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BRENDA FUNT EN MARIEKE DE GROOT

Vast wel!

hoe minder vaak eten je meer energie geeft

Brenda Frunt schreef
eerder de bestseller
Goud op je Bord met
‘sportkok’ Erik te

Goed nieuws! Sinds kort kan bijna iedereen dagelijks naar de
supermarkt. Als we dat willen tenminste, want we kunnen
ook sushi afhalen, een pizza laten bezorgen of ons kwaad
maken op een broodje to go. En ja, sinds kort… want als we
de menselijke geschiedenis in een uur zouden uitdrukken
dan leven we pas drie tiende seconde in deze overvloed.
Maar er is ook minder goed nieuws. Want in diezelfde korte
tijd van overvloed heeft Nederland er ook bijna tien miljoen
chronisch zieken bijgekregen. En dan gaan we voor het
gemak nog even voorbij aan alle mensen die moe en prikkelbaar zijn. En daarmee hebben we niet alleen méér eten,
maar ook méér problemen gekregen. Dus hoe halveer je
jouw buikvet en verdubbel je jouw energie?
Met Vast wel! ontdek je de magie van periodiek vasten. Je
leert hoe je door minder vaak te eten, nuchter te bewegen
en anders te ademen juist méér energie krijgt. En dat is nog
maar het begin… Dus wil jij vet verbranden, vet genieten en
niet langer aan overvloed ten onder gaan? Dan is dit boek de
eerste stap naar een gezond en energierijk leven.

• met praktijkopdrachten en een stappenplan helpen we je op
weg naar twee tot drie gezonde eetmomenten per dag.
• inclusief 34 gluten- en zuivelvrije recepten ter inspiratie.
• volop praktische tips en down to earth informatie over periodiek vasten, je vetverbranding, hormonen, bewegen, je ademhaling en ontspanning.
• inclusief bijdragen van gastschrijvers Edward Blommaart,
Rineke Dijkinga, Siebe Hannosset, Koen de Jong, Richard de
Leth en Janneke Poort.
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Velthuis. Samen met
Marieke de Groot is
zij eigenaar van De Voedingsacademie. Met hun
achtergrond in voeding
en gezondheidswetenschappen coachen Brenda en Marieke mensen,
ook in het bedrijfsleven
en de (top)sport, op weg
naar meer energie, focus
en levensgeluk.
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Vast wel! | Brenda Funt en Marieke de Groot | omslag Ingrid Bockting | hardback, 192 pagina’s
19,5 x 24,6 cm | € 29,95 | ISBN 978 94 92798 97 8 | september 2021
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‘Piekeren heeft geen zin. Dit boek lezen wel.’

MARLEEN DERKS

Nooit meer
piekeren

BRAM BAKKER

Marleen Derks

HERZIENE
EDITIE

Reken in vijf stappen af met je innerlijke criticus
Marleen Derks (1971)
is psycholoog en grondlegger van de Piekerpoli.
Naast haar praktijk als

Dit boek levert in de eerste plaats inzicht in je eigen
gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Als je weet
hoe piekergedrag werkt, kun je het veranderen. Inzicht is
al genoeg om de verandering in werking te stellen. Met de
oefeningen en adviezen in dit boek, kun je jezelf met succes
ontpiekeren zodat je meer zelfvertrouwen hebt en helder
kunt overdenken hoe je iets wilt bereiken. Vanaf nu hoef je
niet meer in te vullen wat een ander van je denkt en maakt
het je niet meer uit wat iemand anders van je vindt.
Marleen Derks wist haar eigen chronische piekergedrag
succesvol te bestrijden. Omdat dit haar niet was gelukt
met bestaande therapieën, ontwikkelde zij op basis van
wetenschappelijk onderzoek haar eigen KEUZE methode,
waarmee ook jij in vijf stappen kunt afrekenen met je innerlijke ciriticus. Nooit meer piekeren bevat tips, oefeningen en
adviezen om van het piekeren af te komen. Het leert je om
jezelf te begrijpen, je eigen capaciteiten beter te gebruiken,
te zien wat belangrijk voor je is en op jezelf te vertrouwen.

