis, en met
altijd in gedachten: dat had mij mis
schien ook kunnen overkomen. De
twintig verhalen raken je niet alleen
in je hart en je buik, ze zetten je ook
aan het denken over de soms vlugge
en harde oordelen die we vaak vellen
en over de schandpaal van sociale

» Van dezelfde auteur als

media waaraan we zo graag mensen

het succesvolle De doden praten en

nagelen. Elk verhaal is inherent ook

Moeder, waarom doden wij?

een pleidooi voor het respecteren

»

van de basisregels (vermoeden van

Groot medianetwerk, ruime
aandacht in de dag-, week- en

onschuld tot het tegendeel bewezen is,

maandbladen

bijvoorbeeld) van onze democratische

» Auteursinterviews

rechtsstaat, wars van alle modegrillen

»

en hypes.

Online leesfragment

» Ruime aandacht
in dag-, week- en
maandbladen
» Auteursinterviews
» Online leesfragment
» Social-mediacampagne
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ENKELE REIS REALITEIT
Kroniek van een zoektocht naar klein geluk, verwondering en bevrijding
Ward Hulselmans

Van de geestelijke vader en bedenker van Witse,
Salamander en Stille Waters

September 2020
Ca. 232 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 22,99 (paperback)

‘Ik heb beslist om voor het eerst in

Over meevaren op vrachtschepen:

NUR 320 – Literaire non-fictie

mijn leven mijn echte gedachten neer

‘Ik kijk naar het water. De wolken. De

Omslagontwerp:

te schrijven. Om te begrijpen wie ik

tijd staat stil en diep in mij richt zich

Herman Houbrechts

ben en wat ik heb gedaan, ga ik gra

iets op dat jarenlang op dit moment

ISBN 978 90 223 3743 1

ven naar mijn diepste herinneringen,

heeft gewacht en dat ik herken. Het

naar de ervaringen die verborgen

is het verlangen naar de essentie van

liggen onder mijn leugens, onder mijn

mijn bestaan, naar een pure vorm

uitvluchten en de valse voorstellingen

van grootsheid en onschuld, het eer

waarmee ik heb geleefd.’

ste wat we versjacheren als we volwas

Bijna dertig jaar lang was Ward

sen worden.’

Hulselmans Vlaanderens meest

Enkele reis realiteit is het dagboek van

succesvolle scenarist, maar toen hij

een soevereine ziel, die na een bewo

de tv-wereld verliet voelde hij alleen

gen leven ongefilterd chroniqueert

maar opluchting: ‘Als ik aan een op

over zijn momenten van klein geluk,

de tien scenario’s plezier heb beleefd

zijn onzichtbare littekens, zijn zoek

zal het veel zijn, en het succes daarna

tocht naar een leven vol geborgenheid

veranderde daar niets aan.’ Hij zoekt

zonder stoorzenders.

bewust de stilte, traagheid en afzon
dering op, in zijn huis in Wallonië en

Ward Hulselmans was zeventien

tijdens reizen op vrachtschepen.

jaar beroepsjournalist voor hij in 1989

Over Wallonië: ‘Hier leven is een traag

tv-reeksen begon te schrijven. Met

en onmerkbaar proces geweest van

successeries als Niet voor publikatie,

verwondering, aanpassing en ten

Heterdaad, Stille Waters, Witse en

slotte het opgeven van onze Vlaamse

Salamander ontving hij tal van

maatstaven, normen en oordelen.

prestigieuze tv-prijzen, waaronder de

Vooral dat laatste voelen we nu als een

Prix Italia en de Bert Leysen-prijs.

opluchting. Het heeft ons leven vrijer
en onbezorgder gemaakt.’

De meest succesvolle scenarist die Vlaanderen gekend
heeft, schrijft nu een boek: rauw, eerlijk, rechtdoorzee,
net als zijn tv-personages
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MOEDERPIJN
Herinneringen aan een moeder verslaafd aan pillen en aandacht
Karin Jacobs

Aanklacht tegen een van de laatste taboes:
medicatieverslaving bij ouderen

September 2020
Ca. 200 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)

Karin Jacobs hield de laatste vier

‘Uiteraard zijn er moeilijke

NUR 320 – Literaire non-fictie

levensjaren van haar moeder een

momenten en naar de keel grijpende

Omslagontwerp:

dagboek bij. Deze fragmenten vormen

gebeurtenissen geweest, maar Jelle,

Dominic Van Heupen

de basis van het autobiografische

Clara en ik hebben ook grappige

ISBN 978 90 223 3716 5

verhaal waarin de actrice openhartig

en poëtische momenten met mijn

vertelt over de tijd dat ze geklemd

moeder beleefd, ze was nu eenmaal

zat tussen haar BV-kinderen

een zeer kleurrijke figuur.’

Jelle en Clara Cleymans en haar
hypochondrische moeder.

Karin Jacobs studeerde af aan

Dat leverde soms hilarische

en speelde sindsdien in tal van

toestanden op, met vaak ook een

theatergezelschappen. Voor haar

Studio Herman Teirlinck in 1982

schrijnend randje. Tegelijk is dit

prestatie in de musical Ganesha

boek een zoektocht naar mogelijke

ontving ze in 2010 de Vlaamse

oorzaken waarom haar moeder van

Musicalprijs voor beste vrouwelijke

een vrolijke vrouw veranderde in een

hoofdrol. Ze acteerde ook in

dramaqueen, verslaafd aan pillen

verschillende films en tv-series

en aandacht.

en leende haar stem voor veel
animatiereeksen. De meeste mensen

Moederpijn is een geestige, wrange,

kennen haar echter van haar rol

ontroerende en herkenbare

in Wittekerke. Kindergedichten

getuigenis, en tegelijk een aanklacht

schrijven is haar tweede grote passie.

tegen een van de laatste taboes in

Bij Davidsfonds verscheen in 2019

onze samenleving: medicatiemisbruik

Bibbervlees, een grappig boek over

bij ouderen. Karin Jacobs weet als

kinderangsten.

geen ander hoe deze verslaving
familiale banden kan verstoren en
zelfs volledig ontwrichten.

»

Promocampagne met
Jelle en Clara Cleymans

» Auteursinterviews
»

Online leesfragment
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MOET JUST NIKS
Ilse Nackaerts

Word baas over je eigen tijd en voel je nooit meer opgejaagd

September 2020
Ca. 200 blz. / 15 × 23 cm

Praktische antwoorden op (vaak

uitgaan, duurzaam leven, liefde,

Ca. € 22,50 (paperback)

enerverende) vragen om je minder

ouderschap, maatschappelijke ver

NUR 740 / 770 – Mens en

opgejaagd te voelen, dat is wat Ilse

antwoordelijkheid, seksualiteit en

maatschappij algemeen /

Nackaerts haar twaalfjarige dochter

conflictbeheersing.

