Najaar 2022

Beste lezer,
Wist je al dat lezers langer leven? Tot wel 23 maanden extra. Een hoofdstuk per dag
volstaat al. Op www.lannoo.com kom je meer te weten over dit bijzondere fenomeen.
Je ontdekt er ook nog tal van andere wijsheden over lezers en lezen #leesmetonsmee.
Wil je er liever meteen mee starten, met dat lezen, dan bevelen we met plezier een aantal
titels aan die dit najaar verschijnen.
Atlas van ons brein is een schitterend geïllustreerd naslagwerk waarin Lara Wieringa ons
meeneemt op ontdekking door onze eigen hersenen. Lara Wieringa wordt gezien als een
van de meest beloftevolle jonge neurowetenschappers wereldwijd.
In haar nieuwe boek Zelfzorg duidt bestsellerauteur Nina Mouton resoluut op het belang
van diepere zelfliefde, veerkracht en innerlijke rust.
Piet Huysentruyt is nog lang niet uitverteld. De bekendste tv-kok van Vlaanderen brengt
in Piet ongezouten zijn levensverhaal met vele mooie anekdotes. Tegelijkertijd verschijnt
Piet Gepeperd, het nieuwste kookboek van de chef, waarin hij de belangrijkste recepten
die zijn leven typeren heeft neergeschreven.
Exact 50 jaar geleden verscheen Menslief, ik hou van jou, dé tijdloze klassieker van
Phil Bosmans. Om die verjaardag te vieren geven we een nieuwe, hedendaagse editie van
het boek uit. De teksten inspireren al jarenlang talloze lezers en met deze nieuwe editie
hopen we nog meer lezers en liefhebbers te bereiken.
Bekroond met Prentenboek van het Jaar 2023 belooft Maximiliaan Modderman geeft een
feestje opnieuw voorleesplezier voor zowel jong als oud. Met rijkelijke prenten en veel
fantasie tovert Maximiliaan ook een feestje bij jou thuis! En nu is er ook een versie met
voorleespopje.
Stinkhond in de sneeuw is het tiende deel in de geliefde stinkhond-reeks voor eerste
lezers. Deze keer gaat hij samen met Plattekat skiën, maar een reis zonder uitdagingen
wordt het zeker niet! Om de serie te vieren, voorzien we leuk POS-materiaal om de winkel
mooi aan te kleden en is Plattekat binnenkort ook in knuffelvorm beschikbaar.
Met deze titels en nog vele andere staan we klaar om er samen met jou een succesvol
najaar van te maken.
Namens de hele uitgeverij,
Katrien Beeusaert
Directeur

Geschiedenis
& Wetenschap

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

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

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Het menselijk brein spreekt enorm tot
de verbeelding, maar het doorgronden
is niet evident. De overzichtelijke
opbouw en de vele originele
illustraties
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste
dode nodig om
de politiek
van Atlas van ons brein
maken
het
wakker te schudden.’
onderwerp heel toegankelijk en
gemakkelijker te begrijpen. ’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Guus Neirinck – Hoofd Digitale Marketing

Marketing
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

Dirma

Lara

Hersenwetenschapper Lara Wierenga
en information designer Dirma Janse
maken samen de schitterende

‘Lara is een van dé beloftevolle jonge neurowetenschappers.
Ze stelt uitdagende vragen, gebruikt de meest innovatieve
onderzoekstechnieken en weet haar complexe werk ook nog
eens begrijpelijk te maken voor een groot publiek.’
Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden
en de Erasmus Universiteit Rotterdam

‘De visualisaties van Dirma verhelderen, intrigeren en
verrassen. Ze slaagt erin om de meest ingewikkelde materie
prachtig uit te beelden. De afwisseling van tekst, illustraties
en infographics in de “Atlas van ons brein” werkt verslavend.’
Anne-Marije Vendeville, art director bij NRC

9 789401 481724

Lara Wierenga & Dirma Janse

Atlas van ons brein
Een visuele reis door de hersenen
€ 39,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 250 x 25 mm | ca. 264 pp. | nur 870
isbn 978 94 014 8172 4 | Themacode: PDZ, PSAN, PSX

ɝ

De meest recente en fascinerende inzichten over onze
hersenen toegankelijk verteld en prachtig weergegeven

ɝ

Unieke samenwerking tussen een neurowetenschapper
(Universiteit Leiden) en een information designer (o.a. TU Delft)

ɝ

Lara Wierenga wordt gezien als een van dé beloftevolle
toponderzoekers van het moment

Neurowetenschapper Lara Wierenga en grafisch
ontwerper Dirma Janse slaan de handen in
elkaar voor een uniek boekproject. Hun doel:
het brede publiek kennis laten maken met de
wonderlijke machine die ons brein is.
Aan de hand van 30 boeiende breinvragen en
honderden fascinerende illustraties en info
graphics nemen ze je mee op een grafische
ontdekkingstocht langs het menselijk brein.
Dankzij de originele vormgeving en talloze
leuke weetjes maken ze de complexe brein
wetenschappen inzichtelijk voor jong en oud.
Enkele breinvragen die beantwoord worden:
–
–
–
–
–
–
–

Hoe is ons brein opgebouwd?
Hoe ontwikkelt het brein zich voor en na de
geboorte?
Wat maakt het puberbrein zo bijzonder?
Waarom takelt het brein af?
Hoe verschillen mannen- en vrouwenbreinen?
Zien we ‘intelligentie’ of ‘talent’ in het brein?
Hoe beïnvloeden sociale media de
hersenonwikkeling?

Lara Wierenga is neurowetenschapper en universitair docent aan de Universiteit Leiden.
Ze is gespecialiseerd in de hersenontwikkeling bij kinderen. In haar werk onderzoekt
ze onder andere waarom jongens vaker
ADHD hebben dan meisjes, wat muzieklessen ons leren over hoe de hersenen groeien
en wat onze eerste liefde vertelt over de
werking van het puberbrein.
Dirma Janse is grafisch ontwerper en gespecialiseerd in infographics en wetenschappelijke visualisaties. In haar werk zoekt
ze naar visuele oplossingen om complexe
informatie overzichtelijk te maken voor een
breed publiek. Ze is docent Science Vision
aan de TU Delft en werkt onder andere voor
NRC.

Marketing
ɝ
ɝ

ɝ
ɝ

Grote boekpresentatie in Nederland en
België
Veel media-aandacht verwacht in zowel
de geschreven media – print en online –
als op radio en televisie
Lezingen bij verschillende relevante
organisaties in Nederland en België
Grote socialmediacampagne
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Populaire wetenschap

Een indrukwekkende visuele
reis door het menselijk brein

Scan deze code voor een
filmpje met de auteurs

Tientallen boeiende vragen over ons brein

264 bladzijden vol weetjes en informatie

Met verhelderende illustraties en infographics

Originele visualisaties om ons brein écht te ontdekken

9 789401 485418

Sofie Claerhout

Dader onbekend
Het Y-chromosoom als sleutel tot onopgeloste moordzaken
€ 22,99 | oktober 2022
paperback | 230 x 150 x 22 mm | ca. 288 pp. | nur 339/910
isbn 978 94 014 8541 8 | Themacode: DNXC, PSAK | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Forensisch geneticus Sofie Claerhout kan daders identificeren
aan de hand van het DNA van hun (verre) familieleden,
met haar internationaal bekroonde ‘CSY’-methode

ɝ

Voor true crime-fanaten: ontleedt meer dan 20 – lopende én
opgeloste – moordzaken uit o.a. België en Nederland

ɝ

Met bijdragen van experts als geneticus Jean-Jacques
Cassiman en misdaadjournalist Faroek Özgünes

Moordenaars laten sporen na. En hoewel
misdaadseries je doen geloven dat DNA je in
een-twee-drie naar een dader leidt, is de
werkelijkheid veel complexer dan dat. Wanneer
een dader sporen achterlaat op een plaats
delict, kunnen speurders die door een databank
van veroordeelden en verdachten halen. Geen
identieke match en geen andere bewijzen? Dan
lonkt de stempel ‘cold case’.

Sofie Claerhout is de eerste Belgische doctor
in de forensische genetica. Met haar
grensverleggende onderzoek won zij de
Vlaamse PhD Cup, en de hoofdprijs op het
Wereldcongres voor forensisch onderzoek
in Praag.

Maar dat is buiten geneticus Sofie Claerhout
gerekend. Zij ontwikkelde een efficiënte manier
om via het mannelijke Y-chromosoom de familieleden van een dader te identificeren, en zo een
nieuwe poel van verdachten aan te boren.
Dader onbekend dompelt je onder in de donkere
wereld van forensisch onderzoek en
onopgeloste moordzaken, met als lichtpuntje
de gedrevenheid van een jonge wetenschapster.

© Kevin Faingnaert

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
SofieClaerhout
CSY-leuven.be
Socialmediacampagne

Meer info over het boek?
Scan deze code
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Populaire wetenschap

Ontdek hoe baanbrekend
DNA-onderzoek vastgelopen
moordzaken kan oplossen

9 789401 486415

Wendy Wauters

De geuren van de kathedraal
De overweldigende 16de eeuw in Antwerpen
€ 34,99 | januari 2023
hardcover | 240 x 155 x 28 mm | ca. 368 pp. | nur 680
isbn 978 94 014 8641 5 | Themacode: NHDL, 1DDB-BE-FAA, 3MD, NHTB, 1DDB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Literaire non-fictie die je meeneemt naar dé hotspot
van de 16de eeuw: de kathedraal van Antwerpen

ɝ

Over de geuren (stank!), kleuren (allesbehalve wit!)
en klanken (lawaai!) van de kathedraal

ɝ

Voor de lezers van Michael Pye (Antwerpen)
en Jeroen Olyslaegers (Wildevrouw)

Waarom durfden de Antwerpenaren op
zomerdagen hun kathedraal niet in?
Beschermde wierook echt tegen de pest?
En wat waren de drie vrouwen van plan die
afgehakte vingers onder het altaar verstopten?
Wendy Wauters laat je 16de-eeuws Antwerpen
ontdekken op geheel unieke wijze, met name
door de ogen, oren en neus van de mensen van
toen. Het kloppende hart van de stad was de
kathedraal, waar diepgelovige parochianen het
pad kruisten met koekenbakkers, hondenslagers
en veehandelaars. Niet meteen wat je van een
religieuze ruimte verwacht? Wacht tot je leest
over het gekmakende heen-en-weer-geloop bij
de tientallen zijaltaren, terwijl de lijkgeur uit de
grafputten opsteeg.

Wendy Wauters is doctor in de kunstwetenschappen (KU Leuven) met een bekroond
proefschrift over de belevingswereld van de
middeleeuwse kerkganger. Na een carrière
als art director in de reclamesector ging ze
aan de slag bij het Leuvense museum en
expertisecentrum voor religieuze kunst en
cultuur PARCUM. Ze is een veelgevraagd
spreker en houdt ervan om de kleine
verhalen van de 16de eeuw voor het
voetlicht te brengen.

Dit boek is een duizelingwekkende zintuiglijke
ervaring en biedt een totaal nieuwe kijk op
de gloriejaren van Antwerpen. Het laatste
hoofdstuk sleurt je zelfs mee naar 20 augustus
1566, die fatale zomerdag waarop ook de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ten prooi viel
aan de Beeldenstorm.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Voorpublicatie mogelijk
Unieke boekvoorstelling op locatie en
grote lezingenreeks in Vlaanderen en
Nederland
Socialmediacampagne
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Geschiedenis

Beleef de zinderende
16de eeuw alsof je er
zelf bij was

‘Dit MOET een publieksboek worden.’
Interne Keuken (Radio 1) over het proefschrift
dat aan de basis ligt van dit boek

9 789401 486460

Kevin Gony & Natasja Peeters (red.)

Filips II en de strijd om Europa
€ 34,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 24 mm | ca. 320 pp. | nur 680
isbn 978 94 014 8646 0 (NL), isbn 978 23 902 5211 5 (FR) | Themacode: NHDN, NHWF, 3MDQ-NL-D, 1D
E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Nieuw standaardwerk over de 16de eeuw en de Opstand in de
Nederlanden

ɝ

De Spaanse koning Filips II is een van de sleutelfiguren uit onze
geschiedenis

ɝ

23 experts en talrijke kleurenillustraties schetsen een levendig
beeld van een omstreden vorst en zijn erfenis op de Lage Landen

Filips II is een van de meest bepalende figuren
uit de geschiedenis van de Nederlanden.
Zijn beleid, gekleurd door religieus fanatisme,
koppig micromanagement en een doorgedreven
centralisatiepolitiek, leidde tot de scheiding van
de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
Ook Europa en een groot deel van de rest van
de wereld ondergingen tijdens de 16de eeuw de
invloed van Filips’ streven om zijn dynastieke
erfenis bij elkaar te houden en het katholieke
geloof te verdedigen. Met pen en inkt als het
kon, met de hellebaard, het kanon en de brandstapel als het moest.
In dit rijk geïllustreerde en fraai vormgegeven
boek verzamelen 23 experts de meest recente
kennis over de woelige, veranderende wereld
van Filips II en zijn erfenis op België en
Nederland.

Marketing
ɝ
ɝ

De hoofdredacteuren zijn beschikbaar
voor interviews.
Boekvoorstelling i.s.m. War Heritage
Institute

15
Geschiedenis

De turbulente wereld van
Filips II, de machtigste man
van Europa

De bijdragen in dit boek komen onder meer van
prof. Raymond Fagel (Universiteit Leiden),
prof. em. Gustaaf Janssens (Rijksarchief/
KU Leuven), dr. Leen Kelchtermans (Phoebus Foundation), prof. Bram De Ridder (KU
Leuven) en prof. Yolanda Rodríguez Pérez
(Universiteit van Amsterdam).
Onder redactie van Kevin Gony, historicus en
onderzoeker bij het War Heritage Institute
en Natasja Peeters, doctor in de kunst
geschiedenis en directrice van de collecties
van het WHI.

9 789401 487900

Goedele De Keersmaeker & Dries Lesage

Conflict en samenwerking
Internationale politiek van 1815 tot heden
€ 42,50 | september 2022
hardcover | 240 x 170 x 45 mm | ca. 550 pp. | nur 697
isbn 978 94 014 8790 0 | Themacode: JP | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Internationale politiek van het Congres van Wenen tot
de Russisch-Oekraïense oorlog

ɝ

Anatomie van oorlog en vrede

ɝ

Inzichtelijke verbanden in de opkomst en ondergang van
grootmachten

Waarom slagen grootmachten er soms in om
samen te werken terwijl ze op andere momenten
in bloedige conflicten verwikkeld raken, zoals
de oorlog die Rusland ontketende in Oekraïne?
Welke rol spelen organisaties als de VN Veiligheidsraad en de NAVO? Welke lessen kunnen
we uit de geschiedenis trekken om de actualiteit
te beoordelen, ondanks de belangrijke verschillen met het verleden? Conflict en samenwerking
buigt zich over deze en andere vragen, die
historici en politieke wetenschappers al
decennia lang boeien.
Het boek beschrijft de internationale betrekkingen vanaf het einde van de napoleontische
oorlogen tot aan de meest recente evoluties
zoals de opkomst van China en de oorlog in
Oekraïne. Het accent ligt op de politiek van de
grote mogendheden vanwege hun bepalende
rol op het internationale spelbord. De auteurs
zoeken een antwoord op de vraag waarom er
in bepaalde periodes vrede en stabiliteit was,
en beschrijven de opkomst en ondergang van
grootmachten.

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Voorpublicatie mogelijk

17

Dries Lesage en Goedele De Keersmaeker
zijn als professor verbonden aan het Gents
Instituut voor Internationale Studies van
de Universiteit Gent en doceren onder
meer ‘Geschiedenis van de Wereldpolitiek’
en ‘Theorie van de Internationale
Betrekkingen’.

Geschiedenis

Hoe we de oorlog in Oekraïne
beter kunnen begrijpen

9 789401 428743

Geert Sels

Kunst voor das Reich
Op zoek naar naziroofkunst uit België
€ 34,99 | oktober 2022
hardcover | met kleurenillustraties | 240 x 155 x 33 mm | ca. 432 pp. | nur 680
isbn 978 94 014 2874 3 (NL), isbn 978 23 902 5218 4 (FR) | Themacode: NHWR7, 1DDB, ABK
E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Journalist Geert Sels beet zich 8 jaar vast in de gigantische
kunstroof tijdens WO II

ɝ

Doorgedreven speurwerk en een scherpe pen leggen een
onaangename waarheid bloot

ɝ

Veel media-aandacht verwacht: na dit boek zal België eindelijk
werk moeten maken van een restitutiebeleid

Tijdens WO II vond er een immense kunst
drainage naar nazi-Duitsland plaats. Voor het
eerst wordt dat verhaal voor België verteld.
Hoe konden schilderijen van Memling, Brueghel
en Jordaens zomaar verdwijnen? De nazi’s
haalden woningen leeg, roofden en spendeerden miljoenen Reichsmark om kunst te kopen.

19

Geert Sels is 25 jaar cultuurredacteur van
De Standaard. Daarnaast is hij geasso
cieerd onderzoeker van het Cegesoma.
Voor een reeks over naziroofkunst kreeg
hij in 2014 de prijs voor onderzoeks
journalistiek De Loep.

Na 8 jaar onderzoek legt Geert Sels de puzzelstukken bij elkaar die hij aantrof in archieven in
Parijs, Den Haag, Koblenz en overal in België.
Verzamelaars, handelaars en veilinghuizen
gingen zonder veel reserves mee in de kunstverwerving van de nazi’s.
Dit boek brengt de trafieken in kaart waarlangs
de kunst het land verliet. Schilderijen uit België
vonden hun weg naar het Louvre, Tate Modern,
het Getty Museum of de Yale Art Gallery. Zelfs
Rusland blijkt nog altijd kunst te hebben die na
de oorlog naar België had moeten terugkeren.
Andere werken kwamen wel terug en hangen nu
in Belgische musea, zonder dat de rechtmatige
eigenaars werden opgespoord.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
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De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Veel persaandacht verwacht
Grote boekvoorstelling en lezingenreeks
Socialmediacampagne

‘In tegenstelling tot andere landen
is België pijnlijk passief gebleven
inzake naziroofkunst. Dit boek zal
een stresstest zijn voor het systeem.
Vergeten dossiers komen bloot te
liggen, de duistere kant van schilderijen
in onze musea wordt belicht en
geschiedenissen krijgen een ongekende
twist. Families van de slachtoffers
bereiden hun claims voor.’
Geert Sels

Geschiedenis

Eerste grote studie naar
de naziroofkunst uit België

9 789401 487368

Kenneth Lasoen

Geheim België
De geschiedenis van de inlichtingendiensten 1830-2022. Nieuwe editie
€ 27,99 | oktober 2022
paperback | 240 x 155 x 33 mm | ca. 432 pp. | nur 688
isbn 978 94 014 8736 8 | Themacode: NHD, JPSH, JWKF, 1DDB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Herziene uitgave van hét referentiewerk over de
Belgische geheime diensten

ɝ

Met een extra hoofdstuk over de zaak-Jürgen Conings,
Russische spionnen in België en de oorlog in Oekraïne

ɝ

Kenneth Lasoen is een veelgevraagd analist inzake
veiligheidsbeleid en intelligence

Geheim België vertelt het verhaal van de
Belgische Staatsveiligheid en haar militaire
tegenhanger: twee diensten met een lang en
soms omstreden verleden, vanaf de campagne
tegen het ‘Hollandse gevaar’ in de jaren 1830
tot de actuele strijd tegen buitenlandse
spionage en terreur.

Kenneth Lasoen is historicus en docent
inlichtingenstudies aan de universiteit
van Antwerpen. Als expert veiligheid en
defensie is hij daarnaast verbonden aan
Clingendael – Nederlands Instituut voor
Internationale Betrekkingen.

Dit onderbouwde en tegelijk spannende boek
dringt door tot de wandelgangen van de
Belgische intelligence en laat een geheel nieuw
licht schijnen op de politieke geschiedenis van
het land.
Deze editie bevat een nieuw hoofdstuk over
de zaak-Jürgen Conings en de zware weerslag
daarvan op de militaire inlichtingendienst.
Ook de Russische spionage in ons land en de
oorlog in Oekraïne komen uitgebreid aan bod.
Dit extra hoofdstuk is gebaseerd op niet eerder
vrijgegeven bronnen en zal nieuwe informatie
blootleggen.

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Socialmediacampagne

‘Een heerlijk boek. Omdat het een
genuanceerd beeld geeft, maar vooral
ook omdat er zoveel in staat wat we
nog niet wisten.’
Interne Keuken (Radio 1)
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Nieuwe, geactualiseerde
editie van Geheim België

9 789401 473965

Jean Blaute

Met vallen en opstaan
De memoires
€ 24,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 140 x 32 mm | ca. 320 pp. | nur 661
isbn 978 94 014 7396 5 | Themacode: AVP, AVM, AVX | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Het volledige verhaal van de ‘zoon van de muziekwinkel’
die uitgroeide tot de ‘George Martin van de Lage Landen’

ɝ

Entertainend verteld en rijkelijk geïllustreerd met bijzondere
foto’s uit het persoonlijke archief

ɝ

De unieke blik van een 70-jarige insider achter de schermen
van de (soms louche) muziekindustrie

Als zoon van een muziekwinkel in Zottegem
kreeg Jean Blaute een levensadagium cadeau
van zijn moeder: ‘Het is niet de schuld van Eddy
Wally dat mensen geen platen van Miles Davis
kopen.’ Het blijft tot vandaag een leidraad voor
de veelzijdige muzikant-producer.
Deze biografie is geen droge samenvatting
van de rijke carrière van Jean Blaute. Zijn
levenslessen verdienen immers meer ruimte
dan enkel maar de naakte feiten. Naast talloze
anekdotes, bv. over zijn korte carrière bij
de vuilnisdienst in New Orleans, belicht het
boek ook zijn hang naar melancholie, het
vermoeiende imago van guitig vrolijk Fransje
en zijn afkeer van de parasieten in
de muziekindustrie.

Marketing
ɝ

ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews, mede n.a.v. zijn 70ste
verjaardag.
Jean Blaute – 5700 volgers
Jblaute – 1875 volgers
jblaute – 7700 volgers
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De langverwachte
autobiografie van muzikale
duivel-doet-al Jean Blaute

Jean Blaute studeerde nog aan het
Conservatorium in Brussel toen hij via
Rocco Granata en Jean Kluger het
studiowerk inrolde. Hij trok al snel de
aandacht van artiesten als Wim De Craene,
Raymond van het Groenewoud en
Johan Verminnen. Vanaf de jaren 90
ontpopte hij zich als mediafiguur (o.m. via
De Rechtvaardige Rechters en De Bende
van Wim), maar bleef hij als muziekproducer
mee bouwen aan mijlpalen van K’s Choice,
Boudewijn de Groot en Jasper Steverlinck.
Zijn levensverhaal werd opgetekend door
Peter Van Dyck, journalist en auteur van
de muziekboeken Watskeburt, Lage Landen
(2019) en Het Geheim van Bowie (2022).

‘Ik wil de lezer entertainen met mijn
herinneringen aan dat ongewone leven
dat ik in ontvangst mocht nemen. En
dat is veel meer dan de zotskap Jean
Blaute. Dat beeld wil ik graag bijstellen.’
Jean Blaute
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9 789401 486712

Michel Mahy & Wouter Rawoens

Mahy. A family of cars
De verstilde schoonheid van unieke oldtimers
€ 49,99 | juni 2022
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 230 x 30 mm | ca. 272 pp. | nur 462/686
isbn 978 94 014 8671 2 (met print) (NL), isbn 978 94 014 8672 9 (avec print) (FR)
isbn 978 94 014 5523 7 (EN) | Themacode: WGCB, AJ, NH
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ɝ

Al meer dan 12.000 ex. verkocht

ɝ

Nieuwe expo in het gerenoveerde Wintercircus van Gent,
de oude thuishaven van Garage Mahy

ɝ

Niet alleen voor autoliefhebbers, maar voor al wie interesse
heeft in erfgoed

25

De familie Mahy uit Gent, drie generaties
koppige verzamelaars, bracht een van de
grootste collecties oldtimers ter wereld samen.
Dit boek belicht deze stille stoet van authentieke, niet-gerestaureerde old- en youngtimers.
In tegenlicht én in de schijnwerpers. Samen met
de verhalen die in hun achteruitkijkspiegels
geschreven staan. Verhalen van glorie en
verlies, van hachelijke ritten over beroerde
wegen en een nooit eindigende zoektocht naar
schoonheid op vier wielen. Verhalen zoals ze die
al generaties lang vertellen bij Mahy, a family of
cars.

Michel Mahy is de derde generatie van deze
familie autofanaten, zoon van Yvan en
kleinzoon van Ghislain. Hij is de huidige
beheerder van de collectie die deels te zien
is in Autoworld (Brussel) en in het eigen
museum Mahymobiles in Leuze-en-Hainaut.
Wouter Rawoens is fotograaf voor diverse
boeken, magazines en kranten, en de
creatieve bezieler van dit werk.

‘Zelfs een ongeneeslijke autofreak blijft
langer bij de foto’s hangen dan bij de
auto’s. Het zijn de foto’s die de objecten
tot kunst verheffen.’

‘Alles bij elkaar dompelt dit boek je onder in een bijzondere sfeer die werkelijk
ongeëvenaard is.’
De Autogids

De Standaard, in een recensie over expo en boek
(september 2021)

Marketing
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De auteurs zijn beschikbaar voor
interviews.
Foto-expo in het gerenoveerde
Wintercircus van Gent
(10 juni tot 30 oktober 2022)
Uitgebreide socialmediacampagne

‘The Mahys’ wonderful obsession with
collecting has not only brought together
an intriguing variety of automobiles,
but far more importantly it has documented a part of our collective social
history. For this reason I would wholeheartedly recommend this most attractive book.’
The VSCC Bulletin

Fotografie/auto’s

Mahy. A family of cars nu
opnieuw beschikbaar mét
exclusieve print

9 789401 481724

Martijn Storms

Kaarten die geschiedenis schreven
1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten
Introductieprijs: € 59 (€ 79 vanaf 01/01/2023) | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 340 x 280 x 43 mm | ca. 432 pp. | nur 680
isbn 978 94 014 8529 6 (NL), isbn 978 94 014 8530 2 (EN) | Themacode: NHB, NHTP1, 1A

Van het 7de-eeuwse
wereldbeeld van Isidor van
Sevilla tot een hedendaagse
Chinese propagandakaart
ɝ

Meer dan 1000 jaar wereldgeschiedenis

ɝ

100 unieke (eeuwen)oude kaarten

ɝ

100 boeiende verhalen

ɝ

250 prachtige kleurenillustraties

ɝ

Luxueuze XL-hardcover met leeslint

ɝ

I.s.m. Universiteit Leiden

ɝ

Expositie in Museum Volkenkunde (Leiden)

POS-pakket (salesblad en posters op A2-formaat) beschikbaar: isbn 541 05 749 1782 9 (NL), 0449 9 (VL)

Actualiteit &
Maatschappij

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Vrouwen willen meer dan een roze
creditcard is een onthullend boek.
Ik was mij niet bewust van de vele
vooroordelen die er zijn over vrouwen
en hoe ze met (hun) geld
omgaan. Wist
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode600
nodig ommiljard
de politiek
je bijvoorbeeld dat banken
wakker te schudden.’
euro per jaar mislopen omdat ze hun
vrouwelijke klanten onvoldoende weten
te bereiken? Verplichte lectuur voor
vrouwen én mannen!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Stefanie De Craemer – Marketing Manager
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

Het meest spraakmakende
(geld)boek van het jaar
‘Wie op zoek gaat naar informatie over
vrouwen en geld voelt zich al snel als Neo uit
The Matrix. In die sciencefictionfilm krijgt Neo
de keuze tussen een rode of een blauwe pil:
de verontrustende waarheid of een gelukzalige
onwetendheid. Dit boek is een rode pil.’
Ilse De Witte, financieel journaliste en auteur van Vrouwen
willen meer dan een roze creditcard

MYTHE 1

Vrouwen zijn kooplustig…
…of is dat vooral een beeld dat de media ophangt? Maar liefst
9 op de 10 artikelen die over vrouwen en geld gaan, hebben
als onderwerp ‘minder uitgeven’ of ‘beter budgetteren’.

MYTHE 2

Vrouwen zijn onbekwame beleggers…
…of zijn ze gewoon in de minderheid? Slechts een kwart van
alle beleggers is een vrouw, maar onderzoek toont aan dat
vrouwelijke beleggers consequent meer rendement behalen
dan hun mannelijke tegenhangers.

MYTHE 3

Vrouwen onderhandelen minder
vaak over hun salaris…
…of krijgen ze vaker ‘nee’ te horen? Vrouwen vragen even
vaak als mannen om opslag, maar mannen doen twee keer
zo vaak een tegenvoorstel.

9 789401 486026

Ilse De Witte

Vrouwen willen meer dan een roze creditcard
Doorbreek de clichés en doe meer met je geld
€ 24,99 | oktober 2022
paperback met flappen | 230 x 150 x 24 mm | ca. 320 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 8602 6 | Themacode: VSB, JBFA | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Vrouwelijke ondernemers, beleggers en miljonairs zijn
nog steeds ver in de minderheid, en dat vreet aan
onze economie

ɝ

Voor lezers van The Psychology of Money: helpt
20 mythes over vrouwen en geld de wereld uit

ɝ

Financieel journaliste Ilse De Witte bundelt de raad
van toonaangevende vrouwen, voor een beter salaris
en meer financieel zelfvertrouwen

Vrouwen zijn minder capabel wanneer het
om geld gaat, wordt ons verteld. We sparen onvoldoende omdat we spilziek zijn (ál die schoenen!), hebben geen interesse in beleggen op
de beurs, zijn niet goed met cijfers, kiezen voor
slechtbetaalde baantjes en tonen weinig onder
nemerschap. Parttime prinsesjes, middenkader
moeders, frivole shopaholics die zwaaien met
een roze creditcard.

Ilse De Witte is redacteur bij Trends, coördinator van MoneyTalk, beurscommentator op
Kanaal Z en gastdocent aan de Erasmus
hogeschool in Brussel.

MoneyTalk journaliste Ilse De Witte bekijkt de
meeste hardnekkige mythes over vrouwen en
geld van dichterbij. Wist je bijvoorbeeld dat er
een zakgeldkloof bestaat tussen meisjes en
jongens? Dat vrouwen even vaak om opslag
vragen als mannen, maar vaker ‘nee’ te horen
krijgen? Dat meer dan de helft van alle reclamebeelden vrouwen met muntjes en spaarvarkens
laten zien, terwijl mannen doorgaans dikke
pakken geld vasthouden? Dat slechts twee
procent van alle durfkapitaal in de wereld naar
vrouwen gaat?
Vrouwen willen meer dan een roze creditcard
brengt het financiële leven van vrouwen in
kaart, van eerste baan tot pensioen. Het ontmaskert een ingebakken ongelijkheid en bekijkt
hoe we die kunnen wegwerken.
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews
Voorpublicaties in de vorm van
interviews in Trends Magazine
Lanceringsevenement in Vlaanderen
en Nederland
Een gelijknamige podcast zal samen
met het boek uitkomen
Socialmediacampagne
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Geldzaken

Waarom de loonkloof slechts
het topje van de ijsberg is

9 789401 486446

Brecht Van Craen

Investeren in crypto
Alles om slim te beleggen in Bitcoin en andere cryptomunten
€ 24,99 | oktober 2022
paperback | 240 x 155 x 21 mm | ca. 272 pp. | nur 794
isbn 978 94 014 8644 6 | Themacode: KFFM, VSB, UNKD | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Crypto is steeds populairder bij jongeren én ervaren
beleggers – een trend die versterkt wordt door hoge
inflatie en renteloos sparen

ɝ

Brecht Van Craen (Digital Currency Academy) legt uit
hoe je duurzaam kunt investeren in o.a. Bitcoin

ɝ

Met concrete tips & tricks en getuigenissen van bekende
Vlamingen en Nederlanders

Crypto is here to stay! Digitaal geld bestaat
meer dan een decennium en kent wereldwijd honderden miljoenen gebruikers. Ook in Vlaanderen
en Nederland neemt het aantal investeerders
snel toe. Bitcoin is de belangrijkste cryptomunt,
NFT’s zijn de laatste trend.
Dit boek is de eerste complete en toegankelijke
gids om duurzaam te investeren in crypto. Het
is gericht op beginners en iedereen die zich
verder in het onderwerp wil verdiepen.

Brecht Van Craen is bedrijfspsycholoog en
heeft een master Digital Currencies (University of Nicosia). Hij is medeoprichter
van de Digital Currency Academy, waar hij
opleidingen geeft aan beginnende en gevorderde investeerders in digitale munten.
Via verschillende platformen deelt hij zijn
expertise ook met politici, journalisten en
ondernemers.