Nooit
meer
piekeren

“Piekeren
heeft geen zin. Dit
boek lezen wel.”
BRAM BAKKER

Reken in vijf stappen af
met je innerlijke criticus
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psycholoog is zij actief
als supervisor, trainer en
spreker.
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Nooit meer piekeren | Marleen Derks | omslag Villa Grafica | paperback, 224 pagina’s
13,5 x 21,5 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92495 88 4 | september 2021
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BRAM BAKKER

Bram Bakker Gevoelsarm

Bram Bakker

Gevoelsarm
Een psychiater verlaat zijn vak

Gevoelsarm
Een psychiater verlaat zijn vak

Bram Bakker (Zwolle,
1963) werd opgeleid tot

‘De cowboy in de psychiatrie’ (de Volkskrant) wil geen psychiater meer zijn. Waarom verbreekt hij zijn haat-liefde verhouding met het vak en al zijn collega’s? Bram Bakker was een
bekende criticaster van de psychiatrie, maar benadrukte ook
steeds dat het een fantastisch vak is. Gaat de Nederlandse
psychiatrie hem missen? Of zal hij deze vergaande stap
ergens de komende jaren zelf gaan berouwen?
In het laatste jaar dat Bakker als geaccrediteerd psychiater
werkzaam was, ontstond ook de behoefte zich veel persoonlijker over de belangrijke thema’s in zijn werk te uiten. Want
wat deden de complexe situaties die hij tegenkwam met
hem als mens? Welke prijs vroeg de betrokkenheid bij de
mensen waar het allemaal om zou moeten draaien en hoe
past zijn levensverhaal daarbij?
Tientallen verhalen schreef hij over deze worsteling,
teksten die nu voor het eerst worden gepubliceerd. Het is
een terugblik op meer dan twintig veelbewogen jaren in de
psychiatrie. Niet boos of gefrustreerd, maar met mildheid,
compassie en veel rustiger dan hij ooit was.
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Gevoelsarm | Bram Bakker | omslag Sander Pinkse | paperback met flappen, 192 pagina’s
12,5 x 20 cm | € 20,00 | ISBN 978 94 992495 92 1 | november 2021

psychiater in de toenmalige Valeriuskliniek in
Amsterdam. Bram promoveerde in 2000 aan
de Vrije Universiteit op de
behandeling van paniekaanvallen.
Als psychiater was hij
werkzaam op zeer diverse plekken. In 2003
debuteerde hij als publicist met ‘Te gek om los te
lopen’. Sindsdien volgden
vele boeken, waaronder
de bestsellers ‘Verademing’ en ‘Runningtherapie’.
Bram is daarnaast actief
in de theaters, geeft boeken en podcasts uit en is
de initiatiefnemer achter
de Balanskliniek.
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IK BEN GEEN MAN!

n

DR. JANNEKE WITTEKOEK, CARDIOLOOG

Mirjam Kaijer

-

“Dit moet elke vrouw lezen!”

de
d’

Mirjam Kaijer

IK BEN
GEEN
MAN!

Ik ben geen
man!

Waarom zijn er zoveel vrouwen 				
met onverklaarde gezondheidsklachten?

‘Verplicht
leesvoer voor
iedere vrouw
(en hulpverlener)’
DR. JANNEKE WITTEKOEK,
CARDIOLOOG

Waarom zijn er zoveel vrouwen met
onverklaarde gezondheidsklachten?
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MIRJAM KAIJER

Ik ben geen man! | Mirjam Kaijer | omslag Villa Grafica | paperback, 272 pagina’s
17,5 x 24 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92798 99 2 | oktober 2021

Mirjam Kaijer,

Het sluipt erin, als een dief in de nacht... Steeds vaker denk
je: “Klopt dit wel? Ik heb een leuk leven en ben niet doodziek,
maar mijn lijf doet raar”. En dan zet je de volgende stap, je
gaat de medische molen in. Welkom in de wondere wereld
van de onbegrepen vrouwenklachten!
Na de onthutsende hoeveelheid reacties op haar rubriek
Diagnose in de krant gaat Mirjam op zoek naar antwoorden
op de vraag hoe het komt dat er zoveel vrouwen met onbegrepen gezondheidsklachten rondlopen. Klachten die
worden afgedaan als de overgang, burn-out, fybromyalgie,
het chronisch vermoeidheidssyndroom of gewoonweg met
de conclusie: ‘Het zit tussen je oren’.
Hoe kan het bestaan dat ruim 75 procent van de patiënten
met schildklierafwijkingen, reuma en andere autoimmuunziekten vrouw is en dat men nog altijd niet weet hoe dat
komt? Het antwoord is schokkend!

journalist, columnist en
oud-verpleegkundige,
schrijft op luchtige maar
treffende wijze over haar
zoektocht naar een diagnose; over de bureaucratie, de hiaten in ons
zorgsysteem, de korte
consulten en de foute
conclusies. Ze vertelt
hoe jaren later een onverwachte diagnose - en
een operatie in Amerika
- haar uiteindelijk op het
juiste pad brengt.

