Lezers de boeken
geven die ze altijd
zochten, auteurs
de lezers geven
die ze verdienen

Zomer 2021

Beste lezer,
Met trots openen we deze brochure met Terry Dentons echt serieuze geweldige gids
voor alles. Hét weetjesboek over alles van Terry Denton, illustrator van De waanzinnige
boomhut. Het heelal, de aarde, het leven, het menselijk lichaam: je wordt net als Terry
een professor in (bijna) alles.
De heerlijke ketokeuken van Pascale Naessens kon al heel wat mensen bekoren. Samen
met twee experts geeft ze graag nog meer inzichten over het ketogeen dieet, intermitterend vasten en het cholesterolverhaal. Uieraard krijg je ook nu weer veel recepten in het
in mei te verschijnen Ketokuur 2.
Meer dan 5 jaar werkte auteur, journalist en columnist Tom Naegels aan Nieuw België,
de eerste volledige migratiegeschiedenis van België. Een fascinerend verhaal dat
ongetwijfeld heel wat media-aandacht zal krijgen.
Mentalist Timon Krause laat je in zijn trukendoos kijken en toont hoe gemakkelijk het is om
mensen te ‘lezen’ en hun gedrag te voorspellen. In Mensenkennis voor beginners ontdek je
hoe je iemands vertrouwen wint, hoe je ziet of men liegt en hoe je de gedachten leest van
jouw gesprekspartner.
Geef verwondering opnieuw een plek in jouw dagelijks leven met The Joy List. Auteur
Elise De Rijck verkocht meer dan 600.000 exemplaren van de Bucketlist-reeks en maakt
een vervolg dat helpt om elke dag kleine gelukjes te ontdekken en ervan te genieten.
De grootste modecollectie van België wordt eindelijk gebundeld in één naslagwerk,
getiteld MODE. Het meest prestigieuze modemuseum van de Lage Landen krijg je in
boekvorm op je salontafel.
We brengen deze zomer 2 toptitels rond Onze Natuur, het multimediaal project van
Hotel Hungaria i.s.m. diverse partners. Het Wandelboek Onze Natuur verzamelt
20 wandelroutes door natuurgebieden in Vlaanderen. Met Onze Natuur vogelgids trek je
zo de natuur in om de meest voorkomende vogels in België en Nederland te spotten.
Op het moment van het schrijven van het voorwoord zijn de boekhandels in Nederland
i.v.m Covid-19 maatregelen gesloten. We hopen van harte dat de winkels snel hun deuren
weer mogen openen want boekhandels zijn immers essentieel.

Katrien Beeusaert
Directeur Sales & Marketing
Namens het hele Lannoo-team
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Marc Van Ranst

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

―

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

―

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

―

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Kunnen olifanten springen?
Uit 365 dingen die je moet weten
voor je 13 wordt heeft onze
twaalfjarige quizmaster al
heel wat finalevragen opgepikt…’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedreiElsie Fernagut,
fondsredacteur
gingen
en toekomstige
uitdagingen.

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

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor 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

9 789401 477147

Terry Denton

Terry Dentons echt serieus geweldige gids voor alles
€ 15,99 | juni 2021
hardcover | 210 x 150 x 20 mm | ca. 280 pp. | nur 210/225
isbn 978 94 014 7714 7 | Themacode: YNG, YNNZ, 5AJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

―

Word net als Terry Denton ook een professor
in (bijna) Alles

―

Sta versteld tijdens deze fascinerende rondleiding
door het universum

―

Onnavolgbaar vertaald door Edward van de Vendel

In dit boek leer je over:
HET HEELAL, dat heel, heel, heel, heel, heel,
heel erg groot is.
DE AARDE, die ook heel erg groot is en vol met
vlammend gesmolten ijzer. Maar op de een of
andere manier brandt het niet op.
HET LEVEN op aarde, inclusief vreemde dieren
zoals vogels en paarden, en muggen en piepkleine bacteriën, waarvan de meeste jou proberen
op te eten.
HET MENSELIJK LICHAAM en hoe de afzonderlijke delen werken… of niet werken. Of grandioos
mislukken.
Er is zelfs een compleet hoofdstuk over TIJD,
alleen is dat heel ingewikkeld, ik snap er geen
snars van.
En nadat ik het uitgelegd heb, snap jij er ook
geen snars van.