Crypto-specialist Brecht Van Craen legt uit wat
digitaal geld precies is, hoe blockchain werkt
en waarom crypto een verstandige investering
is. Ook lastige vragen over volatiliteit, criminaliteit en ecologische impact krijgen de nodige
aandacht.
Daarna komt aan bod waarin je kunt investeren
(en waarin beter niet) en hoe je dat concreet
aanpakt. Je leert hoe je tendensen kunt onderscheiden van dagelijkse ruis en raakt vertrouwd
met ‘the way of the turtle’: de beleggingsstrategie op lange termijn die de minste stress én de
grootste kans op rendement oplevert.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Brecht Van Craen
www.digitalcurrencyacademy.be
Socialmediacampagne
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De eerste complete gids
om slim te investeren in
cryptomunten

9 789401 487429

Koert Debeuf

Waarom dit niet de laatste oorlog is
Over de psychologie van internationale conflicten
€ 22,99 | september 2022
paperback met flappen | 210 x 140 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 689
isbn 978 94 014 8742 9 | Themacode: JPSL, NHWR9, 1DTN | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een onverwerkt verleden genereert vaak nieuwe
conflicten

ɝ

Koert Debeuf (VUB, Oxford) was o.a. adviseur
van Guy Verhofstadt en is een van de scherpste
politieke analisten

ɝ

Een verhelderend boek om de wereld van
vandaag te begrijpen

Koert Debeuf maakte de voorbije decennia
verschillende oorlogen en revoluties vanaf de
eerste rij mee, onder andere in het MiddenOosten. Hoewel de aanleidingen verschilden,
hadden die conflicten vaak dezelfde wortels.
Bijna altijd was er sprake van een onverwerkt
verleden. Voor Poetin is dat de teloorgang van
Rusland na de instorting van de Sovjet-Unie. De
geschiedenis leert dat dergelijke vernederingen,
zelfs al waren ze verpakt als vredesakkoorden,
lang kunnen blijven smeulen. Soms tot het punt
dat ze nieuwe oorlogen doen ontbranden.
Door oog te hebben voor die trauma’s, door zich
met andere woorden in het hoofd te verplaatsen
van de mogelijke agressor, voorspelde Debeuf
al in 2018 in zijn boek Tribalization. Why War is
Coming dat er oorlog zou komen in Oekraïne.
Nu gaat hij nog een stap verder en zegt hij waar
andere conflicten zich aandienen. Tegelijk dringt
hij aan op een beter begrip van de psychologie
van de geopolitiek als we conflicthaarden vroeger willen detecteren. Dit boek biedt de nodige
inzichten daartoe.
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De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Voorpublicatie mogelijk.
Koert Debeuf – 4.9K volgers
koertdebeuf – 11.3K volgers
Socialmediacampagne
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Koert Debeuf is historicus, filosoof, politiek analist en opiniemaker. Hij werkte als
adviseur en speechwriter voor de Belgische premier Guy Verhofdstadt en was
hoofdredacteur bij EUObserver. Nu is hij
geopolitiek adviseur en onderzoeker verbonden aan Oxford University en de VUB.
In zijn werk verweeft hij historische en geo
politieke analyses met persoonlijke
insteken en ervaringen op het terrein.

Actualiteit

Waarom oorlog vaak een
psychologische oorzaak heeft

9 789401 484268

Steven Dhondt & Ezra Dessers

Robot zoekt collega
Waarom we meer artificiële intelligentie nodig hebben op het werk
€ 24,99 | september 2022
paperback | 155 x 240 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 800
isbn 978 94 014 8426 8 | Themacode: KN, TGH | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Hoe past de robot in de huidige samenleving en
op het werk?

ɝ

Hoe kunnen we nieuwe technologie wel
voldoende mensgericht maken?

ɝ

Een confronterend, maar noodzakelijk
maatschappelijk debat

Vlaamse en Nederlandse bedrijven staan vaak
nog zeer huiverig tegenover robots en nieuwe
technologie. Het beeld van de auteurs in dit
boek is helemaal anders. We hebben juist te
weinig robots, te weinig nieuwe technologie en
te weinig vernieuwing. Dit boek kijkt naar de
redenen waarom de moderne werknemer de
nieuwe technologie wantrouwt, of dat wantrouwen gerechtvaardigd is, en wat nodig is om de
noodzakelijke vernieuwing van het werk in de
Lage Landen voor elkaar te krijgen.
–
–
–
–
–
–

Hoe past de robot in de huidige samenleving?
Levert meedenken en meepraten over
nieuwe technologie iets op?
Wat betekent het dat technologie
mensgericht is?
Wanneer kun je zeggen dat je digitaal
vaardig bent?
Zijn die robots en nieuwe technologie
wel veilig?
Hoe ziet de nieuwe organisatie er dan uit?

Marketing
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.

Prof. Steven Dhondt werkt samen met Ezra
Dessers aan projecten over technologie
en werk. Robot zoekt collega is de neerslag van het Strategisch Basisonderzoek
project Paradigms 4.0, een samenwerking
tussen ingenieurs, marketeers en sociale
wetenschappers van de KU Leuven en de
Antwerp Management School.
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Robots op het werk zijn
niet het probleem,
maar de oplossing

9 789401 487108

Rita Gielen & Lode Godderis

Gepest op het werk
Herken, bespreek en voorkom pestgedrag op de werkvloer
€ 22,99 | januari 2023
paperback | 210 x 140 x 20 mm | ca. 216 pp. | nur 740/771
isbn 978 94 014 8710 8 | Themacode: JMJ, JBFK | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

1 op 7 werknemers in Vlaanderen en een kwart van de werknemers
in Nederland krijgt regelmatig te maken met pestgedrag

ɝ

Duiding door Lode Godderis, professor in de arbeidsgeneeskunde
en CEO van de externe preventiedienst IDEWE

ɝ

Toont hoe je pestsituaties kunt ontmijnen als individu en
organisatie, welke rol preventieadviseurs vervullen,
en hoe de Pestwet werkt

Pesten op het werk is een wijdverspreid
probleem. Ondanks telewerk bleef het aantal
professionele pestdossiers de laatste jaren
groeien. Meldingen gaan van verbale agressie
tot meer subtiele vormen van uitsluiting: het
opzettelijk achterhouden van informatie, het
bedenken van zinloze taken en het verspreiden
van roddels.
Angst voor stigma of represailles zorgt ervoor
dat pestgedrag niet (vroeg) genoeg gemeld
wordt. Het prijskaartje voor de maatschappij is
enorm. Gepeste werknemers worden ziek, vallen
uit en kampen vaak jaren later nog met stress
gerelateerde klachten.
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Slachtoffers getuigen over
pesterijen op de werkvloer en
hoe ons pestbeleid beter kan

Rita Gielen werkte 15 jaar als commercieel directeur met een internationaal klantenportfolio. Na een burn-out kreeg ze te maken
met pesterijen op de werkvloer. Tegenwoordig zet zij zich in om pestslachtoffers meer
en betere hulp te bieden.
Lode Godderis is hoogleraar aan het
Centrum voor Omgeving en Gezondheid
van de KU Leuven en CEO van de externe
preventiedienst IDEWE. Hij leidt verschillende studies naar de relatie tussen werk,
gezondheid en re-integratie. Eerder schreef
hij Werken is genezen.

Pestslachtoffer Rita Gielen verzamelde persoonlijke getuigenissen van lotgenoten om deze
problematiek in kaart te brengen. We horen
van preventieadviseurs en arbeidspsychologen
welke hulp voorhanden is, en hoe je een veilige
werkplek kunt creëren en ondersteunen.

Marketing
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Boeklancering in de Vlaamse Week
tegen Pesten
(10 februari t.e.m. 17 februari 2023)
Socialmediacampagne

9 789401 487276

Lut Celie

Zie mij. Jongeren op zoek naar zichzelf, een veilige thuis
en een gezonde samenleving
€ 21,99 | oktober 2022
paperback | 210 x 140 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 854
isbn 978 94 014 8727 6 | Themacode: VFX, YXE | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een urgente oproep om kinderen en jongeren eindelijk
de ruimte en aandacht te geven die ze zo nodig hebben

ɝ

Met beklijvende verhalen uit de praktijk van Lut Celie
en het team van de Bleekweide

ɝ

Van de boeken van Lut Celie zijn vele tienduizenden
exemplaren verkocht

Onze jongeren zenden signalen uit. Ze zijn
hyper, hebben zelfdodingsgedachten, vragen
zich af ‘wie ben ik?’. We noemen hen verward,
stellen diagnoses, schrijven pillen voor. Maar
tonen zij symptomen van een ziekte?
Of zijn het gezonde reacties op een samen
leving op drift?
Het is vijf voor twaalf. Onze jongeren leven in
een verliesmaatschappij, voelen zich eenzaam
en vinden zelden rust. Velen missen écht nest
gevoel, liefdevolle aandacht en vooral goede
gidsen op hun pad, zo blijkt uit de beklijvende
verhalen van Lut Celie en de therapeuten van
De Bleekweide.
Maar we kunnen het tij nog keren. Als we tenminste leren om jongeren écht te zien, met al
hun krachtige emoties. Als we luisteren naar
wat er achter die emoties schuilgaat.
Als we resoluut kiezen voor een zorgzame,
verbindende opvoeding en zo onze jongeren
een veilige bodem geven om op te groeien.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Boekvoorstelling
Veel media-aandacht verwacht
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Psychotherapeute Lut Celie
trekt aan de bel: het is nu of
nooit voor onze jeugd

Lut Celie begeleidt al meer dan 20 jaar kinderen en jongeren die na ernstige trauma’s
– een vechtscheiding, emotionele verwaarlozing, verlieservaringen… – emotioneel in
het nauw raken. Eerder publiceerde ze de
bestsellers Het kleine sterven (samen met
Annemie Struyf) en Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren, waarvan
vele tienduizenden exemplaren verkocht
zijn. Ze schreef dit boek samen met Marijke
Libert en het team van De Bleekweide.

Persoonlijke
groei &
Gezondheid

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Wat ik geleerd heb in deze woelige
tijden is om meer naar mezelf te
luisteren. Zelfzorg is het begin van
alles van Nina Mouton‘Hoe
geeft
mij de
hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste om
dode nodig
om ook
de politiek
nodige inspiratie en tips
dat
wakker te schudden.’
effectief te doen.’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Yoica Cappoen – Coördinator Webshop
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

‘Zelfzorg is geen quick-fix. Zelfzorg is niet
gewoon wat me-time af en toe. Zelfzorg is
meer dan een verdwaald dagje sauna of
een lang bad. Zelfzorg is verbinden met
wie je echt bent en luisteren naar je eigen
behoeften. Hoe komt het dat jij zo goed
voor anderen kunt zorgen, maar daarbij
wel jezelf vergeet? Dát is centrale vraag
van dit boek.’

Foto Nina afl

Nina Mouton

©Studio Rammeloo

flopend

9 789401 487290

Nina Mouton

Zelfzorg is het begin van alles
€ 24,99 | oktober 2022
hardcover met stofomslag | 150 x 220 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 8729 0 | Themacode: VS, VF, JMQ | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

De nieuwe bestseller van Nina Mouton

ɝ

Van Mild ouderschap zijn meer dan 20.000 exemplaren verkocht

ɝ

Met illustraties van Eva Mouton

Zelfzorg is het begin van alles. Van beter luisteren naar de signalen van je lijf. Van stilstaan
bij wat je voelt en wat je nodig hebt. Van meer
veerkracht en rust.
Nina Mouton neemt je in dit boek mee op weg
naar meer en diepere zelfzorg. Ze toont hoe je
blauwe plekken uit het verleden kunt detecteren, vastgeroeste patronen kunt doorbreken en
je grenzen kunt bewaken. Onderweg legt ze uit
waarom zelfzorg juist geen egoïstische keuze
is. Integendeel: door beter te zorgen voor jezelf,
zul je ook beter zorg kunnen dragen voor de
mensen om je heen.
Ben jij klaar om radicaal voor jezelf te kiezen?
Dan is dit inspirerende boek de eerste stap!

Marketing
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ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Boekvoorstelling
Veel media-aandacht verwacht
Book trailer
Grote socialmediacampagne
nina_mouton – 39K volgers
www.ninamouton.be
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Nina Mouton is klinisch psycholoog, psychotherapeut en een veel gevraagd expert in
de media. Van haar bestseller Mild ouderschap zijn meer dan 20.000 exemplaren
verkocht. In 2020 is ze gestart met zeer
succesvolle online opleidingen, onder meer
over zelfzorg.

Persoonlijke groei

Ben jij klaar om echt
voor jezelf te kiezen?

9 789401 487191

Dirk Heylen

Anders ademen. Verhoog je veerkracht en wapen je tegen stress,
burn-out en chronische hyperventilatie
€ 22,99 | januari 2023
paperback | 240 x 150 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 770/860
isbn 978 94 014 8719 1 | Themacode: VFJS | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Veel mensen kampen zonder dat ze het weten met
chronische hyperventilatie

ɝ

Dit boek brengt inzicht en helpt je op weg naar een
beter en gezonder adempatroon

ɝ

Met veel concrete oefeningen en praktische tips

Stress kan ervoor zorgen dat je ongemerkt
te snel en te diep gaat ademen. Zo kom je
ongewild in een vicieuze cirkel terecht: de CO2balans in je lichaam raakt verstoord, waardoor
je nog sneller en nog dieper gaat ademen. Het
gevolg? Nog meer stress.
Maar er is ook goed nieuws: je adem is het enige
onderdeel van de natuurlijke stressreactie van
je lichaam dat je zelf onder controle hebt. Je
kunt je adem dus gericht inzetten om stress te
verminderen en je veerkracht te verhogen.
Dit boek legt uit waarom adem zo belangrijk is
en geeft je inzicht in je eigen adempatroon. Aan
de hand van toegankelijke oefeningen leer je
een gezonder adempatroon aan. Het resultaat?
Een energieker, gezonder en stressvrijer leven!

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
www.spiras.be
Socialmediacampagne

Dirk Heylen, de oprichter van TODI indoorduikcentrum, ontdekte via zijn passie voor
duiken het belang van goed ademen. Als
stress- en burn-outcoach gebruikt hij de
adem als een eerste stap naar herstel. Hij
geeft opleidingen en workshops in bedrijven rond stress- en burn-outpreventie.
Hij is de bezieler van Spiras, een toonaan
gevende academie voor ademhaling.
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Goed ademen als wapen
tegen stress en burn-out

9 789401 486941

Guy T’Sjoen

Fit op 50. Gezond eten en bewegen voor de bewuste man
€ 26,99 | december 2022
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 22 mm | ca. 192 pp. | nur 443/485
isbn 978 94 014 8694 1 | Themacode: WBH, SC

ɝ

Topdokter Guy T’Sjoen legt uit waarom mannen gemiddeld
minder lang leven dan vrouwen, en wil meteen álle mannen
motiveren om die genderkloof de dichten

ɝ

Een makkelijk haalbaar plan om op en na je vijftigste fitter te
zijn en te blijven

ɝ

Met gezonde recepten en uitgebalanceerde, eenvoudige
oefeningen

Als endocrinoloog en hormoonspecialist krijgt
Topdokter Guy T’Sjoen veel mensen met over
gewicht en obesitas over de vloer, en daar ziet
hij de medische gevolgen van: hartlijden,
diabetes type 2 én een laag testosteron.

Guy T’Sjoen is hoogleraar endocrinologie
(hormoonziekten) van het UZ Gent. Hij is
tegelijk androloog en weet dus ook veel
over het hormoon testosteron. Hij raakte
bekend in Vlaanderen door de televisie
series Topdokters en Vrede op Aarde.

Veel mannen krijgen rond hun vijftigste het
eerste inzicht dat met een tanende gezondheid de ene na de andere beperking volgt. Guy
T’Sjoen neemt een hele groep leeftijdsgenoten,
maar ook jongere en oudere mannen mee in een
inspirerende gezondheidsbeweging. Dat doe je
voor jezelf, je zelfbeeld, je energieniveau en je
seksuele gezondheid. Omdat je wilt zorg dragen,
voor jezelf en voor de mensen die je graag ziet.
In dit boek legt Prof. T’Sjoen, zelf de 50 voorbij,
uit waarom mannen het minder goed doen
dan vrouwen qua gezondheid. Zijn vier-wekenplan wordt opgebouwd uit heerlijke haalbare
recepten die uitgewerkt zijn door de diëtisten
van UZ Gent, en uitgebalanceerde oefeningen
met weerstandsbanden, uitgewerkt samen met
enkele sportcoachen.
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
guytsjoen
Guytsjoen
©Bea Uhart
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Gezondheid

Gezonder eten en meer
bewegen op je vijftigste

9 789401 486064

Laurence Bauffe

Dag eetstoornis, genoeg is genoeg
Hoe ik na een jarenlange strijd eindelijk koos voor herstel
€ 22,99 | oktober 2022
paperback | 240 x 155 x 16 mm | ca. 176 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 8606 4 | Themacode: VFDW, VFJB, VS, VFJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

De jarenlange strijd tegen een eetstoornis waaronder
een opname, in combinatie met een gezin

ɝ

Met pakkende getuigenissen en adviezen vanuit haar eigen
ervaring

ɝ

Laurence deelt haar traject met meer dan 10.000 volgers
op Instagram

Laurence Bauffe strijdt al meer dan 13 jaar
tegen een eetstoornis. Ze is inmiddels mama
van twee kindjes en nu wil ze écht genezen.
In Dag eetstoornis, genoeg is genoeg deelt ze
haar verhaal, met vallen en opstaan, over hoe
het allemaal begon en hoe ze er nu tegen vecht.
Ze biedt herkenbaarheid als je er zelf mee worstelt en geeft ook tips hoe je als buitenstaander
iemand met een eetstoornis kan bijstaan.
Dankzij getuigenissen van mensen uit haar
verleden en het heden, krijgen we ook een idee
van hoe geliefden zich voelen bij / kijken naar
een eetstoornis.

Marketing
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ɝ
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
les_nouvelles_de_laurence – 10K volgers
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Laurence Bauffe is mama van twee kinderen
(3 en 6 jaar) en vecht sinds haar 18de tegen
een eetstoornis. Ze werd begin 2022, na
viereneenhalve maand wachten, eindelijk
opgenomen. Ze deelt haar strijd, met al z’n
ups en downs, op haar Instagramaccount
dat ruim 10.000 volgers telt.

Lifestyle

Haar verhaal doorbreekt
taboes en kan anderen helpen

9 789401 486620

Tineke Vanobbergen

Ben je wel veilig bij mij?
Hoe een postnatale depressie me van de roze wolk duwde
€ 22,99 | november 2022
paperback | 240 x 155 x 16 mm | ca. 176 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 8662 0 | Themacode: VFDW, VFJ, VFX, VFJQ1 | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Over de impact van een postnatale depressie op een gezin

ɝ

Dit boek laat anderen weten dat ze niet alleen zijn

ɝ

Tineke is de vrouw achter het Instagramaccount
Safe with mum dat 8.7K volgers telt

De roze wolk was bij de zwangerschap van haar
eerste dochtertje niet weg te denken, maar
na het verlies van haar tweede kindje en een
moeilijke zwangerschap van het derde, raakte
Tineke Vanobbergen in een neerwaartse spiraal
van moedeloosheid. Postnatale depressie was
het verdict en ze ging in opname, samen met
haar jongste.
In Ben je wel veilig bij mij? brengt ze haar
verhaal, in de hoop andere vrouwen in dezelfde
positie te steunen en te laten weten dat ze niet
alleen zijn. Ze vertelt over de impact op haar gezin en hoe haar andere dochter ermee omging.
Ze deelt tips vanuit haar eigen ervaring.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
safe with mum – 8,7K volgers

Tineke Vanobbergen is mama van 2 dochters,
en de vrouw achter het Instagramaccount
Safe with mum dat meer dan 8.700 volgers
heeft. Ze is de vriendin van Kenny Deuss,
On Adventure with dad op Instagram
(440K volgers).
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Open en eerlijk
verhaal over een
postnatale depressie

9 789401 486606

Ellen De Meyer

Zorgen voor jou
Een eerlijk boek voor en door zorgouders
€ 25,99 | januari 2023
hardcover | 240 x 170 x 16 mm | ca. 192 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 8660 6 | Themacode: VF, VFJB, VFXC, VFX | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Het verhaal van Ellen, mama van baby Pia (24k volgers)

ɝ

Een boek met nuttige info geschreven voor en door
zorgouders

ɝ

Met praktische tips en herkenbare getuigenissen

Ellen De Meyer schrijft Zorgen voor jou vanuit
haar eigen ervaring als zorgouder van baby Pia.
Ze deelt haar verhaal, maar ook een hele hoop
praktische info en advies. Ook getuigenissen
van andere Vlaamse en Nederlandse zorgouders
komen aan bod, om herkenbaarheid te bieden
aan iedere ouder met een kindje dat extra zorg
vraagt.
Of het nu misgaat tijdens de zwangerschap, de
geboorte of de eerste jaren: ieder zorgkindje
krijgt een plaats. Zorgen voor jou is niet alleen
voor de ouders, maar ook voor vrienden en
familie. Het biedt antwoord op vragen als ‘welke
administratieve zaken moet ik regelen?’, ‘hoe ga
ik om met alle “goede raad” en foute opmerkingen?’ of ‘Wat kan ik als familielid/vriend doen?’
In het boek zal je ook getuigenissen lezen van
Arwen, de mama van Jayme. Jayme is het
jongetje dat in Nederland bekend werd door
dezelfde zeldzame ziekte.

Marketing
ɝ
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De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
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Ellen De Meyer is de mama van Pia, het
meisje dat in 2019 bekend raakte door haar
zeldzame ziekte en de strijd tegen te dure
medicatie.

Lifestyle

Als het perfecte plaatje barst:
hoe je van dromen en hopen
naar beseffen en bijsturen gaat

MET ACHT
GRATIS
MEDITATIE
DOWNLOADS

9 789401 484558

David Dewulf

Anders omgaan met verdriet
De weg van mindfulness, compassie en verbondenheid
€ 17,99 | januari 2023
hardcover | 175 x 135 x 15 mm | ca. 160 pp. | nur 770/749
isbn 978 94 014 8455 8 | Themacode: VFJX, VSPD, JMQ | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een mindful pleidooi om verdriet bestaansrecht
te geven in ons leven

ɝ

Tal van tips en oefeningen helpen je om de
inzichten in je leven te integreren

ɝ

Van de boeken van David Dewulf zijn al meer
dan 150.000 exemplaren verkocht

Het verdriet dat we ervaren bij verlies en tegenspoed kan ons hele leven kleuren. Het kan ons
doen verharden. Soms voelen we ons schuldig
of keren we ons af van het leven.
In dit boek laat David Dewulf de andere zijde
van verdriet zien: acceptatie van onze kwetsbaarheid, de verbinding met elkaar doorheen
onze pijn en het besef dat het leven een tijdelijk
geschenk is.

David Dewulf is arts en een autoriteit op het
vlak van mindfulness. Hij richtte het Instituut voor Aandacht & Mindfulness (I AM) op
en werkt al jaren samen met verschillende
universiteiten, recent in het kader van een
onderzoek naar empathie in de samen
leving. Hij schreef verschillende bestsellers
over mindfulness en compassie.

David steunt daarvoor op zijn jarenlange
ervaring met mindfulness en compassie, en
de wijsheden uit het Oosten. Hij deelt ook zijn
persoonlijke reis om het overlijden van zijn broer
op jonge leeftijd een plek te geven.

‘Verdriet nodigt ons uit om de diepere
vragen van het leven te stellen en
ernaar te leven.’
David Dewulf
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
IAM Instituut voor Aandacht &
Mindfulness
David Dewulf
Socialmediacampagne
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Een troostend boek over
verlies en verdriet van
bestsellerauteur David Dewulf

In dezelfde reeks
Anders omgaan met boosheid
€ 17,99 | isbn 978 94 014 7810 6
Anders omgaan met angst
€ 17,99 | isbn 978 94 014 8451 0

9 789401 486453

Anneleen Delille

Minder werken, meer doen
€ 21,99 | januari 2023
paperback | 240 x 155 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 8645 3 | Themacode: VSP, VFJS | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Als je niet zelf beslist waar je tijd naar toe gaat,
doen andere mensen dat voor jou!

ɝ

Met veel praktische tips en herkenbare voorbeelden

ɝ

Voor de lezers van Nooit meer te druk, Grip en
Een werkweek van 4 uur

Heb jij het gevoel dat je keihard werkt maar
toch altijd achter de feiten aanholt? Wees
gerust: dit is niet het zoveelste boek over beter
time management. Het zal je niet leren om
nog flinker te zijn en nog meer werk gedaan te
krijgen. Integendeel: het doel is door minder te
werken meer te doen.

Anneleen De Lille is Master in Counseling,
oplossingsgericht coach en gespecialiseerd
in gewoonteverandering. Ze is verbonden
aan Better Minds at Work, waar ze onder
meer workshops en opleidingen geeft rond
stress, mindset en veerkracht.

Topcoach Anneleen De Lille leert je om orde op
zaken te stellen in je hoofd, je leven en je werk.
Ze toont hoe je de valkuilen van stress kunt
herkennen zonder er zelf eerst in te tuimelen,
geeft je concrete tools in handen om slechte
gewoontes voorgoed overboord te gooien en
leert je hoe je voortaan kunt focussen op de
voor jou juiste dingen. Zo krijg je eindelijk de
controle over je werk en je leven terug. Het
resultaat? Minder stress, betere resultaten én
meer werkplezier!

©Björn Comhaire
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Boekvoorstelling
De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Better Minds at Work
bettermindsatwork
Socialmediacampagne
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Orde op zaken in je hoofd,
je leven en je werk

‘Anneleen weet te inspireren met
inzichten die steevast beklijven.
Ze combineert moeiteloos weten
schappelijke kennis met praktische
handvatten. Ik betrap me er dagelijks
op dat ik haar tips ook in mijn eigen
leven toepas!’
dr. Elke Geraerts, auteur van Mentaal kapitaal en
De mentale reset

9 789401 487603

Ilse Vande Walle

Haal het beste uit je kind. Growth Mindset thuis en op school
€ 22,99 | oktober 2022
paperback | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 854
isbn 978 94 014 8760 3 | Themacode: VFX, VSPM | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een inspirerend boek voor ouders die hun kind willen
helpen om de beste versie van zichzelf te worden

ɝ

Vol praktische tips en oefeningen

ɝ

Ilse Vande Walle geeft al vele jaren workshops en lezingen
over growth mindset thuis en op school

Succes draait nauwelijks om hoe slim je bent.
Het is veel belangrijker om vertrouwen te hebben in je eigen kunnen en te weten dat je door
oefening kunt groeien. Een juiste mindset is
hierbij onontbeerlijk.
Ilse Vande Walle begeleidt al vele jaren kinderen
volgens de principes van de growth mindset.
Daarbij vertrekt ze vanuit het idee dat talenten
zich kunnen ontwikkelen en veranderen. Ons
brein is immers niet statisch, maar ontwikkelt
zich een leven lang. Zo’n groeimindset – zo
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek – zorgt
ervoor dat kinderen gemotiveerder zijn, fouten
durven maken en meer zelfvertrouwen krijgen.
In dit boek toont ze aan de hand van veel
voorbeelden en praktische tips hoe ook jij
samen met je kind vanuit groei kunt leren
denken. Zo help je je kind om stap voor stap
het beste uit zichzelf te halen!

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
www.coachingmindset.be

Coach en therapeut Ilse Vande Walle is ervan
overtuigd dat mensen op elk moment in
hun leven het beste uit zichzelf kunnen
halen. Via haar lezingen en opleidingen
enthousiasmeerde ze al meer dan 1000
ouders en leerkrachten om samen met hun
kinderen volop te focussen op groei.
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Minder faalangst en meer
zelfvertrouwen dankzij de
growth mindset!

9 789401 487252

Katrien Koolen

Team tropenjaren
Zo houd je de liefde vast in de drukte van je gezin
€ 22,99 | november 2022
paperback met flappen | 240 x 155 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 8725 2 | Themacode: VFVG, VSP

Samen sterk door
de tropenjaren!
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Hoe maak je tijd voor elkaar als er eenmaal kinderen zijn?

ɝ

Voor ouders die de liefde als koppel willen vasthouden

ɝ

Met veel herkenbare verhalen en praktische tips

‘Hebben we nog brood in huis? Als jij aan het
eten begint, doe ik de kinderen alvast in bad.
En haal jij ze morgen op van school?’
Weet je nog, toen je vroeger thuiskwam van het
werk, samen een aperitiefje dronk en de hele
avond van jullie was? Welkom in de tropenjaren,
waarin je kinderen de agenda bepalen en je
relatie met je partner helemaal naar de achtergrond lijkt te verschuiven. De was vermenigvuldigt zich, de vermoeidheid mat je af en tijd voor
intimiteit is moeilijk te vinden.

Katrien Koolen is klinisch psycholoog en
relatietherapeut. Ze heeft een specifieke
interesse voor de uitdagingen die de komst
van kinderen voor een partnerrelatie met
zich meebrengt. In haar veel geprezen podcast Over ons laat ze koppels met kinderen
aan het woord. Ze schrijft regelmatig voor
Maison Slash.

Hoe blijf je als jonge ouders voldoende tijd
vinden voor elkaar? Where did the sex go
(en komt die ooit nog terug)? En wat doe je als
je partner een heel andere visie op opvoeden
heeft dan jij?
Het is maar een greep uit de vele vragen die
Katrien Koolen op haar sofa te horen kreeg. Met
dit boek wil ze koppels ondersteunen die in de
storm van het (prille) ouderschap elkaar kwijt
dreigen te raken. Dat doet ze aan de hand van
herkenbare verhalen, praktische tips en leuke
ideeën die net wat verder gaan dan ‘plan eens
een date night in’. Zodat je je relatie kunt blijven
voeden en de liefde levendig houdt, ook na een
zoveelste slapeloze nacht.
©Vroni Bollen
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
loverswithkids
katrienkoolen
www.katrienkoolen.be
Socialmediacampagne via Mama Baas
Podcast: Over ons

‘Een koppel vormt het fundament
van een gezin, en toch zetten we onze
partnerrelatie vaak op de laatste plaats
als er eenmaal kinderen zijn.’
Katrien Koolen

Persoonlijke groei

ɝ

Culinair

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Ik hou er ontzettend van om op
zondag vrienden en familie uit te
nodigen voor een uitgebreide,
zondagse lunch. De recepten
van
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
dode nodig om de politiek
Libelle zorgen keer opeerste
keer
wakker te schudden.’
voor fascinerende en verrassende
klassiekers. Echte must-haves!’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Laurence Deschout – Marketing manager
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

PIET
HUYSENTRUYT
60 jaar
3,5 miljoen verkochte boeken

De chef
die zijn volk
leerde eten
PIET
ONGEZOUTEN

04533 Backcard

PIET
GEPEPERD

04534 Bladwijzers

9 789401 461160

Piet Huysentruyt & Edward Vanhoutte

Piet Ongezouten
Het verhaal van mijn leven
€ 25,99 | oktober 2022
hardcover | 240 x 170 x 25 mm | ca. 304 pp. | nur 402
isbn 978 94 014 6116 0 | Themacode: DN

ɝ

Het boeiende leven van de beroemdste tv-chef
van Vlaanderen eindelijk neergeschreven

ɝ

Vol pittige anekdotes en zonder een blad
voor de mond

ɝ

Ter gelegenheid van Piets zestigste verjaardag

Het verhaal van Piet Huysentruyt leest als een
trein. Van zijn jaren op de hotelschool, het leven
van het gezin in Belgisch Congo en zijn eerste
fel besproken restaurant in Wortegem-Petegem
tot zijn ongelofelijke tv-carrière met SOS Piet
en zijn restaurant Likoké in de Ardèche. Mooie
en pittige verhalen die hij graag met zijn trouwe
publiek deelt in deze lijvige biografie.
Neergeschreven door Edward Vanhoutte, in de
woorden van de chef himself.
‘Ik heb het eigenlijk allemaal gedaan in mijn
leven. Ik heb sterren gekookt en ik ben sterren
kwijt geweest, ik ben het kijkcijferkanon
geweest van VTM en ik ben op straat gezet, ik
heb miljoenen verdiend voor mijn sponsors en
ben contracten verloren, ik heb bestsellers
gepubliceerd en boeken die men aan de
straatstenen niet kwijtgeraakt, ik heb hutsepot
gemaakt met bloedworst op de Vlaamse TV en
vanuit het niets een sterrenrestaurant op de
kaart gezet in Frankrijk. En ik denk dat ik toch
iets heb betekend voor de Vlaamse eetcultuur.
Ik heb lang twijfels gehad over mezelf, maar nu
ben ik fier op alles wat ik heb gedaan.’

Piet Huysentruyt was jarenlang de bekendste
tv-kok van Vlaanderen en maakt onder
tussen deel uit van ons collectief geheugen.
Hij verkocht meer dan 3,5 miljoen boeken.
Zijn restaurant Likoké in de Ardèche kreeg
na een jaar al de eerste Michelin-ster.
Edward Vanhoutte runt sinds 2013 – Na een
internationale academische loopbaan
– zijn eigen creatief bedrijf voor tekst
schrijverij en vertalingen, en baat De
Brugse Gin Club Gin Bar & Store uit in
centrum Brugge. Edward is tekstweten
schapper, foodwriter en de eerste professionele ginoloog van Vlaanderen.

‘Wat hebben we geleerd vandaag’
blijft in ons geheugen gegrift
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De chef die zijn volk
leerde eten

9 789401 479196

Piet Huysentruyt & Edward Vanhoutte

Piet Gepeperd
De gerechten van mijn leven
€ 29,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 25 mm | ca. 224 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7919 6 | Themacode: WBB

ɝ

Een biografisch kookboek met gerechten
die de chef typeren, definiëren en emotioneren

ɝ

Duidelijk uitgelegde receptuur met het verhaal
achter elk gerecht

ɝ

Het ultieme kookboek voor Piets zestigste
verjaardag

Het leven van Piet Huysentruyt laat zich perfect
vertellen en vertalen in gerechten. Elk gerecht
is een belangrijk moment in zijn leven, of het
nu gaat om de simpele vanillepudding met petit
beurres van zijn moeder of de avant-gardistische
combinatie van kreeft, bloedworst, oester,
varkenspoot en rodekool die hij in zijn eerste
restaurant serveerde.
Piet creëerde, kookte en beschreef gedurende
zijn rijkgevulde carrière duizenden recepten,
76 daarvan vind je in dit jubileum-kookboek.
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Piet Huysentruyt was jarenlang de bekendste
tv-kok van Vlaanderen en maakt onder
tussen deel uit van ons collectief geheugen.
Hij verkocht meer dan 3,5 miljoen boeken.
Zijn restaurant Likoké in de Ardèche kreeg
na een jaar al de eerste Michelin-ster.
Edward Vanhoutte runt sinds 2013 – Na een
internationale academische loopbaan
– zijn eigen creatief bedrijf voor tekst
schrijverij en vertalingen, en baat De
Brugse Gin Club Gin Bar & Store uit in
centrum Brugge. Edward is tekstweten
schapper, foodwriter en de eerste professionele ginoloog van Vlaanderen.