Ik ben geen man! laat zien waarom legio vrouwen nog altijd in
medisch niemandsland ronddolen. Dit boek is een pleidooi
voor meer persoonlijke geneeskunde en beter wetenschappelijk onderzoek naar man-vrouwverschillen in de zorg. Ik
ben geen man! is een aanrader voor elke hulpverlener en een
bemoedigend en inspirerend voorbeeld voor vrouwen die in
onze gezondheidszorg zijn verdwaald: geef nooit op!
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Met een voorwoord van Manu Keirse
christiaan rhodius

christiaan rhodius

Omdat we leven
Met zicht op het einde

(1977) werkte tijdens
zijn geneeskundestudie
als vrijwilliger in een
hospice. Daar groeide
zijn fascinatie voor
verbondenheid tussen
leven en dood. Sinds
2012 is hij als specialist

Met zicht op het einde

Omdat we leven | Christiaan Rhodius | omslag Sander Pinkse | gebonden, 160 pagina’s
12 x 20 cm | € 20,00 | ISBN 978 94 92495 93 8 | november 2021

Christiaan Rhodius

palliatieve zorg en de

Omdat we leven

Omdat we leven
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CHRISTIAAN RHODIUS

ouderengeneeskunde
verbonden aan Hospice
Bardo in Hoofddorp.
Samen met zijn vrouw en

Palliatieve zorg voltrekt zich in het overgangsgebied van
leven en dood. Zij draait maar om om één ding: zorgen
voor het leven als de dood (op termijn) onvermijdelijk is.
Aangezien ieder mens, elk leven anders is, kent palliatieve
zorg veel verschillende vormen en nuances. Omdat we
leven zet die veelzijdigheid in het licht.
De basis voor deze bundel zijn de blogs van Christiaan
Rhodius over zijn ervaringen als arts in het hospice en
het ziekenhuis. Over de ontmoetingen die hij had, de
gesprekken die hij voerde. Stiltes die mochten vallen.
Angst die werd geuit en zorg die kon worden verlicht.
Op elk blog volgt een reflectie. Zowel professionals,
vrijwilligers als nabestaanden belichten aspecten van
de palliatieve zorg die hen raken. Ten slotte wordt de
gelaagdheid van leven en dood voor u als lezer ook op
andere manieren voelbaar: in de bundel staan QR-codes
die leiden naar audiofragmenten en beeldmateriaal. Zo
krijgt de palliatieve zorg volop kleur en vormt deze bundel
een ode: omdat we leven met zicht op het einde.

vier kinderen woont hij
in Amsterdam.
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MENNO OOSTERHOFF

MENNO OOSTERHOff

IK zie anders
niks aan je
OVER PSYCHISCHE AANDOENINGEN
EN HET BREIN
MET EEN
VOORWOOR
D
VAN
DICK SWAAB
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Ik zie anders niets aan je | Menno Oosterhoff | omslag Hermen Grasman | Paperback, 256 pagina’s
14 x 21,5 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92495 97 6 | november 2021

Ik zie anders
niks aan je
Over psychische aandoeningen en het brein

Menno Oosterhoff is
(kinder- en jeugd) psychiater en werkte voor zijn
pensioen bij een grote
GGZ-instelling. Hij is initiatiefnemer van het OCD

Over psychiatrie bestaan veel misverstanden. Toen
Menno Oosterhoff – psychiater en auteur van de bestseller Vals alarm – ruim 35 jaar geleden begon in een
praktijk, stond hem nog niet helder voor de geest wat
het begrip behelst. In de loop der jaren is die mist opgetrokken.
In dit boek deelt hij zijn inzichten die een levenslange
ervaring als psychiater hem hebben opgeleverd. Hij
neemt vooroordelen weg, ontkracht mythes en heeft
talloze sprekende voorbeelden uit zijn eigen praktijk
waarmee hij zijn verhaal bekrachtigt.
‘Soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten’ is een
mooie uitspraak over geneeskunst. Beter begrip zorgt
voor meer troost en draagt bij aan minder (zelf)veroordeling en meer mildheid. Begrip, troost en mildheid bevorderen. Dat is, zegt Menno Oosterhoff, het doel van zijn
boek.