Marketing
–
–
–

Social Media Campagne
Samenwerking met platform
De Leukste Kinderboeken
Leesexemplaren beschikbaar

Terry Denton is een Australische auteur en
illustrator werkt al jaren succesvol samen
met Andy Griffiths aan Hun werk werd al
meermaals bekroond.
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HET weetjesboek over ALLES
van de illustrator van
De waanzinnige boomhut

Terry Denton vertelt je
(bijna) ALLES over ALLES
Over dieren en planten…
BESTUIVING EN HONING
Een bijenkorf heeft een bijenkoningin,
werksters (vrouwtjes) en darren (mannetjes).
Alleen de koningin en de werksters hebben een angel.
De koningin gebruikt haar angel om eitjes te leggen.

Tussen bijen en planten bestaat een speciale relatie. Bloemen beginnen te geuren
als ze klaar zijn om bestoven te worden. Bijen volgen die zoete geur en komen
uit bij de bloem, omdat ZIJ het stuifmeel moeten verzamelen en naar de bijenkorf
brengen. Terwijl de bijen van bloem tot bloem gaan, verliezen ze wat stuifmeel.
Ze strooien het rond, en zo kan de plant zichzelf voortplanten.

Bijenkorf

Angel

Bij
brengt
stuifmeel bij
de stamper
van een andere
bloem

Stamper

Meeldraad

el aan
Stuifme oten
achterp

Bijenkorf
in boomgat

Bloemblaadjes
en bladeren
gaan dood en
vallen af

Bloemblaadjes

Uiteindelijk ontkiemen en groeien ze

Maar als een werkster haar
angel gebruikt, sterft ze.
Alles voor
de
Maar waar korf.
om ik?!

Auw!
Dat
doet
pijn!

ZUCHT!

Zaadjes komen
in de grond
terecht

Zaadjes
vallen

Om vruchten of zaden aan
te maken moet het stuifmeel
van de MEELDRADEN van de
ene bloem naar de STAMPER
van de andere gebracht worden.

FEITENVAKJE
Een bijzondere band tussen twee organismen heet een SYMBIOSE.
Als beide organismen er voordeel van hebben, dan heet het
MUTUALISME. Als er maar één baat bij heeft, dan heet het
COMMENSALISME. De derde soort ken je al, PARASITISME. Dat
doen teken en lintwormen. Als er een parasiet en een gastheer is,
dan is er altijd een van de twee organismen die onder de band lijdt.

BLEUH!

BLEUH!

Wat is honing nu precies?
Van die vraag ga je spijt krijgen.
Termieten bouwen termietenheuvels van hun
uitwerpselen.
Maar geen zorgen:
honing is gemaakt om kleine bijtjes mee te voeden.
Het is dus geen bijenpoep. Het is…

BIJENKOTS!!

Bah!

En ik kreeg een
boterham met
honing van je!
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en de ruimte…
DOOR DE
OERKNAL
ONTSTONDEN
ATOMEN

Een Oerpad?
Waterstofatoom
(heel simpel)

Atomen voegen zich samen en worden
MOLECULEN.
Die voegen zich samen en worden

ALLES.

Niemand weet wat er was
voordat uit de Oerknal het
universum ontstond.
Een stomme
aap?

Een enorme
voetzoeker?

Zo ziet
NIETS eruit.

Dus hoe ziet
niets eruit?

Heliumatoom

Koolstofatoom

Die donkere stukjes
in het midden zijn
protonen. De lichte
stukjes zijn neutronen.

Niets
ziet er
als niets
uit,
Paard.