To know me is to cook and eat with me.
Piet Huysentruyt

Culinair

De 77 meest geliefde
recepten van Piet Huysentruyt

9 789401 487146

Gianluca Di Taranto

De druif. Ontdek het verhaal van druif tot wijn, van albariño tot zinfandel
€ 26,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8714 6 | Themacode: WBXD | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Alle wijnkennis van Gianluca Di Taranto,
Sommelier van het Jaar

ɝ

Voor absolute beginners en echte connoisseurs

ɝ

Het eerste deel in een nieuwe musthave serie ‘Wine class’

Je hebt wijn en je hebt wijn. Gianluca Di Taranto
leert je alles over die tweede soort: van de
historiek over de origine tot de karakteristieken
en leuke wist-je-datjes.
Gianluca vertelt met passie en humor over het
karakter van de verdicchio, de kenmerken van
de nebbiolo en de origine van primitivo.
Bekende en minder bekende druiven passeren
de revue, maar één ding is zeker: je zult bijleren.
Ontdek je nieuwe favoriete wijn in dit prachtig
uitgegeven cadeauboek, en doe dat liefst met
een goed glas wijn in de hand. Dit boek is het
eerste deel in de serie ‘Wine class’. ‘De streek’
en ‘Het domein’ worden de volgende in de
reeks.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Lanceringsevent in België en
Nederland
gnlcdtrnt
www.gianlucaditaranto.com

Gianluca Di Taranto is al meermaals in de
prijzen gevallen als sommelier. Hij werkte
als sommelier bij The Jane en deed mooie
buitenlandse stages, onder andere bij
Piazza Duomo te Alba en bij Osteria
Francescana te Modena. Momenteel geeft
hij workshops en cursussen en werkt hij
als wine director bij Sanglier des Ardennes
& La Petite Merveille.
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De ultieme wijngids
van albariño tot zinfandel

9 789401 484909

Fernand Dacquin

Uitzonderlijke whisky’s
40 flessen met een sterk verhaal
€ 24,99 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 175 x 125 x 20 mm | ca. 384 pp. | nur 447
isbn 978 94 014 8490 9 (NL), isbn 978 94 014 8629 3 (EN) | Themacode: WBXD3

ɝ

Ideaal cadeau voor de whiskyliefhebber

ɝ

Prachtige verhalen over iconische flessen van vroeger en nu

ɝ

Opvolger van Het Whisky Boek

Whisky is terug van nooit weggeweest. Net als
Dacquins vorige boek is dit geen opsomming
van smaakpatronen en distilleerderijen, maar
een bijzonder verhaal vol grappige anekdotes
over de mooiste en meest luxueuze flessen.
Sappige verhalen, ideaal te pairen met een heerlijk glas single malt!
Al bijna veertig jaar reist whisky devotee
Fernand Dacquin door deze wondere whisky
wereld, op zoek naar de interessantste vertellingen en beelden. Hij bottelde 40 verhalen over
bijzondere whiskyflessen, in zijn humoristische
stijl. Uitzonderlijke whisky’s is grappig,
verrassend en het ideale cadeau voor de
whiskyliefhebber.

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
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Fernand Dacquin reisde de hele wereld rond
als journalist gespecialiseerd in toerisme
en distillaten. Hij bezocht Schotland, de
bakermat van de whisky, wel honderden
keren en putte uit al die reizen inspiratie
voor publicaties over whisky in kranten en
magazines in Vlaanderen en Nederland. In
2011 werd hij Keeper of the Quaich, een
eer die gewoonlijk voorbehouden is voor
mensen uit de whisky-industrie zelf. Hij
is medeorganisator van de International
Malt Whisky Festival Ghent en werkt ook
mee aan het festival in Den Haag. Voor zijn
bijdrage aan het bekendmaken en verspreiden van de Schotse cultuur werd hij in
2017 opgenomen in de Royal Celtic Society,
opgericht in 1820 door Sir Walter Scott.

Van dezelfde auteur
Het whisky boek
Alles wat je nog niet wist over the
water of life
€ 22,99 | isbn 978 94 014 6903 6

Culinair

40 verhalen over de meest
bijzondere whiskyflessen
gebotteld

9 789401 486545

Marcelo Ballardin

Oak. De keuken van Marcelo Ballardin
€ 39,99 | november 2022
linnen hardcover met stofwikkel en bandstempel | vierkleurendruk | 280 x 200 x 25 mm | ca. 192 pp.
nur 440 | isbn 978 94 014 8654 5 (NL), isbn 978 94 014 8655 2 (EN) | Themacode: WBB, WBA

ɝ

Met een Michelinster en een 16/20 score in de Gault Millau
voor restaurant Oak behoort Marcelo Ballardin tot de
topgastronomie

ɝ

Topcuisine die je ook thuis kunt bereiden

ɝ

Eenvoudig, maar krachtig in smaak, met opvallende
combinaties en herkenbare ingrediënten

‘Het Braziliaans/Italiaans bloed van
Marcelo Ballardin, zijn reiservaringen
en de internationale uitstraling van
de keukenploeg bepalen het DNA van
OAK. De keuken is detaillistisch en weldoordacht. Het samenspel van texturen
en smaken is subtiel. Er zit veel reflectie
achter de verbazende smaakassociaties.’
(MICHELIN Gids)

‘Met spannende, persoonlijke creaties
die zowel putten uit de Zuid-Amerikaanse als de Aziatische en culinaire
traditie heeft Marcelo Ballardin van
zijn kleine restaurant een bijzondere
plek gemaakt. Wij blijven fan van zijn
ongewone combinaties en technische
finesse.’
(Gault&Millau)

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Oakgent, Marcelo Ballardin
Marcelo.ballardin
www.Oakgent.be

Marcelo Ballardin behaalde een Michelinster
met zijn restaurant OAK. Bij Gault&Millau
scoorde hij 16/20. Hij is ook bekend van
zijn deelname aan diverse culinaire
tv-programma’s.
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Topchef Marcelo Ballardin
verrast alle zintuigen met
zijn eerste boek

9 789401 486170

Loïc Van Impe

Onder vrienden
€ 26,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8617 0 (NL), isbn 978 94 014 8716 0 (FR) | Themacode: WB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Het opvallendste kookboek van het jaar, boordevol lekkers en
handig opgedeeld in hoofdstukken voor 2, 4, 6 of 10 personen
en meer

ɝ

Loïc serveert heerlijke BBQ-gerechten, Belgische familierecepten
met een twist en verrassende klassiekers uit de wereldkeuken

ɝ

Lekker veel keuze uit meer dan tachtig smakelijke gerechten

Koken is een feest, zeker wanneer je vrienden
en familie aanschuiven om mee te eten. Loïc
Van Impe deelt dan ook graag zijn favoriete
gerechten met jou en je tafelgenoten.

Loïc Van Impe is zot van koken, brood bakken, noedels eten en tv maken! Volg zijn
culinaire avonturen op tv (op VTM en op
RTL-TVI)

Zoek je recepten voor een romantische
tête-à-tête? Een lekkere maaltijd om je gezin
voor te schotelen? Combineer je liever tafels
vol sharing-gerechten om je vrienden te
entertainen? Of schaart een hongerige familie
zich al rondom je barbecue? Say no more!
In zijn typische no-nonsens stijl, met de
handigste trucjes om geen uren in de keuken te
hoeven staan, zal Loïc je gegarandeerd opnieuw
verrassen met een kookboek vol recepten vanaf
2 personen tot een 10+ gezelschap.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Influencersevent.
Grote socialmediacampagne
Tv-spotjescampagne op VTM en RTL.
Loicfood – 78,8K volgers
Loicfood – 52,4K volgers
Loicfood.be

Van dezelfde auteur
Zot van koken
€ 26,99 | isbn 978 94 014 6586 1
Zot van koken 2
€ 26,99 | isbn 978 94 014 7820 5
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Schuif bij aan de tafel
van Loïc Van Impe!

9 789401 485289

Kim Vercoutere

Het Vegan Plan. In 2 weken naar een vegan life
€ 25,99 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 15 mm | ca. 176 pp. | nur 440/444
isbn 978 94 014 8528 9 | Themacode: WBH

In 2 weken gezond
vegan leren eten
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ɝ

Schakel in 14 dagen over op een vegan levenswijze met
lekkere comfortfood

ɝ

Een compleet ontbijt tot avondmaal op plantaardige basis

ɝ

Met handige preptips, heerlijke lunch-to-go en lekkere
desserts voor mensen die een vegan lifestyle willen
uitproberen

Voor Het Vegan Plan werkt Kim Vercoutere een
14-dagenplan uit om op een haalbare manier
over te schakelen naar een veganistische levens
stijl. Voor elke dag voorziet ze een plantaardig
recept voor elke maaltijd, met telkens duidelijke
foodtips voor de komende dag(en). Een boek
voor iedereen die naast een drukke levensstijl
graag gezond wil eten en bewegen.

Kim Vercoutere is mamacoach en voedings
expert. Ze is als foodie dagelijks bezig met
het ontwikkelen van nieuwe recepten en
kookt elke dag de meest gevarieerde en
smakelijke gerechten voor haar gezin.

Het boek geeft tal van heerlijke tussendoortjes
en desserts, én gezonde lunchboxen, zodat er
ook na de 14 dagen voldoende inspiratie is om
zelf verder te experimenteren.

‘Een natuurlijke boost
voor je hoofd en lichaam’
Flair

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Kimsgreenlife
www.kimsgreenlife.be
Socialemediacampagne

Van dezelfde auteur
Soul Boost
€ 25,99 | isbn 978 94 014 7428 3

9 789401 485456

Too Good To Go

Kook je koelkast leeg
60 creatieve recepten en slimme bewaartips van Too Good To Go
€ 22,99 | november 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 20 mm | ca. 160 pp. | nur 440/450
isbn 978 94 014 8545 6 (NL), isbn 978 23 902 5213 9 (FR) | Themacode: WBH, WBW, WBF

ɝ

60 seizoensgebonden recepten die je zelf kan invullen met
wat je nog in huis liggen hebt

ɝ

Aangevuld met slimme bewaartips en houdbaarheidhacks

ɝ

Too Good To Go telt al ruim 5 miljoen gebruikers in België en
Nederland en draagt actief bij aan de marketingcampagne

De bedoeling van dit boek is eenvoudig: je
helpen om het maximum te halen uit het eten
dat je nog in je koelkast of voorraadkamer liggen hebt. Elk recept geeft je ideeën om voedsel
dat vaak overblijft om te toveren overheerlijke
hoofdschotels, tussendoortjes en desserts. Zo
wordt een overschot groenten met wat creativiteit een pittige curry en is een restje gekookte
aardappelen perfect voor een heerlijke rösti. Of
wat dacht je van een smeuïge butternutcrème
op basis van dat resterend stuk pompoen?
Bovendien krijg je per gerecht suggesties om
het naar je eigen hand te zetten. Met tussendoor heel wat tips om je favoriete ingrediënten
nog beter te bewaren, hacks om de houdbaarheid te verlengen en testjes om de versheid te
beoordelen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Organisatie van lanceringsmoment
www.toogoodtogo.be
Influencercampagne
Eindejaarcampagne Too Good To Go
België rond het boek: nieuwsbrieven,
website, acties
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Begin 2018 werd Too Good To Go in België
en Nederland geïntroduceerd als een app
waarop je overschotten van restaurants
en supermarkten voor een zacht prijsje kan
afhalen. Inmiddels zijn er al ruim 2 miljoen
gebruikers in België en meer dan 3 miljoen
gebruikers in Nederland, samen goed
voor meer dan 20 miljoen maaltijden die
werden gered. Daarnaast voert de beweging wereldwijd campagne tegen voedselverspilling met tal van enquêtes
en sensibiliseringsacties. Dit boek komt
centraal te staan in Too Good To Go’s
eindejaarcampagne.

Culinair

Minder weggooien, meer
culinaire creativiteit!

9 789401 485760

Libelle

Het lekkerste groenteboek. 100 recepten voor elke dag
€ 25,99 | november 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 15 mm | ca. 224 pp. | nur 441
isbn 978 94 014 8576 0 | Themacode: WBTM

Libelle geeft groenten
de hoofdrol
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ɝ

100 inspirerende groenterecepten voor elke dag

ɝ

Volop variëren met de meest populaire seizoensgroenten

ɝ

Verrassende combinaties met vlees en vis, of gewoon veggie

Kies je voor gezonde eetgewoontes, dan kies
je automatisch voor veel groenten op je bord,
elke dag opnieuw. Bij voorkeur zijn dat seizoens
groenten, en dan kun je best wat inspiratie
gebruiken om voldoende te variëren.

De Libelle kookboeken hebben al jaren in heel
wat keukens een vaste plaats. De praktische
indeling en de duidelijke recepten met
prachtige foto’s maken ze tot een must
voor iedereen die van lekker eten houdt.

Dit nieuwe Libelle kookboek biedt daarop een
antwoord met 100 recepten die enkele van de
meest populaire groenten in de kijker zetten:
courgette, tomaat, spinazie, worteltjes, witlof,
prei en asperges. Zo kun je een heel jaar door
de toppers van het seizoen op tafel zetten, vaak
gecombineerd met vis of met vlees, maar ook in
een heerlijk veggiegerecht. Gevuld of gegrild,
in soep of in stamppot, in een wrap of frittata,
warm of koud geserveerd: al deze gerechten zijn
lekker, haalbaar en vaak verrassend origineel.
Geef je favoriete groenten de hoofdrol die ze
verdienen en elke maaltijd wordt een succes,
bij jong en oud.

In dezelfde reeks
Lekker licht
€ 25,99 | isbn 978 94 014 8315 5

EVER
SELLER VAN
LIBELLE

9 789401 485142

Libelle

Het grote Libelle kookboek
€ 29,99 | september 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 26 mm | ca. 416 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8514 2 | Themacode: WBA

Heruitgave van succesvolle
Libelle klassieker
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ɝ

Derde deel in de Libelle bibliotheek

ɝ

344 haalbare recepten voor elke dag

ɝ

Ideale inspiratiebron voor een verse keuken volgens het seizoen

Het grote Libelle kookboek telt maar liefst 344
haalbare recepten voor elke dag, van voor- en
hoofdgerechten tot soepen en desserts. Zowat
alles komt aan bod: vis, vlees en vegetarisch;
klassiekers en trendy gerechten; dagelijkse kost
en recepten voor een feestelijke gelegenheid.
Meestal makkelijk en snel klaar, altijd gezond.

De Libelle kookboeken hebben al jaren in heel
wat keukens een vaste plaats. De praktische
indeling en de duidelijke recepten met
prachtige foto’s maken ze tot een must voor
iedereen die van lekker eten houdt.

Dit boek is de ideale inspiratiebron voor wie elke
dag wil koken met verse, kwalitatieve producten
volgens het aanbod van de seizoenen.

Het grote Libelle pastaboek

In dezelfde reeks
Het grote Libelle kipboek
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8517 3
Koken uit één pan
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8516 6
Het grote Libelle pastaboek
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8515 9

Het grote
289 FAVORIETE FAMILIERECEPTEN

11.500 EX.
VERKOCHT

9 789401 485159

Libelle

Het grote Libelle pastaboek
€ 29,99 | september 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 26 mm | ca. 416 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8515 9 | Themacode: WBTP

Onmisbare Libelle pastabijbel
in een nieuw jasje
Populairste deel van de Libelle bibliotheek

ɝ

Meer dan 250 verrassende gerechten met deegwaren

ɝ

Het ideale kookboek voor pasta lovers

Het grote Libelle pastaboek is hét bewijs dat je
met pasta werkelijk alle kanten uit kunt. Koud,
warm of recht uit de oven; met saus of met
groenten, met vis of met vlees; snel klaar of wat
bewerkelijker. Alleen al de naam van de pasta
doet je watertanden: spaghetti, tagliatelle,
cannelloni, ravioli, penne, papardelle, lasagne,
conchiglioni...

Culinair

ɝ
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De Libelle kookboeken hebben al jaren in heel
wat keukens een vaste plaats. De praktische indeling en de duidelijke recepten met
prachtige foto’s maken ze tot een must voor
iedereen die van lekker eten houdt.

Je vindt het allemaal terug in dit kookboek met
289 recepten met succesgarantie.

Het grote Libelle kookboek

In dezelfde reeks
Het grote Libelle kipboek
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8517 3
Koken uit één pan
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8516 6
Het grote Libelle kookboek
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8514 2

Het grote

kook oek

344 RECEPTEN VOOR ELKE DAG

9 789401 486811

Lindsay Coutteau

My love for macarons
€ 19,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 170 x 12 mm | ca. 128 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8681 1 | Themacode: WBA

ɝ

Het chique gebakje was nog nooit zo populair bij jong en oud

ɝ

45 recepten voor de heerlijkste macarons en macarontaarten

ɝ

Het eindejaarscadeau bij uitstek voor elke bakfanaat

Het luchtige schuimgebakje van eiwit en
amandelpoeder met een romige vulling krijgt
door Lindsay Coutteau een heel andere
dimensie. Lindsay is geobsedeerd door
macarons en bakt ze dan ook in zowat alle
vormen, maten, geuren en kleuren.
In My love for macarons verklapt de auteur van
Hippe Macarons het geheim van de perfecte
macaron en geeft ze 45 originele recepten voor
‘gewone’ macarons en macarontaarten.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Boekvoorstelling
myloveformacarons
myloveformacarons
www.myloveformacarons.be

Lindsay Coutteau heeft een enorme passie
voor bakken, maar vooral voor macarons,
en wordt alom geprezen voor haar
creativiteit. Ze opende onlangs haar eigen
macaronwinkel in Maldegem, My love for
macarons.
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Originele macarons
voor elke gelegenheid

9 789401 486828

Brenda Keirsebilck

My love for speculaas
€ 19,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 170 x 12 mm | ca. 128 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8682 8 | Themacode: WBA

ɝ

Een hommage aan het alom bekende koekje

ɝ

50 recepten voor de lekkerste speculaaskoekjes en -desserts

ɝ

Met zinnenprikkelende, knapperige beelden van fotografe en
bakfanate Karen Van Winkel

My love for speculaas is een ware ode aan het
eenvoudige, maar overheerlijke bruine koekje.
Speculaas, sinds jaar en dag in elke Belgische
en Nederlandse keuken te vinden, is aan een
heuse opmars bezig! In dit boek staan een tiental varianten van het koekje, maar de koekjes
worden ook in een veertigtal verrassende
desserts verwerkt, zoals mousse, citroentaart,
witte chocoladetaart en baisers.

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews.

Brenda Keirsebilck volgde verschillende
bakopleidingen en runde jaren Juliette’s
Artisanale Koekenbakkerij in Brugge.
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Recepten voor de
heerlijkste speculaas

Toerisme

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Frankrijk blijft mij en mijn gezin
verbazen. Hoewel we het land al vaak
bezochten, ontdekken we dankzij
‘Langzaam door Frankrijk’
toch nog
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode
de politiek
elk jaar een nieuw plekje
datnodig
weom nog
wakker te schudden.’
niet kennen.’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Tine Vanpoelvoorde – Arts & Style Office Manager

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

9 789401 486699

Annet Daems

Italia con gusto e amore
Een roadtrip naar de roots van de Italiaanse keuken
€ 39,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 190 x 270 x 40 mm | ca. 448 pp. | nur 512/442
isbn 978 94 014 8669 9 | Themacode: WTD, WTHD

ɝ

Eindelijk een boek over Italiaanse straatdelicatessen

ɝ

Niet het zoveelste kookboek over de Italiaanse keuken,
maar een culinaire reiservaring

ɝ

Rijkelijk geïllustreerd met honderden kleurenfoto’s en
vijftig authentieke recepten

Italië heeft een rijke cultuur van straat
delicatessen die van regio tot regio verschillen.
Wat ooit voedsel voor de armen was, is vandaag
opgewaardeerd tot gevierd cultureel erfgoed.
Met respect voor de eeuwenoude recepten en
vaak volgens de principes van slow cooking
worden pure gerechten bereid. Steevast op
basis van lokale topingrediënten.
Annet Daems doorkruiste met haar camper de
20 regio’s van de Italiaanse Laars, op zoek naar
de verhalen en recepten van de ‘cucina povera’.
In dit boek schetst Daems de oorsprong van de
vele regionale straatdelicatessen. Via interviews
met ‘specialisten’ en tientallen smaakmakende
foto’s brengt ze al deze authentieke gerechten
tot op jouw bord.
Italia con gusto e amore is een must voor al
wie verslingerd is aan Italië én een passie heeft
voor de ongekunstelde, eerlijke keuken. Elke
regio is culinair uniek. Annet Daems gidst je dan
ook naar de typische straatgerechten van de
bruisende cultuursteden, maar evengoed naar
de ‘eenvoudige’ lekkernijen van de dromerige
middeleeuwse dorpjes. Een boek met vele
inspirerende tips en weetjes voor jouw volgende
Italië-reis.

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen.
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Reis naar de culinaire
roots van Italië

Annet Daems trouwde in Italië en werd
geadopteerd in een zeer grote Italiaanse
familie. In Toscane begeleidde ze
uitwisselingsstudenten journalistiek van
Thomas More Hogeschool. De vele plaat
selijke producenten en koks met hun
beklijvende verhalen inspireerden haar.
In 2006 was ze ereburger van Sinalunga. Na
Thomas More werd Annet onderzoeker bij
SMIT aan de Vrije Universiteit Brussel.
In Antwerpen runde ze vervolgens met veel
passie en overgave een Italiaanse traiteuren delicatessenzaak. In dit boek komen al
deze ervaringen samen. Annet verkende
een authentiek en onderbelicht deel van
culinair Italië. Ze maakt er haar missie van
om de aloude Italiaanse volksgerechten
meer bekendheid te geven.

‘Wanneer ik reis, ga ik steevast op zoek naar de lokale, authentieke
keuken want alleen zo leer je de échte ziel van een regio kennen.
Voor een foodie als ik, is Italië een waar wonderland: je proeft
er de heerlijkste gerechten, steevast bereid met uitzonderlijke
ingrediënten en volgens de regels van eeuwenoude recepten.’
Annet Daems

Maak zelf de heerlijkste contadina
bruschette uit Matera klaar
Neem een dik stuk Matera-brood en wrijf het in met olijfolie
van eerste persing. Leg er een plak caciocavallo-kaas (of
caciotta, scamorza of jonge pecorino) zodat de hele broodsnede
bedekt wordt. Leg de schijfjes pancetta erbovenop en bestrooi
het geheel met oregano. Werk af met drie stukjes gekookte
aardappel. Leg de belegde broodsneden in een oven op 200°C
en bak gedurende 6 tot 10 minuten. Dien meteen op.

Pure ingrediënten

Gevulde sardienen

9 789401 486071

Lonely Planet’s Trip Builder
800 praktische reisideeën om jouw droomvakantie
samen te stellen
€ 39,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 192 x 254 x 48 mm | ca. 620 pp. | nur 510
isbn 978 94 014 8607 1 | Themacode: WTH, 1A

ɝ

Meer dan 45 jaar expertise vereenvoudigt de praktische
voorbereiding en helpt je op weg naar de trip van je leven

ɝ

Niet enkel regionaal, maar ook thematisch opgedeeld,
van actieve over culturele tot gezinsuitstapjes

ɝ

Met een handige CO2 calculator om je ecologische
voetafdruk te bewaken

Met 800 praktische reisideeën op zak wordt
de voorbereiding van je volgende trip een
ware droom. Er zijn suggesties voor elke soort
reiservaring: van culturele uitjes en tropische
strandvakanties tot avontuurlijke roadtrips en
wildlife expedities. Baden in luxe in een van
de vele resorts op Mauritius, trekken door het
woeste landschap van Kirgizstan, Lemuren
spotten in de nationale parken van Madagaskar,
cruisen langs de Franse en Italiaanse Rivièra,
thee nippen in Teheran (Iran),… in deze gids
komt het allemaal aanbod.
En er is nog meer: fraaie illustraties, overzich
telijke cartografie, heel wat praktische tips en
uitgebreide informatie over de verschillende
transportmogelijkheden en data om je ecolo
gische voetafdruk in kaart te brengen.
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800 praktische reisideeën
van Lonely Planet voor je
volgende droomvakantie

NIEUWE
EDITIE

9 789401 483278

Lonely Planet’s Ultieme Reisplanner
Waar en wanneer op reis: tips voor elke maand van het jaar
€ 29,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 270 x 24 mm | ca. 304 pp. | nur 510
isbn 978 94 014 8327 8 | Themacode: WTH

De ultieme reisplanner voor
elke maand van het jaar
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ɝ

Lonely Planet-expertise: gedetailleerd advies over diverse
bestemmingen en de uitgelezen periode om ze te bezoeken

ɝ

Flowcharts loodsen je door tientallen opties en laten je toe
om aanbevelingen te filteren naargelang jouw budget en
interesses

ɝ

Met prachtige illustraties voor de inspiratiezoekende en
twijfelende reiziger

In dit boek ontdek je tal van bestemmingen die
elk worden aanbevolen omdat ze zich tijdens
een specifieke maand op hun best aandienen:
door hun klimaat, ‘value for money’ of gewoon
weg omdat er juist dan veel te beleven valt.
Er zijn bovendien suggesties voor elke soort
reiservaring: van culturele uitjes en tropische
strandvakanties tot avontuurlijke road trips en
wildlife expedities. Surfen op ’s werelds hoogste
golven in Portugal, hiken op een van de Great
Walks in Nieuw-Zeeland, markthoppen in
Marokko, genieten van la dolce vita op
Sicilië, proeven van plaatselijke specialiteiten in
Bourgondië,… in deze gids passeren de mooiste
plekjes ter wereld de revue.
Tientallen illustraties, diagrammen en
pictogrammen wijzen je in 1,2,3 de weg naar je
volgende droomvakantie.

Februari

© Katvic / Shutterstock

© Fiona Ayerst / Shutterstock

keulen
duitsland

© Predrag Jankovic / Shutterstock

(L) Oud ontmoet
nieuw: de Hohenzollernbrug bij de
Dom van Keulen; (R)
Sarongs te koop in
Kenia; (O) Prachtig
Brugge
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Waarom nu? Vier het ‘vijfde
seizoen’.
De historische en levenslustige stad Keulen
in het Rijnland viert niet alleen carnaval – het
creëert er een geheel nieuwe tijdsperiode
voor. Het ‘vijfde seizoen’ begint offcieel op 11
november, maar het feest barst pas echt los in
februari, op de donderdag voor de vastentijd.
Dan volgen de ‘gekke dagen’, tussen Vette
Donderdag en Aswoensdag, wanneer parades,
vermomming, drinken, dansen en algemene
feestvreugde de straten overnemen. Het is
hartstikke leuk, en helemaal niet vreemd voor
Keulen, dat bekend staat om zijn liberalisme,
elan en het royale aantal traditionele bierhallen
waar lokaal gebrouwen Kölsch, stevig eten
en liberale klodders Gemütlichkeit worden
geserveerd. Er is ook genoeg te zien: de
gigantische kathedraal met twee torens en
de kronkelende straatjes van de Altstadt
(oude stad), de moderne kunst in Museum
Ludwig en het Romeinse erfgoed van Keulen
in het Römisch-Germanisches Museum.
Een bijzonder ontroerende manier om de
stad te verkennen, is door de Stolpersteine te
volgen – koperen plaquettes die de slachtoffers
van de nazi’s herdenken, onderdeel van een
project van de in Keulen wonende kunstenaar
Gunter Demnig. Je vindt er vooral veel in de
Belgisches Viertel (Belgische wijk), ook een
van de hipste horecagegebieden, met veel bars
en boetieks.
Reisplan: Trek ten minste twee dagen uit voor
een verkenning, meer als je een kater verwacht
na het carnaval.
Goed om te weten: Overweeg de aanschaf
van een MuseumsCard, waarmee je op twee
opeenvolgende dagen toegang hebt tot veel
musea.
Andere maanden: Nov.-jan. en mrt. – koud
(kerstmarkten dec.); apr.-juni en sept.-okt. –
warm, minder druk; juli-aug. – heetst, festivals.

indische
oceaan
kenia
Waarom nu? De lucht is warm, het
water prachtig.
In een land dat gezegend is met enkele
van ’s werelds grootste wildparken, kan het
gemakkelijk zijn om de kust over het hoofd te
zien. Maar de kust van de Indische Oceaan
in Kenia is verre van tweederangs. Het fjne,
zachte zand is oogverblindend wit, de zee
een werveling van kristalhelder blauw. En
pittoreske vissersdhows, wuivende palmen
en vrouwen met regenboogkleurige kanga’s
voegen fotogenieke accenten toe. Er is ook
een uitgesproken, met kruiden doordrenkte
Swahili Coast-cultuur – duidelijk zichtbaar
in de Arabische huizen van Mombasa en de
kenmerkende curries van de regio, geurig en
vol zeevruchten. Er is fink gebouwd, maar de
meeste hotels zijn rustig en goed gespreid en
onderbreken de dromerige sfeer dus niet. Het
snorkelen en duiken is ook spectaculair, vooral
in januari en februari, als het warm en droog
is en het zicht in het water op zijn best is. Ook
trekken er walvishaaien voorbij (februari tot
april en september tot oktober).
Reisplan: Verken de oude stad van Mombasa
en Fort Jesus. Als je vanuit Nairobi over land
naar Mombasa gaat, onderbreek dan de
reis met een safari in Tsavo. Ten zuiden van
Mombasa biedt Diani traditionele strandvakanties. Watamu en Malindi, 120 km naar
het noorden, worden beide beschermd door
het Marine National Parks.
Goed om te weten: Controleer de veiligheidssituatie voordat je op reis gaat – voor de kust
ten noorden van Malindi gelden mogelijk
reisadviezen.
Andere maanden: Jan. – heet, droog,
weelderig; mrt.-mei – lange regenbuien, erg
nat; juni-okt. – droog, goed zicht op wild; nov.dec. – korte regenbuien.

brugge
belgië
Waarom nu? Geniet van ambachtelijk
bier en kunst tijdens het heerlijk
slaperige winterseizoen van de stad.
Met zijn glorieuze middeleeuwse architectuur,
gezellige bars en romantische rondvaarten
is Brugge werkelijk een prachtige stad. Het
probleem is dat dit niet onopgemerkt is gebleven: de klinkerstraten trekken in de drukste
jaren meer dan acht miljoen bezoekers. De
truc zit in de timing. Februari is koud, waar,
maar ook de droogste maand en de stilste.
Kleed je warm, slenter door die oude steegjes
rond de historische Markt- en Burgpleinen,
aanschouw mooie Vlaamse kunst in het
Groeningemuseum en beklim de Belforttoren
om van het uitzicht te genieten zonder te
worden geduwd. De beroemde bieren van
België zijn een verrukkelijk genot en begin
februari kun je een paar dagen lang meer dan
350 brouwsels proeven – zowel internationale
als lokale – tijdens het Brugs Bierfestival. En
wat dacht je van de heerlijke chocolade?
Reisplan: Trek minstens twee dagen – en
nachten natuurlijk – uit om de middeleeuwse
monumenten te verkennen, de prachtige
kunstcollecties te bewonderen en van het
nachtleven te genieten. Brugge ligt niet ver met
de trein van Antwerpen.
Goed om te weten: Carnaval wordt gevierd
in verschillende steden in heel België – met
name in Binche – in de dagen voorafgaand
aan Aswoensdag, meestal in februari. Maak de
korte reis om de festiviteiten te ervaren.
Andere maanden: Jan. en mrt. – koud, rustiger;
apr.-mei – lente, opwarming; juni-aug. –
drukst; sept.-nov. – koeler, nog steeds populair;
dec. – koud, druk tijdens kerstmarkten.
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Mythische autotochten in Europa
Beleef de meest adembenemende roadtrips in Europa
€ 29,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 200 x 260 x 25 mm | ca. 320 pp. | nur 509/510/512
isbn 978 94 014 8326 1 | Themacode: WTH, WTHW

ɝ

Thematische roadtrips voor elk type reiziger

ɝ

Met praktische toolkit en drie alternatieve suggesties

ɝ

Prachtig geïllustreerd met paginagrote foto’s en
praktische kaarten

Lonely Planet’s Mythische Autotochten
bundelt wel 50 roadtrips in Europa, met nog
eens 150 aanvullende suggesties voor zowel
daguitstapjes als meerdaagse tochten. Bij elke
trip hoort een uitvoerig reisverslag, een over
zichtelijke kaart, praktische info en prachtige
foto’s. In het boek vind je klassiekers zoals de
Route Napoléon in Frankrijk, de Kystriksveien
in Noorwegen en de Adriatische hoofdweg in
Kroatië. De tochten variëren van plezierritjes tot
spannende routes door het achterland. Dit boek
inspireert reizigers om hun auto in te springen
en hun grenzen (letterlijk) te verleggen.

- MYTHISCHE AUTOTOCHTEN IN EUROPA -

Hiernaast van boven: de Military Road
slingert langs Compton Bay op het Isle
of Wight; een ‘tombolo’ of natuurlijke
zandweg verbindt St Ninian’s Isle
met het vasteland van Shetland

ISLE OF ARRAN, SCHOTLAND

ISLE OF WIGHT, ENGELAND

SHETLAND, SCHOTLAND

De enige Aweg op het eiland Arran maakt
een bijna perfecte lus langs de wilde en
gevarieerde kustlijn van dit eiland en biedt
aan twee kanten ongehinderd uitzicht over de
Firth of Clyde en het verre Schotse vasteland.
Verlaat de veerbootterminal in Brodick, de
hoofdstad van Arran, en rijd zuidwaarts over
de A841. Vanuit de mooie plaats Lamlash,
met uitzicht op Holy Isle in het oosten, loopt
de weg door Whiting Bay in westelijke
richting naar Kilmory en Blackwaterfoot. Dit
zuidelijke stuk voert langs kliftoppen met
verreikende uitzichten, terwijl het volgende,
noordwestelijke deel richting Lochranza op
kustniveau loopt, waardoor je gemakkelijk
toegang hebt tot prachtige stranden. Het
laatste derde deel van de reis verandert
het landschap opnieuw. De weg leidt langs
Goatfell Mountain voordat hij bij Sannox de
zee weer bereikt. Langs de kust rijd je terug
naar Brodick.
Begin // Brodick
Einde // Brodick
Afstand // 90 km

Het Isle of Wight, gelegen in het Kanaal
ten zuiden van Southampton en Portsmouth,
biedt een uniek eilandgevoel vanaf het
moment dat je de veerboot in Cowes afrijdt.
Het zuidelijke deel is grotendeels een Area
of Outstanding Natural Beauty. De A3055
Military Road volgt het grootste deel van
de groene kust tussen Chale, in de buurt
van de Victoriaanse badplaats Ventnor, en
Afton. De rest van het eiland bestaat uit een
lukraak netwerk van lokale wegen die met
de klok mee tot een circuit kunnen worden
samengevoegd. In een halve cirkel rijd je
langs Osborne House (de uitvalsbasis van
Queen Victoria in Cowes), de Culver Battery
bij Bembridge, Ventnor’s Botanic Gardens
en het afgelegen uitzicht van St. Catherine’s
Oratory. Geniet daarna van de spectaculaire
kliffen bij de kalkachtige kaap The Needles.
Begin // Cowes
Einde // The Needles
Afstand // 72 km

Shetland ligt ver van het meest noordelijke
punt van het Britse vasteland, zodat de
meeste bezoekers ervoor kiezen om te vliegen
en een auto te huren. Het eigen vasteland
van het eiland wordt doorsneden door de
A970, een kronkelige weg die gunstig
begint bij Sumburgh Airport in het zuiden
en eindigt bij de noordpunt in North Roe.
De veerboot vanuit Leebitten brengt je
naar Mousa met zijn beroemde broch,
een van de best bewaarde ronde torens
uit de Europese ijzertijd. De stad Kirkwall,
verder naar het noorden, biedt het Shetland
Museum voor achtergrondinformatie.
Meer veerbootovertochten leiden naar het
ultieme doel, het uitzicht vanaf Hermaness
op het Muckle Flugga Lighthouse, in 1854
gebouwd net voor het eiland Unst.
Het is de noordelijkste vuurtoren van
GrootBrittannië, dichter bij de Noorse
stad Bergen dan bij Aberdeen.
Begin // Sumburgh
Einde // Hermaness
Afstand // 134 km

WEST-EUROPA

160
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M E E R VAN DIT
RIT TEN OP BRITSE EIL ANDEN
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Doorkruis Europa in 200
roadtrips met Lonely Planet

Lonely Planet
Mythische boeken
Beleef de meest spectaculaire actieve reizen op de wereld
en in Europa met Mythische Lonely Planet boeken!