Psychologie algemeen
Omslagontwerp:

Lio zo vroeg mogelijk wil meegeven.
Onder het motto own your day, own

Het leven wordt echt veel plezieriger

Herman Houbrechts

your life deelt ze haar raadgevingen

en makkelijker als we ons organiseren

ISBN 978 90 223 3746 2

om goed, en vooral niet dolgedraaid in

en ontdoen van alles wat overbodig is.

het leven te staan. En vooral: het leven

‘Beeld je even in dat je op je favoriete

te leiden zoals zij dat wil, niet zoals

plek in de woonkamer zit. Er is geen

anderen dat willen.

rommel in huis, je weet perfect waar
alles ligt, er staat genoeg geld op je

Heel pragmatisch, down-to-earth

bankrekening, alle klusjes zijn gedaan,

biedt Ilse Nackaerts een ‘menukaart’

je hebt tijd zat en je kunt zelf kiezen

van mogelijkheden waar je zelf de

wat je die middag gaat doen. Voelt

aspecten uit haalt die je het meest

goed, niet?’

aanspreken. Van ‘hoe omgaan met je
baas die je nog om tien uur ’s avonds

Ilse Nackaerts werd wereldberoemd

belt voor niets dringends’ over ‘hoe

in Vlaanderen met Spannende seks.

organiseer je een huishouden zodat

Van aardbei tot zweepje (meer dan

je er niet alleen plezier uit haalt, maar

100.000 exemplaren verkocht). Ze

ook geld en tijd overhoudt’ tot het

werkte als journalist en achter de

belang van de ‘20 minuten per dag

schermen van tv-programma’s.

voor jezelf’-regel: Nackaerts’ gouden

Onlangs richtte ze haar eigen

regels voor haar dochter zijn univer

productiehuis op.

seel en spreken een groot publiek
aan. De thema’s komen in de vorm
van overzichtelijke lemmata aan

»

bod: huishouden, levensstijl, finan

» Auteur is beschikbaar voor

ciën, werk, gezondheid, sociaal leven,

Boekvoorstelling
interviews en lezingen

speciaal voor vrouwen/mannen/

»

Online teasercampagne

kinderen, reizen, communicatie,

»

Online leesfragment
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ZEG ME DAT IK OKÉ BEN
Over perfectionisme en bevestigingsdrang
Marcel Hendrickx

Geactualiseerde uitgave van hét referentiewerk
over perfectionisme

Oktober 2020
Ca. 212 blz. / 14 × 21,5 cm
Ca. € 19,99 (paperback)

Meer dan 15.000 verkochte exemplaren

Ca. € 9,99 (e-book)
NUR 740 – Mens en maatschappij

Hoe ontstaat perfectionisme? Welke

Marcel Hendrickx kreeg op

algemeen

zijn de verschijningsvormen en wat

zijn 46ste een hartinfarct, voor

Omslagontwerp:

doet het met de gezondheid? Marcel

hem duidelijk een gevolg van zijn

Pascal Van Hoorebeke

Hendrickx is ervaringsdeskundige

perfectionisme. Na een carrière

Paperback ISBN 978 90 223 3750 9

en ondervond aan den lijve de ver

in de bankwereld besloot hij

E-book ISBN 978 94 604 1659 0

woestende impact van de drang naar

zich om te scholen tot trainer

bevestiging.

en coach. Hij ontwikkelde de
OCP-coachingmethodiek, die

Zeg me dat ik oké ben verscheen voor

ondertussen door meer dan

het eerst in het najaar van 2016 en

130 perfectionismecoaches wordt

wordt nu volledig geactualiseerd. Met

toegepast in Vlaanderen en Nederland.

onder meer extra aandacht voor het

Onderzoek naar de effectiviteit van

fenomeen van de weerstand en de

deze methode door de KU Leuven

link tussen narcisme (bij een ouder)

wees uit dat de resultaten over de

en perfectionisme (bij een kind).

hele lijn positief zijn.

E-book

» Lezingen
» Auteur is beschikbaar
voor interviews

© Thomas Sweertvaegher

» Online contentcampagne

DE KEYNOTE-REEKS
VAN KRIST PAUWELS
Snackable content die blijft hangen
De keynote-reeks van Krist
Pauwels leest als een trein. In zo’n
K R I S T PAU W E L S

VAN ZUIGELING TOT WERELDBURGER

In Hoe overleef je de gezinsjungle? maakt Krist Pauwels een

vlijmscherpe analyse van de jungle die het gezin en de familie

van de levensvragen die mensen
kunnen zijn. Met sterke argumenten vertelt hij waarom het

doorknippen van de navelstreng met het gezin waarin je
bent opgegroeid belangrijk is en geeft hij aan hoe je dat doet.

Want je mentaal en emotioneel losmaken betekent niet dat
je ervan moet weglopen.

Krist Pauwels (1971) is partner van
het communicatiebureau choco

leven? Wat is de waarde van geld?
en een van de drijvende krachten

achter Organisation Of The Future.

Wat moet ik doen om alles uit
Eerder verschenen van hem
De Menseneconomie (2011),

Uw werk en uw leven (2016),

mezelf te halen? Hoe ga ik om met
Haal meer uit jezelf (2017) en

Verdien meer dan geld (2018).

een crisis? Hoe overleef ik mijn

Zijn antwoorden zijn helder ver

kansen die ze je biedt. Dit boek kiest resoluut voor de laatste
optie. En stelt een weg voor die mensen, organisaties en de

samenleving helpt een crisis te vermijden of aan te pakken

als hij toch opduikt: Herken de realityshock, doe een realitycheck en ga aan de slag om je leven een realityswitch te

EERSTE
HULP BIJ

geven. Het is een weg die zuurstof geeft en je toelaat jezelf en
het leven compleet anders dan voorheen te bekijken.

Krist Pauwels (1971) is partner van
het communicatiebureau choco
en een van de drijvende krachten

JUNGLE?
achter Organisation Of The Future.
Eerder verschenen van hem
De Menseneconomie (2011),

Uw werk en uw leven (2016),

Haal meer uit jezelf (2017) en

Verdien meer dan geld (2018).

JUNGLE?

gezinsjungle?

je kan je verliezen in haar chaos of je kan net duiken in de

EERSTE HULP BIJ

met de balans tussen werk en

HOE OVERLEEF JE DE

zich elke dag stellen: hoe ga ik om

HOE
OVERLEEF
JE DE
VAN REALITYSHOCK TOT REALITYSWITCH

Als er een crisis in je leven komt, geeft deze je een keuze:

K R I S T PAU W E L S

100 pagina’s tackelt hij telkens een

K R I S T PAU W E L S

woord en praktisch onderbouwd.

K R I S T PAU W E L S

www.standaarduitgeverij.be

www.standaarduitgeverij.be

www.choco.coop

www.choco.coop

De uitdagingen en concrete tips
die hij meegeeft, zijn verrassend
en impactvol. Vijf topillustra
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toren – Zaza, Nina Aerts, Vicky

Hoe overleef je de gezinsjungle?

Lommatzsch, Penelope Deltour en

Reeds verschenen

Eerste hulp bij crisis
Reeds verschenen

Joost Gevaert – zorgen voor een

112 blz. / 12 × 18,5 cm

112 blz. / 12 × 18,5 cm

poëtische en humoristische toets.

€ 17,50 (hardcover)

€ 17,50 (hardcover)

NUR 740 – Mens en maatschappij

NUR 740 – Mens en maatschappij

algemeen

algemeen

Omslagontwerp: choco cvba

Omslagontwerp: choco cvba

Illustraties: Penelope Deltour

Illustraties: Joost Gevaert

ISBN 978 90 223 3739 4

ISBN 978 90 223 3741 7
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‘De rode draad in mijn werk is het geloof in mensen.
En in de potentie die we hebben om onszelf en elkaar op
alle vlakken van het leven te verbeteren.’
— Krist Pauwels

Eerder verschenen in deze reeks:

Uw werk en uw leven

Haal meer uit jezelf

Verdien meer dan geld

112 blz. / 12 × 18,5 cm

112 blz. / 12 × 18,5 cm

112 blz. / 12 × 18,5 cm

ISBN 978 90 223 3388 4

ISBN 978 90 223 3474 4

ISBN 978 90 223 3525 3

Krist Pauwels (1971) is medeoprichter en partner bij het
communicatiebureau choco. Hij is spreker voor bedrijven en
overheden en ook een van de drijvende krachten achter
Organisation Of The Future, een netwerk van ondernemers die
samen zoeken naar nieuwe manieren van werken en leven.
Eerder verschenen van hem De Menseneconomie (2011),
Uw werk en uw leven (2016), Haal meer uit jezelf (2017) en
Verdien meer dan geld (2018).

HOE OVERLEEF JE DE GEZINSJUNGLE?
Krist Pauwels

Het ideale boek om mee te
nemen naar familiefeesten
‘Ik zie hen wel graag, maar eigenlijk
relatie met mijn ouders,

gezinsjungle?broers
maakt Krist
eenniet
enPauwels
zussen

K R I S T PAU W E L S

vind ik de
TOT WERELDBURGER

makkelijk.’ Hoe

e van de jungle die het gezin en de familie

vaak hoor of lees je niet dat mensen

erke argumenten vertelt hij waarom het

vervreemd
van
e navelstreng
met het gezin zijn
waaringeraakt
je

angrijk is en geeft
hij aanze
hoezijn
je datopgegroeid.
doet.
waarin

verstrikt zitten.

pen.

