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HEKSEN

SLOW LIVING

Handboek voor een magisch leven

Creatieve inspiratie van > 50 influencers

Heksen, handboek voor een magisch leven
Prijs: €21,99
ISBN: 978-94-6314-103-1
Auteur: Joyce van Nispen
Illustrator: Valesca van Waveren

Het grote inspiratieboek, creatieve projecten
Prijs: €24,99
ISBN: 978-94-6314-107-9
Auteur: Eva Krebbers
Fotografie: Eva Krebbers

Leer hoe een heks leeft volgens de natuur en de
maancyclus. Met praktische inleidingen tot meer
zelfkennis door het gebruik van tarotkaarten,
handlezen, numerologie, pendelen en edelstenen.

De Maan van Overpeinzing
(deze wordt alleen gevierd bij volle
maan tussen 10 en 20 december)
Aangezien deze volle maan grofweg één keer in

MAANVIERINGEN

COVER NOG NIET
DEFINITIEF

De Maan van Transformatie
(tussen 12 oktober
en l0 november)
Voorbereiding om je focus van
buiten naar binnen te leggen
De Maan van Kracht
(tussen 10 november
en 10 december)
Kracht om datgene los te laten
wat je niet langer dient.

Jaarfeest Yule, 21 december
Start van de winter: de kortste dag en
langste nacht, waarbij de terugkomst van
het licht, de zon, wordt gevierd
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Eva Krebbers interviewt en fotografeert 50
verschillende creatieven om van hen een
bijzonder zelfmaakproject te leren.

MAANVIERING

De Maan van de Aanvang
(tussen 21 december en 19 januari)
Wat zijn jouw diepste wensen?

Jaarfeest Imbolc, 2 februari
Imbolc staat voor het prille begin: de
natuur begint zich klaar te maken voor
een nieuwe ronde

Jaarfeest Samhain,
31 oktober
De viering van het
heksennieuwjaar,
waarbij leven en dood
samenkomen
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De Maan van de Wijsheid
(tussen 19 januari en 18 februari)
Welk pad is het best om mijn wensen te realiseren?

MAANVIERING

COVER NOG NIET
DEFINITIEF

AN ODE TO SLOW LIVING, NATURE &
THE JOY OF CREATING

WAAROM EEN
BOEK?
ER IS TOCH YOU-TUBE!
You-tube filmpjes (en Pinterest) zijn ge-wel-dig,
laat ik dat voorop stellen. Ze zijn ideaal om snel
iets op te zoeken en eindeloos te herhalen om
bijvoorbeeld die ene breisteek onder de knie te
krijgen.

De Maan van de Voorouders
(tussen 12 september en 12 oktober)
Wat is van vroeger en wat is van mij?
Inzicht in wat er anders kan

Maar het zorgt er ook voor dat je weer online

De Maan van het Licht
(tussen 18 februari en 19 maart)
Welke van mijn wensen mogen het licht zien? Wat is
voor dit jaar en wat voor later?

bent, met alle afleidingen van dien. Om het
tastbare te promoten, is het logisch
om dit in een tastbare vorm te gieten; een boek!
Een boek dat er ook nog eens prachtig uit ziet,
waardoor je het wil laten pronken op tafel
en je er dus vaker naar zal grijpen.

Jaarfeest Mabon, 21 september
Start van de herfst. Het tweede
oogstfeest: het feest van vruchten en
noten. De kracht van de natuur
trekt zich weer terug in de aarde

Jaarfeest Ostara, 21 maart
Start van de lente, het eerste
vruchtbaarheidsfeest

AANPAK
VAN IDEE NAAR BOEK

MAANVIERINGEN

De Maan van het Geven
(tussen 15 juli en l4 augustus)
Tijd om te oogsten en de aarde te danken

Dit boek wordt ingedeeld in de seizoenen, zodat

MAANVIERING

je je per seizoen passend kan laten inspireren.

De Maan van de Liefde
(tussen 19 maart en 18 april)
Wat is er nodig voor de groei van mijn wensen?

De Maan van het Weten
(tussen 14 augustus en 12 september)
Plotseling inzicht of diep innerlijk weten

Uiteraard zijn er ook niet-seizoensgebonden
projecten (aangeduid met een sterretje bv) en een
aantal algemene hoofdstukken. Projecten die ik
zelf al heb gemaakt, zal ik zelf beschrijven en

Waarom dit boek?

fotograferen. Voor meer specialistische projecten
zoals bijvoorbeeld verven met planten,
blomsterkransen maken, vilten enz. ga ik op

Jaarfeest Beltane, 30 april
Het tweede vruchtbaarheidsfeest

Jaarfeest Lughnasadh, 31 juli
Het eerste oogstfeest:
het feest van het graan

Waar tot voor kort bepaalde bezigheden zoals
haken of bloemen drogen een nogal stoffig imago
hadden, staat er een nieuwe generatie op die de
breinaalden en weefgetouwen weer afstoft.
We leven in een wereld waarin alles steeds
sneller en digitaler wordt, en brengen veel van
onze tijd zittend door achter een lichtgevend
scherm.
Om hier tegenwicht aan te bieden, hebben steeds
meer mensen de behoefte aan het creëren van
iets concreets, aan bezig zijn met je handen, aan
verbinding, aan het leren van iets nieuws en
hiervan tastbaar resultaat zien.
Dit boek is een ideaal begin voor diegene (zoals
ikzelf) die heel veel verschillende dingen leuk
vinden, en overal even aan willen snuffelen.
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De Maan van Wasdom (tussen 17 juni en l5 juli)
Genieten en terugkijken naar de realisatie van je wensen tot nu toe

De Maan van de Terugkeer (tussen 18 april en 17 mei)
Inzicht in de cycli van het leven: heb vertrouwen.
Jaarfeest Litha, 21 juni
Start van de zomer:
de langste dag en
kortste nacht

De Maan van Expressie (tussen 17 mei en 16 juni)
Alle voorbereidingen voor je wensen zijn gedaan en in werking gezet;
waar moet je nog extra aandacht aan schenken?