€ 29,99
isbn 978 94 014 6287 7

€ 29,99
isbn 978 940 14 8326 1

€ 29,99
isbn 978 94 014 4931 1

€ 29,99
isbn 978 94 014 6545 8

€ 29,99
isbn 978 94 014 6014 9

€ 29,99
isbn 978 94 014 6544 1

Pos-pakket
met boekenleggers
en poster
Artikelnummer 04530
isbn 541 05 749 1815 4

€ 29,99
isbn 978 94 014 5683 8

€ 29,99
isbn 978 94 014 7656 0

NIEUWE
EDITIE

9 789401 487009

Lannoo’s autoboek Duitsland

9 789401 487030

Lannoo’s autoboek Italië

Toeristische atlas voor reizen, weekend, vakantie & vrije tijd
€ 39,99 | november 2022
hardcover met leeslint | vierkleurendruk | 185 x 265 x 37 mm | ca. 544 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8700 9 | Themacode: WTH, WTHW, 1DFG

Toeristische atlas voor reizen, weekend, vakantie & vrije tijd
€ 39,99 | november 2022
hardcover met leeslint | vierkleurendruk | 185 x 265 x 32 mm | ca. 400 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8703 0 | Themacode: WTH, WTHW, 1DST

ɝ

Unieke reisgidsenreeks voor echte roadtrippers

ɝ

Handig classificatiesysteem met sterren: reis op zich waard
(***), een uitstap waard (**) en bezienswaardig (*)

ɝ

Met een volledige wegenatlas op een schaal van 1:750.000

Duitsland wordt als vakantieland alsmaar
populairder. Niet alleen de platgetreden paden
in Berlijn, Keulen en München lonken, maar ook
steden als Heidelberg, Kiel en Leipzig komen
met een uitgebreid cultuur- én natuuraanbod
verrassend uit de hoek. Vakantie in Italië staat
dan weer gelijk aan zon, zee en strand, maar is
tegelijkertijd zo veel meer; een rijke cultuur,
lekker eten, natuur bij de vleet etc.
Het eerste deel beslaat de autoroutes, die je –
steeds op eigen tempo – laten kennis maken
met al het moois ter plekke. In deel twee kom
je dan weer meer te weten over de vele toeris
tische trekpleisters, telkens voorzien van een,
twee of drie sterren.
Stadsplattegronden van de belangrijkste ste
den, routekaarten met pictogrammen en een
atlas met kaarten op schaal 1:750.000 zorgen
voor een optimale oriëntatie.
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Volg de meest
adembenemende autoroutes
dwars door Duitsland en Italië

De enige echte reisgidsenreeks
LANNOO’S AUTOBOEKEN
Bereid je langverwachte reis met de auto tot in de puntjes voor met
de unieke reeks Lannoo’s Autoboeken. Met plattegronden, informatie over
de regio en bezienswaardigheden, reistijden en tips voor horeca-adresjes
heb je alles in huis om de perfecte roadtrip bij mekaar te puzzelen.

Meer dan

85.000

exemplare
n
verkocht

Heeft u alle bestemmingen
op voorraad?
Denemarken, Zweden, Noorwegen en IJsland
€ 39,99 | isbn 978 94 014 7681 2
Duitsland
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5834 4

Nederland, België en Luxemburg
€ 39,99 | isbn 978 94 014 6852 7

Engeland-Wales
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5176 5

Spanje, Portugal
€ 39,99 | isbn 978 94 014 7680 5

Europese wijnroutes
€ 39,99 | isbn 978 94 014 4299 2

USA
€ 39,99 | isbn 978 94 014 1466 1

Frankrijk
€ 39,99 | isbn 978 94 014 8292 9
Italië
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5833 7

Pos-pakket met boekenleggers en poster
isbn 541 05 749 1817 8

voor de roadtripper
ɝ

De mooiste uitgestippelde autoroutes van de regio

ɝ

Uitvoerige informatie over bezienswaardigheden en adressen

ɝ

Volop inspiratie door de prachtige fotografie

ɝ

Met een volledige wegenatlas van het land
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9 789401 485326

Peter Jacobs & Erwin De Decker

Langzaam door Frankrijk
Met de auto naar de Côte d’Azur over de beroemde N7
€ 25,99 | oktober 2022
paperback | vierkleurendruk | 150 x 210 x 20 mm | ca. 232 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8532 6 | Themacode: WTH, 1DDF

ɝ

Een absolute longseller met meer dan 35.000 verkochte
exemplaren

ɝ

Meer dan 1000 km rijplezier, opgedeeld in twaalf behapbare
etappes

ɝ

Up-to-date praktische info voor activiteiten en beziens
waardigheden, alsook charmante eet- en logeeradressen

In deze gids herontdekken Peter Jacobs en
Erwin De Decker de legendarische Nationale 7,
die zich een onvergetelijke weg van het hippe
Parijs naar het gemoedelijke Menton baant. Ze
laten de doffe, drukke en dure snelweg naar
de zon links liggen en rijden door de mooiste
streken van Frankrijk, tussen lavendelvelden en
rijen platanen.
De auteurs hebben onderweg aandacht voor
lekker eten en drinken, kunst en natuur, leuke
wandelingen en ontspanning voor het hele
gezin. Overzichtelijke kaartjes en praktische
roadbooks houden je steeds op het rechte pad.
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De ultieme gids voor een
langzame roadtrip door
la douce France

Peter Jacobs is journalist bij de krant
De Standaard, en meer specifiek redacteur
voor de boekenbijlage De Standaard der
Letteren. Bij Lannoo schreef hij reeds tal van
reisgidsen, voornamelijk met Erwin De Decker,
onder andere Logeren bij Belgen de reeks
Rivièra en de historische gids wandelen door
Gent 1913-1918.
Erwin De Decker heeft een jarenlange ervaring in
de commerciële sector van de hotellerie en de
luchtvaart. In de afgelopen jaren is hij vooral
actief als reisauteur en publiceerde tal van
praktische en historische reis- en logiesgidsen
over Europese bestemmingen.

NIEUWE
EDITIE

9 789401 486996

Groene Reisgids Portugal
€ 27,99 | oktober 2022
paperback met flappen | vierkleurendruk | 120 x 220 x 30 mm | ca. 656 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8699 6 | Themacode: 1DSP, WTH, 1DX

ɝ

Laat je inspireren door de fraai geïllustreerde top-10 van
Portugal, de 20 geheimtips van de auteurs ter plaatse en
meer dan 700 adressen voor elk budget

ɝ

Maak gebruik van de vijf uitgestippelde routes van
6 tot 18 dagen om je reis te plannen

ɝ

Met speciale aandacht voor wie met het hele gezin reist:
75 kindvriendelijke activiteiten

Nu er weer volop, en onbeperkt, gereisd kan
worden is Portugal populairder dan ooit. Het
meest zuidelijke deel van het Iberische schier
eiland is synoniem voor variatie: 800 kilometer
kust met zowel zandstranden als hoge kliffen;
bruisende steden als Lissabon, Porto en Evora
liggen zij aan zij met ingeslapen dorpen waar
kleurrijke tradities in ere worden gehouden.
Er zijn bergen en laagvlaktes met daartussen
schitterende riviervalleien. Kortom, Portugal
weet elke reiziger te bekoren.
De inleidende hoofdstukken van de Groene
Reisgids Portugal helpen je met de perfecte
voorbereiding van je reis. De selectie – door
Portugalkenners –
 van de mooiste routes en de
topplaatsen laten je toe om zelf je ideale reis
weg uit te stippelen. Daarna wordt er gefocust
op de zes regio’s van het land met een duidelijke
sterrenquotering bij alle bezienswaardigheden.
De bekende Michelinsterren zijn dan ook de
ideale handvatten om je reisprioriteiten vast te
leggen rekening houdend met jouw interesses.
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Haal meer uit je
Portugalvakantie met
de Michelinsterren

NIEUWE
EDITIE

NIEUWE
EDITIE

9 789401 487078

Groene Reisgids Weekend Rotterdam
Delft – Den Haag
€ 12,99 | oktober 2022
paperback met flappen | 164 x 124 x 12 mm | ca. 144 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8707 8 | Themacode: TRV028000, TRV009020, TRV016000

9 789401 487016

Groene Reisgids Weekend Rome
€ 12,99 | oktober 2022
paperback met flappen | 164 x 124 x 14 mm | ca. 178 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 8701 6 | Themacode: TRV028000, TRV009110, TRV016000

ɝ

Neem de top-10 van deze Weekendgids in jouw
reisprogramma op en laat je betoveren door het
allermooiste van de stad

ɝ

Laat je inspireren door de coup de coeurs van Michelin en
proef, voel en beleef de stad als nooit tevoren

ɝ

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

Het Colosseum, de Spaanse trappen, de
Trevi-fontein en het Forum Romanum in Rome
of de Erasmusbrug, de kubuswoningen van
Piet Blom, de Oude Haven en de spectaculaire
Markthal in Rotterdam… natuurlijk mag je
de stad niet verlaten zonder een bezoek te
brengen aan haar hoogtepunten. Ze worden
beknopt en overzichtelijk beschreven, en steeds
voorzien van alle noodzakelijke praktische
informatie.
Maar de vinnige Weekendgidsen focussen
ook op de persoonlijke topervaringen van de
auteurs, stuk voor stuk kenners van de stad in
kwestie. Wie hun suggesties volgt, ontdekt de
ware ziel van Rome of Rotterdam.
Alle adressen zijn op de uitneembare vouwkaart
aangeduid; met een duidelijk herkenbare kleur
voor elke categorie. En door de handige op
deling van de stad in wijken, kun je snel kiezen
waar je heen wilt.
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De beste reisgids
voor jouw bezoek aan
Rotterdam of Rome

VOLLEDIG
HERZIENE
EDITIE

9 789401 487085

9 789401 469241

Sofie Vanrafelghem

Op café in Wallonië. 200 topadressen
Op café in Vlaanderen. 200 topadressen
€ 34,99 | november 2022
paperback | vierkleurendruk | 250 x 260 x 40 mm | ca. 424 pp. | nur 504
isbn 978 94 014 6924 1 (Op Café in Wallonië), isbn 978 94 014 8708 5 (Op Café in Vlaanderen)
Themacode Op café in Wallonië: WTHR, 1DDB-BE-W, WBXD2
Themacode Op café in Vlaanderen: WTHR, 1DDB-BE-F, WBXD2

ɝ

Bezoek, na de succesvolle kroegentocht door Vlaanderen,
nu ook de bijzonderste cafés van Wallonië én ontdek de
leukste bezienswaardigheden in de buurt

ɝ

Maar welk biertje kies je op welk adres?
Deze boeken bieden concrete aanbevelingen van een
Master Beer Sommelier

ɝ

De zowat 500 kleurenfoto’s in elke gids brengen je het
water in de mond

Een modern café in een oud kasteel, het stamlo
kaal van de plaatselijke carnavalisten, de bruine
kroeg in het dorpsschooltje en het proeflokaal
van de brouwerij waar je letterlijk tussen de
bierketels zit. Of toch liever de stemmige gelag
zaal van de abdij, waar de monniken fier hun
huisgemaakte kaas bij het gerstenat serveren?
Ze passeren alle de revue in Sofie Vanrafelg
hems eigenzinnige rondreis door het Waalse en
Vlaamse bier- en-cafélandschap. Master Beer
Sommelier Sofie leert meteen ook wat je op elk
adres in het bierglas mag verwachten en – voor
zij die niet te diep in dat glas keken – welke
toeristische topper je niet links mag laten
liggen.

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Lanceringsevent
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Opnieuw aan de toog
met Sofie Vanrafelghem,
nu ook in Wallonië

Als internationaal bierconsultant begeleidt
Sofie Vanrafelghem horecalui en brouwe
rijen van België tot de Verenigde Staten.
Daarnaast geeft ze geregeld duiding bij
biertopics op radio en televisie en is ze de
vaste bierexpert voor Het Laatste Nieuws.
Vanrafelghem is de auteur van bierboeken
als Tournée Générale 3 en Bier, vrouwen
weten waarom en de eerste editie van
Op café in Vlaanderen. Daarbovenop is
Vanrafelghem docent Beer & food en jurylid
op de gerenommeerde biercompetities
World Beer Cup en Brussels Beer Challenge.

9 789401 487313

Wouter Pattyn

Wild van Europa
Een fascinerende blik op de allermooiste plekken
€ 39,99 | december 2022
hardcover | vierkleurendruk | 276 x 214 x 25 mm | ca. 256 pp. | nur 410
isbn 978 94 014 8731 3 (NL), isbn 978 94 014 8768 9 (EN) | Themacode: WNJ, WNC, WNP

ɝ

De meest verrassende natuurparels van Europa

ɝ

Een avontuurlijke trip doorheen overweldigende
natuurgebieden

ɝ

Met praktische reis- en fotografietips

Natuurfotograaf Wouter Pattyn neemt je mee
naar twaalf tot de verbeelding sprekende
natuurgebieden op het Europese continent.
Reis mee langs betoverende landschappen
en fotogenieke plekken of laat je gewoon
onderdompelen in de fascinerende natuur
van Europa.
Een boek vol prachtige natuurbeelden, met
praktische tips om zelf je trip te boeken, maar
ook om de mooiste foto’s te maken.
Een inspiratiebron voor de avontuurlijke
reiziger!

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
wouterpattynphotographer
wouterpattynphotographer
www.wouterpattyn.com
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Een fascinerende blik
op Europese topnatuur

Wouter Pattyn is natuur- en landschaps
fotograaf. Al meer dan 20 jaar zwerft hij
met een rugzak vol fotomateriaal door
de mooiste natuurgebieden van Europa.
Wouter maakt boeken, levert beeldmateriaal
voor internationale tijdschriften, schrijft
voor magazines en werkt voor verschillende
agentschappen in binnen- en buitenland.

9 789401 486484

Erik Verdonck

De brouwerijen van België
De unieke Belgische biercultuur in 50 verhalen
€ 39,99 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 285 x 225x 34 mm | ca. 300 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 8648 4 (NL), isbn 978 94014 8649 1 (EN), isbn 978 94 014 8656 9 (FR)
Themacode: WBXD2

ɝ

Musthave voor de bierliefhebber

ɝ

Met prachtige fotografie van de mooiste sites

ɝ

Vol humor en verrassende details

België is een echt bierland. Met meer dan 400(!)
brouwerijen zijn er dan ook heel veel verhalen
te vertellen. Bierkenner en rasechte storyteller
Erik Verdonck focust in dit boek op 50 brouwe
rijen, groot en klein, en vertelt de leukste, grap
pigste en meest verrassende anekdotes uit hun
ontstaansgeschiedenis. Ontdek de beste inside
stories, en doe dat vooral met een heerlijk glas
bier in de hand!

Marketing
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

127
Toerisme

Inside stories over 50 straffe
brouwerijen van België

Erik Verdonck maakt deel uit van The Belgian
Beer Company, de oprichters van onder
meer het bekende online platform
www.beertourism.com. Erik is een rasvertel
ler, met intussen een twintigtal boeken op
zijn naam. In de tijdschriften Grande, Tou
ring Explorer, Pasar en Culinaire Ambiance
verschenen geregeld reportages van zijn
hand.

Kunst &
Stijl

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Ik ben grote fan van het werk van
Peter Goes. Hoe hij tegelijkertijd zo
gedetailleerd en toch zo helder kan
tekenen: het is weinigen
gegeven.
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
Om over de vele verborgen
wakker te schudden.’
kwinkslagen nog maar te zwijgen.
De arachnofoob in mij kijkt geweldig
uit naar zijn nieuwe boek!’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Katrien Van Oost – Uitgever Algemene Non-Fictie

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

9 789401 485258

9 789401 485586

Carolina Amell & Gala Mora
Emma J. Page

Barcelona Interiors
London Interiors
€ 49,99 | september 2022 (Barcelona Interiors), januari 2023 (London Interiors)
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 220 x 26 mm | ca. 256 pp. | nur 450/454
isbn 978 94 014 8558 6 (EN) (Barcelona Interiors)
isbn 978 94 014 8525 8 (EN) (London Interiors) | Themacode: AMR

ɝ

Een nieuwe reeks voor alle liefhebbers van design,
architectuur en interieurontwerp

ɝ

Ontdek zowel klassieke en gekende interieurs als de meest
uitdagende en extravagante huizen in deze metropolen

ɝ

Gala Mora en Emma J Page – beide auteurs voor Architectural
Digest maakten een zorgvuldige selectie interieurs

Deze reeks toont telkens aan de hand van meer
dan 200 beelden de meest prachtige interieurs
van een stad. De auteurs focussen op unieke
en exclusieve huizen, die honderd procent
weergeven waar de way of living in die stad voor
staat.
Barcelona is een belangrijke metropool aan
de Middellandse Zee en, als stad met een rijke
geschiedenis, ontleent design in Barcelona
invloeden aan veel verschillende stijlen.
Interieurs bestaan uit riante ruimtes en tegel
vloeren die verkoeling moeten brengen in de
zomer maar die tegelijkertijd voor sfeer en
gezelligheid zorgen. Een tijdloze charme wordt
gecreëerd door het gebruik van hout, warme
kleuren en stoffen. Ontdek deze in Barcelona
Interiors.
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Carolina Amell heeft al meer dan 20 boeken
op haar naam staan, met een groot aandeel
in non-fictieboeken.
Gala Mora is een freelance journaliste voor
Architectural Digest Spanje.
Emma J Page is auteur en journalist en publiceerde reeds een boek over haar thuisstad,
Londen. Ze schrijft voor onder andere AD,
Homes & Gardens, The Times Magazine
over design, interieur & lifestyle.

London Interiors toont de bekende klassieke
Londense interieurs, eclectische pareltjes,
omgebouwde industriepanden en historische
herenhuizen. Allemaal in de schitterende setting
van een van de meest tot de verbeelding
sprekende steden van Europa: Londen.
De bruisende miljoenenstad verrast keer
op keer met de unieke designs en interieurs
achter zijn gevels.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
bookpackager emmajpage
CarolinaAmell
Socialemediacampagne

Interieur

De meest inspirerende
interieurs van de mooiste
steden wereldwijd

Prestigieuze
nieuwe reeks

Exclusieve inkijk
in verrassende interieurs
in wereldsteden

London Interiors

Barcelona Interiors
EMMA J PAGE

9 789401 486125

Thijs Demeulemeester & Jan Verlinde

Homes for Collectors. Interiors of art and design lovers
€ 39,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 220 x 26 mm | ca. 224 pp. | nur 450/454
isbn 978 94 014 8612 5 (EN) | Themacode: AMR

ɝ

Twintig kunst- en designverzamelaars geven een exclusieve
inkijk in hun interieur

ɝ

Onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen die houdt van
kunst en design

ɝ

Vakkundig samengesteld, met enkel topmeubels en -kunst

De echte verzamelaar herken je aan zijn
interieur. In dit boek openen twintig kunsten designcollectioneurs exclusief de deuren
van hun woning. Je kijkt je ogen uit: van een
Giacometti naar een vuilniszak van Gustav
Metzger, van de iconische Eames lounge
chair naar de Living Tower van Verner Panton.
Deze opvolger van het succesvolle Homes
for Nomads biedt opnieuw tonnen inspiratie
aan iedereen die houdt van mooie en échte
interieurs.

Thijs Demeulemeester is lifestyle journalist,
gespecialiseerd in interieur, hedendaagse
kunst en architectuur. Hij schrijft onder
meer voor De Tijd, Weekend Knack en
SABATO, het weekendmagazine van De Tijd.
Topfotograaf Jan Verlinde legt zich vooral toe
op architectuur en decoratie en publiceert
o.a. in Knack Weekend, The World of
Interiors en Elle Wonen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
verlindejanphotography,
thijs.demeulemeester
verlindejanphotography
thijs.demeulemeester – 20,5K volgers
www.janverlinde.com
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Binnenkijken bij kunst- en
designverzamelaars

In dezelfde reeks
Homes for Nomads
€ 39,99 | isbn 978 94 014 7743 7 (EN)

Van dezelfde auteur
150 Houses You Need to Visit Before You Die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6204 4 (EN)
Carchitecture
€ 39,99 | isbn 978 94 014 6103 0 (EN)

9 789401 486958

At Home Publishers & Hilde Francq

De Interieurbijbel 7. Hét antwoord op al je vragen over eigentijdse
materialen, met pro’s en contra’s
€ 35 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 245 x 175 x 43 mm | ca. 416 pp. | nur 454
isbn 978 94 014 8695 8 (NL), isbn 978 94 014 8696 5 (FR) | Themacode: AMR, WJK

ɝ

Al 13 jaar een klassieker in zijn genre

ɝ

Met volledig nieuwe hoofdstukken over meubilair
en verlichting

ɝ

Hilde Francq van Francq Colors geeft haar kleuradvies bij
elk hoofdstuk

De Interieurbijbel is een klassieker in zijn
genre die blijft aanspreken en verrassen. In
deze zevende editie passeren opnieuw meer
dan honderd courante, trendy en verrassende
materialen de revue, vooral in beeld gebracht
in realisaties van Belgische (interieur)
architecten. Ze worden getoond in verschillende
toepassingen en ook de voor-en nadelen komen
aan bod. Nieuw in deze editie is dat ook kleuren
en los meubilair aan bod komen. De duidelijke
en overzichtelijke indeling en de heldere teksten
maken van het boek een praktische leidraad,
zowel voor ontwerpers en liefhebbers als voor
wie concrete plannen heeft om zijn interieur een
facelift te geven. De fraaie vormgeving en de
meer dan duizend beelden inspireren iedereen
die het boek ter hand neemt.

Hilde Francq is trend- en colorwatcher.
Met haar bedrijf Francq Colors geeft ze
klanten creatief maar ook concreet advies
over trends en kleuren. Hilde is lid van de
Color Marketing Group, een internationale
organisatie van kleurspecialisten.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Entrr.be, francqcolors
Entrr.be, francqcolors
www.entrr.be, www.francqcolors.be

137

In dezelfde reeks
Buitengewoon Belgisch Bouwen 7
€ 49,99 | isbn 978 94 014 8314 8
Buitengewoon Betaalbaar Bouwen 4
€ 49,99 | isbn 978 94 014 6573 1

Interieur

Dé musthave voor elke
(ver)bouwer, nu met
kleuradvies van Hilde Francq

9 789089 691675

Leen Verstraelen

Stijlvol Wonen Magnum Edition GOLD
€ 65 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 265 x 48 mm | ca. 504 pp. | nur 454
isbn 978 90 896 9167 5 | Themacode: WJK

ɝ

Extra luxe gold-touch

ɝ

45 interieurs om bij weg te dromen

ɝ

Dit keer ook met tips en tricks van de redactie

Naar de boeken van Stijlvol Wonen wordt steeds
reikhalzend uitgekeken. De prachtige interieurs
en tijdloze vormgeving zorgen ervoor dat de
boeken gegeerd zijn. Mooi nieuws dus dat
de redactie dit jaar een extra dikke Magnum
Edition Gold uitgeeft. Dit boek is het derde in de
Magnum-reeks en krijgt een luxe gold-touch. Dit
dikke exemplaar telt maar liefst 45 interieurs:
van sober en uitgepuurd tot glamour-chic. Van
loft in hartje stad tot tweede verblijf aan een
Spaanse costa. Allen getuigen ze weer van
tijdloze klasse. Een leuke extra: dit keer bundelt
de redactie een katern vol tips en tricks om al
dat moois ook zelf thuis waar te maken.

Marketing
ɝ
ɝ

Stijlvol_wonen – 41,1K volgers
www.stijlvol-wonen.com
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Stijlvol Wonen is al jaren het toonaangevende
blad van Nederland en België als het
aankomt op tijdloos wonen. Je zit er goed
voor interieurs van topontwerpers, steeds
samengesteld met de mooiste materialen
en merken, met oog voor detail en kwaliteit. Elke editie ligt de nadruk op een ruime
selectie binnenkijkers met het verhaal van
de bewoners, maar evengoed met de blik
van de expert.

Interieur

Stijlvol Wonen in extra
dikke ‘golden’ luxe-editie

REEDS

48.000 EX.
VERKOCHT
VAN DE REEKS

9 789401 485463

Shana Clarke

150 Vineyards you need to visit before you die
€ 29,99 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 169 x 28 mm | ca. 256 pp. | nur 450/500
isbn 978 94 014 8546 3 (EN) | Themacode: TVSW

ɝ

Dé 150 wijngaarden die iedere wijnliefhebber moet bezoeken

ɝ

Het zevende boek in de internationaal succesvolle ‘150’-reeks

ɝ

Geselecteerd en geschreven door de New Yorkse auteur
Shana Clarke, gespecialiseerd in wijn- en reisgidsen

Na 150 Bars, Restaurants, Hotels, Houses, Gardens en Golf Courses is er nu ook 150 Vineyards
you need to visit before you die.
Voor de liefhebbers van wijn, zowel
professioneel als hobbyisten, én van natuur
zijn wijngaarden echte must-see plekken. Ze
zijn vaak te vinden in de meest schilderachtige
regio’s van de wereld waar je urenlang kan
ronddwalen, of juist onverwacht, midden in de
stad. Shana Clarke selecteerde de 150 meest
unieke en bezienswaardige wijngaarden ter
wereld: omwille van hun ligging, hun verhaal
of hun bekende wijn, van Japan tot Argentinië
en van Zuid-Afrika tot Frankrijk. Ontdek in
deze gids hoe je de wijngaarden kan bezoeken,
de vele uitzonderlijke geschiedenissen en –
natuurlijk – waar je wijn kan proeven. Cheers!

Shana Clarke is een New Yorkse freelance
journalist en auteur, gespecialiseerd in wijn,
sake en reizen. Ze schrijft voor internationaal gerenommeerde tijdschriften, waar
onder CNN Travel, Fortune, VinePair Pro,
etc. en ze stond op de shortlist van de
‘Louis Roederer International Wine Writer
Award’.

In dezelfde reeks

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
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ɝ

De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
shanaspeakswine
shanaSpeaksWine
Uitgebreide influencer campagne
www.shanaspeakswine.com
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De mooiste wijngaarden van
de wereld, verzameld in een
handige lijst

150 bars you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 4912 0 (EN) – zevende druk
150 restaurants you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5442 1 (EN) – zevende druk
150 hotels you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5806 1 (EN) – tweede druk
150 houses you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6204 4 (EN) – tweede druk
150 gardens you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7929 5 (EN)
150 golf courses you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8195 3 (EN)

9 789401 486194

Jurgen Lijcops

150 bars you need to visit before you die
€ 29,99 | augustus 2022
hardcover, bandstempel | vierkleurendruk | 230 x 169 x 29 mm | ca. 256 pp. | nur 450/500
isbn 978 94 014 8619 4 (EN), isbn 978 94 014 8620 0 (FR) | Themacode: WTHR, WTHD

ɝ

Al meer dan 17.000 verkochte exemplaren

ɝ

Met 50 nieuwe bars

ɝ

De eerste uit de succesvolle, prachtig vormgegeven en
direct herkenbare ‘150’-reeks

Sinds 150 Bars You Need to Visit Before You
Die uitkwam in 2018 werden er al meer dan
17.000 exemplaren van verkocht. Tijd voor een
geactualiseerde versie, met maar liefst 50
nieuwe bars. Ontdek welke bars je wereldwijd
bezocht moet hebben, omwille van hun heerlijke
cocktails, unieke interieurs of authentieke sfeer.
Sommelier en connaisseur van sterke drank
Jurgen Lijcops neemt je opnieuw mee op een
reis/kroegentocht rond de wereld en geeft je en
passant ook de beste cocktailrecepten mee.

Jurgen Lijcops draait al jaren mee als
kenner van wijn en sterke drank bij de
hoogst aangeschreven restaurants.
Hij reist de wereld rond om zijn drankenkennis constant bij te spijkeren, en kent
dan ook de meest exquise bars waar je
ongedwongen kunt genieten van de beste
cocktails en drankjes. In 2016 startte hij
in Antwerpen Bar Burbure, met de meest
extravagante cocktails en longdrinks.

In dezelfde reeks

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
jurgen_lijcops
jurgen_lijcops
www.jurgenlijcops.be

150 bars you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 4912 0 (EN) – zevende druk
150 restaurants you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5442 1 (EN) – zevende druk
150 hotels you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 5806 1 (EN) – tweede druk
150 houses you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6204 4 (EN) – tweede druk
150 gardens you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7929 5 (EN)
150 golf courses you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8195 3 (EN)
150 Vineyards you need to visit before you die
€ 29,99 | isbn 978 94 014 8546 3 (EN)
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Dé bestseller bargids in een
geactualiseerde versie

9 789401 482325

Rucksack Magazine

Deserted. In Pursuit of Dry Land
€ 39,99 | september 2022
hardcover, halflinnen, bandstempel | vierkleurendruk | 275 x 210 x 28 mm | ca. 240 pp.
nur 500/653 | isbn 978 94 014 8232 5 (EN) | Themacode: AJ, WT

ɝ

De opvolger van het succesvolle Elements

ɝ

Door de makers van Rucksack Magazine (29,4K volgers
op Instagram), met hoofdzakelijk exclusief materiaal

ɝ

Topfotografie door topfotografen

Rucksack Magazine stelt voor: Deserted
– In Pursuit of Dry Land. Met in de hoofdrol:
landschappen zo uitgestrekt dat tijd en ruimte
betekenisloos worden. Net als in hun vorige
boek Elements is de fotografie van het hoogste
niveau, met beelden van onder meer Emilie
Ristevski (1,3 miljoen volgers op Instagram).
De beelden en essays leiden je naar plekken
als de Mojavewoestijn in Californië, de Namib
in Namibië en de Bardenas Reales in Spanje.
Deserted probeert het mysterie dat al die
‘drylands’ verbindt, te ontrafelen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
rucksackmag
rucksackmag –
 29,4K volgers
Grote socialmediacampagne via de
kanalen van Rucksack Magazine
www.rucksackmag.com

Rucksack Magazine is een internationaal
gerenommeerd magazine rond travel,
avontuur en fotografie.
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Wegdromen bij de mooiste
woestijnlandschappen

9 789401 486972

Lien De Ruyck

Off Grid Adventures
€ 45 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 275 x 210 x 29 mm | ca. 256 pp. | nur 450/500
isbn 978 94 014 8697 2 (NL), isbn 978 94 014 8584 5 (EN) | Themacode: WTH, WTL, SZ

ɝ

De nieuwe reistrend: authentiek, respectvol en uniek

ɝ

Surfen in Korea, paardrijden in Kirgizië en zweefvliegen
boven Canadese gletsjers

ɝ

Met prachtige beelden van tal van gerenommeerde
reisfotografen

Off Grid Adventures bundelt twintig
uitzonderlijke reisverhalen, naar bijzondere
plekken overal ter wereld. De Japanse kunst
eilanden Naoshima en Teshima bijvoorbeeld,
of het koraaleiland Vamizi, in Mozambique, maar
ook: Tsjernobyl, Noord-Korea en Antarctica.
Het boek is een bron van inspiratie voor de
moderne avonturier die ver weg wil blijven van
de betreden paden, op zoek naar authentieke
ervaringen, met respect voor de omgeving en
de lokale bevolking.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
sonderling.be
sonderling.be –
 22K volgers
Uitgebreide socialmediacampagne via
de kanalen van @sonderling.be
www.sonderling.be

Lien De Ruyck is reisjournaliste en de vrouw
achter de travel blog www.sonderling.be.
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Avontuurlijke reizen naar
verrassende bestemmingen,
ver weg van alle clichés

9 789401 486231

Sandrine Collard (red.), Jean Bofane, Suzanne Freitas e.a.

Recaptioning Congo
African Stories and Colonial Pictures / Récits africains et photographies
coloniales / Afrikaanse verhalen en koloniale beelden
€ 45 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 185 x 245 x 29 mm| ca. 272 pp. | nur 652/653
isbn 978 94 014 8623 1 (EN, FR, NL) | Themacode: AJ, AJF

Koloniaal Congo
door andere ogen

149
Fotografie

ɝ

Het boek bij de najaarstentoonstelling in het FOMU in Antwerpen

ɝ

Met bijdragen van gevierde schrijvers en kunstenaars met
Congolese roots als Suzanne Freitas, Jean Bofane en Sammy Baloji

ɝ

Gebaseerd op het allereerste uitgebreide onderzoek
naar koloniaal Congo’s fotografiegeschiedenis,
geleid door Dr. Sandrine Colard

Recaptioning Congo plaatst de fotografie
geschiedenis van koloniaal Congo in een
nieuw perspectief. Vijf schrijvers werpen een
Afrikaanse blik op de imperialistische archiefbeelden en voorzien ze van creatieve, hedendaagse en/of literaire ‘bijschriften’. Het boek,
gekoppeld aan een tentoonstelling in het
Antwerpse fotomuseum FOMU, is gebaseerd
op van het grootscheepse onderzoek naar de
fotografiegeschiedenis van koloniaal Congo
(1885 – 1960), geleid door Dr. Sandrine Collard,
en bevat een schat aan onthullende beelden die
de relatie tussen heden en verleden, Afrika en
Europa en België en Congo op scherp stellen.