Vals alarm
978 94 91729 68 3

Netwerk, www.dwang.eu
en schrijft columns in
Medisch Contact. Van zijn
boek Vals alarm, over
dwangstoornissen, zijn
meer dan 10.000 exemplaren verkocht.
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ANNE-MEI THE

Anne-Mei The

Het blijven mensen

Dementie anders bezien

Anne-Mei The

Het blijven mensen
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Het blijven
mensen
Anne-Mei The doet al
twintig jaar onderzoek
naar de leefwereld van
mensen met dementie,

Dementie anders bezien

Het blijven mensen | Anne-Mei The | omslag Annelies Dollekamp | gebonden, 128 pagina’s
12,5 x 20 cm | € 17,99 | ISBN 978 94 92495 98 3 | januari 2021

Niet meer als volwaardig gezien en behandeld worden.
Dit is het grote verdriet van mensen met dementie en hun
geliefden. Het zijn de dagelijkse confrontaties hiermee die
zo’n pijn doen en tot een neerwaartse spiraal leiden.
In Het blijven mensen legt Anne-Mei The de grote maatschappelijke weeffout bij de aanpak van dementie bloot: het
bestaande beeld van volksziekte nummer 1 is dat mensen
louter willoze slachtoffers zijn van hun breinaandoening.
Hierdoor ontstaat angst en afstand tot de ‘gewone wereld’.
Dit veroorzaakt onnodig leed. Het wordt tijd dat we het
beeld bijstellen, dat we een brug slaan naar mensen met
dementie en het gewone leven.
Zo’n ander beeld – minder patiënt met problemen, meer
mens met mogelijkheden – is niet vrijblijvend. Als we anders
kijken, wordt duidelijk dat er ook anders moet worden
gehandeld. Daarmee biedt Anne-Mei The een hoopvol, maar
ook realistisch perspectief op de omgang met dementie in
onze samenleving.
Deze Sociale Benadering Dementie kent veel winnaars. Een
prettiger leven van mensen met dementie en hun geliefden.
Maar het heeft ook een positief effect op professionals, de
overspannen zorgarbeidsmarkt en de uit de pan rijzende
kosten in de langdurige zorg.

thuis en in het verpleeghuis. Als auteur brak ze
door bij het grote publiek
met de bestseller In de
wachtkamer van de dood,
over het dagelijkse leven
in het verpleeghuis. The
laat het niet bij onderzoek, ze zet ook nieuwe
praktijken neer: met
haar bedrijf Tao of Care
en als bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en
Dementie aan de VU.
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André van Kats volgde de verrichtingen van

Geactualiseerde editie

Abdi
Nageeye
een jaar lang op de voet, reisde
ANDRE
VAN KATS

Abdi Nageeye

met hem mee naar onder meer Boston, Eldoret
(Kenia) en Berlijn en sprak uitgebreid met de
Genomineerd
voor de
Nico Scheepmaker
Beker voor
sportboek
van het jaar

atleet
zijn
veelbewogen jeugd. Dit boek
Atleet over
zonder
grenzen
geeft een inkijk in het bijzondere bestaan
van Nederlands beste langeafstandsloper en
een blik achter de schermen van een van de

koningsklassen van de atletiek. Bovenal is het
een verhaal over een zoektocht naar een betere

Van André van Kats

toekomst van een atleet zonder grenzen, die

(1984) verscheen eerder

Atleet Abdi Nageeye
zorgde
vastberaden
zijn(Mogadishu,
eigen weg1989)
kiest.
Hettijdens
gaatde
over