Ik wil bijvoorbeeld graag weten hoe je zelf een
simpele muts breit, en leren welke bloemen je
het beste kan planten om te gebruiken voor het
verven van een stuk stof. Niet persé met de
ambitie om daar heel goed in te worden, of om
dat de rest van mijn leven te blijven doen. Nee,
gewoon omdat het plezier geeft, en fijn is om zelf
iets met je handen te maken en daar trots op te
zijn!
Misschien is het stiekem wel een soort vakantiedoe-boek voor volwassenen...

CREATING

bezoek bij een expert (met een groot aantal
volgers op social media) om haar te interviewen,
fotograferen en input te krijgen voor een DIY.

IS

Op deze manier wordt er meteen via social media,
vanuit alle specialismen, aandacht besteedt aan
dit boek.

LIVING

Idealiter komt dit boek na de
zomervakantie 2020 (oktober/november) in de

DOUBLY

winkel, wanneer de dagen donkerder worden en
de behoefte aan creëren groter.
Ook op tijd voor de feestperiode natuurlijk ;).

.

Dit boek biedt inspiratie, laat topjes van
verschillende creatieve ijsbergen zien en gaat je
vermoedelijk heel veel rust en voldoening
brengen.

EVA KREBBERS // MULTIPOTENTIALIST

I N H O U D

HET GROTE
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SALVADOR DALI

Eva Krebbers

Lavendelolie maken
Walnootport
Plantenschalen van cement
Plantafdrukken in klei
Kleding bedrukken met planten
Hanger van gejutte stokken/schelpen

HERFST
HAVE

CREATIEVE PROJECTEN

Zaaien voor droogbloemen
Een moestuin aanleggen (Makkelijke Moestuin)
Flowercrown (Anne van Midden - Midsommar)
Zwierige rok naaien
Vogelhuisje timmeren
Minimaliseren

WAAROM IK?
WAAROM NIET!
Opgeleid als psycholoog, werkzaam als fotograaf, oprichtster van een

WINTER
MEER

Pompoenen uitkerven
Schminken (Halloween- kinderen + volwassenen)
Wol verven met planten
Blomsterkrans van droogbloemen
Cosmetica van natuurprodukten
Chutneys
Sinaasappelguirlande
Kerstballen haken
Breien (met je eigen geverde wol)
Vilten (nat, prik, landschap
Papier scheppen

Eetclub
Social Sewing Club
Kledingruil
Leesclub
Tradities (Midsommar, Halloween, kerst)

atelier in vintage trouwjurken en een Social Sewing Club kun je mij een
Multipotentialist (iemand met veel verschillende interesses) pur sang
noemen. Ik miste zelf een boek waarbij niet meteen de diepte in werd
gedoken (zoals bv een heel boek over breien), maar waarin juist
verschillende onderwerpen worden aangestipt. Schrijven is iets wat ik
graag doe, vandaar mijn idee en wens om dit boek zelf te gaan realiseren.
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ADVENTKALENDER

DROMEN

Aftellen tot een heerlijke kerst

Wat dromen je vertellen

Adventkalender, aftellen tot een heerlijke kerst
Prijs: €17,50
ISBN: 978-94-6314-095-9
Auteur: Annemarieke Piers
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Met deze Adventkalender vol creatieve zelfmaakprojecten (zonder datum) kan je kersttijd niet
meer stuk. Jaar in, jaar uit.

Dromen, herinneren, opschrijven, uitleggen
Prijs: €17,99
ISBN: 978-94-6314-102-4
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Dit boek leert je dromen makkelijker te onthouden
en ze te duiden. Dromen kunnen je namelijk veel
over jezelf vertellen.
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POCKET WINTERBOEK

HAPPY NAILS

Het meest onderbelichte seizoen

Leer de mooiste nail art maken

Pocket Winterboek
Prijs: €14,99
ISBN: 978-94-6314-105-5

Happy nails, de ultieme guide voor fleeky nails
Prijs: €17,99
ISBN: 978-94-6314-101-7
Auteur: Justine Biesot

In de winter zie je andere vogels, andere dieren
en ruik je andere geuren dan in de lente, zomer en
herfst. Dit boekje leert je goed om je heen te kijken
en op de kleine dingen te letten.
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Justine Biesot, eigenaar van nail art bar The Happy
Toko, laat je stap voor stap zien hoe je een basismanicure doet, maar ook hoe je advanced nail art
op je nagels maakt.

COVER NOG NIET
DEFINITIEF
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SOEP, SOEPER, SOEPST
Vega soeprecepten uit de Soepkalender
Soep, soeper, soepst
101 vegetarische soepen
Prijs: €15,99
ISBN: 978-94-6314-096-6
Auteur: Anya van de Wetering (Kamer 465)
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Een remake van onze all time bestseller Soepkalender.
Maar dan in een ander jasje: de 101 beste en lekkerste
vegasoepen uit de kalender, gebundeld in een superleuk cadeautje voor de feestdagen.