Marketing
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De auteurs zijn beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Boekvoorstelling bij opening tentoonstelling in FOMU eind september 2022
fomuantwerp
fomuantwerp
www.fomu.be

Dr. Sandrine Colard (red.) is een onafhankelijke
curator, researcher en professor Afrikaanse
kunstgeschiedenis aan de Rutgers
Universiteit in Newark (New Jersey, US).
Ze ontving tal van beurzen, onder andere
van de Ford Foundation, het musée du quai
Branly-Jacques Chirac en een Getty/ACLS
fellowship.

9 789401 486743

Guy Leclef

Paperworld
€ 45 | december 2022
hardcover | vierkleurendruk | 270 x 330 x 29 mm | ca. 272 pp. | nur 450/454
isbn 978 94 014 8674 3 (EN) | Themacode: AMR

ɝ

Een overzicht van de meest spraakmakende werken van Guy Leclef

ɝ

Wereldwijd vertegenwoordigd in galeries in o.a. de VS,
Canada, Zuid-Afrika, Spanje, Nederland, Italië en België

ɝ

Werkt samen met onder andere Studio Piet Boon, Delvaux en
Wolterinck

Kunstenaar Guy Leclef legt met zijn papierkunst essentie, puurheid en eenvoud bloot. Zijn
oog voor detail en zin voor verandering maakt
van elk kunstwerk een uniek stuk dat een ruim
publiek aanspreekt.
Al meer dan 15 jaar gooit Leclef in zowel binnenals buitenland hoge ogen met zijn papierkunst.
Papierrepen als verf, dikke halen, flinterdunne
laagjes, verknipt, geïmpregneerd, gesneden en
geplakt vormen de grondstof van zijn kunst
werken. Een rijk en gevarieerd oeuvre ondanks
of juist dankzij het feit dat hij deze sprankelend
kunst kneedt uit de papierafvalberg.
De kunstwerken van Leclef zijn geen statisch
gegeven, maar een beleving. Papier als verf
die de emoties van het leven vastlegt, krijgt bij
Guy Leclef een speelse virtuositeit, zonder ook
maar één moment in gekunsteldheid of
verveling te vervallen.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
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De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
guyleclef
Socialemediacampagne
www.guyleclef.be
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Guy Leclef is een hedendaagse papier
kunstenaar gevestigd in Antwerpen.
Zijn kunst is te vinden van Ivoorkust tot de
VS en van Singapore tot Dubai. Als basis
materialen gebruikt hij papier en karton die
hij omturnt tot schitterende kunstwerken.

Kunst

De uitzonderlijke
schoonheid van oud papier
gevat in een boek

9 789401 473767

Peter Goes

Fearless. An illustrated list of phobias
€ 26,99 | september 2022
hardcover, kleur op snee | 150 x 215 x 23 mm | ca. 256 pp. | nur 400/640
isbn 978 94 014 7376 7 (EN) | Themacode: VFJP, VSP

ɝ

Een prachtig geïllustreerd boek voor waaghalzen en
angsthazen

ɝ

In zijn bijzondere stijl toont Peter Goes de drempels die we
allemaal ervaren en de bergen die we moeten overwinnen

ɝ

Een meesterlijk werk over een universeel thema op een
speelse manier

Dit boek is er voor iedereen, ook voor diegene
die weleens bang zijn. Peter Goes tekent met
een glimlach voor de waaghalzen en vol
medeleven voor zij die met kleine of grote
angsten leven. Van de veelvoorkomende fobieën
tot bijzondere en opmerkelijke angsten,
opgetekend met mededogen en humor.

Peter Goes studeerde animatiefilm aan het
Gentse KASK. Hij werkt als freelance
illustrator. Zijn debuut Tijdlijn verscheen in
meer dan 25 talen.

Bibliofobie is de angst voor boeken. Als je bang
bent voor slangen, dan heb je ofidiofobie. En
hoe noemt men de angst voor lange woorden?

Antlophobia – Fear of floods

‘De stijl van Peter Goes is zo herkenbaar, eigen én bijzonder, dat je daar
zeker niet zomaar op uitgekeken raakt.’
Mappa Libri
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Anablephobia – Fear of looking up

Kunst

Durf jij je angsten
onder ogen te komen?

Sport &
Vrije Tijd

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

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

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Ik had nooit gedacht dat een sport als
darts ook de sérieux van een boek zou
kunnen krijgen. Maar sinds een jaar zie
ik dat ook mijn 23-jarige
zoon de darts
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode
om de politiek
microbe te pakken heeft.
Hijnodig
investeert
wakker te schudden.’
in goed materiaal en oefent volop. Dit
boek wordt zeker een schot in de roos!’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Veerle Peeters – Directeur Administratie & Financiën

Marketing
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ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

9 789401 486507

Frederik Backelandt & Geert Vandenbon

The Wolfpack Years. 20 toppers en 20 jaar succes
€ 59,99 | december 2022
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 260 x 33 mm | ca. 464 pp. | nur 489
isbn 978 94 014 8650 7 (NL), isbn 978 94 014 8651 4 (EN) | Themacode: SMQ

ɝ

Ontdek hoe Patrick Lefevere zijn team uitbouwde

ɝ

Geweldig beeldmateriaal uit 20 glorieuze jaren

ɝ

20 diepgaande interviews met de belangrijkste spilfiguren
uit de ploeg

In 2003 werd The Wolfpack opgericht.
Twintig jaar later bestaat de ploeg uit maar
liefst 31 getalenteerde renners uit 10 verschillende landen. Onder leiding van CEO Patrick
Lefevere werd de ploeg een van de succesvolste
ploegen uit de wielerhistorie. In 2010 kwam de
Tsjechische zakenman Zdenek Bakala aan boord
van de ploeg.
De ploeg won sinds het ontstaan ruim 800
UCI-koersen, waaronder 20 Monumenten, ruim
50 nationale titels, 6 wereldtitels op de weg,
6 wereldtitels in de individuele tijdrit, 4 wereldtitels ploegentijdrit, 2 World Cups, 2 Europese
titels en een Olympische titel.
Dit boek is een overzicht van de spannendste
hoogtepunten van twintig jaar The Wolfpack,
met fantastische foto’s uit het archief en interviews met de belangrijkste spelers.
Een fantastisch naslagwerk voor alle koers
liefhebbers.

In dezelfde reeks
The Wolfpack Way
€ 39,99 | isbn 978 94 014 8219 6
The Wolfpack is back
€ 34,99 | isbn 978 94 014 7190 9
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Alle topmomenten en
toprenners uit 20 jaar
Wolfpack

Frederik Backelandt begon als sportjournalist
bij Het Nieuwsblad en leidt nu als uitgever
Grinta! Publicaties. Hij schreef ook diverse
wielerboeken. Niet alleen op papier etaleert
hij zijn kennis over de wielersport; hij koerst
ook zelf. Zo won hij verschillende keren
het wereldkampioenschap wielrennen voor
journalisten en is hij verslingerd aan fietsen
in de bergen.
Geert Vandenbon is koerskenner, Ronde-vanVlaanderen-fanaat, verteller en muzikant.
Hij werkte meer dan 20 jaar lang mee aan
de organisatie en uitbouw van de Ronde,
is medestichter van het Centrum RVV in
Oudenaarde, en schreef diverse sport
boeken.

9 789401 486347

Bart Aerts

Allez l’Union! De mooiste inside-verhalen van de Brusselse voetbaltrots
€ 39,99 | december 2022
hardcover | vierkleurendruk | 295 x 235 x 24 mm | ca. 256 pp. | nur 482/489
isbn 978 94 014 8634 7 | Themacode: SFBC, 1DDB-BE-B

ɝ

Hét ultieme boek voor de supporter van Royale Union
Saint-Gilloise!

ɝ

2022 is een legendarisch feestjaar voor de Brusselse
traditieclub: een titelrace, een verjaardag en een ijzersterk seizoen

ɝ

Een unieke blik in woord en beeld op de geschiedenis en
achter de schermen van de Brusselse traditieclub

Nooit eerder schoot een promovendus zo
spectaculair uit de startblokken. Na 48 jaar
afwezigheid in eerste klasse, domineert Union
de competitie. Wat ooit de grootste club van
het land was, is terug van weggeweest. Ontdek
de verhalen rond het roemrijke Union 60, de
nostalgie van het Joseph Marienstadion en de
sleutels van het sportieve succes onder coach
Felice Mazzù. Maar bovenal, de passie van de
blauw-gele supportersfamilie.

Bart Aerts is een Vlaams journalist, reportagemaker en auteur. Voor het productiehuis
Watertower TV Productions maakte hij de
documentairereeks ‘Allez l’Union!’.

Union un jour, Union toujours.

In dezelfde reeks

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
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De Gantoise
€ 34,99 | isbn 978 94 014 5557 2
De Club
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6739 1
Bluvn goan
€ 39,99 | isbn 978 94 014 7981 3
RSCA
€ 39,99 | isbn 978 94 014 7477 1

Sport

Union, de underdog die
het Belgisch voetbal op
zijn kop zet

9 789401 486750

Erik Clarys

Just darts
€ 20,99 | oktober 2022
paperback | vierkleurendruk | 210 x 170 x 18 mm | ca. 160 pp. | nur 480
isbn 978 94 014 8675 0 | Themacode: SXD

9 789401 486637

Vincent Dedecker

Just Padel
€ 20,99 | oktober 2022
paperback | vierkleurendruk | 210 x 170 x 18 mm | ca. 160 pp. | nur 480/485
isbn 978 94 014 8663 7 | Themacode: SFT

ɝ

Praktische boekjes voor een aantrekkelijke prijs

ɝ

Kom alles te weten over nieuwe, uitdagende sporten

ɝ

Met spelregels, materiaalkennis, clubs en tips & tricks
van de beste spelers van de Lage Landen

DARTS
Welke techniek gebruiken professionele dartsspelers om het winnende punt te scoren? Waar
moet je op letten wanneer je pijltjes koopt, en
wat zijn nu eigenlijk de spelregels van deze –
opnieuw – razend populaire sport?
Stap voor stap leert Erik Clarys je de kneepjes
van het vak.
PADEL
Padel is een racketsport met ingrediënten uit
tennis en squash én de snelst groeiende sport
in België en Nederland. Het is toegankelijk voor
alle leeftijden en is erg aantrekkelijk door zijn
sociaal karakter. In Just Padel wordt de uit
dagende sport helemaal uit de doeken gedaan:
hoe is het ontstaan, welk materiaal heb je nodig
en hoe onderhoud je het, hoe speel je het en
wat zijn de spelregels, hoe vermijd je blessures…

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
www.attakpadel.be
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Een nieuwe topreeks over
populaire sporten

Darts – Erik Clarys, beter bekend als the
Sheriff, is voormalig Belgische darter. Hij
is meervoudig Belgisch Kampioen en wist
zichzelf meer dan tien keer te plaatsen voor
het World Championship Darts. Momenteel
is hij cocommentator van grote darts
wedstrijden op VTM2.
Padel – Vincent Dedecker is gediplomeerd
padeltrainer, docent van de opleidingen padel by tennis Vlaanderen en commentator
bij padelmatchen op tv.

9 789401 488167

Chris Dusauchoit

Houdt mijn hond van mij? en 77 andere hondenvragen
€ 22,99 | november 2022
paperback met flappen | 235 x 155 x 18 mm | ca. 175 pp. | nur 431
isbn 978 94 014 8816 7 | Themacode: WNGD | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Dusauchoit is dé vraagbaak voor alle dierenkwesties
op Radio 2

ɝ

Duidelijke en bovenal eerlijke inzichten voor een gezonde
en blije hond

ɝ

Het boek dat ieder hondenbaasje (al dan niet in spe)
gelezen moet hebben

Kan mijn hond samenleven met een kat of een
andere hond? Waarom sloopt hij mijn sokken en
zijn speelgoed? Hoe lang kan een huisdier nu
eigenlijk alleen blijven? Is het slim om een dier
te belonen? Blaffen kleine hondjes vaker dan
grote? En is mijn hond nu écht gelukkig?
Chris Dusauchoit beantwoordt de grootste
vragen in het leven van onze viervoeters, met
kennis van zaken en het welzijn van jouw harige
vriend voor ogen.

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
chrisdusauchoit

Chris Dusauchoit is radio- en televisie
presentator en één van Vlaanderens
bekendste dierenliefhebbers.
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Chris Dusauchoit beantwoordt
alle vragen voor een gelukkig
hondenleven

9 789401 484923

Joline De Jaegher

Eerste hulp bij kattenkwaad. De survivalgids voor cat parents
€ 17,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 170 x 12 mm | ca. 128 pp. | nur 431
isbn 978 94 014 8492 3 | Themacode: WNG, WNGC

ɝ

Ludiek én informatief cadeauboek voor elk kattenmens

ɝ

Met leuke invullijstjes en prachtige illustraties van de
Nederlandse Mariska Gewald

ɝ

Boordevol nuttige tips en tricks van een ervaren
kattentherapeut

Ja, je ziet je viervoeter dolgraag. Maar we gaan
niet liegen: soms lijkt het wel alsof je een kleine
terrorist in huis haalde. Eentje die je parket onderplast, je favoriete stoel tot krabtotem verheft
of je ’s nachts op een jankconcert trakteert. En
dat terwijl ze een halfuur later alweer snoezelig
op je schoot liggen te spinnen.
Daarom zet deze survivalgids niet alleen het
welzijn van je kat centraal, maar ook hoe jij
als cat parent al deze capriolen overleeft én
aanpakt. Documenteer welk kattenkwaad ze nu
weer hebben uitgespookt, kijk mee in het kopje
van de misdadiger, en vooral: leer hoe je recidive
kan voorkomen met handige tips en tricks die
écht helpen.
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De ultieme survivalgids
voor cat parents

Kattentherapeute Joline De Jaegher
studeerde dierenverzorging en toegepast
diergedrag. Twaalf jaar geleden richtte ze
in Gent het kattengedragscentrum
Chat-o-Gand op inclusief een innovatief
kattenhotel en trimsalon, met tal van
‘catfluencers’ in haar klantenbestand. Daarnaast is ze de vaste kattengedragsexperte
bij dierenartsenpraktijk WelloPet en geeft
ze regelmatig les in de opleiding dierenzorg
aan Vives Hogeschool en Odisee
Hogeschool.
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Influencercampagne met Vlaamse en
Nederlandse catfluencers (bekende
katten)

‘Wanneer je kat op je kleren plast, is dat
eigenlijk een compliment.’
Kattengedragstherapeut Joline De Jaegher

9 789401 486439

Line Vanvoorden

Knutsel mee met Congé Bricolé
40 originele knutselwerkjes volgens thema
€ 22,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 13 mm | ca. 128 pp. | nur 460
isbn 978 94 014 8643 9 | Themacode: WFH, WKD, YBG

ɝ

Ca. 40 creatieve projecten voor kleine én grote
knutselaars vanaf 3 jaar, perfect voor thuis of in de klas

ɝ

Speelse boost voor motorische vaardigheden,
ruimtelijk inzicht, oplossend denken enz.

ɝ

Met stap-voor-stapfoto’s, heldere uitleg en verrassende tips

Knutselen is supercool! Het draait om samen
plezier maken en al spelend bijleren. Zo maak
je mooie herinneringen én train je het creatief
denken van je kind. Door te knutselen ontwikkelen kinderen ook veel meer dan enkel
motorische vaardigheden: ze ontdekken op een
speelse manier de verschillende eigenschappen
van materialen, ruimtelijk inzicht en oplossend
denken.
Line deelt eenvoudige tips om snel en op een
laagdrempelige manier samen met je kleine
knutselaar creatief aan de slag te gaan. Ze ontwikkelde ca. 40 originele knutselwerkjes rond
verschillende thema’s (ruimte, circus, piraten,
jungle…) en legt de verschillende technieken
stap voor stap uit. Zo maak je samen met je
kind superleuke dingen om mee te spelen, niet
om gewoon in huis of in de klas te zetten: een
heuse raket die écht kan vliegen, fonkelende
maanstenen, glinsterende space playdough enz.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor (online)
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
congebricole –
 7K volgers
Socialmediacampagne
Influencercampagne
www.congebricole.com

Congé Bricolé is een project van
Line Vanvoorden, trotse mama en maker
van vrolijke dingen. Haar missie: (groot)ouders van jonge kinderen enthousiast
maken om samen creatief aan de slag te
gaan door het aanbieden van online
inspiratie, workshops en knutselkoffers.
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Maak van elke dag een
creatief avontuur!

9 789401 486910

Joan Berris & Vera Mols

Creatief met Cricut
25 inspirerende projecten voor elke Cricut-fan
€ 24,99 | oktober 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 10 mm | ca. 144 pp. | nur 450/460
isbn 978 94 014 8691 0 | Themacode: WF

ɝ

Allereerste Cricut-boek in het Nederlands

ɝ

Beknopte technische handleiding en 25 inspirerende
werkstukken

ɝ

Met duidelijke stap-voor-stapfoto’s, instructiefilmpjes
en links naar de projecten

Cricut is een Amerikaans merk dat snijplotters,
warmtepersen en alle bijbehorende materialen
aanbiedt. De laatste jaren groeide er een heuse
community die online en live samenkomt en
inspiratie deelt. En nu is er eindelijk ook het
eerste Nederlandstalige boek voor iedereen die
aan de slag wil met zijn of haar Cricut-machine.
Zowel beginners als meer ervaren creatieve
lingen vinden volop inspiratie in 25 originele
werkstukken voor de verschillende soorten
machines. In de beknopte inleiding krijg je
uitleg over het gamma, de technieken en de
materialen, met een handig lexicon met veel
gebruikte termen.
De links naar de instructiefilmpjes en de
projecten, de duidelijke stap-voor-stapfoto’s
en de extra uitleg bij het gebruik van de Cricutsoftware maken dit creaboek onmisbaar.
Met Cricut zijn de creatieve mogelijkheden
eindeloos!

Marketing
ɝ

cricut_nl heeft – 30.7K volgers
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Creatief aan de slag
met Cricut

Joan Berris (NL) en Vera Mols (BE) zijn echte
Cricut-fanaten.
Joan is beter bekend als Teddie B., van het
gelijknamige YouTubekanaal. Ze mag
zichzelf een officieel Cricut Product Expert
noemen. Voor Cricut verzorgt ze workshops
en product tutorials.
Vera is zaakvoeder van atlj.V, het officiële
Cricut online en offline verkooppunt voor
België en Nederland. Daarnaast geeft ze
samen met haar team workshops met de
Cricut producten. Zo ken je haar misschien
van de Nina Cricut Masterclass.

9 789401 485272

Julie Jaeken

Jules & Julie Basics
Gebreide accessoires en truien voor het hele gezin
€ 25,99 | september 2022
paperback met flappen | vierkleurendruk | 240 x 195 x 13 mm | ca. 128 pp. | nur 460/474
isbn 978 94 014 8527 2 | Themacode: WFBS

ɝ

50 tijdloze modellen voor baby’s, kinderen én volwassenen

ɝ

Met duidelijke werkbeschrijvingen en patronen

ɝ

Het perfecte cadeau voor iedereen die met breinaalden
aan de slag wil

Je kunt niet genoeg truien, mutsen, sjaals en
handschoenen hebben – zeker niet als ze ook
zelfgebreid zijn!

Julie Jaeken is de drijvende kracht achter de
bloeiende wol- en stoffenwinkel Julija’s
shop in Antwerpen.

Julie Jaeken van de bekende winkel Julija’s
Shop in Antwerpen ontwierp 50 fijne, een
voudige modellen van knuffelzacht garen voor
jong & oud, man & vrouw. Van mutsen, sjaals en
armwarmers tot poncho’s en basic truien.
Dankzij de gedetailleerde instructies lukt het
breien zonder problemen!

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
julijasshopantwerpen
julijasshop_breit
www.julijasshop.be

Van dezelfde auteur
Breien voor groot en klein
€ 24,99 | isbn 978 94 014 8007 9
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De leukste breipatronen voor
basic truien en accessoires

9 789401 484404

Justine Vergotte & Theo Vantomme

Vintagejagers
Over het vinden, opknappen en stylen van tweedehands interieurschatten
€ 25,99 | november 2022
integraalband | vierkleurendruk | 240 x 195 x 22 mm | ca. 192 pp. | nur 454
isbn 978 94 014 8440 4 | Themacode: WJ, WCL

ɝ

Prachtig afgewerkt, stijlvol cadeauboek voor interieur
fanaten en vintagelovers

ɝ

Boordevol slimme tips, creatieve tricks en inside adresjes
van ervaren schatzoekers

ɝ

Het eerste alomvattende handboek voor vintagejagers,
dé nieuwe interieurtrend

Niets geeft je interieur even veel karakter als
tweedehands vondsten met een bijzonder
verhaal. Alleen: waar vind je die verborgen
schatten, en hoe geef je ze weer een eigentijdse
look?
In dit boek helpen de vintagejagers van
Hoarderlife je je oog voor waardevolle stuks
te trainen en je slag te slaan op rommelmarkten en tweedehandssites. Maar ook onthullen
ze hun geheimen om antieke afdankertjes tot
hippe eyecatchers te transformeren, inclusief
stap-voor-stap tutorials en handige checklists.
Tenslotte krijg je nog een lading stylingtips,
adresjes en verhalen van fervente verzamelaars
voorgeschoteld, die je vast en zeker met het
vintagevirus zullen besmetten.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Organisatie van boekvoorstelling met
workshop
www.hoarderlife.be
Socialemediacampagne
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Zo zoek en vind je de
mooiste interieurschatten

Achter Hoarderlife schuilt het jonge, Gentse
ondernemerskoppel Justine Vergotte
en Theo Vantomme, die in volle corona
crisis een oude loods transformeerden
tot vintagewalhalla. Als antiquairs-meteen-hoek-af specialiseerden ze zich in het
opkopen van verweerde pareltjes die ze zelf
herwaarderen tot premium pronkstukken.
Met meer dan 8000 volgers mogen ze zich
de populairste Instagram-vintagejagers van
ons land noemen.

NU IN
PAPERBACK
EDITIE

9 789401 486576

Tinneke Provoost & Laurence Machiels

De mooiste grassen voor de tuin
€ 25,99 | september 2022
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 22 mm | ca. 224 pp. | nur 450/426
isbn 978 94 014 8657 6 | Themacode: WMPC

ɝ

Een boek over siergrassen, toegespitst op tuinen in
Vlaanderen en Nederland

ɝ

Met 101 gemakkelijke, praktische tips, toegankelijk
voor iedereen, ook voor de absolute tuinleek

ɝ

Botanisch sterk onderbouwd, geschreven door twee
ervaren specialisten

Siergrassen zijn mooi, gemakkelijk en onderhoudsvriendelijk en passen in elke tuin, hoe
groot of klein die ook is, zelfs al heb je maar een
terras. Ook wie geen groene vingers heeft, kan
perfect grassen houden. Welk gras past er het
best bij een strakke woning, in een stadstuin of
in een landelijke omgeving? Wat zijn de mooiste
bodembedekkende grassen, en welke stelen de
show in de herfst? Laat je inspireren door de
prachtige foto’s en ga meteen aan de slag met
de talrijke praktische lijstjes en professionele
tips. Nog nooit was siergrassen kiezen zo
gemakkelijk.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Siergras, laurencemachielsjournalist
Laurencemachiels
www.grashalm.be,
www.laurencemachiels.be
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Al van kleins af aan was Tinneke Provoost
gefascineerd door grassen. De echte klik
kwam er toen ze de indrukwekkende grassencollectie van Neil Lucas ontdekte, van
de befaamde Knoll Gardens. Vandaag runt
ze haar eigen kwekerij, De Grashalm.
Groenjournalist Laurence Machiels schrijft
al meer dan 15 jaar lang elke zaterdag
de groenpagina van Het Laatste Nieuws,
publiceert in tal van tuin- en andere bladen
en heeft haar eigen column in Tuinseizoen.
Ze schreef acht tuinboeken, waaronder
Prairietuinen, met siergrassen in een
prominente rol.

Lifestyle

Het handboek voor
siergrassen weer beschikbaar

9 789401 484497

Crimibox & Pilipili Games

Undercover – Detectivespel The Gambler
€ 34,99 | oktober 2022
speldoos | vierkleurendruk | 370 x 280 x 55 mm | nur 024/023
isbn 978 94 014 8449 7 | Themacode: WD

ɝ

Seizoen 3 van Undercover was een hit op tv (Eén) en op Netflix

ɝ

Een nieuw dossier voor de spannendste spelavond die je ooit
thuis beleefde

ɝ

Een unieke, levensechte en spannende spelervaring van de
makers van Crimibox

Ga undercover in een compleet nieuw dossier!
Undercoveragent Bob bereidt zich voor om te
infiltreren in een bende die zich bezighoudt met
illegale gokpraktijken. Samen met hem raak je
steeds dieper verstrikt in de vele duistere
vertakkingen binnen de gokwereld. Van een
casino waar zaken gebeuren die het daglicht
niet mogen zien tot gemanipuleerde paarden
races. Hoe ver moet jij gaan om het hele web
van The Gambler bloot te leggen?

177
Vrije Tijd

De spannende opvolger
voor het best verkochte
detectivespel in de BeNeLux

Ex-politiemedewerker Jimmy Cowe is bedenker
en Chief Murder Officer van Crimibox.
Hij gebruikt alle tips en tricks van een ware
detective om levensechte spelervaringen
te creëren. Liese Luijten en Pieterjan
Uytterhoeven van Pilipili Games zijn
creatieve spelarchitecten die al meerder
spellen en spelconcepten hebben
ontwikkeld, waaronder de voorganger
van deze box.

Verken het bewijsmateriaal in de doos en
ondervraag je verdachten. Volg je leads tot op
het web en scan alle online sporen in je zoektocht naar de waarheid. Maar wees voorzichtig
genoeg om je eigen cover-up niet op te blazen.

12-99

1-4

2à3u

‘Undercover is een uitstekend voorbeeld
van hoe je mensen mee kunt nemen
in een detectivespel. Er zit enorm veel
liefde in. Daarom geef ik het een 9/10.’
Nox Spellenzolder over Dossier Undercover

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Mini-game beschikbaar als teaser voor
het eigenlijke spel
Crimibox –
 20K volgers
crimibox – 11,5K volgers
Tv-spotjescampagne

Van dezelfde auteur
Undercover – Detectivespel
€34,99 | isbn 978 94 014 7187 9
Reeds 20.000 ex. verkocht

ɝ

De brandweerserie trekt wekelijks meer dan 1 miljoen kijkers

ɝ

Tweede seizoen op komst in het najaar van 2022

ɝ

Een spannend spel voor de hele familie!
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De stad staat in brand! Treed in de voetsporen
van sergeant Orlando, luitenant Patrick en de
andere brandweermensen van Post Ooster
oever, en kom nu in actie.
Verzamel hulpmiddelen en werk samen om de
uitslaande brand te blussen en alle slachtoffers
in veiligheid te brengen. In dit spel word je geconfronteerd met echte brandweersituaties en
is communicatie superbelangrijk om je reddingsdoelen te behalen.
Een spannend familiespel dat eindeloos
herspeelbaar is en je zin doet krijgen om
brandweervrijwilliger te worden!

12-99

1-4

2à3u

De spannende VRT-serie ONDER VUUR vertelt
het verhaal van de brandweerpost Oosteroever in Oostende. Een kleine kazerne met
uiteenlopende karakters en een eigenwijze
stijl van werken. Ondanks dit alles leveren
de brandweerlui steeds werk van een hoog
niveau.

Pilipili Games is een jonge start-up uit het
Leuvense die het veld van gamification en
game-based learning betreedt met offline
en online spelvormen. Leren door te spelen
en al spelend iets aanleren werkt grens
verleggend en drempelverlagend.

9 789401 487153

Pili Pili

Onder vuur
Blus de brand en win het spel!
€ 34,99 | oktober 2022
230 x 320 x 606 mm | nur 024/023
isbn 978 94 014 8715 3 | Themacode: WD

Spel

Spannend familiespel
naar de gelijknamige reeks
op Netflix

ɝ

De brandweerserie trok wekelijks meer dan
1 miljoen kijkers op VRT

ɝ

Tweede seizoen op komst in het najaar van 2022

ɝ

Uitgediepte verhalen die op tv niet aan bod kwamen
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Orlando is een brandweersergeant die van aanpakken weet. Hij deinst voor niets of niemand
terug en laat liever daden dan woorden spreken.
Regels durft hij daarbij aan zijn laars te lappen.
Maar wanneer zijn tweejarig dochtertje Louise
leukemie krijgt, kan hij alleen maar vanaf de
zijlijn toekijken. Hier zijn geen regels die hij
kan breken om haar te helpen. Hij probeert zijn
woede te bekoelen door zich onstuimig in de
brandweermissies te storten. Daar kan hij wél
levens redden.
Maar op geen enkele manier slaagt hij erin om
de pijn en het verdriet om Louise te temperen.
De relatie met zijn vrouw Maaike wordt als nooit
voorheen op de proef gesteld. Een vuurproef
die hen dreigt te vernietigen.

Nico de Braeckeleer is scenarist en auteur. Hij
schreef onder andere scenario’s voor F.C.
De Kampioenen en Studio 100, en werkte
mee aan de populaire televisieserie Familie.
Zijn YA-boekenreeks Adem viel meermaals
in de prijzen en in 2022 viert hij al 20 jaar
schrijverschap.

De spannende VRT-serie ONDER VUUR vertelt
het verhaal van de brandweerpost Oosteroever in Oostende. Een kleine kazerne met
uiteenlopende karakters en een eigenwijze
stijl van werken. Ondanks dit alles leveren
de brandweerlui steeds werk van een hoog
niveau.

9 789401 485128

Nico de Braeckeleer

Onder vuur
Vuurproef
€ 22,99 | oktober 2022
paperback | 215 x 140 x 30 mm | ca. 304 pp. | nur 330
isbn 978 94 014 8512 8 | Themacode: FH
E-BOEK BESCHIKBAAR

Marketing
ɝ

Socialemediacampagne

Fictie

Onder vuur is binnenkort
te zien op Netflix!

9 789401 487986

9 789401 487962

9 789401 487887

Bart Debbaut

Scherven – Tralies – De Facebookmoorden
€ 12,99 | oktober 2022
paperback | 215 x 140 x 23 mm | ca. 288 pp. | nur 330/332
isbn 978 94 014 8788 7 (Scherven), isbn 978 94 014 8796 2 (Tralies)
isbn 978 94 014 8798 6 (De Facebookmoorden) | Themacode: FH, FFP
E-BOEKEN BESCHIKBAAR

ɝ

Herontdek het prille begin van het Leuvense inspecteursduo
Leyssens en van Cattendyck, vijftien jaar na verschijning

ɝ

Een getroebleerde inspecteur en een ondoorgrondelijke dader
als ingrediënten voor een ongemeen spannende leeservaring

ɝ

Strak opgebouwde spanning met een gruwelijke ontknoping

SCHERVEN
Een jong meisje sterft nadat ze op haar
fiets aangereden wordt. Ze blijkt slechts het
eerste slachtoffer in een reeks raadselachtige
moorden. De Leuvense inspecteur John
Leyssens en zijn team staan voor een raadsel,
want geen enkel spoor leidt naar een mogelijke
verdachte.
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Bart Debbaut is de auteur van de thrillerreeks
rond de Leuvense speurders Johan
Leyssens en Mieke van Cattendyck.
De Facebookmoorden werd door
thrillerboek.nl verkozen tot Beste
Nederlandstalige thriller.

TRALIES

DE FACEBOOKMOORDEN

Leuven wordt opgeschrikt door verdachte
verdwijningen van jonge vrouwen. Intussen
teistert een pyromaan de stad. Beide dossiers
lijken aan elkaar gelinkt als de uitgebrande
wagen van een vermiste vrouw wordt
teruggevonden. Getuigen brengen inspecteur
John Leyssens en zijn team op het spoor van
Rudi Plevoets, maar wanneer een huiszoeking
niets oplevert, zit het onderzoek muurvast.

Hans Devriendt. Brave echtgenoot,
voorbeeldige vader, onberispelijke medewerker
in een cultureel centrum. Zijn leven lijkt
harmonieus, tot hij besluit wraak te nemen.
Bloedige wraak. Leyssens, hoofdrechercheur
van de federale politie in Leuven, beseft
meteen de ernst van de zaak. Als even later ook
een tweede en een derde slachtoffer vallen,
schakelen Leyssens en Van Cattendyck in een
hogere versnelling.

Marketing
ɝ

In dezelfde reeks
Rauwkost
€ 20,99 | isbn 978 94 014 7778 9
Quatre-mains
€ 20,99 | isbn 978 94 014 8277 6

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Boekvoorstelling
bartdebbaut
bartdebbaut
bartdebbaut
Socialmediacampagne
www.bartdebbaut.be

Fictie

De eerste drie thrillers
van Bart Debbaut in een
nieuwe, herwerkte editie

9 789401 487344

Michiel Janzen

Passchendaele. Operatie Rode Modder
€ 20,99 | november 2022
paperback | 215 x 140 x 27 mm | ca. 320 pp. | nur 337/330/301
isbn 978 94 014 8734 4 | Themacode: FJMF, NHWR5, FH, 3MPBFB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Eerste deel in een veelbelovende nieuwe fictiereeks rond de
grote veldslagen

ɝ

Janzen capteert de spanning, gruwel en zinloosheid van WOI

ɝ

Gebaseerd op ware gebeurtenissen

Een Brits piloot krijgt de opdracht om een
belangrijk bericht aan maarschalk Haig te
bezorgen. De vlucht naar het hoofdkwartier
verloopt rustig, tot zijn toestel neergeschoten
wordt boven het slagveld bij Passchendaele.
Hij is in niemandsland terechtgekomen, precies
tussen de Duitse en Britse linies. Kan een
reddingsoperatie hem redden of valt de
geheime boodschap in Duitse handen?