Leven met Feyenoord,

Olympische Spelen in Japan voor een daverende verrassing
de
gevaren onderweg, de dunne lijn tussen
door voor Nederland de zilveren medaille te winnen op de
marathon.
beelden
eindsprint,
waarbij hij zijn
slagen
enDefalen
envan
dezijn
route
naar vrijheid,
in
goede vriend Bashir Abdi aan brons hielp, gingen de wereld
zowel de marathon als het leven zelf.
over.
Aan deze prestatie ging een bijzonder verhaal vooraf. Nadat
Nageeye op jonge leeftijd in Den Helder terechtkwam, volgde
Met een voorwoord door Eliud Kipchoge,
een wonderlijke en bij vlagen levensgevaarlijke reis die hem
wereldrecordhouder
enbracht.
olympisch kampioen
in Syrië, Somalië en Ethiopië
André van Kats volgde de verrichtingen van Abdi Nageeye
op
de marathon.
meer dan een jaar lang op de voet, reisde met hem mee
naar Boston, Eldoret (Kenia) en Berlijn en sprak uitgebreid
met de atleet over zijn veelbewogen jeugd. Dit boek geeft
een inkijk in het bijzondere bestaan van Nederlands beste
uitgeverijlucht.nl
langeafstandsloper en een blik achter de schermen van de
atletiek. Bovenal is het een verhaal over een zoektocht naar
een betere toekomst van een atleet zonder grenzen, die vastberaden zijn eigen weg kiest. In deze geactualiseerde versie is
tevens een uitgebreide terugblik te lezen op het olympische
Lucht.Abdi.Omslag.indd
1
succes en de lange
weg er naartoe.
Met een voorwoord door Eliud Kipchoge (tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder op de marathon) en
nawoord door Bashir Abdi.
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het boek BOSKAMP –
dat werd onderscheiden
met de publieksprijs
Helden Sportboek van
het Jaar.
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Abdi Nageeye | André van Kats | paperback 228 pagina’s
13,5 x 21 cm | € 20,00 | ISBN 978 94 92495 90 7 | november 2021
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Van de auteur van Hoe word ik een
supervetverbrander (meer dan 10.000 ex. verkocht)
en Ook leuke meisjes worden vijftig

MAAIKE DE VRIES

Burn baby
burn

Minder kilo’s, meer energie met 				
de Metabole Methode

Van de auteur van
Hoe word ik een Supervetverbrander

Gezondheidsweten-

Als je tobt met je gewicht of energiebalans dan ben je niet
de enige, want veel mensen willen graag afvallen of voelen
zich niet fit. Ze hebben met teleurstellend resultaat vaak al
meerdere diëten geprobeerd, die bij aanvang voor een beetje
gewichtsverlies zorgden maar op de lange termijn niets
hielpen en moeilijk vol waren te houden.
Maar hoe dan wel?
Dr. Maaike de Vries vertelt in Burn Baby Burn hoe jij je
lichaamseigen vetten verbrandt, op die manier kilo’s verliest
en volop energie wint. Met een paar simpele trucs laat zij
zien hoe je ervoor zorgt dat je biologie zich niet tegen je
keert maar juist vóór je werkt. En dit zonder honger, op een
manier die bij je past en dus ook goed vol te houden is!
Met de Metabole Methode van Burn Baby Burn slinkt je taille
zienderogen, verdwijnen kilo’s als sneeuw voor de zon en
krijg je als bonus blijvend meer energie.

schapper dr. Maaike de
Vries (1972) is bestsellerauteur van onder andere Hoe word ik een Supervetverbrander (2018), Zo
werkt de zorg in Nederland
(2014) en co-auteur van
Ook Leuke Meisjes Worden
Vijftig (2020). Maaike is
eigenaar van Springh,
waar zij bedrijven adviseert op het gebied van
innovatie en strategie in
de zorg. Ze treedt regelmatig op als dagvoorzitter of spreker en is
daarnaast professioneel
toezichthouder in de
gezondheidszorg. Maaike
is gek op schrijven, hardlopen en bodypump, is
getrouwd en heeft twee
volwassen kinderen.
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Burn baby burn | Maaike de Vries | omslag Barbara van Ruyven | paperback, 224 pagina’s
13,5 x 21,5 cm | € 21,99 | ISBN 978 94 92495 99 0 | januari 2022

Hoe word ik een supervetverbrander
978 94 92798 08 4
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ONDER REDACTIE VAN WILLIAM CORTVRIENDT

FABIO D’AGATA, WILLIAM CORTVRIENDT,
CAROLIEN HOVENIER, KOEN DE JONG, ALINE KRUIT,
BJARNE TIMONEN EN INES VON ROSENSTIEL

Met bijdragen van

HET
HANDBOEK
BIJ
KANKER

Het handboek
bij kanker
Over wat je zelf kunt doen als je kanker hebt

William Cortvriendt

Over wat je zelf kunt
doen als je kanker hebt

WILLIAM
CORTVRIENDT
Onder redactie van
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Het handboek bij kanker | onder redactie van William Cortvriendt | omslag Villa Grafica |
paperback, 256 pagina’s | 15 x 22 cm | € 23,99 | ISBN 978 94 92495 95 2 | januari 2022