FEITENVAKJE
Atomen zijn de bouwstenen van het universum. Atomen zijn
ongelooflijk klein, maar ze zijn gemaakt van nog kleinere deeltjes
die SUBATOMAIRE DEELTJES heten (PROTONEN en NEUTRONEN
in de atoomkern, plus elektronen). Zelfs subatomaire deeltjes
zijn gemaakt van kleinere deeltjes, die HADRONEN en QUARKS
heten. Ze waren te klein om hier te tekenen. Kan het trouwens nog
kleiner? Dat weten we gewoon niet.

20

De Voorknal?

Nucleus

Maar een atoom is voornamelijk NIKS.
En jij bent gemaakt van atomen,
dus JIJ bent vooral NIKS.
En alle planeten, manen en sterren
zijn van atomen gemaakt, dus die
zijn ook vooral
Ongelooflijk, maar waar.

De Oerbanaan?

Elektron

Zo zien atomen eruit, met een
zwaar deeltje in het midden
(de NUCLEUS, de atoomkern) en
piepkleine ELEKTRONEN die er
aan de buitenkant omheen vliegen.

NIKS!

Hé, Paard, wat
denk je dat er voor
de Oerknal was?

Alles wat er is
bestaat uit
ATOMEN.
ALLES!

Maar hoe
ziet dat tweede
niets eruit?

Niets lijkt dus
op een wit papieren
vierkantje.
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tot wat je echt moet weten over de mens!

De mens is omnivoor.
We hebben dus ook een combinatie van carnivore en herbivore tanden.
Platte KIEZEN vermalen het voedsel.
Puntige HOEKTANDEN scheuren het los.
Met onze SNIJTANDEN, aan de voorkant, snijden we het.
De tandenfee is dol op
het eten van tanden.
Hoeveel heeft
deze tandenfee
er in haar
mond?

We hebben geen
gigantische hoektanden
nodig om onze prooi
te verscheuren,
zoals een leeuw.
En we hebben ook
geen olifantenslagtanden nodig.
Als je mijn
zoekgeraakte
tennisracket
vindt... dat wil
ik terug!

Onze tanden worden
door een grote
WORTEL op
hun plek in het
tandvlees gehouden.
EK
Als je G het
n
wordt va n al
tellen va ...
en
die tand
ga dan
ns
maar ee
op zoek s
kie
de
naar
gat
met het
!
in
er

161

serieus fantastische poster

TERRY DENTONS
ECHT SERIEUS GEWELDIGE

GIDS VOOR ALLES

HET weetjesboek over ALLES van de maker
van De WAANZINNIGE BOOMHUT

serieus zotte
plafondhanger

serieus
geweldige
strandbal

POS-materiaal
(Plafondhanger, bal + poster)
isbn 871 37 910 7029 0 (NL)
0428 9 (BE)
Backcard
isbn 871 37 910 7030 6 (NL)
0429 0 (BE)

TERRY DENTON’S ECHT SERIEUS GEWELDIGE WEDSTRIJD

WIN JOUW LENGTE
IN WEETJES BOEKEN!
OF WIN 1 VAN DE 10 DUOTICKETS VOOR
HET GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM OF
HET NEMO SCIENCE MUSEUM TE AMSTERDAM

9 789401 475464

Het ontstaan van het leven
Reis terug in de tijd en ontdek 700 miljoen jaar leven op aarde
€ 15,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 350 x 265 x 6 mm | ca. 32 pp. | nur 212/223
isbn 978 94 014 7546 4 | Themacode: YNH, YNNA, 5AJ

Reis 700 miljoen jaar
terug in de tijd
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Non-fictie 8+

―

Interessante weetjes over de allereerste planten en
dieren

―

Elke openliggende pagina is een adembenemende
sc ne met heel veel weetjes

―

Perfect voor het hele gezin, om samen te ontdekken

Reis terug in de tijd en maak kennis met het
wonderlijke verhaal van het leven op aarde.
Zie hoe de eerste dieren honderden miljoenen
jaren geleden rondkropen op de oceaanbodem
en hoe machtige dinosauri rs heer en meester
waren op het land.
Ontdek hoe de eerste mensen de ijstijd overleefden en hoe de eerste dorpen ontstonden.