In Hoe overleef je de gezinsjungle?

HOE OVERLEEF JE DE

emotioneel losmaken betekent niet dat

het gezin

Of er net in

maakt Krist Pauwels een vlijmscher

Krist Pauwels (1971) is partner van
het communicatiebureau choco

pe analyse van de jungle die het gezin

en een van de drijvende krachten

HOE
OVERLEEF
JE DE

en de familie kunnen zijn. Met sterk

achter Organisation Of The Future.

onderbouwde argumenten vertelt

Eerder verschenen van hem
De Menseneconomie (2011),

JUNGLE?

hij waarom het doorknippen van de

Uw werk en uw leven (2016),

Haal meer uit jezelf (2017) en

navelstreng met het gezin waarin je

Verdien meer dan geld (2018).

bent opgegroeid belangrijk is en geeft

hij aan hoe je dat doet. Want je men

taal en emotioneel losmaken betekent

JUNGLE?

niet dat je ervan moet weglopen.

K R I S T PAU W E L S

www.standaarduitgeverij.be
www.choco.coop

» Webinar

» Auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen
»
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EERSTE HULP BIJ CRISIS
Krist Pauwels

Verplichte lectuur voor wie
een crisis wil vermijden

K R I S T PAU W E L S

EERSTE
HULP BIJ

Geconfronteerd met een crisis heb je
twee keuzes: je verliest je in de chaos
ervan, of je benut de kansen die ze
biedt. Eerste hulp bij crisis kiest reso
luut voor de laatste optie en laat zien
hoe je een crisis kunt vermijden of –
als die zich toch voordoet – duurzaam
aanpakt. Herken de realityshock, doe

EERSTE HULP BIJ

een realitycheck en ga aan de slag om
je leven een realityswitch te geven. Het
is een weg die zuurstof geeft en die je
toelaat jezelf en het leven compleet
anders dan voorheen te bekijken.

K R I S T PAU W E L S
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COLA & PLATO
Of het geheim van jouw brein
Veerle Visser-Vandewalle

Neurochirurge Veerle Visser-

Brain Stimulation (DBS), elektroni

September 2020

Vandewalle wilde haar zoon Casper

sche stimuli die via fijne elektroden

Ca. 144 blz. / 14 × 21,5 cm

voor zijn achttiende verjaardag een

worden overgebracht in de hersenen

Ca. € 19,99 (hardcover)
NUR 740 / 860 – Mens en

bijzonder cadeau geven: ‘Ik heb

van patiënten die lijden aan bewe

hem op deze planeet gezet met een

gingsstoornissen (o.a. parkinson) of

maatschappij algemeen /

lichaam en een stel hersenen, en

gedragsstoornissen (zoals tourette of

Gezondheid algemeen

in dit boek geef ik hem daarvoor de

smetvrees). ‘Maar eigenlijk kunnen

Omslagontwerp:

gebruiksaanwijzing mee. In de afgelo

we elke dag bij onszelf een mini-DBS

Herman Houbrechts

pen pakweg veertig jaar heb ik in het

uitvoeren’, stelt ze. ‘Want je kunt het

ISBN 978 90 223 3755 4

alledaagse leven dingen geleerd over

kader waarin je denkt echt wijzigen,

ons denken. Dingen die me het leven

als je dat maar wilt. Weten waar en

aangenamer zouden hebben gemaakt,

hoe je de juiste inspiratie kunt vinden

mocht ik die kennis hebben gehad

voor een persoonlijk denkmodel, dat

toen ik zo oud was als hij nu is.’

is waar het op aankomt.’

Het resultaat is een heel toegankelijk
geschreven, geestig boek over de

Prof. dr. Veerle Visser-Vandewalle

werking van onze hersenen. Over

is neurochirurge en diensthoofd van

de beperkingen van ons denken, en

de afdeling Stereotaxie en Functionele

vooral hoe daaruit te komen. Over de

Neurochirurgie aan de Uniklinik in

evolutie van onze hersenen, die ze

Keulen. In 2019 werd ze ridder in de

vergelijkt met een colaflesje waarmee

Orde van Leopold II voor haar uitzon

je schudt en dan de dop eraf haalt.

derlijke verdiensten in haar vakgebied.

Maar ook over kleuren, kwantum

Ze is bij het grote publiek bekend als

fysica, hallucinaties, God, Griekse

topdokter in de gelijknamige serie

filosofen, het belang van creativiteit,

op Vier.

positief denken en enthousiasme.
Dokter Visser-Vandewalle laat je

»

als oud zal aanspreken

sante evoluties en onderzoeken in
haar vakgebied, en hoe die verrassend

Bijzonder boeiend en toegankelijk
geschreven boek, dat zowel jong

kennismaken met bijzonder interes

» Auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen

genoeg een inspiratie vormen voor
het dagelijks leven. Ze is een wereld

»

Online teasercampagne

autoriteit op het gebied van Deep

»

Online leesfragment
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IN HET HOOFD EN HART
VAN 10 TOPDOKTERS
De fascinerende mens achter de gedreven dokter
Topdokters

Wanneer levens aan zijden draadjes

In het voorjaar van 2021 wordt een

Februari 2021

hangen, maken topdokters het

nieuwe reeks uitgezonden. In het

Ca. 204 blz. / 14 × 21,5 cm

verschil. In de succesvolle Woestijnvis-

bijbehorende boek vertellen tien

Ca. € 21,99 (paperback)

reeks op Vier lieten de afgelopen jaren

dokters over hun passie om te

Ca. € 11,99 (e-book)

heel wat topdokters ons meekijken

inspireren, motiveren en innoveren.

NUR 320 – Literaire non-fictie

achter de schermen van hun

Ze praten over hun werk, dat voor een

Paperback ISBN 978 90 223 3766 0

fascinerende beroep.

groot deel hun leven is. Ze vertellen

E-book ISBN 978 94 604 1664 4

over de vreugde en het verdriet, de
opluchting en de wanhoop, het
leven en de dood die elkaar elke dag
opnieuw raken in hun artsenpraktijk.

E-book

Spotcampagne op Vier
Uitgebreide media-aandacht

»

Online contentcampagne

Cover nog niet beschikbaar

»
»

‘Hyperventilatie is geen teken van zwakte,
maar een teken dat je te lang sterk bent geweest.’
— Nicole Smit

» Krijg meer grip op je angst en paniek,
bevrijd jezelf van angst voor de angst
» Ook geschikt als stappenplan voor hulpverleners als
extra ondersteuning bij therapie en coaching
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WERKBOEK HYPERVENTILATIE,
ANGST EN PANIEK
Katrien Geeraerts & Nicole Smit

Voorwoord door prof. dr. Steven Laureys

Oktober 2020
Ca. 192 blz. / 17 × 24 cm

Brandend actueel: met een hoofdstuk over corona-angst

Ca. € 22,50 (paperback)
NUR 740 / 770 – Mens en

Bij hyperventilatie denken we meestal

zweten, je zicht wordt wazig, je denkt

maatschappij algemeen /

aan iemand die tijdens een aanval

dat je gaat flauwvallen…

Psychologie algemeen
Omslagontwerp:

in een plastic zakje moet ademen.
In Werkboek Hyperventilatie, angst en

Dominic Van Heupen

vaak voorkomt dan de chronische

paniek leggen twee ervaren coaches

ISBN 978 90 223 3768 4

vorm. Chronische hyperventilatie

én ervaringsdeskundigen haarfijn uit

ontstaat als je langere tijd stress

wat hyperventilatie is, hoe angst en

ervaart en hierdoor onbewust te

paniek ontstaan, wat de symptomen

Dat is de acute vorm, die minder

veel of te snel ademt, waardoor je

zijn en wie er extra vatbaar voor is.