Michiel Janzen heet zich bewezen als auteur
van alternate history-verhalen.
Met Passchendaele – Operatie rode aarde
start hij een nieuwe reeks over de grote
veldslagen.

‘Lezen, die nieuwe Janzen!’

‘De manier waarop tal van historische
figuren en gegevens vermengd zijn
met fictieve elementen is ronduit
indrukwekkend, vooral ook omdat
de grens daartussen soms vrijwel
lijkt te vervagen’

Jort Kelder – journalist, columnist, tv-presentator over
Het vierde rijk

‘Als geen ander dompelt Michiel Janzen je helemaal onder in de draaikolk
van de Tweede Wereldoorlog. Met een
geheel eigen stijl van flitsende feiten en
sprankelende fictie. Wie durft nog zeggen dat geschiedenis saai is?’

VN Detective- & Thrillergids over Het Vierde Rijk

Dr. Peter Schrijvers – auteur over Het vierde rijk

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Michiel Janzen
michiel_janzen
michieljanzen
Podcast: Being in the war
michieljanzen.com

Van dezelfde auteur
Het vierde rijk
€ 20,99 | isbn 978 94 014 7964 6
De jacht op de Führer
€ 21,99 | isbn 978 94 014 7133 6
Hitlers geheime Ardennencommando
€ 21,99 | isbn 978 94 014 6330 0

183
Fictie

Herbeleef de slag van
Passchendaele met
oorlogsschrijver Michiel Janzen

9 789401 482790

Pascale Petralia

Ongezien
€ 20,99 | september 2022
paperback | 215 x 140 x 23 mm | ca. 288 pp. | nur 340
isbn 978 94 014 8279 0 | Themacode: FXN, FXM, FXB, FXD | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Realistisch uitgewerkte personages trekken de lezer mee
in het verhaal

ɝ

Petralia fileert moeiteloos menselijke emoties en relaties

ɝ

In een sobere, krachtige schrijfstijl

185

Pia is een jonge vrouw met een bijzondere aandoening. Soms raakt ze letterlijk het noorden
kwijt. De ijkpunten in haar hoofd zijn in de war.
Grenzen zijn onbestaand, onbestemd. Haar hele
jeugd al krijgt ze te horen dat er iets fout is met
haar. Onhandig probeert ze zich los te wrikken
uit het Vlaamse dorpskorset en haar over
beschermende omgeving, om haar eigen weg te
zoeken in het leven. Als vrouw, als mens.

Pascale Petralia is regisseur en artistiek
coach. Ze was jarenlang actief in binnenen buitenland. In 2019 besloot Petralia een
punt te zetten achter haar theatercarrière
en zich toe te leggen op het schrijven.

‘Het leest vlot als een sneltrein, maar
veel belangrijker, het kruipt onder de
huid. De personages zijn psychologisch
erg geloofwaardig. Het lijkt wachten op
een regisseur.’

‘Een boek dat je oprecht niet weg
kunt leggen, zo vol vaart en kunde
geschreven.’
Tv-maker Joris Hessels over Ongehoord

Prof. Dr. Dirk De Wachter over Ongehoord

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Pascale Petralia
Pascale_Petralia

Van dezelfde auteur
Ongehoord
€ 20,99 | isbn 978 94 014 7773 4

Fictie

Pascale Petralia bevestigt
met nieuwe psychologische
pageturner

Cadeau

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

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

187
Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Met Koersgeluk kan ik ook na een
lange fietsrit genieten van de koers,
maar dan vanuit mijn zetel. De tekst,
anekdotes en cursiefjes
over koersen
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
zijn elke keer weer genieten.’
wakker te schudden.’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Steffi De Kempe – Redacteur Reizen & Cartografie
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops
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IK HOU VAN JE!
In 1972 verscheen Menslief, ik hou van je!, het iconisch roze, smalle
boek van Phil Bosmans, stichter en bezieler van Bond zonder Naam.
Met prachtige teksten die doen nadenken, die troosten en, die
aanmoedigen. Er werden sindsdien maar liefst 850.000 ex. verkocht
in het Nederlands en zelfs koningin Juliana was een van de lezers.

Bekijk hier het fragment
met Mies Bouwman en
koningin Juliana uit 1973

Phil Bosmans was een veelgevraagd
radio- en tv-figuur. Dit jaar zou Phil
Bosmans 100 geworden zijn. 10 jaar
geleden overleed hij. Hoog tijd om
zijn nog altijd actuele werk opnieuw
uit te brengen. In een nieuw jasje,
met herziene én nieuwe teksten.

Bond zonder Naam werkt al meer dan 60 jaar aan een warmere
wereld. Elke dag werkt BZN met en voor mensen in armoede,
mensen in detentie, mensen op de vlucht, mensen met een
verslaving, mensen zonder huis en thuis.
Daarnaast inspireert BZN met maandelijkse spreuken, doet ze
nadenken en verbindt ze mensen met laagdrempelige activiteiten
zoals Samen Lezen en Spreukenbabbels.

9 789401 487818

Phil Bosmans & Bond zonder Naam

Menslief, ik hou van je. Een nieuwe bundel van hoop en troost
€ 21,99 | oktober 2022
paperback met flappen | vierkleurendruk | 300 x 150 x 8 mm | ca. 112 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 8781 8 | Themacode: JB, QDXB | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Menslief, ik hou van je! verscheen 50 jaar geleden en
werd een van de grootste bestsellers in het Nederlands

ɝ

Een nieuwe bloemlezing in een eigentijdse vormgeving,
met herziene teksten van hoop en troost

ɝ

Met poëtische bijdragen van gelauwerde dichters uit
Vlaanderen en Nederland (o.a. Maud Vanhauwaert en
Toon Tellegen)

Toen Menslief, ik hou van je! verscheen in 1972
zag de wereld er helemaal anders uit. Phil
Bosmans schreef jarenlang aanmoedigende
woorden bij de uitdagingen van de tijd. Soms
troostend, soms vol verontwaardiging.
En wat blijkt: zoveel problemen bleven dezelfde.
Dat mensen vechten met elkaar, dat sommige
mensen honger lijden of moeten vluchten
voor geweld. Dat mensen moe worden van het
moeten, vereenzamen, elkaar kwijtraken. Maar
ook dat mensen elkaar willen vinden, dat vriendschap en liefde het antwoord zijn op bijna alles.
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Nieuwe, hedendaagse
versie van een tijdloze
klassieker

Silvie Moors is sinds 2020 adjunct-directeur bij
Bond zonder Naam en was daarvoor jaren
actief in de letterensector. Zij ging voor dit
boek op zoek naar de mooiste woorden van
Phil Bosmans, vertaalde ze naar vandaag
en schreef nieuwe teksten bij oude
spreuken.

Daarom is Menslief, ik hou van je in deze nieuwe
versie ook vandaag nog altijd relevant en
misschien zelfs levensnoodzakelijk.

Marketing
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Barbara Torfs, directeur van BZN en
Silvie Moors zijn beschikbaar voor
interviews, geven lezingen over Phil
Bosmans en BZN en vertellen graag
over het boek.
Warme Menslief-avonden in elke
provincie. Boekvoorstelling en open
gesprek met het publiek.
Bond zonder Naam – 33K volgers
bondzondernaam – 3200 volgers
www.bzn.be

‘Ik ben opgegroeid met ‘Menslief, ik hou
van je’. Ik vond er zoveel inspiratie in.
In mijn tienerdagboek nam ik zelfs
fragmenten over. Vandaag is de boodschap van Phil Bosmans urgenter dan
ooit. Want weten we nog hoe we écht
met elkaar kunnen verbinden? Dit boek
is een warme oproep om ons te bezinnen
over hoe we individueel én samen kunnen bijdragen aan een warmere wereld.
Ik hoop dat mijn generatiegenoten deze
vernieuwde editie aan hun kinderen
zullen doorgeven.’
Barbara Torfs – Directeur Bond zonder Naam

9 789401 487856

Stijn De Paepe

De mooiste dagverzen
€ 19,99 | september 2022
paperback | 210 x 140 x 25 mm | ca. 224 pp. | nur 370/306
isbn 978 94 014 8785 6 | Themacode: WZG, DC | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Stijn De Paepe was een van de meest gewaardeerde en
kritische woordkunstenaars in Vlaanderen

ɝ

Een selectie van 200 sterke dagverzen uit een collectie
van meer dan 2000 gedichten

ɝ

Jeroen Brouwers noemde de verskunst van
Stijn De Paepe ‘superieur perfect’

Stijn De Paepe, ‘de mensendichter die al lachend de waarheid zei’, schreef tussen 2016 en
2021 circa 1425 dagverzen voor de krant
De Morgen, samen met nog een hele reeks
twittergedichten. Daarin nam hij de actualiteit
op sublieme wijze op de korrel: hij maakte als
het ware cartoons met verzen en kwatrijnen.
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Een bloemlezing met
tijdloze dagverzen van
Stijn De Paepe

Stijn De Paepe was de bekende huisdichter
van de krant De Morgen, waarvoor hij vijf
jaar lang het dagvers schreef. Hij werd ook
wel eens de Vlaamse Drs. P genoemd. Hij
overleed op de palindroomdag 22 02 2022.
Deze selectie werd verzorgd door zijn
boezemvriend Saïd Bataray.

Veel van die dagverzen hebben de tijd doorstaan en raken nog steeds een universele snaar
bij heel veel mensen. Reden genoeg om een
selectie van gedichten te bundelen in een boek.

‘De soms verraderlijk lichte toon stelt
hem in staat om zwaardere thema’s aan
te pakken. Politiek is een geliefkoosd
mikpunt, want behalve een ‘modern
rederijker’ is Stijn ook een moderne nar,
die al lachend de waarheid spreekt.’
Bart Eeckhout, ex-hoofdredacteur De Morgen

9 789401 487238

Johan Terryn

Alles en iedereen gaat weg, behalve mijn goede luim
€ 22,99 | oktober 2022
paperback met flappen | 210 x 190 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 320
isbn 978 94 014 8723 8 | Themacode: DNP | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een boek voor iedereen die op een scharnierpunt
in zijn leven staat

ɝ

Johan Terryn weet trefzeker en wars van sentiment
grote emoties onder woorden te brengen

ɝ

Een selectie uit zijn veel geprezen Middagjournaals op Radio 1

Een eeuwig kind wordt een halve eeuw oud
en stelt vast dat alles en iedereen vertrekt
rondom hem. Zijn zonen worden volwassen, het
zorgeloze leven verdwijnt, zijn ouders worden
zorgbehoevend. En dat alles terwijl zijn levens
gezellin tussen de lijntjes ontbreekt.

Johan Terryn Johan Terryn is acteur, theatermaker en columnist. Hij kreeg veel lof voor
zijn boek en theaterstuk Het uur blauw,
waarmee hij dit najaar verder door
Vlaanderen toert.

Alles en iedereen gaat weg. Zijn vader doet
het letterlijk. Maar ook het geheugen van zijn
moeder pakt de biezen. Niemand die nog de
jongeman opmerkt die in hem woont.
Alles en iedereen gaat weg, behalve zijn goede
luim. Luim, zeg je? Dat ding waarmee je naar
schoonheid zoekt in alles wat je overkomt.

‘Als ik Johan zijn stukken op de radio
hoor, treft me zijn tedere, zorgvuldige
formuleren. Ik wacht op het einde waar
hij zo zorgzaam naartoe werkt; het
blauwe uur van zijn stukjes. Ontroering
is een te algemene term. Hier is net iets
meer aan de hand: een diepe betrokkenheid op mens en ding.’
Ruth Joos

Marketing
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Van dezelfde auteur
Het uur blauw
€ 22,99 | isbn 978 94 014 7545 7
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Johan Terryn
johanterryn
@JohanTerryn
www.johanterryn.com
Socialmediacampagne

Literaire non-fictie

Johan Terryn over liefde,
vergankelijkheid en de
onverwachte schoonheid
van het leven

9 789401 486422

Manu Adriaens

Koersgeluk. Het leven is mooier op twee wielen
€ 19,99 | oktober 2022
hardcover | 125 x 177 x 19 mm | ca. 224 pp. | nur 461
isbn 978 94 014 8642 2 | Themacode: WZG, SMQ, SZD

ɝ

Glimlach gegarandeerd, want fietsen maakt gelukkig

ɝ

Manu Adriaens combineert moeiteloos geluksmomentjes
en levenswijsheden rond de fiets

ɝ

Mooi vormgegeven boekje om cadeau te geven of voor jezelf

Vertrek nooit op de fiets zonder een notitieboekje op zak, want de mooiste inzichten komen
onderweg. In Koersgeluk deelt Manu Adriaens
zijn liefde voor het fietsen. Dit boek bevat geen
geschiedkundig wielerrelaas, maar een peloton
aan kleurrijke anekdoten, rennersquotes en
inspirerende levenslessen.

Manu Adriaens is journalist, auteur en schreef
meerdere succesvolle boeken over het
wielrennen.

‘Het leven is als fietsen: om je evenwicht
te bewaren, moet je in beweging blijven.’
Albert Einstein, Duits natuurkundige

‘Als je een aap zou dwingen de Tour te
rijden, kreeg je gegarandeerd last met
de dierenbescherming.’
Eddy Merckx, vijfvoudig Tourwinnaar

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
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Van dezelfde auteur
Het kleine grootouderboek
€ 15,99 | isbn 978 94 014 3310 5
Vind de boeddha in jezelf
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4361 6
Waarom zestigers gelukkiger zijn dan veertigers
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6615 8

Cadeau

Heerlijk feel good-boek
voor wie houdt van fietsen

9 789401 486613

Arno Van de Velde

De Papa Handleiding
De eerste 1000 dagen als papa in 35 (semi-) serieuze tips
€ 17,99 | november 2022
paperback | 210 x 170 x 12 mm | ca. 128 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 8661 3 | Themacode: VFX, VFXB, WH

ɝ

Serieuze en minder serieuze tips voor alle vaders

ɝ

Alles wat je als papa moet weten over
de eerste 1000 dagen van je kind

ɝ

Met grappige strips van Arnoleon die meer dan
55.000 volgers heeft

Arno Van de Velde, aka Arnoleon, is papa van
twee kleine deugnieten. Hij bundelt al zijn ervaring, kennis en tips op een grappige manier in
De Papa Handleiding.
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Arno Van de Velde is papa van twee en de man
achter het Instagramaccount Arnoleon.
Daar deelt hij al z’n ervaringen over het
leven in de vorm van grappige strips.

Aan de hand van zijn hilarische strips toont hij
heel herkenbare situaties over het papa-zijn. Hij
schuwt geen enkel thema en bezorgt je, naast
een goede dosis humor, ook zijn echte tips!

Marketing
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De auteur is beschikbaar voor
(online) lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk.
Arnoleon – 55K volgers

Lifestyle

Het perfecte cadeau voor
(aanstaande) papa’s

9 789401 487399

Little Indians

Het Schoolfotoboek
Voor de mooiste schoolherinneringen
€ 19,99 | augustus 2022
hardcover | vierkleurendruk | 195 x 240 x 7 mm | ca. 48 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 8739 9 | Themacode: YBG, YZG

ɝ

Voor al die onvergetelijke schoolherinneringen

ɝ

Bijzonder fotoboek om te koesteren

ɝ

Hippe vormgeving met leuke invullijstjes

Verzamel de mooiste herinneringen aan de
schooltijd van je kind in één uniek foto-plakinvulboek. Met plaats voor de individuele
portretfoto’s én alle klasfoto’s. Plus handige
notitieruimte zodat de naam van elk klas
genootje bijblijft.
Dit originele album bevat bovendien coole lijstjes met de absolute favorieten van het moment:
toekomstdromen, hobby’s, beste vriendjes…
Leuk voor later!

Het Nederlandse Little Indians creëert al
7 jaar duurzame kinderkleding, interieurspullen, speelgoed, cadeaus en verzorgings
producten. In 2020 ontwierpen ze voor
Mama Baas Het Echoboek, Het Babyboek
en Het Schoolfotoboek.
Mama Baas is een online magazine, blog en
community voor en door mama’s. Je leest
er alles over op www.mamabaas.com
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Mama Baas – 96K volgers,
Little Indians – 36K volgers
Mamabaas – 70K volgers,
little_indians – 54K volgers
Socialmediacampagne via Mama Baas
en Little Indians
Influencer campagne
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In dezelfde reeks
Het Echoboek
€ 12,99 | isbn 978 94 014 6862 6
Meisje of jongen?
€ 14,99 | isbn 978 94 014 8411 4
Het Kraamvisiteboek
€ 14,99 | isbn 978 94 014 8412 1
Het Babyboek
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6908 1

Mama Baas

Het schoolfotoboek in een
nieuw jasje!

Kind &
Jeugd
Fictie

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘Ons gezin heeft Stinkhond liefdevol in
de armen gesloten. De vuile, domme,
maar o zo innemende viervoeter heeft
onze voorleesmomentjes
extra pit
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerstevolwassenen
dode nodig om de politiek
bezorgd, want ook voor
wakker te schudden.’
is het soms hardop lachen met het duo
Stinkhond & Plattekat. We kunnen
niet wachten om hun avonturen in de
sneeuw te ontdekken.’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Sarah Theerlynck – Acquirerend redacteur Kunst & Stijl
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De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
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Winnaar van
de Boon 2022

De Boon winnaar
Kinder- en
Jeugd-literatuur
2022

Opgenomen
in prentenboek
top 10 van
De Nationale
Voorleesdagen
2023

Een zee van liefde
€ 18,99 | isbn 978 94 014 7726 0
prentenboek, 5+

De vakjury van de Boon:
‘De kracht van dit boek ligt in de eenvoud: de tekst is uitgepuurd, 
er staat geen woord te veel en elk detail klopt. Soms zijn er helemaal
geen woorden nodig, en dan vertellen de al even uitgepuurde en
nostalgische tekeningen het verhaal voort. Dit is een boek om een
leven lang te koesteren. Een moderne klassieker.’

Prentenboek
van het Jaar 2023

Maximiliaan Modderman
geeft een feestje
€ 14,99 | isbn 97894 014 6753 7
Maximiliaan Modderman
geeft een feestje
€ 19,99 | isbn 97894 014 8770 2
(met voorleespopje)
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Opening Nationale Voorleesdagen
met voorleesontbijt Prinses Laurentien en
vele BN-ers
Mini-editie Prentenboek van het Jaar
Prentenboek van het Jaar met
voorleespopje
Mediacampagne CPNB – tv/ print/ online/
Voorleesontbijt op veel scholen en
kinderdagverblijven

ɝ
ɝ
ɝ

POS-materiaal verkrijgbaar voor
boekhandel via CPNB
Aandacht voor Prentenboek Top 10
Social media campagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com

Joukje Akveld & Jan Jutte
9 789401 487702

Maximiliaan Modderman geeft een feestje (met voorleespopje)
€ 19,99 | november 2022 | isbn 978 94 014 8770 2

Maximiliaan Modderman geeft een feestje
€ 14,99 | verschenen | isbn 978 94 014 6753 7
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 10 mm | ca. 32 pp. | nur 273
Themacode: YBCS2, 5AC

ɝ

Van bekroond duo Joukje Akveld en Jan Jutte

ɝ

Een vrolijk en lekker smerig feestje voor beestjes

ɝ

Met kleurrijke, humoristische illustraties

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en
organiseert een feest voor zijn speelgoed
beesten. Met taart!
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Prentenboek van het Jaar
2023, met voorleespopje

Joukje Akveld schrijft prentenboeken en
non-fictie voor kinderen en volwassenen.
Haar boeken zijn onderscheiden met twee
Zilveren Griffels, twee nominaties voor de
Woutertje Pieterse Prijs en een Vlag &
Wimpel. Daarnaast vertaalt ze prenten
boeken en publiceert ze als journalist in
Het Parool.
Jan Jutte tekende als kind al veel en is daar
nooit meer mee opgehouden. Hij ontving
drie maal het Gouden Penseel, voor het
mooist geïllustreerde kinderboek van het
jaar en in 2020 kreeg hij een Zilveren Griffel
voor de tekst van zijn prentenboek Tijger.

Het wordt een wild feest. En een vies feest.
Wat zullen mama en papa zeggen als ze
thuiskomen?
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle
kinderen die er weleens een puinhoop van
maken.

Feest in bad! Een vrolijk
badboekje voor de allerkleinsten!

9 789401 487023

Feest in bad met
Maximiliaan Modderman
€ 10,99 | december 2022
badboekje | vierkleurendruk
140 x 140 x 20 mm | ca. 8 pp. | nur 271/272
isbn 978 94 014 8702 3
Themacode: YBCB, YBCS2, 5ABF

Winnaar Woutertje
Pieterse Prijs 2022

Terra Ultima
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6594 6
non-fictie, 10+

De jury van de Woutertje Pieterse Prijs:
‘Het is een boek dat zich laat lezen als een ode aan
de verbeeldingskracht en dat danst op de hoge
golven van het avontuur tussen schijn en wezen.’

‘Het boek is een lust voor het oog dankzij
Deleo’s schitterende, encyclopedische
aquarel- en potloodtekeningen van
exotische dieren, die verbluffend
realistisch en vertrouwd ogen, terwijl het
zulke wonderlijke wezens zijn.’
Bas Maliepaard (Trouw, GVP)

‘Dit is echt een krankzinnig boek en dus
een aanrader…. Voor alle leeftijden en
daartussenin.’
Jaap Friso (GVP)

‘Het is superieure flauwekul’
‘De illustraties zijn met grote precisie en
een ongebreidelde fantasie vervaardigd
en spelen een vrolijk spel met wetenschap
enverbeelding…. de uitvoering van Terra
Ultima is zó verzorgd en van zúlke
constante kwaliteit, dat het boek een
hoogtepunt vormt binnen het genre van
nonsensicale wetenschap.’
Joukje Akveld (Parool)

‘Het perfecte huwelijk tussen
wetenschap en fantasie’
‘Het leest als een authentiek verslag van
een unieke reis. Het is een verhaal waarbij
je voortdurend twijfelt: Het is te absurd
om waar te zijn, maar wat als het toch waar
is? Het is een wonderlijke dans van
wetenschap en een ongebreidelde
fantasie, waarin de Nederlandse illustrator
Raoul Deleo de perfecte pasjes zet…’
Het Nieuwsblad

9 789401 487054

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Vos en Haas
Zoete soep en andere verhalen om van te snoepen
€ 16,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 9 mm | ca. 48 pp. | nur 274/216
isbn 978 94 014 8705 4 | Themacode: YBCS, YNPC, 5AG

ɝ

Onweerstaanbaar grappige verhalen van Vos en Haas

ɝ

Gemakkelijke recepten waar kinderen zelf mee aan de slag
kunnen: koekjescake en hartige hapjes

ɝ

Met tekeningen van meesterillustrator Thé Tjong-Khing

Vandaag komt Uil. Haas wil van alles bakken.
Maar er is niets. Geen meel. Geen suiker. Geen
melk. Geen honing. De kasten zijn leeg! Wat
sneu. Uil is een gast. En gasten moet je verwennen. Hoe doe je dat als je niets kan bakken?
Vos maakt zoete soep en ontdekt dat ‘gras’ best
wel lekker kan zijn en Haas vraagt zich af hoe
Uil kersen zaait...

Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen die
net kunnen lezen, maar ook voor oudere
kinderen en tieners. Haar werk werd onder
meer bekroond met een Zilveren Griffel en
de Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer.
Thé Tjong-Khing sleepte met zijn illustraties al
verschillende prijzen in de wacht,
waaronder de Woutertje Pieterse Prijs, een
Zilveren Penseel en de Max Velthuijs-prijs.

Met wel 10 verhalen en dubbel zoveel heerlijke
recepten!

Marketing
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Assortimentsfolder Vos en Haas
verkrijgbaar (set van 20 ex)
artikelnummer 0454 6 (BE)
isbn 541 05 749 1829 1 (NL)
Socialmediacampagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com
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Een verrukkelijk voorleesboek
om van te smullen

‘Vos en Haas veroveren jonge en
oudere harten met de personages,
het taalspel, de grappen en de
verrassende plotlijnen.’
Daan Stoffelsen, Atheneum Boekhandel

9 789401 481335

Bas Birker & Puck Koper

Daantje Dodo wil een hond (maar papa niet)
€ 15,99 | november 2022
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 170 x 11 mm | ca. 96 pp. | nur 282
isbn 978 94 014 8133 5 | Themacode: YFN, 5AG

ɝ

Het kinderboekendebuut van grapjas Bas Birker

ɝ

Sprekend geïllustreerd door Puck Koper

ɝ

Om voor te lezen of zelf te lezen

De familie Dodo heeft al een kat, kikkers en
twee kippen. Een tijdje geleden was er ook nog
een kanarie, maar die is intussen in de tuin
geplant.
Als er in de lente een kanarieboom in de tuin
staat, mag iedereen er eentje komen plukken
De kikkers doen niks behalve herrie maken.
De kippen leggen geen eieren meer. En aan een
kat heb je ook niks eigenlijk. Die doet alleen
maar haar eigen zin.
Daantje Dodo wil een dier waar je mee kunt
spelen. Een dier waar je mee kunt knuffelen
en wandelen. Daantje Dodo wil een hond. Maar
papa is geen dierenvriend.
Gelukkig is hij wel een mamavriend. En dus moet
mama maar een hondje willen. Dan zegt papa
vanzelf ja.
Daantje Dodo wil een hond (maar papa niet) is
een verhaal over sluwe plannen, grote geheimen
en hoe papa’s net doen of ze de baas zijn in
huis, maar eigenlijk niks te vertellen hebben.

213

Bas Birker (1979) is een Nederlands-Vlaamse
stand-up comedian. Na 20 jaar comedy,
5 soloshows en talloze bijdragen op radio
en televisie, debuteert hij nu als kinder
boekenauteur. Birker woont in Antwerpen
en wisselt de glitter en glamour van het
artiestenbestaan af met de glitter en
regenbogen in het leven van zijn dochter.
Puck Koper is illustrator. Haar debuut Where
Is Your Sister? werd geselecteerd voor
meerdere internationale prijzen. In 2019
won ze met haar werk de Fiep Westendorp
Stimuleringsprijs.

‘Pucks opmerkelijk oog voor compositie
en grappige figuren zorgen ervoor dat
haar tekeningen in het oog springen,
bijna letterlijk!’
De Britse pers over haar prentenboek ‘Where is your sister?’

Fictie 6+

Een grappig verhaal over
honden, een groots plan
en een hopeloze vader

9 789401 486835

Kate en Jol Temple & Merel Eyckerman

Deze rots is van ons. Elk verhaal heeft twee kanten
€ 15,99 | januari 2023
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 250 x 8 mm | ca. 40 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 8683 5 | Themacode: YBC, YXZM, 5AF

ɝ

Een ingenieus verhaal dat op twee verschillende manieren
gelezen kan worden

ɝ

Met ontroerende tekeningen van Merel Eyckerman

ɝ

In een krachtige vertaling van kampioen slam poetry
Lisette Ma Neza

Er is geen plek op onze rots
Dus is het gek om te zeggen
Er is hier plek voor iedereen
Hup, ga weg! Nu meteen!
Er is hier niemand die zegt
Welkom thuis.
Elk verhaal heeft twee kanten.
Lees dit boek van voor naar achter, en daarna
van achter naar voor en ontdek hoe elk verhaal
van een andere kant kan worden gezien.

Kate & Jol Temple schrijven samen boeken,
soms ernstig, soms helemaal gek. Ze wonen
in Sydney met hun twee zoontjes en hun
hond (die zich een wasbeer waant).
Merel Eyckerman studeerde af in Hasselt als
illustratief ontwerper. In totaal illustreerde
ze al een tiental kinderboeken die al in
verschillende talen zijn vertaald.
Lisette Ma Neza is slam poet en muzikant. Ze
komt uit Nederland en woont nu in Brussel.
In 2017 won ze als eerste Nederlandstalige,
als eerste vrouw en als eerste dichter van
kleur het Belgisch Kampioenschap Poetry
Slam. Het jaar daarna werd ze tweede op
het Wereldkampioenschap in Rio.

‘Een hartverwarmend boek over
vluchten, delen en medeleven.’
momreadit.com

Van dezelfde illustrator
Opruimen doe ik morgen
€ 14,99 | isbn 978 94 014 7724 6
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Een actueel en waarachtig
prentenboek dat toont dat elk
verhaal twee kanten heeft

‘Wanneer je de manier waarop je het
verhaal leest verandert, verandert het
verhaal dat je leest jou.’
Jury NCTE award

9 789401 486378

Romana Romanyshyn & Andriy Lesiv

De dag dat Oorlog naar Rondo kwam
€ 16,99 | verschenen
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 10 mm | ca. 44 pp. | nur 281/273/274
isbn 978 94 014 8637 8 | Themacode: YXZW, 5AF

ɝ

Van een bekroond duo illustratoren uit Oekraïne

ɝ

Een actueel verhaal om met kinderen over
oorlog en vrede te praten

ɝ

Internationaal geprezen o.a. door The New York Times

Danko, Zirka en Fabian leiden een rustig leven
in hun stadje Rondo. Het is een betoverende
plaats vol vreugde. Zelfs de bloemen zingen er.
Tot de dag dat Oorlog komt. De inwoners van
Rondo proberen met Oorlog te praten en ze
proberen tegen hem te vechten, maar niets lijkt
de vernielzucht en de duisternis van Oorlog te
kunnen stoppen. Toch lukt het Danko, Zirka,
Fabian en hun buren om samen vrede te laten
zegevieren.
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Oekraïens prentenboek:
Hoe leg je kinderen uit
wat oorlog is?

Andriy Lesiv en zijn partner Romana Romanyshyn
zijn een bekroond duo illustratoren. Ze
wonnen al twee White Ravens en ontvingen
al drie Bologna Ragazzi Awards. Ze wonen en
werken in Lviv, Oekraïne.

De dag dat Oorlog naar Rondo kwam schetst
een beeld van de duisternis en het leed dat een
gewapend conflict veroorzaakt.
En van de wonden die blijven, ook lang nadat de
oorlog voorbij is.

‘Een universeel verhaal over het belang
van elk mens bij het verzet tegen de
oorlog.’

Wat hopen jullie dat kinderen meenemen uit het
boek?

Kirkus reviews (Best picture book of 2021)

‘De diepste duisternis licht op, zelfs door
het kleinste straaltje licht…
Een boek met veel verschillende
lagen. Om voorzichtig uit te pakken met
kinderen.’
Booklist

Van dezelfde auteurs
Ik zie, ik zie
€ 19,99 | isbn 978 94 014 7946 2

‘De belangrijkste boodschap is: wees
niet bang. Om door donkere tijden te
komen, vol angst, woede en verlies, heb
ben we allemaal een lichtstraal nodig:
hoop. We kunnen de gruwelijke waar
heid niet meer voor kinderen verbergen.
De realiteit is veel gruwelijker dan
welk boek ook. Maar het is geen optie
te stoppen met verhalen vertellen en
lezen, zelfs als we ons verstoppen in
schuilkelders, zelfs als we vluchten van
onze aangevallen huizen. In ons ver
haal hebben we de sterkste kanten van
het Oekraïense volk benadrukt: moed
en eenheid. Die kenmerken willen we
graag doorgeven aan onze lezers.’

9 789401 486767

Elvis Peeters & Yule Hermans

Voor altijd dichtbij
€ 19,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 9 mm | ca. 48 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 8676 7 | Themacode: YBCS, YXG, 5AF

ɝ

Poëtische beelden van jong talent Yule Hermans

ɝ

Met een krachtige tekst van Elvis Peeters over
verlies en verdriet

ɝ

Een verhaal dat warmte en troost biedt

Op het gezicht van Yule zitten sproeten.
Onder haar ogen, op haar neus en wangen.
Een sterrenhemel, zegt mama. Ook mama heeft
sproeten.
Elke avond zoeken Yule en mama op elkaars
snoet naar sproeten en maken ze er figuren
mee. Zo gaat het. Elke dag opnieuw.
Tot plots alles anders wordt.
Mama is er niet meer.
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Een ontroerend en persoonlijk
prentenboek over het gemis
van een ouder

In 1992 publiceerde Elvis Peeters zijn eerste
verhalenbundel. Sindsdien schreef hij
samen met Nicole Van Bael romans,
theaterstukken, hoorspelen, kinder
boeken,… Toen Elvis voor zijn eigen zoon
voorlas, begon hij ook kinderverhalen te
schrijven. Voor Meneer Papier en zijn meisje
ontving hij een Zilveren Griffel.
Yule Hermans is een jonge illustratrice die
afstudeerde aan Sint-Lucas Antwerpen.
Met haar illustraties vertelt ze kleine
verhalen. Yule volgt haar gevoel en zo
creëert ze sfeervolle en poëtische beelden.
Voor altijd dichtbij vertelt haar persoonlijk
verhaal.

9 789401 486842

Colas Gutman & Marc Boutavant

Stinkhond in de sneeuw
€ 11,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 12 mm | ca. 88 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 8684 2 | Themacode: YFQ, 5AG

ɝ

Sneeuwpret met Stinkhond en Plattekat

ɝ

Al meer dan 100.000 exemplaren verkocht in Vlaanderen
en Nederland

ɝ

Meesterlijk vertaald door Sylvia Vanden Heede

Dit is Stinkhond.
Hij ruikt naar sardientjes en
ziet eruit als een gerafeld tapijt.
Stinkhond is niet alleen lelijk en dom,
maar hij heeft ook een hart van goud.
Stinkhond en Plattekat gaan skiën in
Shamponix! Op de trein ontmoeten ze
een stel oude bekenden. Maar wie staat hen
op te wachten aan het station?
Is dat de verschrikkelijke Sneeuwman?!

Colas Gutman is een échte tovenaar. In 2012
kreeg hij de Franse Prix Sorcières in de
categorie ‘Eerste lezers’.
Marc Boutavant is een succesvolle Franse
illustrator van kinderboeken.
Sylvia Vanden Heede, de auteur van Vos en
Haas, vertaalt met verve de verhalen over
Stinkhond en Plattekat.