Dilophosaurus was een jager met scherpe, gekartelde tanden.
Met de dubbele kam op zijn snuit maakte hij indruk op andere dieren.

Tijdens de jura waren de dinosauriërs baas. Hier komen
ze in een droge streek in de huidige Verenigde Staten
drinken van een plas tussen de bomen. Sommige
dinosauriërs en voorbijvliegende pterosauriërs zijn
uitgestorven voorouders van dieren die nog steeds
bestaan, zoals krokodillen en zoogdieren.

R

Jura 190 miljoen jaar geleden
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Scelidosaurus was een planteneter. Een pantser van beenplaten
op zijn huid beschermde hem tegen jagers zoals Coelophysis.

boomvaren
Araucaria

palmvaren
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Krokodilachtige roofdieren zoals Calsoyasuchus leefden
eigenlijk zoals de krokodillen nu.

De kleine, harige Kayentatherium was familie van de huidige zoogdieren.
Waarschijnlijk was hij een goede zwemmer.

Scutellosaurus was zo groot als een hond. Hij was het kleine, gepantserde
familielid van de grotere Stegosaurus, die zwaardere beenplaten had.

Sarahsaurus

herium
Kayentat

Sarahsaurus met zijn lange nek was een planteneter. Hij was verwant
met de reusachtige, zware sauropoden (plantenetende dinosauriërs).

In de schaduw van grote bomen groeiden boomvarens, die waren het voedsel voor planteneters.

lo
Di

Araucaria of de slangenden was een van
de meest voorkomende naaldbomen van de jura.

Palmvarens spreidden hun bladeren in het zonlicht van de jura.
In warme streken groeien dergelijke planten nu nog steeds.

Mager, lenig en licht. Die kenmerken maakten de kleine,
vleesetende dinosauriër Coelophysis tot een goede jager.

Pterosauriërs met een lange staart zoals Rhamphinion waren verschenen
in het trias en bleven in de jura heer en meester in de lucht.

DOMINANTE DINOSAURIËRS

Varens en andere eenvoudige planten bedekten
de bodem. Bloeiende planten waren er nog niet.

14
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9 789401 476997

Waarom? De grote encyclopedie van je lichaam
Duidelijke antwoorden op vragen van kinderen
€ 15,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 276 x 216 x 24 mm | ca. 144 pp. | nur 210/213
isbn 978 94 014 7699 7 | Themacode: YRG, YNTA, 5AG

―

Het menselijk lichaam op kindermaat:
fascinerende antwoorden op meer dan 200 vragen

―

Test jezelf met een korte quiz op elke pagina

―

Een gedetailleerde encyclopedie voor thuis
en in de klas

Deze kinderencyclopedie geeft antwoord op
alle vragen over het menselijk lichaam:
–
–
–
–
–

Wat doet het hart?
Waarom krijg ik kippenvel?
Hoe onthoud ik dingen?
Waarom zien tweelingen er hetzelfde uit?
Ben ik ’s ochtends groter?

Een volledig naslagwerk voor kinderen
vanaf 6 jaar.

In dezelfde reeks
Waarom? De grote kinderencyclopedie
€ 15,99 | isbn 978 94 014 3451 5
Waarom? De grote dierenencyclopedie
€ 15,99 | isbn 978 94 014 7695 9
Waarom? De grote encyclopedie van de ruimte
€ 15,99 | isbn 978 94 014 7162 6
Waarom? De grote encyclopedie van natuur,
wetenschap en techniek
€ 15,99 | isbn 978 94 014 5319 6
Waarom? De grote encyclopedie over
aardbevingen, vulkanen en het klimaat
€ 15,99 | isbn 978 94 014 7163 3
Waarom? De grote dinosaurusencyclopedie
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6684 4
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Een nieuw boek in de
populaire Waarom?-reeks

9 789401 477970

Superdinosaurussen
€ 20,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 250 x 15 mm | ca. 192 pp. | nur 223
isbn 978 94 014 7797 0 | Themacode: YRG, YNNA, 5AK