klachten kunt krijgen zoals duizelin

Maar het blijft niet bij een theoreti

gen, hoofdpijn, negatieve gedachten,

sche uitleg. De bedoeling van dit boek

maag- en darmklachten, spierpijn

is mensen aanzetten tot actie, tot

of tintelingen. Die klachten laten je

werken aan hun herstel. Dat gebeurt

erg twijfelen aan jezelf en je lichaam.

in concrete stappen, met opdrachten,

Hyperventilatie gaat vaak samen met

oefeningen, praktische handvatten,

angst en paniekklachten. Vaak komt

adviezen en tips. De positieve bood

zo’n paniekaanval uit het niets – in de

schap is: je kunt er echt iets aan doen,

supermarkt, tijdens het autorijden,

je kunt het beheersen, zodat het je

gewoon thuis – en word je overspoeld

leven niet langer overheerst.

door een intense angst. Je begint te
Katrien Geeraerts is licentiate in de biomedische wetenschappen,
medisch laboratoriumtechnologe en coauteur van de bestseller Blijven
ademen, een praktisch en helder werkboek over hartcoherentie. Dat is
een wetenschappelijk gebaseerde ademhalingstechniek om stress de
baas te blijven. Ze is fulltime hartcoherentietrainer met als specialisatie
angst en hyperventilatie en heeft een eigen praktijk in Zemst.
Nicole Smit is hyperventilatiecoach en gediplomeerd oefentherapeut
Mensendieck, lifecoach en gewichtsconsulent. Mede door persoonlijke
ervaring heeft ze zich gespecialiseerd in de begeleiding van hyper
ventilatie en stressgerelateerde klachten. Sinds 2003 heeft ze een
zelfstandige praktijk, die ze reeds enkele jaren volledig online houdt,
waardoor ze cliënten vanuit heel Nederland en België kan helpen.

Enkele getuigenissen:
‘Door het dieet helpt Dafalgan nu wél bij een migraineaanval,
waardoor deze minder intens is en vlugger voorbijgaat.’
‘Na het eliminatiedieet heb ik maar één dag recuperatie nodig bij een aanval,
vroeger had ik één week nodig om te bekomen.’
‘Mijn kaken voelen losser na het voedingsplan,
waardoor ik ook minder last van hoofdpijn heb.’
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MIGRAINE EN HOOFDPIJN
De voedingsaanpak
Christine Tobback & dr. Elizabet Boon

Een migraineaanval is een helse

elementen aanwezig zijn, hoe groter

Oktober 2020

ervaring en heeft een enorme impact

de behoefte aan een aangepast

Ca. 192 blz. / 17 × 20 cm

op je sociale en professionele leven

voedingsplan. Het goede nieuws: als je

Ca. € 22,50 (paperback)

en je algemeen welzijn. Dat beseffen

deze factoren als eerste aanpakt, zul

NUR 860 – Gezondheid algemeen

neurologe Elizabet Boon en voedings

je zien dat er beterschap optreedt.

Omslagontwerp:

deskundige Christine Tobback maar

Dominic Van Heupen

al te goed. Samen proberen ze patiën

ISBN 978 90 223 3759 2

ten in hun praktijk te helpen. En dat

»

Neurologe en voedingsdeskundige

doen ze nu ook met dit boek, Migraine

slaan de handen in elkaar om

en hoofdpijn. De voedingsaanpak.

hoofdpijnpatiënten te helpen

Alles begint bij kennis. In het eerste

» Voeding speelt een belangrijke

hoofdstuk gaat Elizabet Boon dieper

rol in de aanpak van migraine

in op de soorten hoofdpijn, de

en hoofdpijn, dat bewijzen

kenmerken en de stand van het

de uitstekende resultaten die

wetenschappelijk onderzoek. Een

Christine Tobback boekt

van de vragen die steeds terug

»

Met overtuigend cijfermateriaal

komt is: lokken sommige voedings

en getuigenissen, en met de steun

middelen hoofdpijn uit en kan

van Hoofd-stuk vzw

een aangepast voedingspatroon
helpen? De wetenschap is daar nog
niet over uit, maar de resultaten
die Christine Tobback al jaren

Christine Tobback is een autoriteit op het vlak

boekt, bewijzen dat het wel degelijk

van voeding. Met haar tonnen ervaring, kritische

een rol kan spelen. Voeding is een

blik en open mind reduceert ze elk probleem in

samenspel van verschillende nutriën

verband met voeding tot een oplossing op maat.

ten, antioxidanten en fytosterolen

Ze heeft sinds 1998 een eigen praktijk en is auteur

die elk op zich een invloed kunnen

van de boeken Eet wat bij je past, Eet wat bij je

hebben op het verloop van een

past-kookboek, Gezond of gezondigd en Focusfood.

aanval. Maagzuurtekort, een sterke
histamineovergevoeligheid door

Dr. Elizabet Boon is neurologe. Ze heeft een

stress, een vroeger doorgemaakte

ambulante praktijk in Kessel-Lo en werkt ook

hepatitis of darminfectie, hormonale

in het Universitair Psychiatrisch Centrum te

schommelingen, erfelijke over

Kortenberg (UPC). Ze heeft een bijzondere

belasting… Hoe meer van die

interesse in migraine- en hoofdpijnproblematiek.
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Voorlopige cover

NA DE CRASH
Een arts over de holistische aanpak van haar eigen burn-out
Jutta Borms

Naslagwerk voor iedereen die met een burn-out
te maken krijgt

Oktober 2020
Ca. 192 blz. / 17 × 24 cm
Ca. € 24,99 (paperback,

Twee jaar geleden kreeg dokter Jutta

zijn je blokkades, de vastgeroeste

full colour)

Borms een zware burn-out. Jarenlang

patronen waar je steeds tegenaan

NUR 860 – Gezondheid algemeen

had ze te veel voor anderen gezorgd

loopt? Is je sociale vangnet wel stevig

Omslagontwerp: Klaartje De Buck

en te weinig energie teruggekregen.

en oprecht genoeg? Kun je je denk

ISBN 978 90 223 3709 7

Het resultaat was een totale break

patronen veranderen, en zo ja, hoe

down. Een vele maanden durend

begin je eraan?

herstel volgde. Ze ging op zoek naar

Na de crash is een naslagwerk voor

oplossingen en antwoorden, met het

iedereen die, zelf of in zijn omgeving,

hoofd van een wetenschapper en een

met een burn-out te maken krijgt. Het

vergevend hart voor zichzelf.

is ook het verslag van een moedige

Een paar van de vragen die ze zich

zoektocht naar oplossingen voor een

stelde waren: wat gebeurt er precies

van de diepst rakende problemen van

met je lichaam als je echt uitgeput en

onze tijd.

opgebrand raakt? Wat zijn de fysio
logische processen die eraan ten

Dr. Jutta Borms is een in de klassie

grondslag liggen? Wat kan een arts

ke geneeskunde opgeleide arts, die

voor je betekenen? Wat kun je leren

al gauw in haar huisartsenpraktijk

uit bloedstalen? En helpen genees

merkte dat er soms ‘andere’ dan de

middelen, natuurlijke plantaardige

klassieke methoden nodig waren om

of chemische? Wat kan een coach of

mensen weer gezond te krijgen. Al

therapeut precies voor je doen, en heb

bijna twintig jaar verdiept ze zich in

je die ook altijd nodig?

de holistische geneeskunde. Die gaat
ervan uit dat je pas gezond kunt zijn

Ze durfde ook dieper te graven.

als je de mens als geheel ziet, als alles

Want een burn-out krijgen is niet

in je lijf én in je hoofd goed zit. Maar

alleen iets medisch, het raakt je ook in

ook: dat je zélf verantwoordelijk bent

je meest essentiële zijn. Want wie ben

voor je gezondheid, door bijvoorbeeld

je nu écht? Wat of wie geeft je energie,

in eerste instantie voor een goede

en wie zuigt die alleen maar weg? Wat

weerstand te zorgen.