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Kartonnen figuren van Stinkhond en
Plattekat verkrijgbaar
Video
Socialmediacampagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com

‘Wanneer je Stinkhond eenmaal hebt
ontmoet, wil je alles van hem lezen!’
Kinderboekenjournaal.nl
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Deel 10 in de grappige en
succesvolle Stinkhond-reeks

STINKHOND
viert feest
Stinkhond in de sneeuw is
alweer het tiende deel van
de populaire reeks. Om dit
te vieren hebben wij mooie
kartonnen borden gemaakt.
Vraag uw vertegenwoordiger naar de
voorwaarden.

Kartonnen borden,
per set verkrijgbaar
A2 formaat = 60 cm
artikelnummer LA18253 (BE)
isbn 541 05 749 1825 3 (NL)

Stinkhond zoekt een baasje
isbn 978 94 014 6551 9
€ 9,99

Stinkhond gaat naar school
isbn 978 94 014 6552 6
€ 11,99

Stinkhond aan het strand
isbn 978 94 014 6813 8
€ 11,99

Stinkhond – Vrolijk kerstfeest
isbn 978 94 014 7178 7
€ 11,99

Colas Gutman & Marc Boutavant

Dit is Stinkhond.
Hij ruikt naar sardientjes
en ziet eruit als een gerafeld tapijt.
Stinkhond is niet alleen lelijk en dom,
maar hij heeft ook een hart van goud.

Stinkhond is verliefd
isbn 978 94 014 6815 2
€ 11,99

Colas Gutman & Marc Boutavant
Vertaald door Sylvia

Vanden Heede

STINKHOND
in de sneeuw

STINKHOND
in de sneeuw

‘Een reeks met zwierig taalgebruik,
een aanstekelijk ritme en leuke
klankeffecten. De prenten van
Marc Boutavant maken het af.’
- De Standaard over ‘Stinkhond zoekt een Baasje'

9 789401 481571

Stinkhond kampioen!
isbn 978 94 014 7652 2
€ 11,99

Stinkhond is jarig
isbn 978 94 014 6814 5
€ 11,99

Stinkhond naar het circus
isbn 978 94 014 8157 1
€ 11,99

www.lannoo.com

Stinkhond op de boerderij
isbn 978 94 014 6816 9
€ 11,99

Stinkhond in de sneeuw
isbn 978 94 014 8684 2
€ 11,99

Alle titels uit deze reeks worden vanaf 01/01/2023 verkocht voor € 12,99
met uitzondering van Stinkhond zoekt een baasje (€ 10,99) en Stinkhond in de sneeuw (€ 11,99).

ɝ

Dé perfecte compagnon voor de Stinkhond-knuffel

ɝ

Mis deze schattige knuffel niet, beperkt beschikbaar!

ɝ

Al meer dan 100.000 exemplaren verkocht van de
reeks in Vlaanderen en Nederland

Is er nog plaats in bed naast Stinkhond?
Ja, natuurlijk!
Na het succes van de Stinkhond-knuffel, is er
nu een Plattekat-knuffel. Met zachte vacht,
platte kop en grote ogen.

Colas Gutman is een échte tovenaar. In 2012
kreeg hij de Franse Prix Sorcières in de
categorie ‘Eerste lezers’.
Marc Boutavant is een succesvolle Franse
illustrator van kinderboeken.
Sylvia Vanden Heede, de auteur van Vos en
Haas, vertaalt met verve de verhalen over
Stinkhond en Plattekat.

5 410574 918130

Plattekat Knuffel
€ 29,99 | september 2022
knuffel | 25 cm hoog | isbn 541 05 749 1813 0 (platte kat)
isbn 541 05 749 1591 7 (stinkhond) | O-boek
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Geen Bassie zonder
Adriaan, geen Stinkhond
zonder Plattekat

9 789401 482004

Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer

Agent en Boef – Bravo voor Boefini
€ 9,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 10 mm | ca. 48 pp. | nur 282/287
isbn 978 94 014 8200 4 | Themacode: YFQ, YBCS, 5AG

Agent en Boef
gaan goochelen!

225

Een hilarisch verhaal voor beginnende lezers: vanaf AVI M4

ɝ

Opnieuw uitbundig geïllustreerd

ɝ

Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer werken al meer dan
twintig jaar samen

Boef zit in de cel.
Vandaag heeft hij een hoed op.
En een mantel om.
In zijn hand heeft hij een stok.
‘Agent’, zegt hij.
‘Wie ben ik?’
‘Jij bent toch Boef?’ zegt Agent.
‘Niet meer’, zegt Boef.
‘Ik ben nu Boefini,
de grote goochelaar.
En jij bent mijn publiek.
Ik ga een truc doen.’

In dezelfde reeks
Agent en Boef – lol in de lucht
€ 9,99 | isbn 978 94 014 5311 0
Agent en Boef – de grap van boef-baard
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6094 1
Agent en Boef – gekte onder de grond
€ 9,99 | isbn 978 94 014 7310 1

Eerste lezers 6+

ɝ

Tjibbe Veldkamp woont in Groningen. Hij is
vooral bekend als prentenboekenmaker,
maar hij schrijft ook voor oudere kinderen.
Zijn werk werd o.a. bekroond met een
Zilveren Griffel en de Kinderboek
winkelprijs.
Kees de Boer startte zijn loopbaan als strip
tekenaar. Samen met Tjibbe Veldkamp
maakte hij het succesvolle Tim op de tegels.
Maar hij illustreerde ook verhalen van
Jan Paul Schutten en Jacques Vriens.

‘Agent en Boef is zoveel meer vanwege
de originele en tegendraadse invals
hoeken. Agent en Boef leiden elkaar
om de tuin maar zetten ook de lezer
voortdurend op het verkeerde been.
Dit is slapstick op hoog niveau.
De invalshoeken zijn erg origineel en
tot in het kleinste detail geweldig goed
uitgewerkt.’
Jaapleest.nl

9 789401 480062

Bette Westera & Femme ter Haar

een ei voor kip kaat
€ 12,99 | januari 2023
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 9 mm | ca. 48 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 8006 2 | Themacode: YFB, YFQ, 5AG

ɝ

Grappige en eigentijdse tekst

ɝ

Met vrolijke tekeningen van aanstormend talent Femme ter Haar

ɝ

In de kwaliteitsvolle reeks Op Stap, niveau AVI M3

kip wies zit op haar ei.
kip lies zit ook op haar ei.
naast kip sien
en naast kip fien.
ik wil ook een ei, tokt kip kaat.
leg er dan een, kraait haan daan.
ik doe mijn best, zegt kip kaat.
maar het lukt niet.
er komt niks.
ik ga wel op zoek, kraait haan daan.
ik ga wel op zoek naar een ei voor kip kaat.
wat voor ei moet het zijn, kaat?

Leren lezen is een avontuur!
Zet voorzichtige stappen of
maak grote sprongen.
Een reeks leuke verhalen voor
jonge lezers met eenvoudige
zinnen en veel illustraties.
Om voor te lezen en zelf te lezen.
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Tok tok! Een nieuw verhaal
van Bette Westera

Bette Westera schreef al heel wat kinder
boeken, waaronder prentenboeken,
gedichtenbundels en non-fictie. Ze
is ook een veelgevraagd vertaler van
prentenboeken, vaak op rijm. Haar
werk werd al meermaals bekroond,
o.a. met een Gouden Griffel.
Femme ter Haar studeerde illustratie in
Utrecht. Ze werkt als illustrator aan een
mix van projecten, zoals (kinder)boeken,
redactioneel werk en animaties. In 2021 won
ze de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs.

9 789401 481342

Anneke Verstraete & Jeska Verstegen

Robber fikst alles
€ 12,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 9 mm | ca. 48 pp. nur 287
isbn 978 94 014 8134 2 | Themacode: YFB, 5AG

Wat als je je vader
moet fiksen…

229

Een eerste-lezersverhaal in de reeks Op stap, niveau M4

ɝ

Een treffend verhaal om ‘burn-out’ te bespreken met kinderen

ɝ

Met prachtige tekeningen van Jeska Verstegen

Robbers vader heeft een fiks-winkel.
Mensen brengen er hun kapotte spullen.
En Robbers vader maakt die.
Maar soms fiksen ze iets te veel.
Robber en haar vader samen.
Dat is erg leuk.
Leuker dan anders.

An Verstraete is auteur en docent op de
hogeschool. Ze schreef al talloze theaterstukken en enkele kinderboeken.
Dit is haar debuut voor eerste lezers.
Jeska Verstegen is auteur en illustrator
en werd al in verschillende landen
gepubliceerd. Ze schreef en tekende
intussen meer dan 100 boeken.

Een stofzuiger rijdt weg.
Hij zuigt alles op.
Niet alleen stof.
Tot haar vader er op een dag genoeg van heeft.
Hij kruipt in bed en komt er niet meer uit.
Robber wil haar vader fiksen, daarom moet er
licht in huis, alles moet open. Robber besluit het
huis te fiksen… Maar dan gaat het mis…

Leren lezen is een avontuur!
Zet voorzichtige stappen of
maak grote sprongen.
Een reeks leuke verhalen voor
jonge lezers met eenvoudige
zinnen en veel illustraties.
Om voor te lezen en zelf te lezen.

In dezelfde reeks Op Stap
Grote broer
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6911 1
Ella wil een hond
€ 12,99 | isbn 978 94 014 7358 3
Mijn tijgeropa
€ 12,99 | isbn 978 94 014 7653 9
Hoepel op, Stofballen!
€ 12,99 | isbn 978 94 014 7427 6
Mam, mag ik een tijger?
€ 12,99 | isbn 978 94 014 7982 0

Eerste lezers 6+

ɝ

9 789401 485951

Emmanuel Guibert & Marc Boutavant

Ariol – Superpaard
€ 9,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 10 mm | ca. 72 pp. | nur 281/282
isbn 978 94 014 8595 1 | Themacode: YFP, YFS, 5AG

ɝ

Graphic novel met fantastische tekeningen van
Marc Boutavant, illustrator van Stinkhond

ɝ

Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in Frankrijk

ɝ

Een leesreeks zoals je die nog nooit hebt gezien

Nieuwsgierig, vindingrijk en energiek!
Ariol is een héél gewone jongen, behalve dan
zijn blauwe vel, lange oren en te grote bril.
Ariol is een ezel, zoals jij en ik.
Ramono wil mee met Ariol naar zee, maar daar
is zijn vader het niet mee eens. Kunnen de twee
kinderen alleen met de trein naar oma en opa?
Komt dat wel goed?
Wie het laatste aan zee is, is een varken!
Of een ezel!

Wij gaan samen
naar zee!

Emmanuel Guibert zegt vaak: Ariol, dat ben ik! Hij
hield als kind dagboeken bij over zijn schooltijd, en die vormden de basis voor de boeken
over Ariol. Hij kreeg al meerdere internationale
prijzen, zoals een Eisner en een Goscinny
award.
Marc Boutavant is een succesvolle Franse
illustrator van kinderboeken, waaronder de
reeks Stinkhond.
Sylvia Vanden Heede maakt de grappige
vertalingen van Ariol.

Ga jij ook mee?

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Video
Socialmediacampagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com
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Hilarisch en herkenbaar!

In dezelfde reeks
Ariol – Ik ben een ezel
€ 9,99 | isbn 978 94 014 8479 4
Ariol – Een ezel zoals jij en ik
€ 9,99 | isbn 978 94 014 8480 0

9 789401 487047

Thomas Taylor

Het geheim van de Festergrim
€ 17,99 | januari 2023
hardcover | 210 x 140 x 35 mm | ca. 352 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 8704 7 | Themacode: YFB, YFH, 5AK | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een reuzespannend en mysterieus avontuur

ɝ

Over een nieuwe legende met een duister randje

ɝ

De serie is een internationale hit: vertaalrechten
verkocht aan 18 landen

Sebastiaan Aals duikt opnieuw op in Owee aan
Zee.
De inwoners verwelkomen zijn plan om nieuw leven te blazen in het Festergrim Wassenbeelden
museum, een oude galerij met spookachtige
personages uit de griezelige legendes van het
stadje.
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Vierde boek in de daverende
reeks over Owee aan Zee

Thomas Taylor studeerde kunst in Norwich en
Cambridge. Zijn carrière als illustrator begon
met de cover voor Harry Potter en de Steen
der Wijzen van J.K. Rowling. Ondertussen
schreef en illustreerde hij al verschillende
prentenboeken.

Maar Herbie en Violet twijfelen aan zijn
motieven. En wanneer ze de legende horen van
uitvinder Ludo Festergrim, die ooit een enorme
verwoestende robot bouwde, weten ze dat Aals
snode plannen heeft. Kunnen ze hun
stadgenoten hiervan overtuigen?

‘Lezers zullen genieten van de
inventieve plotwendingen, spookachtige
sfeer en eigenzinnige humor.’
Kirkus Reviews over Het geheim van de Schaduwgruw

‘Door de mooie schrijfwijze word je
als lezer steeds meer betrokken en aan
gespoord om door te lezen: je wil het
mysterie oplossen.’
Lezer op Hebban over Het geheim van de malamander

In dezelfde reeks
Het geheim van de malamander
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6274 7
Het geheim van Gargantis
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6657 8
Het geheim van de Schaduwgruw
€ 15,99 | isbn 978 94 014 7642 3

‘Het is geen sprookje, geen realistisch
boek en geen fantasy. Het is een
fijn geschreven, prettig spannende, ver
zonnen werkelijkheid.’
De Limburger over Het geheim van de malamander

W A A N ZI N N IG
K I N D E R B O E K E N W E E KGESCH E N K

‘Met hun humoristische boeken hebben
Andy Griffiths en Terry Denton heel veel
kinderen het plezier van lezen laten ontdekken
en daarom zijn wij vereerd dat zij het
Kinderboekenweekgeschenk willen schrijven.
Zo zetten we in op leesplezier voor álle kinderen’,
aldus Eveline Aendekerk, directeur CPNB.

W A A N ZI N N IG V E EL LE ES PLEZIE R!

€ 15,99
isbn 978 94 014 0932 2

€ 15,99
isbn 978 94 014 3376 1

€ 15,99
isbn 978 94 014 1534 7

€ 15,99
isbn 978 94 014 4117 9

€ 15,99
isbn 978 94 014 2101 0

€ 15,99
isbn 978 94 014 4311 1

€ 15,99
isbn 978 94 014 2702 9

€ 15,99
isbn 978 94 014 5762 0

€ 15,99
isbn 978 94 014 6538 0

NIEUW!

€ 15,99
isbn 978 94 014 7311 8

€ 15,99
isbn 978 94 014 8228 8

Alle titels uit deze reeks worden vanaf
01/07/2022 verkocht voor € 16,99
met uitzondering van ‘De waanzinnige boomhut
van 143 verdiepingen’

DE WAANZINNIGE BOOMHUT
VAN 156 VERDIEPINGEN
verschijnt 7 februari 2023!

€ 24,99 | isbn 978 94 014 8510 4
introductieprijs € 19,99
(tot 31/12/2022)

9 789401 484305

Kate DiCamillo & Sophie Blackall

Het Boek van Beatrice
€ 17,99 | september 2022
hardcover | 210 x 140 x 25 mm | ca. 256 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 8430 5 | Themacode: YFA, 5AK | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Vindingrijkheid, moed, tederheid en de kracht van woorden
om de wereld te veranderen…

ɝ

… (en een héél koppige geit) maken dit een sfeervolle
klassieker in wording

ɝ

Gevoelige potloodtekeningen van Sophie Blackall
die zo van een middeleeuws manuscript lijken te komen

Broeder Edik vindt een mysterieus meisje in de
stal van zijn klooster. Ze heeft koorts, is bedekt
met vuil en bloed en klampt zich vast aan het
oor van Answelica, de koppige geit.
Beatrice heeft een geheim dat haar in gevaar
brengt. Ze moet in een donker bos op zoek naar
het kasteel van een koning die haar dood wenst.
Maar als ze de weg kwijtraakt, weet Beatrice dat
zij die van haar houden nooit zullen opgeven
haar te zoeken. En dat is alles wat ze moet
weten.
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Fictie 9+

Een meeslepend middeleeuws
epos van bekroond auteur
Kate DiCamillo

Kate DiCamillo is één van de meest toonaan
gevende Amerikaanse kinderboekenauteurs
van dit moment. Ze schrijft vaak over dieren.
Ze won maar liefst twee Newbery Medals en
veel van haar boeken zijn of worden verfilmd.
Sophie Blackall illustreerde al meer dan
50 kinderboeken. Haar werk is wereldwijd
bekend. Ze won The New York Times Best
Illustrated Picture Book Award al vier keer
en werkte samen met UNICEF en Save the
Children.

Van dezelfde auteur
Neem mijn hand
€ 16,99 | isbn 978 94 014 3556 7
De vloek van de Vliegende Olifantes
€ 16,99 | isbn 978 94 014 5485 8
Onmogelijk blauw
€ 16,99 | isbn 978 94 014 6553 3
Flora en de fantastische eekhoorn
€ 14,99 | isbn 978 94 014 7761 1

‘Dit verhaal bewijst dat liefde alles kan.’
The New York Times

‘Dat is de voornaamste boodschap van
DiCamillo: vriendschap biedt houvast
als niet alles goedkomt.’
Bas Maliepaard over Neem mijn hand in Trouw

‘Liefde kan een gebroken verleden
herstellen. Niet door de brokken op
magische wijze te lijmen, maar door
gevoeligheid en waarheid op de eerste
plaats te stellen.’

© Catherine Smith Photography

The New York Times

De boeken van Kate
DiCamillo raken lezers overal
ter wereld. Haar boeken
werden vertaald in meer
dan 40 talen, enwereldwijd
werden er meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht.
Ze won de Newbery Medal
al driemaal en werd in 2022
genomineerd voor de Astrid
Lindgren Memorial Award.

Een magische vertelling
over het lot, liefde en
de kracht van woorden
Leesfragment ‘Het boek van Beatrice’
Tijdens die ogenblikken dat ze wakker was, kwam de herinnering.
En ze wilde de herinnering niet.
Ze dacht dat ze misschien dood zou gaan als ze het zich herinnerde. En ze had besloten dat ze wilde leven.
Dus klom ze koppig uit de klauwen van de koorts en liet alles
achter zich: haar broertjes, de huisonderwijzer, het zeepaardje, en
dat wat er was gebeurd toen het zeepaardje eindelijk op de grond
viel, wat dat ook was.
En toen de koorts zakte, toen ze eindelijk wakker werd in de
echte wereld, bracht ze maar één ding mee: haar naam.
Beatrice.

Marketing
ɝ
ɝ

ɝ

ɝ

Leesexemplaren beschikbaar
Backcard met 6 exemplaren
artikelnummer 04545 (BE)
EAN nummer 5410574918284 (NL)
Social Media Campagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com
Auteur beschikbaar voor interviews

9 789401 484787

Mac Barnett & Carson Ellis

Alle liefde van de hele wereld
€ 16,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 280 x 9 mm | ca. 44 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 8478 7 | Themacode: YBC, 5AF

ɝ

Van internationale bestsellerauteur Mac Barnett, vertaald door
Edward van de Vendel

ɝ

Met vernuftige beelden van bekroond illustrator Carson Ellis.

ɝ

Een prachtige fabel die je aan het denken zet, laat glimlachen,
en laat liefhebben.

Een jongetje vraagt: ‘Wat is liefde?’
Zijn oma zegt: ‘Die vraag kan ik niet beantwoorden,’ en dus trekt het jongetje de wereld in. Hoewel iedereen die hij tegenkomt
– de visser, de acteur en vele anderen – hem
hun antwoorden geven, voelen die nooit
helemaal juist.
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Carson Ellis is de gelauwerde auteur/illustrator
van de klassieker Kek iz Tak?, en heeft daarnaast een impressionante boekenkast
vol prachtige boeken getekend.
Mac Barnett won de Caldecott Honour-Award, dé
hoogste onderscheiding voor jeugdliteratuur
in Amerika. Hij schreef al talloze bestsellers
en geldt als één van de meest gewaardeerde
auteurs in het Engelse taalgebied.

Kan liefde echt een vis zijn, of applaus, of de
avond? Of kent de jongen het antwoord al?

‘Mac Barnett is een fantastisch kinder
boekenauteur. Als je zijn boeken niet
kent, ren dan naar de dichtstbijzijnde
boekenwinkel of bibliotheek en ga ze
lezen. Kinderboeken zijn de toekomst,
zonder enige twijfel, en Mac Barnett
heeft een heldenrol in die toekomst!’
Dave Eggers (auteur van De Cirkel en Het Alles)

Prentenboek 5+

Een ode aan de liefde,
die anders is voor iedereen!

‘Ernstig en vrolijk, ontroerend en
tijdloos… De tekeningen van Carson
Ellis in combinatie met de toon van de
tekst van Barnett geven dit boek een
mysterieus karakter, net zoals de liefde.’
The New York Times

‘Tijdloos en liefdevol’
Kirkus reviews

Kind &
Jeugd
Non-Fictie

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

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

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

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

‘De bondige, grappige feiten in
lijstjesvorm en de kleurrijke foto’s en
illustraties van Listopedia zijn perfect
voor mijn immer nieuwsgierige
zoon. Dit
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste geschenklijstje!’
dode nodig om de politiek
boek komt alvast op zijn
wakker te schudden.’
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

Marc Van Ranst

Mieke Verloigne – Senior Grafisch Vormgever

Marketing
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
notaris.be
notaris.be
NotarisBe, PLuysterman
www.notaris.be
Onbespreekbaar
(2,2K abonnees)
Ignace Schops

9 789401 484763

Andrew Pettie & Andrés Lozano

De Britannica Listopedia
€ 27,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 180 x 35 mm | ca. 416 pp. | nur 210/232
isbn 978 94 014 8476 3 | Themacode: YRE, 5AJ

ɝ

Een kleurrijk én origineel weetjesboek

ɝ

Van de makers van de enige echte Britannica
kinderencyclopedie

ɝ

Met prachtige foto’s en grappige illustraties

Ga op ontdekkingstocht en laat je verrassen
door een fantastische verzameling aan weetjes
in lijstvorm!
–
–
–
–
–

Welke dinosaurussen waren echte snelheidsduivels?
Wat zijn de grootste botten in ons lichaam?
Wat zijn de heetste pepers ter wereld?
Welke dieren lijken superkrachten te
hebben?
Hoe zien de uitvindingen van de toekomst
eruit?
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Andrew Pettie is een Brits redacteur en
journalist die schrijft voor The Times en
The Daily Telegraph als hoofd Cultuur. Hij
schreef ook mee aan diverse naslagwerken
voor de Encyclopaedia Britannica.
Andrés Lozano is een Spaanse illustrator die
ook schildert. Hij werkte al voor een breed
scala aan internationale klanten waaronder
The New York Times, Google en Virgin
Atlantic.

Word een echte allesweter met deze geweldige
encyclopedie!

‘In drie woorden: interessant, compleet
en kleurrijk.’
Kinderboekenjournaal over De Britannica kinderencyclopedie

Marketing
In dezelfde reeks
De Britannica kinderencyclopedie
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7633 1
De Britannica Factopedia
€ 14,99 | isbn 978 94 014 7948 6

ɝ
ɝ
ɝ
ɝ

Socialmediacampagne
deleukstekinderboeken
deleukstekinderboeken
www.de-leukste-kinderboeken.com

Non-fictie 8+

300 verbluffende lijstjes
voor nieuwsgierige kinderen!

Met verbazingwekkend veel informatie…
Het uitdijend heelal
De grootte van het heelal in diverse stadia van zijn bestaan
De oerknal was het moment waarop het heelal werd geboren,
13,8 miljard jaar geleden. Een puntje met daarin alle materie van
het heelal begon toen uit te dijen en vormde uiteindelijk het uitgestrekte heelal dat je om je heen kunt zien: sterren, planeten, de
aarde en alles erop – waaronder jij.
300 miljoen kilometer in doorsnee – Na een biljoenste seconde.
19 lichtjaar* in doorsnee – Na 1 seconde.
200.000 lichtjaar in doorsnee (dat is ongeveer twee keer zo
groot als ons sterrenstelsel, de Melkweg) – Na 3 jaar.
93 miljard lichtjaar in doorsnee – Nu (na 13,8 miljard jaar).
Dit noemen we het waarneembaar heelal.**
100 miljard lichtjaar in doorsnee – Over 1,1 miljard jaar.
100 biljoen lichtjaar in doorsnee – Over 104,2 miljard jaar.

Rechts: Zo zou de oerknal eruit
hebben kunnen zien. Hoewel
het de oerknal wordt genoemd,
denken wetenschappers niet dat
er een luide knal klonk bij de
geboorte. Waarschijnlijk was het
eerder een brommend geluid, dat
te laag was om door het menselijk
oor gehoord te kunnen worden.

*Een lichtjaar is een afstandsmaat die gelijkstaat aan de afstand die een
lichtstraal in een jaar aflegt. Een lichtjaar is ongeveer 9 biljoen kilometer.
**Het waarneembaar heelal bestaat uit alle objecten waarvan het licht de tijd
heeft gehad om sinds het ontstaan van het heelal de aarde te bereiken. Deze
objecten zien we met het blote oog, telescopen en meetapparatuur. Waarschijnlijk is het heelal groter dan wat we kunnen zien, maar hoeveel groter
weten we niet. Het heelal wordt nog steeds groter.
10 Ruimte

Met prachtige foto’s…
Op de hoogste toppen

Keihard

Dit zijn de tien hoogste bergen van de
wereld, gemeten van de voet tot de top

Hardheisschaal van Mohs

1. Mauna Kea, Hawaï – 10.205 meter*
2. Mount Everest, China/Nepal –
8849 meter**
3. K2, China/Pakistan – 8611 meter
4. Kangchenjunga, India/Nepal –
8586 meter
5. Lhotse, China/Nepal – 8516 meter
6. Makalu, China/Nepal – 8463 meter
7. Cho Oyu, China/Nepal – 8201 meter
8. Dhaulagiri, Nepal – 8167 meter
9. Manaslu, Nepal – 8163 meter
10. Nanga Parbat, Pakistan – 8126 meter

Steen, steen, steen
Er zijn drie soorten gesteente
1. Stollingsgesteente – gevormd uit vloeibaar lava
Voorbeelden: obsidiaan en puimsteen

In 1812 bedacht de Duitse geoloog Friedrich
Mohs zijn hardheidsschaal om de hardheid
van mineralen met elkaar te vergelijken.
Hoe hoger het cijfer, hoe harder het mineraal. Om te bepalen waar op de schaal een
mineraal zich bevindt, kras je ermee in de
mineralen op de schaal. Als je bijvoorbeeld
met je vingernagel in gips kunt krassen,
maar niet in calciet, dan heeft je nagel
een hardheid van 2,5 – zachter dan calciet
maar harder dan gips.
10. Diamant
9. Korund
8. Topaas*
7. Kwarts
6. Orthoklaas
5. Apatiet**
4. Fluoriet
3. Calciet***
2. Gips
1. Talk

2. Sedimentair gesteente – gevormd uit
lagen zand, modder en steentjes
Voorbeelden: zandsteen en kalksteen
3. Metamorf gesteente – gesteente dat in
de aarde onder grote druk en hoge temperatuur een verandering heeft ondergaan
Voorbeelden: leisteen en marmer
*De Mount Everest is de hoogste berg ter wereld op
land. Maar als je de Mauna Kea meet vanaf de voet
diep onderwater tot aan de top, is hij meer dan een
kilometer hoger dan de Mount Everest.
**Meer dan 5700 mensen hebben de top van de
Mount Everest bereikt sinds de eerste beklimming in 1953 door Edmund Hillary en
Tenzing Norgay.

66 Natuur

Rechts: een bezoeker in The Wave,
een enorme zandsteenformatie
in het Vermilion Cliffs National
Monument, Arizona, Verenigde
Staten.
*Een boor waarmee je gaten in baksteen boort
scoort 8,5 op de schaal.
**Een keukenmes scoort 5,5.
***Een koperen munt scoort 3,5.

… over duizelingwekkende records.
Flitsende treinen

Snelle oudjes

Druk, druk, druk

Tien van de snelste treinen ter wereld

Tien van ’s werelds oudste metro’s

Tien van de drukste metro’s ter wereld
met het aantal passagiers dat ze per jaar
vervoeren

1. Shanghai maglev,* China – 430 kilometer per uur

1. London Underground,
Engeland – 1863*

1. Beijing, China – 3,95 miljard*

2. Fuxing Hao CR400AF/BF, China – 400 kilometer per uur
3. Harmony CRH 380A, China – 380 kilometer per uur
4. AGV Italo, Italië – 360 kilometer per uur
5. Siemens Velaro E/AVS 103, Spanje – 350 kilometer per uur
6. Deutsche Bahn ICE, Duitsland – 330 kilometer per uur
7. Korail KTX, Zuid-Korea – 330 kilometer per uur
8. Shinkansen H5 en E5, Japan – 320 kilometer per uur
9. SNCF TGV, Frankrijk – 320 kilometer per uur
10. Talgo 350, Spanje – 320 kilometer per uur

2. Budapesti metró, Hongarije – 1896
3. Glasgow Subway, Schotland – 1896
4. Chicago ‘L’, Verenigde Staten – 1897**
5. Paris Métro, Frankrijk – 1900
6. MBTA Subway, Boston,
Verenigde Staten – 1901
7. Berlin U-Bahn, Duitsland – 1902
8. Metró Athínas, Griekenland – 1904
9. New York City Subway,
Verenigde Staten – 1904

2. Shanghai, China – 3,88 miljard
3. Guangzhou, China – 3,3 miljard
4. Seoul, Zuid-Korea – 2,92 miljard
5. Tokio, Japan – 2,77 miljard»
6. Moskou, Rusland – 2,56 miljard
7. Shenzhen, China – 2,02 miljard
8. Hongkong – 1,8 miljard
9. New York, Verenigde Staten –
1,7 miljard
10. Mexico-Stad, Mexico – 1,66 miljard

10. SEPTA, Philadelphia,
Verenigde Staten – 1907

*‘Maglev’ is een samentrekking van ‘magnetic levitation’, oftewel magnetisch zweven,
want deze treinen hebben geen wielen, maar zweven op een magnetisch veld tussen de
trein en de baan. De Shanghai maglev kan in 4 minuten vanuit stilstand de topsnelheid
bereiken.

*Ondanks zijn naam loopt het grootste deel van de
London Underground bovengronds. Toen de eerste lijn in 1863 werd geopend werden nog stoomtreinen gebruikt.

*De metro van Beijing is zowel het langste als
drukste metrostelsel ter wereld. Op de drukste
dag ooit gemeten werden 13,75 miljoen mensen
vervoerd.

**De ‘L’ is een afkorting voor ‘elevated’, verhoogd,
want een groot deel van het spoor loopt hoog
boven de straten van Chicago.

» Op blz. 257 kun je ontdekken hoe al die mensen in

de wagons passen.

316 Inventions

Inventions 317

… en angstaanjagende tekeningen.
Lange tanden

Hapklaar

De angstaanjagend grote tanden*
van negen prehistorische dieren

De geschatte bijtkracht van twintig prehistorische
en moderne dieren

1. Tyrannosaurus rex – 30 centimeter

1. Megalodon – 180.000 newton

2. Mapusaurus – 22 centimeter

2. Pliosaurus funkei – 150.000 newton

3. Carcharodontosaurus – 20 centimeter

3. Deinosuchus – 100.000 newton

4. Camarasaurus – 19 centimeter

4. Tyrannosaurus rex – 57.000 newton

5. Lythronax – 19 centimeter

5. Witte haai – 17.500 newton

6. Megalodon – 19 centimeter

6. Zeekrokodil – 16.000 newton

7. Pliosaurus funkei – 17 centimeter

7. Mississippialligator – 13.000 newton

8. Spinosaurus – 13 centimeter

8. Carcharodontosaurus – 12.000 newton

9. Brachiosaurus – 8 centimeter

9. Nijlpaard – 8000 newton
10. Jaguar – 6000 newton
11. IJsbeer – 5300 newton
12. Dunkleosteus – 5000 newton
13. Hyena – 4500 newton
14. Leeuw – 4500 newton
15. Tijger – 4500 newton
16. Gorilla – 4000 newton
17. Velociraptor – 3000 newton
18. Allosaurus – 2200 newton
19. Mastiff (hond) – 2000 newton
20. Piranha – 320 newton
Deze enorme tand was van
een Spinosaurus en is op
ware grootte afgebeeld.

*Vleesetende dinosaurussen kregen hun leven lang nieuwe
tanden om oude te vervangen. Sommige soorten kregen om de
paar maanden een nieuwe set tanden. (Dat was handig, want
het zou nog miljoenen jaren duren voor de eerste tandartsen
evolueerden.)
126 De tijd van de dinosaurussen

Megalodon

9 789401 484602

Jan Van Der Veken

Het boek van de ruimtevaart
€ 24,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 230 x 13 mm | ca. 104 pp. | nur 231/257
isbn 978 94 014 8460 2 | Themacode: YNG, YNTR, 5AL

ɝ

Met mooie, grote beelden van spaceshuttles en satellieten,
het internationaal ruimtestation en onze maan

ɝ

Originele anekdotes en boeiende weetjes over
ruimtevaartuigen én ruimtereizigers

ɝ

Hét boek voor aspirant-astronauten

Maak kennis met de ruimtevaart, kom te weten
hoe de controle van een raket werkt en ontdek
welke astronauten de geschiedenis mee
bepaalden.
Wist je dat:
De vlucht van Gagarin, de eerste ruimtereiziger,
exact 108 minuten duurde? Best kort, hij had
eten voor 10 dagen!
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Jan Van Der Veken studeerde grafische
vormgeving en typografie aan het
Sint-Lucas Instituut in Gent.
Jan heeft zijn eigen atelier Fabrica grafica,
waarmee hij illustraties creëert met een
retrofuturistische inslag. Zijn werk was al
te zien op tal van tentoonstellingen in
binnen- en buitenland en verscheen in
The New Yorker.

De experimenten van luchtvaartdeskundige
John Stapp ervoor zorgden dat wij nu een
autogordel dragen?
Er op de marsrover Perseverance verborgen
boodschappen in morsecode zaten? Dat
hebben de ingenieurs van NASA mooi bedacht!