―

Boordevol verrassende weetjes en feiten

―

Spectaculaire foto’s brengen de dino’s helemaal
tot leven

―

Heldere en overzichtelijke vormgeving

De grootste, snelste en gevaarlijkste prehistorische dieren op aarde gebundeld in één boek!
Wist je dat…
–

–

–

je een staarwedstrijd met de Temnodontosaurus vast zou verliezen? De dino heeft
ogen van maar liefst 25 cm breed!
de angstaanjagende Tyrannosaurus rex de
krachtigste beet heeft van alle landdieren
die ooit geleefd hebben?
de bizarre Amargasaurus 60 cm lange
uitstekels had op zijn nek?

In dezelfde reeks
Superdieren van de zee
€ 20,99 | isbn 978 94 014 4425 5

15
Non-fictie 9+

De coolste encyclopedie over
dinosaurussen

9 789401 477758

Ketnet 101 dingen die je moet doen voor je 12 bent
€ 10 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 135 x 210 x 13 mm | ca. 144 pp. | nur 214
isbn 978 94 014 7775 8 | Themacode: YBG, 5AG

―

Om alleen of samen te doen

―

Voor binnen en buiten

―

Een bucketlist voor kinderen onder de 12 jaar

Hoeveel activiteiten kun jij afvinken?
–
–
–
–
–

Maak zelf een kompas
Leer een supercoole goocheltruc
Maak de beste chocolade ter wereld
Schrijf een brief met onzichtbare inkt
Creëer je eigen superheld

Verkrijgbaar in Nederland
101 dingen die je moet doen voor je 12 bent
€ 10 | isbn 978 94 014 7776 5

17
Non-fictie 6+

Dé checklist met de
allerleukste activiteiten
voor kinderen

WIN DE WEETJESKONINGIN
MATHILDA MASTERS IN JE KLAS!

De succesvolle

SUPERSLIMME
DINGEN REEKS

De reeks werd vertaald
in 11 talen.

Van deze ultieme
weetjes-encyclopedieën
werden al meer dan
200.000 exemplaren
verkocht!

321 superslimme dingen die je moet
weten voor je 13 wordt
isbn 978 94 014 4121 6
321 superslimme dingen die je moet
weten over geschiedenis
isbn 978 94 014 6091 0
321 superslimme dingen die je moet
weten over dieren
isbn 978 94 014 5124 6
123 superslimme dingen die je moet
weten over het klimaat
isbn 978 94 014 6300 3
123 superslimme dingen die je moet
weten over liefde & seks
isbn 978 94 014 7372 9

9 789401 477598

Mathilda Masters & Louize Perdieus

Scheurkalender 365 superslimme dingen die je moet weten
voor je 13 wordt
€ 14,99 | augustus 2021
scheurkalender | 120 x 170 x 40 mm | ca. 736 pp. | nur 214
isbn 978 94 014 7759 8 | Themacode: YNG, 5AJ

―

365 dagen boordevol verbazingwekkende feitjes

―

Over dieren, het lichaam, geschiedenis, beroemde
mensen, wetenschap, klimaat en nog v l meer

―

Met grappige illustraties van Louize Perdieus

Scheur elke dag een blaadje af en ontdek het
verbluffende antwoord op vragen als:
–
–
–
–
–

Waren er vrouwelijke ridders in de
middeleeuwen?
Kunnen vogels achteruit vliegen?
Zonder welk orgaan kun je niet leven?
Waar plassen astronauten?
Slapen bomen s nachts?