© Kurt Stallaert

» Haar eerste boek De nieuwe dokter werd
een regelrechte bestseller
» Bekend van haar bijdragen in Het Laatste
Nieuws en Goed Gevoel, veel gevraagd in media
voor een andere kijk op ziek zijn en genezen
» Auteur is beschikbaar voor interviews,
lezingen en signeersessies
» Online teasercampagne
» Online leesfragment
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Reeds verschenen
208 blz. / 17 × 24 cm

Een grensverleggend boek dat veel stof zal doen opwaaien!

verschil de holistische geneeskunde kan maken en wat deze aanpak precies
inhoudt. Aan de hand van voorbeelden uit haar eigen praktijk laat ze zien hoe
complementaire geneeswijzen vaak patiënten kunnen helpen bij wie eerdere
behandelingen weinig resultaat hadden. Zo pakte ze nek- en rugpijn, allergie,
migraine, reuma, stress en andere chronische aandoeningen succesvol aan.
In dit boek reikt Jutta Borms je praktische tools aan om je gezondheid zelf in
handen te nemen. De holistische geneeskunde focust niet alleen op het be-

DE NIEUWE DOKTER

In De nieuwe dokter vertelt Jutta Borms hoe ze zelf kon vaststellen welk

Ca. € 24,99 (paperback,
full colour)
NUR 450 / 860 – Lifestyle algemeen /
Gezondheid algemeen

strijden van de ziekte of kwaal, maar streeft er ook naar de gehele mens op
lange termijn te helpen. Het belangrijkste daarbij is preventie: ervoor zorgen

Jutta Borms is een klassiek opgeleide arts die
zich verdiepte in een waaier van complementaire
geneeswijzen. De afgelopen twintig jaar genas ze
met haar aanpak ontelbare patiënten van chronische
kwalen en ziekten. Ze leidt een groepspraktijk voor
holistische geneeskunde en schrijft bijdragen voor
Goed Gevoel en Het Laatste Nieuws.

‘Hopelijk kan mijn boek
onverschilligheid veranderen
in interesse, onwetendheid
in nieuwsgierigheid en
vijandigheid in openheid.’

EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN

dat mensen gezond zijn én blijven.

ISBN 978 90 223 3481 2

DE NIEUWE DOKTER
EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN
JUTTA BORMS

WWW.STANDAARDUITGEVERIJ.BE

Cover def 15/08.indd 1

3/09/18 19:41

Over De nieuwe dokter:
‘In haar boek geeft ze aan waar alternatieve
behandelingen voor oplossingen kunnen zorgen
wanneer de geneeskunde stokt. De praktische
voorbeelden met patiëntenverhalen maken het
meteen concreet en allesbehalve zweverig. Voor
iedereen met een open vizier op gezondheid.’
— Plus Magazine

‘Een straf boek, want in De nieuwe dokter
steekt de huisarts uit Tielrode haar nek uit
voor alternatieve geneeskunde.’
— Dag Allemaal
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HOMO ENERGETICUS PRAKTIJKBOEK
10 manieren om vermoeidheid succesvol aan te pakken
Dr. Peter Aelbrecht

Dit praktijkboek biedt een volledig

Dit praktijkboek bevat onder andere:

Januari 2021

levensstijlprogramma en is een een

» Een selfmanagementprogramma

Ca. 192 blz. / 17 × 24 cm

waarmee je leert beter je grenzen

Ca. € 24,99 (paperback,

voudige handleiding voor meer ener
gie in je dagelijks leven. Het sluit aan
bij de holistische visie van de auteur
op een optimale gezondheid. Verlies
van energie ontstaat niet zomaar. Een
gezond energieniveau is een kwestie
van een optimaal evenwicht tussen
lichaam, geest en ziel, die onlosma

te trekken
» Eenvoudige meditatietechnieken
die je thuis kunt doen
» Basis-yogaoefeningen en meditatie
technieken die je energie snel doen
toenemen
» Tips over de manier waarop je

kelijk met elkaar verbonden zijn.

elektrosmog en andere energievre

Onevenwichten die kunnen leiden tot

ters in je woon- en werkomgeving

energieproblemen kun je aanpakken

tot een absoluut minimum kunt

met een aantal concrete ingrepen
in je leef- en werkomgeving en doel

beperken
» Praktische psychologische tips

gerichte oefeningen, die je in dit boek

voor een nieuwe, energie gevende

vindt.

levensstijl.

In de Marnes Health Clinic werkt
dr. Aelbrecht samen met een multi

Dr. Peter Aelbrecht (1965) kreeg als

disciplinair team van energie-experts,

hardwerkende arts in 1999 een burn-

die in dit boek een aantal technieken

out. Hij ging op zoek naar oplossingen

en tools aanreiken die voor iedereen

en volgde tal van gespecialiseerde

toegankelijk en haalbaar zijn.

opleidingen, om uiteindelijk zijn
eigen multidisciplinaire model te
ontwikkelen. Dat is gebaseerd op
de klassieke westerse geneeskunde
in combinatie met een aantal

» Prachtig hulpmiddel voor wie
te maken heeft met burn-out,
CVS of depressie
» Allesomvattende praktische

complementaire, wetenschappelijk
gefundeerde therapieën. In 2019
richtte hij in Zuid-Spanje de Marnes
Health Clinic op, een multidisciplinair

aanpak voor mensen met

centrum voor residentiële therapie

energieproblemen

(www.marnes.com).

» Samengesteld door Belgische en
Nederlandse topspecialisten op
het terrein van levenskwaliteit

full colour)
NUR 860 – Gezondheid algemeen
Omslagontwerp: Klaartje De Buck
ISBN 978 90 223 3713 4
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NIET IEDEREEN KAN EEN BIZON SCHIETEN
Waarom de wereld om zeep gaat als we niet samen eten
Charlotte De Backer

Wie zijn je echte vrienden en familie?

beantwoordt kritisch, maar met

September 2020

Dat zijn de mensen met wie je samen

humor enkele van onze hedendaagse

Ca. 256 blz. / 14 × 21,5 cm

eet. Of je nu onder hetzelfde dak

tafeldilemma’s: worden het cupcakes

Ca. € 22,50 (paperback)

woont of niet, elkaar vaak ziet of

of taart voor het jarige kind? Krijgt de

Ca. € 11,99 (e-book)

zelden: als je samen met iemand eet,

vegan schoondochter tofoe of moet

NUR 400 – Non-fictie vrije tijd /

dan behoort hij of zij tot jouw intieme

ze stoofvlees eten? En mag je partner

algemeen

kring. We kunnen wel denken dat het

wel in je bord prikken als hij wil proe

Omslagontwerp: Leen Depooter /

vooral gemeenschappelijke interesses

ven van wat jij in het restaurant hebt

quod. voor de vorm.

zijn die ons binden, maar de kookpot

besteld?

Paperback ISBN 978 90 223 3751 6
E-book ISBN 978 94 604 1660 6

doet dat minstens evenveel. Onze
samenleving? Die is grotendeels een

Charlotte De Backer is hoofd

samen-eting!

docent aan het departement

Maar wat dan met diëten? Eerst was

Communicatiewetenschappen van

er vetvrij, nu ook suikervrij, glutenvrij,

de Universiteit Antwerpen. Voeding is

lactosevrij, diervrij enzovoort. Met al

een van haar onderzoeksinteresses.

dat ‘vrij’ is samen eten plots zeer ‘on

In het verleden deed ze onder meer

vrij’ geworden: wat kun je nu immers

onderzoek naar hoe de media ons eet

nog zonder zorgen op tafel zetten voor

patroon beïnvloeden. Ze publiceerde

je gezin of bezoek? En als eten niet

eerder een academisch werk over de

alleen voedsel voor ons lichaam, maar

sociale gevolgen van vegetarisme en

ook zuurstof voor onze vriendschap

andere diëten. En ze schreef mee aan

pen is, geven we die vriendschap en

de nieuwe voedingsrichtlijnen van de

liefde dan op als we niet meer eten

Hoge Gezondheidsraad.