Van dezelfde auteur
Het vliegtuigenboek
€ 24,99 | isbn 978 94 014 5579 4
Het botenboek
€ 24,99 | isbn 978 94 014 6905 0

‘Zeer gedetailleerd en toch gemakkelijk
te begrijpen (…) De uitzonderlijk mooie
illustraties brengen dit non-fictieboek
bijzonder goed tot leven.’
Der Spiegel over Het vliegtuigenboek

Non-fictie 10+

Een nieuw meesterwerk van
graficus Jan Van Der Veken

9 789401 486880

Joukje Akveld & Djenné Fila

Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen
Over heilige koeien, ruimteapen en de roep van de kakapo
€ 29,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 370 x 270 x 15 mm | ca. 112 pp. | nur 212/223/232
isbn 978 94 014 8688 0 | Themacode: YNH, YNN, 5AJ

ɝ

Pakkende literaire non-fictie van bekroond auteur Joukje Akveld

ɝ

Dieren kijken naar de mens op sleutelmomenten van de
wereldgeschiedenis

ɝ

Met wonderlijke illustraties van veelgeprezen talent Djenné Fila

Van de vroegste jager-verzamelaars tot de
moderne mens die zijn huisdier op een voetstuk plaatst, door onze geschiedenis loopt een
spoor van dieren. We eten ze en gebruiken ze
als werktuig. We verklaren ze heilig of sturen
ze als proefmateriaal de ruimte in. Het dier is
goudmijn of plaag, maatje of monster, medicijn
of massaproduct.
In Een kleine geschiedenis van de mens door
dierenogen koos Joukje Akveld dertig dieren uit
de wereldgeschiedenis die elk op een andere
manier in relatie tot de mens staan. Akveld
neemt je mee van de gedomesticeerde alpaca’s
op de Peruaanse hoogvlakten naar een
IJslandse baai waar een gevangen orka zijn
vrijheid terugkrijgt. Ze schrijft over heilige
koeien, pandadiplomatie en de Zuid-Afrikaanse
quagga die door de Boeren over het randje werd
geduwd.
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Non-fictie 8+

Een verrassende en eigenwijze
kijk op de geschiedenis van de
mensheid

Joukje Akveld (1974) schrijft prentenboeken en
non-fictie voor kinderen en volwassenen.
Haar boeken worden vertaald van Amerika
tot China en zijn onderscheiden met twee
Zilveren Griffels, twee nominaties voor de
Woutertje Pieterse Prijs en twee Vlag en
Wimpels. Maximiliaan Modderman geeft een
feestje is verkozen tot Prentenboek van het
Jaar 2023.
Djenné Fila (1995) is een Nederlands illustrator
en stond al op talloze shortlists van grote
prijzen. Ze maakt sfeervolle beelden vol
structuur die ze met haar unieke collage
techniek samenstelt, tot wel 500 lagen dik.

En omdat wij onze geschiedenis inmiddels vaak
genoeg hebben verteld, zijn het de dieren zelf
die hun verhaal doen.

‘Als literaire non-fictie voor kinderen is
het werk van Akveld uniek.’
de Volkskrant

‘De Egyptische oudheid komt tot
leven in schitterende prenten waarvoor
onder andere bladgoud is gebruikt. Ze
blijft dicht bij de sfeer van het oude
Egypte maar tekent tegelijkertijd fris en
dynamisch. De Penseeljury is alvast op
scherp gezet.’
Jaapleest over de illustraties van Djenné Fila

9 789401 486903

Benjamin Goyvaerts & Yasmina Faid
Met tekeningen van Wendy Panders

Een te gekke geschiedenis – Held of schurk
€ 15,99 | oktober 2022
hardcover | 210 x 140 x 19 mm | ca. 224 pp. | nur 212
isbn 978 94 014 8690 3 | Themacode: YNH, 5AJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Eerste deel van een nieuwe sprankelende informatieve reeks!

ɝ

Een bijzondere, eigentijdse en wervelende blik op geschiedenis

ɝ

Met hilarische tekeningen van Wendy Panders

Kon één farao een heel leger verslaan?
Welke Romeinse keizers waren rottig en
gemeen?
Wat als je bijnaam ‘de Verschrikkelijke’ was?
Hoe kon je zangeres zijn en tegelijk spion?
Ontdek de verhalen van Karel de Grote (was
hij dan écht groot?) en Napoleon Bonaparte
(was hij dan écht klein?) en nog meer helden en
schurken uit de geschiedenis.
In dit boek vind je slimme weetjes, leuke quizjes,
grappige verhalen en nog veel meer. Reis mee
naar deze té gekke geschiedenis!

Van dezelfde illustrator
Het grote waterboek
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7411 5
Een olifant in het geheugenpaleis
€ 16,99 | isbn 978 94 014 6610 3
Alice in Wiskunde Wonderland
€ 18,99 | isbn 978 94 014 4119 3
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Benjamin Goyvaerts en Yasmina Faid zijn
de meest enthousiaste geschiedenis
leerkrachten. Ze werkten mee aan
verschillende podcasts en vonden dat
geschiedenis voor kinderen ook wel eens
wat gekker mocht zijn.
Wendy Panders is illustrator en grafisch
ontwerper. Ze illustreert graag verhalen en
informatieve boeken voor kinderen: over de
aarde, landen, dieren en wetenschap. Haar
illustraties zijn kleurrijk en grappig.

Non-fictie 8+

Reis mee naar het leven van
helden en schurken, van lang
en niet zo lang geleden

9 789401 485654

Waarom? De grote encyclopedie over de oceaan
Duidelijke antwoorden op vragen van kinderen
€ 16,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 279 x 216 x 14 mm | ca. 144 pp. | nur 210/223
isbn 978 94 014 8565 4 | Themacode: YRG, YNNB1, 5AG

ɝ

Fascinerende weetjes over de oceanen en zeeën

ɝ

Test jezelf met de korte quiz op elke pagina

ɝ

De ideale encyclopedie voor thuis en in de klas
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Non-fictie 6+

Het nieuwste boek
in de razend populaire
Waarom?-reeks

Deze kinderencyclopedie geeft een antwoord
op alle vragen over de oceanen en zeeën:
–
–
–
–
–

Wat leeft er op de zeebodem?
Zijn er onder water ook vulkanen?
Waarom is plastic schadelijk voor de
oceaan?
Hoe duikt een onderzeeër?
Wat zijn de grootste roofdieren van de
oceaan?

Een volledig naslagwerk voor kinderen
vanaf 6 jaar.

In dezelfde reeks
Waarom? De grote kinderencyclopedie
€ 16,99 | isbn 978 94 014 3451 5
Waarom? De grote dierenencyclopedie
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7695 9
Waarom? De grote encyclopedie van de ruimte
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7162 6
Waarom? De grote encyclopedie van natuur,
wetenschap en techniek
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7798 7
Waarom? De grote encyclopedie over aardbevingen,
vulkanen en het klimaat
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7163 3
Waarom? De grote dinosaurusencyclopedie
€ 16,99 | isbn 978 94 014 6684 4
Waarom? De grote encyclopedie van je lichaam
€ 16,99 | isbn 978 94 014 7699 7

‘Echt een aanrader om in huis en op
school te hebben voor kinderen die geen
boeken met verhalen willen lezen.’
Libris.nl

9 789401 485203

De encyclopedie van de wereldgeschiedenis
€ 29,99 | september 2022
hardcover | vierkleurendruk | 301 x 252 x 25 mm | ca. 320 pp. | nur 212/242
isbn 978 94 014 8520 3 | Themacode: YNG, YNH, 5AK

Duik de geschiedenis in met
dit complete naslagwerk
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Non-fictie 9+

ɝ

Een uitgebreid overzicht van de belangrijkste historische
mijlpalen wereldwijd

ɝ

Met prachtige foto’s en tekeningen

ɝ

Een dik boek boordevol interessante gebeurtenissen

Maak een spannende reis door de geschiedenis!
Van Egypte in de 3de eeuw v.C. tot Zuid-Amerika
in de 13de eeuw n.C. en van het 19de-eeuwse
Frankrijk tot het huidige China.
Volg mee hoe de handel, wetenschap,
technologie en communicatie door de eeuwen
heen evolueerden. Van het gereedschap van
de oermensen en het ontstaan van de eerste
steden tot de eerste computers en de opkomst
van sociale media.
Ontdek hoe de Romeinen hun rijk uitbouwden,
hoe piraten gestraft werden, hoe de eerste
stoomtreinen de wereld veranderden, hoe tal
van volkeren in opstand kwamen om meer
vrijheid te eisen en nog zo veel meer!
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CIVILIZATION BEGINS

THE ANCIENT WORLD

TIMELINE OF THE

ANCIENT WORLD
ED
RU
CT

RECONST

Egyptian civilization
flourishes. The great
pyramids are built at
Giza and Egyptian
influence extends up
the Nile into Nubia.

The world’s first cities are built
in Sumer in Mesopotamia. One of
them, Uruk, has around 40,000
residents at its peak in 3100 bce.

3400–3200 bce
First writing

The first pictograph writing
systems slowly develop in
Mesopotamia and Egypt.

TH
ES

c.3300 bce
The Bronze Age begins

People begin to use bronze to make tools and weapons
in West Asia and Greece. Bronze, an alloy of copper and tin,
is harder and more durable than earlier metals.

AT PYRAM
D GR E
ID

The working of iron
to make weapons and
tools begins in West Asia
and spreads slowly across
Europe, Asia, and Africa.

Narmer (also known as Menes),
ruler of Upper Egypt, conquers
Lower Egypt and unites the
country for the first time.

AN

The first Phoenician colony is
founded at Kition in Cyprus.
It is the first of many around
the Mediterranean, forming a
profitable trading empire.
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c.2686–2181 bce
The Old Kingdom
of Egypt

X
IN
PH

c.1200 bce
The Iron Age begins

c.4000 bce
First cities

OLM
EC
ST
O
D
HEA
NE

c.1000 bce
Phoenician commerce

The wheel is invented in
Mesopotamia. First used
for making pottery, it is
later adapted there and in
eastern Europe to make
the first wheeled carts.

c.3100 bce
Unification of Egypt

4000 bce

The first cities were built in Mesopotamia, in West Asia,
around 6,000 years ago. Soon after, civilization developed
in Egypt and, independently, in the Indus Valley, China, and
Mesoamerica. The Bronze Age and, later, the Iron Age spread
across Europe, which by the end of the period had produced
influential civilizations in ancient Greece and Rome.
GATE IN BABYL
AR
ON
HT
IS

MINOAN
BRONZE BULL
LEAPER

c.3500 bce
The wheel

c.1250 bce
The Olmecs

c.1500 bce
Bantu peoples

Bantu peoples from western
Africa have moved south
into the Central African
rainforests, reaching the
Great Lakes by 1000 bce.

The Mesoamerican
Olmec people build
ceremonial centres
with pyramid-shaped
earth mounds and
create huge stone
sculptures of their
gods and leaders.

1792–1750 bce
King Hammurabi

Hammurabi, ruler of
Babylon, conquers most
of Mesopotamia. The
law code of Hammurabi,
written around 1750 bce, is
the most comprehensive
legal text in West Asia.

c.2600 bce
Indus Valley civilization

The cities of Harappa and Mohenjo-Daro
are built by a civilization in the Indus
Valley. The cities have mudbrick walls
and streets laid out on a grid pattern.

HARAPPAN SEAL

934 bce
Neo-Assyrian Empire

c.1200 bce
Mycenaean civilization ends

DER FIGHTING
XAN
THE
ALE
P

The Mycenaean civilization of ancient Greece
began around 1650 bce. It comes to a sudden
end after it is attacked by the Sea Peoples, a
seafaring group that also attacks Egypt.

753 bce
The founding of Rome

According to legend, the city of
Rome is founded by the twins
Romulus and Remus, who were
fed milk by a wolf after their
royal uncle ordered them
to be left to die.

2334–2279 bce
Sargon the Great

The ruler of Akkad, Sargon the Great,
founds the world’s first empire, centred
on Agade in southern Mesopotamia.

GU

This is the traditional date for
the death of Jesus Christ,
founder of Christianity.

Under the rule of Cyrus the Great,
the Persian Empire begins to
expand, becoming the largest
empire in the world so far.

c.563–483 bce
Life of the Buddha

Gautama Buddha rejects
his old life and begins to
teach a new way of life,
which becomes Buddhism.
Ashoka the Great of India
spreads the new religion.

THE
PARTHENON,
ATHENS

P

c.33 ce
Christianity is founded

559 bce
Achaemenid Empire
of Persia

The first city-states in Greece
are founded in Sparta and
by the eastern Aegean Sea.
They become centres of
political power, commerce,
and cultural life.

c.2000 bce
Minoan civilization

Europe’s first cities are
developed by the Minoans on
the Greek island of Crete. The
Minoans trade olives, wool, and
other farmed products across
the Mediterranean.

IN
CO

Alexander of Macedon carves
out a massive Greek empire
that stretches from Greece and
Egypt to the borders of India,
conquering the mighty Persian
Empire in the process.

The Shang dynasty is founded
by King Tang. Its pictographic
script is the forerunner of
modern Chinese alphabets.

TA

c.900 bce
Greek city-states

c.1766 bce
Shang China

SI
A

US
ISS
AT

336–323 bce
Alexander the Great

WOLF FEEDING ROMULUS AND REMUS

ER

NS

The Neo-Assyrian Empire
dominates West Asia, even
capturing Egypt in 671 bce.

400 ce

508 bce
Democracy

After various false
starts, the Greeks of
Athens establish the
world’s first democracy.

034-035_316699_Chap2Timeline.indd 34

In dezelfde reeks
De natuurencyclopedie
€ 25,99 | isbn 978 94 014 5188 8

230–221 bce
Unification of China

During the reign of King
Zheng of Qin, China is
unified for the first time.
Zheng takes the title Qin Shi
Huang, “First Emperor”.

22/07/2021 12:26
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27 bce
Roman Empire
STATUE OF
AUGUSTUS

034-035_316699_Chap2Timeline.indd 35

Augustus, nephew of Julius
Caesar and ruler of Rome,
establishes a hereditary empire.
He called himself princeps (first
citizen), and his successors were
known as imperator (emperor).

313 ce
Christian Rome

Roman Emperor
Constantine the Great
begins to move towards
Christianity. He issues
an edict tolerating
the Christian religion,
and later converts.

380–414 ce
The Gupta Empire

Chandragupta II rules the Gupta
Empire, which dominates north
and east India. The Guptas are
devout Hindus and the great
Hindu epics Ramayana and
Mahabharata reach their
final form around this time.

22/07/2021 12:26
23/07/2021
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9 789401 479769

Piotr Socha & Monika Utnik-Strugala

Het mooiste boek van grote viezigheid
een onfrisse geschiedenis
€ 29,99 | oktober 2022
hardcover | vierkleurendruk | 322 x 239 x 20 mm | ca. 208 pp. | nur 210/213
isbn 978 94 014 7976 9 | Themacode: YNG, YNH, 5AL

ɝ

Fenomenaal en rijkelijk geïllustreerd door Pools
topillustrator Piotr Socha

ɝ

Een stinkend grappige geschiedenis

ɝ

Boordevol smerige weetjes (gelukkig zonder geurtje!)

Terwijl Chinese keizers al meer dan duizend jaar
hun toilet doorspoelden, bleven Europese
burgers hun pispotten uit het raam leeggieten...
En wist je ook dat:
–
–

–
–
–

De vroeg-christelijke heiligen vuil als een
symbool van vroomheid beschouwden?
De deftige Britse dames uit het barok
tijdperk hun pruiken zo zelden reinigden
dat er muizen in woonden?
Napoleon uren in de badkuip spetterde?
Chirurgen zelfs aan het begin van de 19de
eeuw hun handen niet wasten?
Toiletten in huis op veel plaatsen in de
wereld vandaag nog steeds een luxe zijn?

Van dezelfde illustrator
Het bijenboek
€ 25,99 | isbn 978 94 014 3359 4
Het grote bomenboek
€ 25,99 | isbn 978 94 014 5252 6
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Monika Utnik-Strugala studeerde Pools en
Italiaans aan de Universiteit van Warschau.
Als journalist schrijft ze over lifestyle en
design in interieurmagazines.
Piotr Socha is een vormgever en illustrator.
Hij is een van de populairste cartoonisten
in Polen; zijn cartoons zijn gepubliceerd in
verschillende Poolse kranten en
tijdschriften.

‘De combinatie van gedetailleerde en
intrigerende illustraties en uitgebreide
wetenschappelijke inhoud vormen een
brug voor jongere lezers om toegang te
krijgen tot complexe ideeën. Dit is een
prachtig, fascinerend boek.’
Thechildrensbooksreview.com over Het grote bomenboek

Non-fictie 10+

Een fascinerende
geschiedenis van vuil en
hygiëne, ziekten en medicijnen

E-boeken &
verschijningslijst

Marc Van Ranst

Virologica. Strijden tegen een kleine grote vijand
€ 22,99 | oktober 2020
paperback | 155 x 240 x 22 mm | ca. 304 pp. | nur 740/794 | isbn 978 94 014 7262 3
Themacode: VSB, KFF | E-BOEK BESCHIKBAAR

ɝ

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

ɝ

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

ɝ

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische top
viroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedrei
gingen en toekomstige uitdagingen.

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

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

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Actualiteit

Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Nieuwe e-boeken
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Geschiedenis & Wetenschap

Dader onbekend
Sofie Claerhout
€ 12,99
isbn 978 94 014 8542 5

Geert Sels

OP ZOEK
NAAR
NAZI
ROOF
KUNST
UIT
BELGIE

De memoires

Kunst voor das Reich (NL)
Geert Sels
€ 18,99
isbn 978 94 014 8801 3

Jean Blaute

MET VALLEN
EN OPSTAAN

KUNST
VOOR
DAS
REICH

Jean Blaute

Geert
Sels

KUNST
VOOR
DAS
REICH

Conflict en samenwerking
Goedele De Keersmaeker &
Dries Lesage
€ 21,99
isbn 978 94 014 8186 1

Filips II en de strijd om
Europa (NL)
Kevin Gony &
Natasja Peeters
€ 18,99
isbn 978 94 014 8807 5

De geuren van de
kathedraal
Wendy Wauters
€ 18,99
isbn 978 94 014 8804 4

MET
VALLEN
EN
OPSTAAN
De memoires

Met vallen en opstaan
Jean Blaute
€ 13,99
isbn 978 94 014 8787 0

Geheim België
Kenneth Lasoen
€ 15,99
isbn 978 94 014 8806 8

Actualiteit & Maatschappij
Koert Debeuf

WAAROM DIT NIET
DE LAATSTE
OORLOG IS

Robots zijn niet het probleem,
maar de oplossing.

We zijn bang voor de robot. Massawerkloosheid, afstompend werk en grote
ongelijkheid is wat de nieuwe robot ons zal brengen. Althans, dat is wat
het meeste onderzoek probeert te bewijzen.

In dit boek kijken de auteurs kritisch naar de wijze waarop Vlaamse en
Nederlandse bedrijven met de nieuwste technologie omgaan. Hun beeld is heel
anders. We hebben juist te weinig robots, te weinig nieuwe technologie en te
weinig vernieuwing. Om mee te kunnen in de vaart der volkeren hebben we juist

Over de psychologieméér technologie nodig.
van internationaleVerschillende auteurs kijken naar de redenen waarom de moderne werknemer
de nieuwe technologie wantrouwt, of dat wantrouwen gerechtvaardigd is, en
conflictenwat nodig is om de noodzakelijke vernieuwing van het werk in de

WAAROM WE MEER ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
NODIG HEBBEN OP HET WERK

Lage Landen voor elkaar te krijgen.

Het boek bestaat uit volgende hoofdstukken:
• Hoe past de robot in de huidige samenleving?
• Levert meedenken en meepraten over nieuwe technologie iets op?
• Wat betekent het dat technologie mensgericht is?
• Wanneer kun je zeggen dat je digitaal vaardig bent?
• Zijn die robots en nieuwe technologie wel veilig?
• Hoe ziet een nieuwe organisatie er dan uit?

Koert Debeuf

Steven Dhondt schreef samen met Luc Huyse Onverwerkt
verleden. Hij werkt nu samen met Ezra Dessers aan projecten
over technologie en werk. Robot zoekt collega is de neerslag
van het Strategisch Basisonderzoeksproject Paradigms 4.0,
een samenwerking tussen ingenieurs, marketeers en sociale
wetenschappers van de KU Leuven, de Antwerp Management
School en TNO. Het project is met steun van het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) uitgevoerd.
uitgeverij kritak
www.kritak.be

9 789401

Vrouwen willen meer dan
een roze creditcard
Ilse De Witte, We Are Jane
& Karmijn Kapitaal
€ 13,99
isbn 978 94 014 8603 3

Investeren in crypto
Brecht Van Craen
€ 13,99
isbn 978 94 014 8803 7

Waarom dit niet de
laatste oorlog is
Koert Debeuf
€ 12,99
isbn 978 94 014 8805 1

STEVEN DHONDT — EZRA DESSERS (red.)

484268

Robot zoekt Collega
Steven Dhondt &
Ezra Dessers
€ 12,99
isbn 978 94 014 8427 5

Nieuwe e-boeken
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Actualiteit & Maatschappij

Persoonlijke groei & Gezondheid
DIRK HEYLEN

Lut Celie &
De Bleekweide

anders ademen

Lut Celie &
De Bleekweide

Jongeren op zoek naar
zichzelf, een veilige thuis en
een gezonde samenleving

anders
ademen
Verhoog je veerkracht
en wapen je tegen stress,
burn-out en chronische hyperventilatie

DIRK HEYLEN

Gepest op het werk
Rita Gielen &
Lode Godderis
€ 12,99
isbn 978 94 014 8828 0

Zie mij
Lut Celie
€ 12,99
isbn 978 94 014 8728 3

Zelfzorg is het begin
van alles
Nina Mouton
€ 13,99
isbn 978 94 014 8730 6

Anders ademen
Dirk Heylen
€ 12,99
isbn 978 94 014 8720 7

Dag Eetstoornis,
genoeg is genoeg
Laurence Bauffe
€ 12,99
isbn 978 94 014 8771 9

Ben jij wel veilig bij mij?
Tinneke Vanobbergen
€ 12,99
isbn 978 94 014 8772 6

Zorgen voor jou
Ellen De Meyer
€ 14,99
isbn 978 94 014 8769 6

Anders omgaan met
verdriet
David Dewulf
€ 10,99
isbn 978 94 014 8457 2

ONDER VRIENDEN

Culinair

ONDER VRIENDEN
Minder werken, meer doen
Anneleen Delille
€ 12,99
isbn 978 94 014 8647 7

Haal het beste uit je kind
Ilse Vande Walle
€ 12,99
isbn 978 94 014 7893 9

Onder vrienden
Loïc Van Impe
€ 14,99
isbn 978 94 014 8618 7

De druif
Gianluca Di Taranto
€ 14,99
isbn 978 94 014 8822 8

Nieuwe e-boeken
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Sport & Vrije tijd
ROMAN

Nico de Braeckeleer

VVu u r p r o e ff

ON
GEZIEN
PASCALE
PETRALIA

BART DEBBAUT SCHERVEN

ONGEZIEN

VVuU uU rR pP Rr Oo Ee Ff

PASCALE PETRALIA

Nico
de Braeckeleer

Pia raakt soms de weg kwijt in het leven.
Letterlijk en figuurlijk.

Chris
Dusauchoit

Een pyromaan teistert de Leuvense binnenstad.
Ondertussen verdwijnen enkele jonge vrouwen spoorloos.

Houdt mijn hond van mij?

BART DEBBAUT TRALIES

TRA
LIES

BART DEBBAUT

THRILLER

Tralies
Bart Debbaut
€ 8,99
isbn 978 94 014 8797 9

The Wolfpack years
Frederik Backelandt en
Geert Vandenbon
€ 31,99
isbn 978 94 014 8823 5

De Facebookmoorden
Bart Debbaut
€ 8,99
isbn 978 94 014 8802 0

Cadeau
Johan Terryn
Alles en iedereen gaat weg
behalve wijn goede luim

Menslief, ik hou van je
Phil Bosmans &
Bond zonder Naam
€ 12,99
isbn 978 94 014 8782 5

De mooiste dagverzen
Stijn De Paepe
€ 11,99
isbn 978 94 014 8786 3

Johan
Terryn
Alles en
iedereen
gaat weg
behalve
mijn
goede
luim

Alles en iedereen gaat weg,
behalve mijn luim
Johan Terryn
€ 12,99
isbn 978 94 014 8724 5

THRILLER

Scherven
Bart Debbaut
€ 8,99
isbn 978 94 014 8789 4

Ongezien
Pascale Petralia
€ 11,99
isbn 978 94 014 8280 6

Passchendaele
Michiel Janzen
€ 11,99
isbn 978 94 014 8735 1

SCHER
ER
VEN
Een duister
verleden en
een onleefbaar
heden

www.lannoo.com

Onder Vuur
Nico de Braeckeleer
€ 12,99
isbn 978 94 014 8821 1

BART DEBBAUT

Chris Dusauchoit

Houdt
mijn hond
van mij?
en 77 andere
hondenvragen

Houdt mijn hond van mij?
Chris Dusauchoit
€ 11,99
isbn 978 94 014 8817 4
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Kind en Jeugd
4

Het geheim van de

T H OM AS
TAY L O R

T H OM AS TAY L O R

eEn te gEkKe gEsChIeDeNiS
Het geheim van de

zelfde reeks:

Nieuwe e-boeken

lannoo.com

Het geheim van Festergrim
Thomas Taylor
€ 10,99
isbn 978 94 014 8800 6

Het boek van Beatrice
Kate DiCamillo & Sophie
Blackall
€ 10,99
isbn 978 94 014 8505 0

Een te gekke geschiedenis Held of schurk
Benjamin Goyveaerts &
yasmina Faid
€ 9,99
isbn 978 94 014 8799 3

Verschijningslijst
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GESCHIEDENIS & WETENSCHAP
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Mahy. A family of cars (met exclusieve print)

Michel Mahy & Wouter Rawoens

juni

25

Atlas van ons brein

Lara Wierenga & Dirma Janse

september

7

Conflict en samenwerking

Dries Lesage & Goedele De Keersmaeker

september

17

Dader onbekend

Sofie Claerhout

oktober

11

Filips II en de strijd om Europa

Kevin Gony & Natasja Peeters

oktober

15

Geheim België

Kenneth Lasoen

oktober

21

Kunst voor das Reich

Geert Sels

oktober

19

Met vallen en opstaan

Jean Blaute

oktober

23

De geuren van de kathedraal

Wendy Wauters

januari

13

ACTUALITEIT & MAATSCHAPPIJ
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Robot zoekt collega

steven Dhondt & Ezra Dessers

september

39

Waarom dit niet de laatste oorlog is

Koert Debeuf

september

37

Investeren in crypto

Brecht Van Craen

oktober

35

Vrouwen willen meer dan een roze creditcard

Ilse De Witte, We Are Jane, Karmijn Kapitaal

oktober

33

Zie mij

Lut Celie

oktober

43

Gepest op het werk

Lode Godderis & Rita Gielen

januari

41

PERSOONLIJKE GROEI & GEZONDHEID
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Dag eetstoornis, genoeg is genoeg

Laurence Bauffe

oktober

55

Haal het beste uit je kind

Ilse Vande Walle

oktober

65

Zelfzorg is het begin van alles

Nina Mouton

oktober

49

Ben je wel veilig bij mij?

Tine Vanobbergen

november

57

Team tropenjaren

Katrien Koolen

november

67

fit op 50

Guy T’sjoen

december

53

Anders ademen

Dirk Heylen

januari

51

Anders omgaan met verdriet

David Dewulf

januari

61

Minder werken, meer doen

Anneleen De Lille

januari

63

Zorgen voor jou

Ellen De Meyer

januari

59

Verschijningslijst

267

CULINAIR
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Het grote Libelle kookboek

Libelle

september

91

Het grote Libelle pastaboek

Libelle

september

93

Onder vrienden

Loïc Van Impe

september

83

De druif

Gianluca di Taranto

oktober

77

My love for macarons

Lindsay Coutteau

oktober

95

My love for speculaas

Brenda Keirsebilck

oktober

97

Piet Ongezouten

Piet Huysentruyt

oktober

71

Piet Gegeperd

Piet Huysentruyt

oktober

73

Het lekkerste groenteboek

Libelle

november

89

Het Vegan Plan

Kim Vercoutere

november

85

Kook je koelkast leeg

Too Good To Go

november

87

Oak

Marcelo Ballardin

november

81

Uitzonderlijke whisky’s

Fernand Dacquin

november

79

TOERISME
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Italia con gusto e amore

Annet Daems

september

101

Lonely Planet’s Ultieme Reisplanner

Lonely Planet

september

107

Mythische autotochten in Europa

Lonely Planet

september

109

Groene Reisgids Portugal

Michelin

oktober

119

Groene Reisgids weekend Rome

Michelin

oktober

121

Groene Reisgids weekend Rotterdam

Michelin

oktober

121

Langzaam door Frankrijk

Peter Jacobs & Erwin De Decker

oktober

117

Lonely Planet’s Trip Builder

Lonely Planet

oktober

105

De Brouwerijen van België

Erik Verdonck

november

127

Lannoo’s autoboek Duitsland		

november

113

Lannoo’s autoboek Italië		

november

113

Op café in Vlaanderen

Sofie Van Rafelghem

november

123

Op café in Wallonië

Sofie Van Rafelghem

november

123

Wild van Europa

Wouter Pattyn

december

125

KUNST & STIJL
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

150 Bars you need to visit before you die

Jurgen Lijcops

augustus

143

Barcelona Interiors

Carolina Amell & Gala Mora

september

131

Deserted

Rucksack Magazine

september

145

Fearless

Peter Goes

september

153

Recaptioning Congo

Sandrine Collard (red.)

september

149

Homes for Collectors

Thijs Demeulemeester & Jan Verlinde

oktober

135

Off-Grid Adventures

Lien De Ruyck

oktober

147

150 Vineyards you need to visit before you die

Shana Clarke

november

141

De Interieurbijbel 7

At Home Publishers & Hilde Francq

november

137

Stijlvol Wonen Magnum Edition GOLD

Leen Verstraelen

november

139

Paperworld II

Guy Leclef

december

151

London Interiors

Emma J. Page

januari

131

Verschijningslijst
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SPORT & VRIJE TIJD
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De mooiste grassen voor de tuin

Tinneke Provoost & Laurence Machiels

september

175

Eerste hulp bij kattenkwaad

Joline De Jaegher

september

165

Jules & Julie Basics

Julie Jaeken

september

171

Ongezien

Pascal Petralia

september

185

Creatief met Cricut

Joan Berris & Vera Mols

oktober

169

De Facebookmoorden

Bart Debbaut

oktober

181

Just Padel

Vincent Dedecker

oktober

161

Just Dart

Erik Clarys

oktober

161

Knutsel mee met Congé Bricolé

Line Vanvoorden

oktober

167

Onder vuur spelbox

Pili Pili

oktober

178

Onder vuur

Nico de Braeckeleer

oktober

179

Scherven

Bart Debbaut

oktober

181

Tralies

Bart Debbaut

oktober

181

Undercover - Detectivespel The Gambler

crimibox & Philipili Games

oktober

177

Houdt mijn hond van mij?

Chris Dusauchoit

november

163

Passchendaele

Michiel Janzen

november

183

Vintagejagers

Justine Vergotte & Theo Vantomme

november

173

Allez l’Union

Bart Aerts

december

159

The Wolfpack Years

Geert Vandenbon & Frederik Backelandt

december

157

CADEAU
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Schoolfotoboek

Little Indians

augustus

201

De mooiste dagverzen

Stijn De Paepe

september

193

Alles en iedereen gaat weg, behalve mijn goede luim

Johan Terryn

oktober

195

Koersgeluk

Manu Adriaens

oktober

197

Menslief, ik hou van je

Phil Bosmans & Bond zonder naam

oktober

191

De Papa Handleidng

Arno Van de Velde

november

199
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KIND & JEUGD FICTIE
Titel

Auteur

Verschijning

De dag dat de Oorlog naar Rondo kwam

Romana Romanyshyn & Andriy Lesiv

reeds verschenen 217

Pg

Maximiliaan Modderman geeft een feestje met pop

Joukje Akveld & Jan Jutte

reeds verschenen 207

Agent en Boef - Bravo voor Boefini

Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer

september

225

Plattekat Knuffel 		

september

223

Robber fikst alles

Anneke Verstraete & Jeska Verstegen

september

229

Het boek van Beatrice

Kate DiCamillo & Sophie Blackall

september

237

Alle liefde van de hele wereld

Mac Barnett & Carson Ellis

oktober

241

Ariol - Superpaard

Emmanuel Guibert & Marc Boutavant

oktober

231

Stinkhond in de sneeuw

Colas Gutman & Marc Boutavant

oktober

221

Voor altijd dichtbij

Elvis Peeters & Yule Hermans

oktober

219

Vos en Haas. Zoete soep en andere

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

oktober

211

Daantje Dodo wil een hond (maar papa niet)

Bas Birker & Puck Koper

november

213

Maximiliaan Modderman geeft een feestje zonder pop

Joukje Akveld & Jan Jutte

november

207

Feest in bad met Maximiliaan Modderman

Joukje Akveld & Jan Jutte

december

208

Deze rots is van ons

Kate en Jol Temple & Merel Eyckerman

januari

215

Een ei voor kip kaat

Bette Westera & Femme ter Haar

januari

227

Het geheim van de Festergrimm

Thomas Taylor

januari

233

verhalen om van te snoepen

KIND & JEUGD NON-FICTIE
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De Britannica Listopedia

Andrew Pettie & Andrés Lozano

september

245

De encyclopedie van de wereldgeschiedenis

DK

september

257

Het boek van de ruimtevaart

Jan Van Der Veken

september

249

Waarom? De grote encyclopedie over de oceaan

DK – Steve Setford

september

255

Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen

Joukje Akveld & Djenné fila

oktober

251

Een te gekke geschiedenis - Held of schurk

Benjamin Goyvaerts, Yasmina Faid

oktober

253

oktober

259

& Wendy Panders
Het mooiste boek van grote viezigheid

Piotr Socha & Monika Utnik-Strugala
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