(1956) heeft na het
afronden van zijn artsen

Kanker is over het algemeen een van de meest angstaanjagende diagnoses die een mens kan krijgen. Maar
ondanks dat onze medische wetenschap tot de beste
ter wereld behoort en behandelingen als bestraling en
chemotherapie in Nederland en België goed geregeld zijn,
wordt vaak een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling gemist: de aanpassing van bepaalde onderdelen
van je leefstijl. Steeds meer onderzoeken laten zien dat
maatregelen, zoals beïnvloeding van je stressniveau, de
mate waarin we bewegen, de hoeveelheid en kwaliteit van
je slaap en het gericht aanpakken van onderdelen van je
voeding, niet alleen de kwaliteit van leven bij kanker sterk
kunnen verbeteren, maar ook je kans op overleving. En in
sommige gevallen zelfs genezing.
Terwijl William Cortvriendts eerdere boek Kankervrij
de wetenschappelijk basis aanreikt voor het gericht
aanpassen van onderdelen van onze leefstijl, geeft Het
handboek bij kanker vooral de praktische handvatten en
begeleiding bij het toepassen ervan.
In toenemende mate zijn kankerspecialisten het erover
eens dat een optimale behandeling van kanker slechts
compleet en optimaal is met een gerichte aanpak van
je leefstijl. Met bijdragen van Fabio D’Agata, Carolien
Hovenier, Koen de Jong, Aline Kruit, Bjarne Timonen en
Ines Von Rosenstiel.

studie bij verschillende
medische organisaties
directiefuncties vervuld.
Ook werkte hij als
consultant bij McKinsey
& Company en werd een
veelgevraagd adviseur.
Hij is tevens auteur van
diverse bestsellers over
de relatie tussen leefstijl,
gezondheid en ziekte.

Kankervrij
978 94 92793 72 3
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THOMAS MACKEN

Bewegen
begrijpen

Thomas Macken is
longarts in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis met
als specialisatie longgeneeskunde. Thomas
heeft veel ervaring in
onderzoek naar bewegen
en inspanning.

Alles wat je zou willen weten over een goede
conditie, gezond bewegen en beter sporten, met
uitleg over ademhaling, spieren en hart

Bewegen begrijpen neemt de lezer mee in kennis over
bewegen: van de basis over ademhaling, hart en spieren
naar de verschillende vormen van training en meten van
fitheid. Is het altijd gezond meer te bewegen? Is fitheid
nodig voor een langer leven? Wat is de waarde van het
meten van de conditie? Hoe houd je een bewegend leven
vol? De luchtige opzet maakt het boek geen opsomming
van theorie, maar een aantrekkelijke gids voor iedereen
die het eigen lichaam tijdens inspanning wil begrijpen en
gezond wil leven.
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Bewegen begrijpen | Thomas Macken| omslag Joost van Lierop | paperback, 200 pagina’s |
13 x 21 cm | €20,00 | ISBN 978 94 92495 96 9 | januari 2022

|23

REEDS VERSCHENEN
Uitgeverij Lucht
E info@uitgeverijlucht.nl
www.uitgeverijlucht.nl
PR & Marketing
Michiel van der Velde
michielvdv@uitgeverijlucht.nl

Bevrijd van pijn
Louis Zantema
978 94 92798 91 6

VERTEGENWOORDIGING NEDERLAND
bureau boek
Michiel Boek
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
06 36591427
verkoop@bureauboek.nl
VERTEGENWOORDIGING BELGIË

Groeien door te delen
Allard Droste
978 94 92798 85 5

Mythras Books BV
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
België
Tel. +32 3 361 29 93
E info@mythrasbooks.be
www.mythrasbooks.be
Verkoop binnendienst
Pieter Geelen
Ingrid Van de Vloet
bestellingen@mythrasbooks.be
T +32 3 361 29 93

Ik mag niet bang zijn
Sanne Winchester
978 94 92495 86 0

Verkoop buitendienst
Joeri Dewallef
T. +32 470 65 13 94
E joeri.dewallef@mythrasbooks.be
PR & marketing
Annelies Dyck
T +32 494 27 72 17
E annelies.dyck@mythrasbooks.be
Eva Van Ootegem
T +32 491 06 65 30
E eva.vanootegem@mythrasbooks.be

Lust als last
Herm Kisjes en
Matthijs Kruk
978 94 92798 98 5

Prijzen inclusief btw. Prijswijzigingen en
verschijningsdata voorbehouden.