E-book

wat de pot schaft?
» Auteur is beschikbaar
voor interviews

door een geschiedenis van eten, van

»

de prehistorie tot vandaag, ontra

»

Online contentcampagne

felt de betekenis van samen eten

»

Facebook- en Instagram-

voor onze sociale ontwikkeling en

Uitgebreide pr-campagne

advertenties

© Thomas Sweertvaegher

Charlotte De Backer neemt je mee

CULIN
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Jeroen Meus
Bake Off Vlaanderen
Gezond eten, gezond ouder worden kookboek
Annie Deleersnyder
Studentenkookboek
Elise Van de Poele
Blokken Scheurkalender 2021
De Slimste Scheurkalender ter Wereld 2021
Carole Taylor
Mary Maddocks
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DAGELIJKSE KOST
SCHEURKALENDER

2021

Jeroen Meus

In september start het feestjaar naar aanleiding
van 10 jaar Dagelijkse Kost op Eén

Oktober 2020
Ca. 768 blz. / 13 × 18 cm
Ca. € 18 (paperback, full colour)
NUR 440 / 14 – Eten en drinken /

Wat eten we vandaag?

Kalenders

Kom een jaar lang goed voor de

Omslagontwerp:

dag met de nieuwe Dagelijkse Kost

508 Grafische Producties

Scheurkalender 2021. Jeroen Meus legt

ISBN 978 90 223 3737 0

ook nu weer zijn ziel en zaligheid in de
lekkerste kalender van het jaar.
Succesnummers voor elke dag –

»

hartig in de week, zoet voor het

» Advertentie- en retailcampagne

weekend. En met handige tips en

»

weetjes. Dagelijkse Kost serveren was
nooit eerder zo makkelijk!

Spotcampagne op Eén
Tafeldisplays beschikbaar
(maximumvolume 12 ex.)

»

Online contentcampagne
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GELUK UIT DE OVEN
Sweet stuff om op elk moment het leven te vieren

Het boek bij het Vier-programma Bake Off Vlaanderen

Oktober 2020
Ca. 192 blz. / 19 × 24,5 cm
Ca. € 24,99 (hardcover)

‘Wat er ook gebeurt in de wereld, er

Het nieuwe Bake Off-boek Geluk uit

zal altijd gebakken worden. Niet alleen

de oven bevat 50 recepten, die ieder

NUR 440 – Eten en drinken

omdat het de belangrijkste bijzaak ter

een toelaten om thuis fantastisch te

ISBN 978 90 223 3757 8

wereld is, maar ook omdat het ongelo

gaan bakken. Een goede handleiding

felijk lekker is.’ Aldus Wim Opbrouck,

voor degenen met minder ervaring,

presentator van Bake Off Vlaanderen.

maar minstens even verrassend voor

En dus nemen ook dit najaar tien

wie zijn baksporen al verdiend heeft.

gepassioneerde thuisbakkers het

Want naast de recepten biedt het boek

opnieuw acht weken tegen elkaar op

ook vele tips en keukenwijsheid om

in het bakkamp op Vier onder het

misbaksels te vermijden.

strenge oog van juryleden Regula
Ysewijn en Herman Van Dender.
»

Spotcampagne op Vier

»

Online contentcampagne

© Wout Hendrickx

» Advertentie- en retailcampagne
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GEZOND ETEN,
GEZOND OUDER WORDEN
KOOKBOEK
Reeds aangeboden

Iedereen wil gezond ouder worden,

Gezond eten, gezond ouder worden

maar hoe doe je dat? Eén ding is

kookboek voor. Het bevat meer dan

September 2020

zeker: voeding speelt een cruciale rol.

60 lekkere recepten voor alledag die

Ca. 160 blz. / 15 × 23 cm

Dat vertelt Eric De Maerteleire in

bewijzen dat de theorie van ‘gezond

Ca. € 22,50 (paperback, full colour)

zijn succesvolle boeken Gezond

eten, gezond ouder worden’ haalbaar,

NUR 440 / 860 – Eten en drinken /

eten, gezond ouder worden en Hele

niet duur en heel lekker is, want met

Gezondheid algemeen

en halve waarheden en complete

superfoods als zalm, zeevruchten,

Omslagontwerp:

onzin over voeding. Daarin lees je

eieren, appels, noten, kappertjes,

Dominic Van Heupen

dat er niet één superingrediënt of

koolsoorten, rozemarijn, kurkuma…

ISBN 978 90 223 3692 2

succesformule bestaat die daarvoor

kun je heerlijke gerechten bereiden.

kan zorgen. Essentieel is dat je
het juiste evenwicht vindt tussen

»

macro-ingrediënten (koolhydraten,
eiwitten, vetten en vezels) en micro-

»

ingrediënten (vitaminen, mineralen
en sporenelementen). Allemaal

Het kookboek bij de bestseller
Gezond eten, gezond ouder worden
De theorie blijkt in de praktijk
heel lekker te zijn

»

Een strikt dieet hoeft niet, het

goed en wel, maar hoe vertaal je dat

gaat om lekker eten met gezond

naar de praktijk? Daar is het

verstand – én met mate

Ook beschikbaar:

Gezond eten,
gezond ouder worden

Hele en halve waarheden en
complete onzin over voeding

Eric De Maerteleire

Eric De Maerteleire

ISBN 978 90 223 3591 8

ISBN 978 90 223 3722 6

€ 24,99

€ 24,99

68

×

Culinair & lifestyle

×

DOE MAAR GEWOON
Koken met Annie
Annie Deleersnyder

‘Ik heb de indruk dat ze daar in Antwerpen
allemaal verzot zijn op stoemp met worst.’

Oktober 2020
Ca.176 blz. / 15 × 20 cm
Ca. € 19,99 (paperback)

Ze werd gemist, dit voorjaar op de

Annie is selfmade. Ze leerde

NUR 440 – Eten en drinken

Evanna. Gert Late Night zonder Annie

koken van haar Duitse moeder en

Omslagontwerp: Koen Bruyñeel

lijkt net iets minder lekker. Maar dat

hield samen met haar man Chris

ISBN 978 90 223 3708 0

gaf haar wel de tijd om eindelijk een

veertig jaar café Visserswelzijn open,

kookboek te maken.

waar ze ook eten serveerden. In

Sinds Annie Deleersnyder in normale

Doe maar gewoon deelt Annie haar

tijden Gert Verhulst en James Cooke

45 favoriete recepten.

en hun gasten in Gert Late Night met
lekker eten verwent, is ook zij een
BV geworden. Al blijft de vroegere
bazin van dorpscafé Visserswelzijn in
Oostduinkerke er bijzonder nuchter
bij. En blijft ze zweren bij gewone
kost. ‘Ik maak alles graag klaar, maar
vooral verse frietjes en soep. En
Gert is verzot op mijn stoofvlees van

© Bas Bogaerts

varkenswangetjes.’

» Boekvoorstelling in Oostduinkerke
» Nieuw seizoen van Gert Late Night dit najaar op Vier
» Auteur is beschikbaar voor interviews
» Signeersessies
» Online contentcampagne
» Facebook- en Instagram-advertentiecampagne
» Online videomateriaal
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STUDENTENKOOKBOEK
Katerkost, examenkost, veggie, vegan, zero waste & comfortfood

Misschien ga je binnenkort voor het

bij kas zit, of vrijdagmiddag nog een

September 2020

eerst op kot en wil je zelf je potje

kater hebt van donderdagavond. Als je

Ca. 160 blz. / 17 × 24 cm

koken. Of je zit er al een tijdje, maar je

troost wilt zoeken in een bord aardap

Ca. € 19,99 (paperback,

bent stilaan de eeuwige pizza’s, pita’s

pelpuree zoals je moeder die maakte of

full colour)

en frieten beu. In de kookboeken van

wat extra brainfood nodig hebt tijdens

NUR 440 – Eten en drinken

je moeder vind je wel leuke recepten,

de examens. In het Studentenkookboek

Omslagontwerp:

maar ze zijn niet duidelijk uitgelegd

vind je gerechten voor alle gelegen

Dominic Van Heupen

of bevatten te veel ingrediënten die je

heden. Duidelijk uitgelegd, met veel

ISBN 978 90 223 3742 4

niet in huis hebt of zelfs niet eens kent.

tips.

De oplossing: het Studentenkookboek!
Voor een eenvoudige, snelle hap, een
gezonde wok of een budgetvriendelijke,

»

Bestseller in een nieuw jasje,

»

Koken op kot was nog nooit

zelfbereide magnetronmaaltijd. Of je
nu een feestje wilt bouwen met vrien

met nieuwe recepten

den op kot of indruk wilt maken op je
vriend of vriendin zonder hem of haar

zo leuk
»

De lockdown heeft aangetoond

de hele avond alleen te laten. Voor als

dat zelf je potje kunnen koken

je op het eind van de week superkrap

een noodzakelijke vaardigheid is

Over het Studentenkookboek:
‘Super handig voor de student die eindelijk zelf
zijn potje moet gaan koken.’ — bol.com
‘Ikzelf heb dit kookboek, en ik vind het echt een tof boek!
De recepten zijn niet te moeilijk, maar toch gevarieerd.
Er worden superveel tips meegegeven om het koken
gemakkelijker te maken voor de student, bv. hoe het
sneller kan, hoe je met de microgolf iets kan klaarmaken...).
Het boek is ingedeeld in verschillende thema’s, zoals
restjesverwerking, katerkost, koken voor je lief, partycooking,
examenkost... Zeker een aanrader om aan zoon/dochter/
vriend/vriendin te geven!’ — bol.com
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SMAAKVOL
Duurzaam koken met lekkers van dichtbij
Elise Van de Poele

Voorbij alle hypes én voor iedereen

September 2020
Ca. 224 blz. / 20 × 25 cm

Zero waste, duurzaam én lekker eten

Elise Van de Poele (1984) is

Ca. € 24,99 (hardcover)

is de missie van Elise Van de Poele,

receptuurontwikkelaar, staat in het

NUR 440 – Eten en drinken

een gepassioneerde moestuinier én

onderwijs en is mama van Suze en

Omslagontwerp: Jaagbaar
ISBN 978 90 223 3758 5

hobbykok, die maar al te graag tijd

Rien. In 2016 nam ze deel aan het

vrijmaakt om te koken voor haar

Eén-programma Het Goeie Leven van

familie en vrienden. Smaakvol laat

Wim Lybaert. Sinds juli heeft ze een

zien waar het eten vandaan komt en

culinaire rubriek in het maandblad

bundelt 60 eenvoudige recepten die

Goed Gevoel.

Elise Van de Poele graag maakt. Ze
kookt met heel veel smaak, eenvoudig,
niet tijdrovend, niet duur. En altijd
met lokale en seizoensgebonden

»

ingrediënten.

» Auteur is beschikbaar

Boekvoorstelling
voor interviews, lezingen
en workshops
Online contentcampagne

© Wout Hendrickx

»
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BLOKKEN
SCHEURKALENDER

2021

Al sinds 5 september 1994 op de Vlaamse buis, en nog
altijd onwaarschijnlijk populair: Blokken is zonder enige
concurrentie het meest geliefde vooravondprogramma
op de nationale zender ooit

September 2020
Ca. 756 blz. / 13 × 18 cm
Ca. € 15 (paperback)
NUR 14 – Kalenders
ISBN 978 90 223 3756 1

Een vraag, een antwoord, een Weetje van de Dag:
met deze Blokken-scheurkalender maak je jong en oud blij
Eindejaarsgeschenk waar je altijd mee scoort

Cover nog niet beschikbaar

2021

»

Spotcampagne op Eén

»

Tafeldisplays beschikbaar
(maximumvolume 12 ex.)

» Advertentie- en retailcampagne
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DE SLIMSTE
SCHEURKALENDER
TER WERELD

2021

18de seizoen van De Slimste Mens ter Wereld
dit najaar te zien op Vier

Oktober 2020
Ca. 378 blz. / 13 × 18 cm
Ca. € 16 (paperback)

Het ideale eindejaarsgeschenk

NUR 14 – Kalenders
ISBN 978 90 223 3754 7

Van de vorige editie werden meer dan
20.000 exemplaren verkocht

Cover nog niet beschikbaar

2021

Quizgenot voor in het kleinste

»

Spotcampagne op Vier

kamertje. Of voor ergens anders.

»

Tafeldisplays beschikbaar

Met de gloednieuwe De Slimste
Scheurkalender ter Wereld word je hoe
dan ook de slimste mens thuis.

(maximumvolume 12 ex.)
» Advertentie- en retailcampagne
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ASTROLOGIE
Gebruik de invloed van de sterren en planeten in je dagelijks leven
Carole Taylor

Astrologie geniet grote populariteit,

Carole Taylor is fulltime astrologe

Oktober 2020

vooral onder millennials. Onzekerheid

en geeft les, schrijft en werkt met

Ca. 256 blz. / 19 × 23 cm

over de toekomst brengt hen ertoe

cliënten. Ze haalde een master

Ca. € 29,99 (hardcover, full colour)
NUR 720 / 770 – Esoterie algemeen /

levenswijsheid te zoeken buiten de

in Mythologie, kosmologie en het

traditionele bronnen. Astrologie ont

heilige aan de Canterbury Christ

Psychologie algemeen

stond in samenlevingen waarin de

Church University en is decaan van

Omslagontwerp: DK

mens zichzelf zag als onderdeel van

de faculteit Astrologie, waar ze een

ISBN 978 90 223 3729 5

alles wat leeft, waarin alles onderling

fellowship kreeg. Carole werkt ook als

is verbonden en alles betekenis heeft.

auteur en redacteur mee aan het boek

Tegelijk is astrologie ook een heel

Journey Through Astrology.

praktische vorm van kennis. Ze toont
je de talenten en vaardigheden waar
over je beschikt en hoe je de beste
versie van jezelf kunt zijn, maar helpt
je ook nuttige strategieën te bedenken
in moeilijke perioden vol twijfel.
In dit boek kun je al deze lagen vinden.
Je leert aan de hand van je geboorte

»

Leer over de sterren en de
planeten en ontdek hoe je

horoscoop de sterrenbeelden,
planeten en astrologische huizen

astrologie kunt toepassen in je

interpreteren, waardoor je meer

dagelijks leven

inzicht in jezelf en de wereld om je

» Astrologie vormt een belangrijk
aspect van de opleving van

heen krijgt en bewuster in het leven

alternatieve spiritualiteit

zult staan. Je krijgt praktische tips
voor het aangaan en verbeteren van

»

Prachtig artwork, duidelijke

relaties, het omgaan met onzekerheid,

structuur en uitleg: de perfecte

het stimuleren van je verbeelding en

introductie in de wereld van de
astrologie

nog veel meer. Astrologie zet aan tot
zelfkennis en zelfreflectie, een beter

»

Dit boek wordt gepubliceerd in

begrip van wie je bent en waarom je

Brazilië, Duitsland, Spanje en

doet wat je doet. Astrologie begeleidt

Frankrijk en krijgt alleen maar

je naar de rijkdom van je innerlijke

positieve commentaren op

wereld, maar is ook een praktische

Amazon (UK en VS)

levensgids.
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WEVEN OP EEN HANDWEEFRAAM
Basistechnieken stap voor stap en 17 eigentijdse projecten
Mary Maddocks

Handwerk en DIY kennen een revival.

Weven op een handweefraam bevat

September 2020

In Weven op een handweefraam brengt

prachtige lifestylefoto’s en is geba

Ca. 160 blz. / 20 × 25 cm

textielkunstenares Mary Maddocks

seerd op de schoonheid van het bui

Ca. € 22,50 (paperback

het eeuwenoude weven naar de mo

tenleven. Het zal je inspireren om de

met flappen, full colour)

derne tijd. Alle technieken worden uit

natuur te verkennen, je creativiteit

NUR 474 – Handwerken

gelegd met stap-voor-stapinstructies

aan te spreken en een langzamere

Omslagontwerp:

en duidelijke foto’s, van het opspan

manier van leven te omarmen.

Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3744 8

nen van het weefraam tot het maken
van prachtige patronen. Iedereen kan

Als zestienjarige was Mary Maddocks

het leren, want het is een eenvoudige,

al gefascineerd door kleding en textiel

rustige en meditatieve handwerktech

en zodra ze het weven onder de knie

niek met weinig regels en oneindig

kreeg, werd ze er verliefd op. Na een

veel mogelijkheden.

carrière in de rechten die al haar tijd

Daarnaast vind je in dit boek zeven

opslokte, kocht ze vijf jaar geleden

tien op de natuur geïnspireerde

een klein handweefraam en heront

projecten, zoals een boekenlegger,

dekte haar passie. Al snel werd weven

placemats met herfstbladeren, een

een obsessie. Mary geeft workshops

wandkleed met zonsondergang

weven en heeft een eigen webshop.

of een schoudertas met vallende

Haar weefwerk is sterk beïnvloed

bloemblaadjes.

door natuurlijke texturen, kleuren en
patronen.

»

Eeuwenoude handwerktechniek
in een modern jasje

» Weven is door het trage ritme
een zachte en meditatieve
handwerktechniek, pure
mindfulness
»

Om te weven op een hand
weefraam heb je niet veel ruimte
of materiaal nodig

84

×

Culinair & lifestyle

×

HANDWERKEN IS HIP
Nu we met zijn allen meer dan ooit voor de computer zitten, is handwerken de ideale manier
om te ontstressen. Het is leuk om te doen, zelfs verslavend, en zodra je de techniek onder de knie
hebt, kun je unieke, mooie projecten creëren. Inspiratie vind je in deze mooie boeken.

Saara & Laura Huhta

Anna Alicia

Arounna Khounnoraj

Naaien
Scandinavische stijl

Tassen naaien

Punch needle

ISBN 978 90 223 3681 6

ISBN 978 90 223 3643 4

ISBN 978 90 223 3592 5

€ 22,50

€ 22,50

€ 30

De voordelen van handwerken
‘Bezig zijn met een ambacht is de ideale manier om meer in het moment
te leven en te onthaasten.
Daarnaast heeft een ambacht uitoefenen voordelen voor ons brein. We trainen er
onze aandacht en focus mee, en ook het werkgeheugen wordt extra aan het werk gezet.
Ook oefenen we er onze fijn-motorische vaardigheden mee, omdat ons hoofd en
onze handen moeten samenwerken.
Bovendien levert een creatieve hobby snel zichtbaar resultaat op. Dat geeft ons
zelfvertrouwen een boost en zorgt ervoor dat dopamine, het gelukshormoon,
op korte termijn wordt aangemaakt.
Met andere woorden, met een ambacht als hobby voelen we ons al snel
beloond en tevreden, en dus gelukkig.’
— Penelope Makris, klinisch psychologe bij Psychologen Praktijk Leuven
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Fanny Zedenius

Fanny Zedenius

Erika Knight

Macramé

Macramé 2

Breien voor starters

ISBN 978 90 223 3368 6

ISBN 978 90 223 3707 3

ISBN 978 90 02 25214 3

€ 19,99

€ 22,50

€ 22,50

Jennifer

Wendi Gratz

Cardenas Riggs

Leuke figuren borduren

Modern borduren

ISBN 978 90 223 3702 8

ISBN 978 90 223 3706 6

€ 19,99

€ 22,50

NOTITIES

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
E-BOOKS

September

Oktober

November

NIET IEDEREEN KAN

BRUNA

ETERNAL

EEN Bizon SCHIETEN

Hannelore Bedert

Steven Van Belleghem

Charlotte De Backer

E-book ISBN 978 94 604 1662 0

E-book ISBN 978 94 604 1658 3

E-book ISBN 978 94 604 1660 6

ZEG ME DAT IK OKÉ BEN
ALLES IS KROM

Marcel Hendrickx

Leen van den Berg

E-book ISBN 978 94 604 1659 0

E-book ISBN 978 94 6041 656 9

BLAUW DAT WEMELT
Inge Sierens
E-book ISBN 978 94 604 1657 6

90

Februari
IN HET HOOFD EN HART
VAN 10 TOPDOKTERS
Topdokters
E-book ISBN 978 94 604 1664 4

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
Juni

September

DE ZAAK MAGRITTE

NIET IEDEREEN KAN

GEZOND ETEN, GEZOND

Toni Coppers

EEN Bizon SCHIETEN

OUDER WORDEN KOOKBOEK

ISBN 978 90 223 3767 7

Charlotte De Backer

ISBN 978 90 223 3692 2

ISBN 978 90 223 3751 6

HOE OVERLEEF JE

WEVEN OP EEN HANDWEEFRAAM

DE GEZINSJUNGLE?

ALLES IS KROM

Mary Maddocks

Krist Pauwels

Leen van den Berg

ISBN 978 90 223 3744 8

ISBN 978 90 223 3739 4

ISBN 978 90 223 3748 6

EERSTE HULP BIJ CRISIS

ENKELE REIS REALITEIT

Ilse Nackaerts

Krist Pauwels

Ward Hulselmans

ISBN 978 90 223 3746 2

ISBN 978 90 223 3741 7

ISBN 978 90 223 3743 1

MOET JUST NIKS

SMAAKVOL
MOEDERPIJN

Elise Van de Poele

Karin Jacobs

ISBN 978 90 223 3758 5

ISBN 978 90 223 3716 5

CUPIDO
Kristiaan Vandenbussche
ISBN 978 90 223 3745 5

92

Oktober
COLA & PLATO

GELUK UIT DE OVEN

WERKBOEK HYPERVENTILATIE,

Veerle Visser-Vandewalle

Bake Off Vlaanderen

ANGST EN PANIEK

ISBN 978 90 223 3755 4

ISBN 978 90 223 3757 8

Katrien Geeraerts & Nicole Smit
ISBN 978 90 223 3768 4

BLOKKEN SCHEURKALENDER 2021

BRUNA

ISBN 978 90 223 3756 1

Hannelore Bedert

ZEG ME DAT IK OKÉ BEN

ISBN 978 90 223 3753 0

Marcel Hendrickx
ISBN 978 90 223 3750 9

STUDENTENKOOKBOEK
ISBN 978 90 223 3742 4

NA DE CRASH
Jutta Borms

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN

ISBN 978 90 223 3709 7

José Masschelin
ISBN 978 90 223 3734 9

URK
Matthias M.R. Declercq

DAGELIJKSE KOST

ISBN 978 90 223 3765 3

SCHEURKALENDER 2021
Jeroen Meus
ISBN 978 90 223 3737 0

DOE MAAR GEWOON
Annie Deleersnyder
ISBN 978 90 223 3708 0

Oktober (vervolg)

November

December

BLAUW DAT WEMELT

ETERNAL

Reizen Waes: Vlaanderen

Inge Sierens

Steven Van Belleghem

Tom Waes

ISBN 978 90 223 3749 3

ISBN 978 90 223 3738 7

ISBN 978 90 223 3736 3

ASTROLOGIE
Carole Taylor
ISBN 978 90 223 3729 5

MIGRAINE EN HOOFDPIJN
Christine Tobback &
dr. Elizabet Boon
ISBN 978 90 223 3759 2

DE SLIMSTE SCHEURKALENDER
TER WERELD 2021
ISBN 978 90 223 3754 7

94

Januari

Februari

HOMO ENERGETICUS

IN HET HOOFD EN HART

PRAKTIJKBOEK

VAN 10 TOPDOKTERS

Dr. Peter Aelbrecht

Topdokters

ISBN 978 90 223 3713 4

ISBN 978 90 223 3766 0
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