In dezelfde reeks
321 superslimme dingen die je moet weten over dieren
€ 20,50 | isbn 978 94 014 5124 6
321 superslimme dingen die je moet weten over
geschiedenis | € 20,50 | isbn 978 94 014 6091 0
321 superslimme dingen die je moet weten
voor je 13 wordt | € 20,50 | isbn 978 94 014 4121 6
123 superslimme dingen die je moet weten
over het klimaat | € 15,99 | isbn 978 94 014 6300 3
123 superslimme dingen die je moet weten over liefde
en seks | € 15,99 | isbn 978 94 014 7372 9
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De ultieme weetjes-kalender

Mathilda Masters is ontdekkingsreiziger. Ze heeft
haar beroep gemaakt van het ontdekken van
nieuwe continenten en landen. Dat is niet
gemakkelijk, want de meeste landen zijn al
ontdekt. Als Mathilda niet ontdekkingsreist,
schrijft ze over haar avonturen. En als die
avonturen niet avontuurlijk genoeg zijn,
verzint ze er gewoon wat bij.
Louize Perdieus studeerde grafisch ontwerp/
illustratie aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Als freelance illustrator
maakt ze zowel kinderboeken als tekeningen
in opdracht. Haar illustraties zijn gelaagd en
gekruid met humor, en worden gewaardeerd
door mensen van verschillende leeftijden.

‘Een dikke pil vol weetjes die kinderen
voor hun dertiende willen weten…
en hun ouders soms ook nog wel!’
De verhalenwinkel.nl over 321 superslimme dingen die je moet
weten voor je 13 bent

‘Het gebeurt zelden dat een informatief
boek toch zo entertainend is.’
Pluizer.be over 321 superslimme dingen die je moet weten
over dieren

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

‘Elke pagina in een boek van
Pieter Gaudesaboos is een feest!
Mijn dochter (3,5 jaar) is grote fan,
maar ook ik kan me compleet
verliezen in zijn bijzondere platen,
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
waarop je steeds iets nieuws
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
kunt ontdekken!’
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

Klaas Demeulemeester, acquirerend redacteur

Marketing
ɝ
ɝ

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

9 789401 477260

Pieter Gaudesaboos

Een zee van liefde
€ 18,99 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 200 x 9 mm | ca. 80 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 7726 0 | Themacode: YBCS, YFN, 5AF

Ode aan de liefde

25

Met speelse en kleurrijke illustraties van
Pieter Gaudesaboos

–

Volg je hart en je dromen

–

Geef dit boek aan iedereen van wie je houdt

Een kleine pinguïn doorkruist de oceaan tot
bij het huis met de vuurtoren. Hij moet zijn
vriend de beer iets belangrijks vertellen. Zo
belangrijk, dat hij aarzelt en liefst terug naar
huis wil. Want zodra hij zijn geheim vertelt,
verandert alles. Dat weet hij wel zeker.

Prentenboek 3+

–

Pieter Gaudesaboos werkt als illustrator, vormgever en auteur. Hij valt op door zijn gevarieerde, eigenzinnige stijl. Zijn boek Linus won
De Gouden il Jeugdliteratuur 2008 en
Mannetje Koek schrijft een boek – Martha
werd bekroond met een Boekenpluim.

‘De tekeningen zijn een visueel gedicht,
met veel precisie neergezet. Dit fragiele,
prachtig uitgegeven boek raakt je diep!’
Jury de Boekenpauw over Klein verhaal met een hart

‘De beelden zijn oogstrelend, in mooie
vintagekleuren, strak en speels tegelijk,
vol details en grapjes in de marge. Dat
maakt ze tot een feest om te bestuderen.’
De Standaard over Word wakker Walter

Marketing
–
–

De illustrator/auteur is beschikbaar
voor workshop, lezing.
Social media campagne

Van dezelfde auteur
Een huis vol vrienden
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6060 6
Word wakker Walter
€ 14,99 | isbn 978 94 014 3565 9
Klein verhaal met een hart
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6271 6

9 789401 478632

Pieter Gaudesaboos & Lorraine Francis

Tommie en de torenhoge boterham
€ 13,99 | september 2021
kartonboek | vierkleurendruk | 340 x 255 x 10 mm | ca. 16 pp. | nur 272/273
isbn 978 94 014 7863 2 | Themacode: YBCS2, 5ABK

–

Een heerlijk stapelverhaal!

–

In de kenmerkende stijl van Pieter Gaudesaboos

–

Met een verrukkelijk verrassend einde!

Tommie heeft een reuzehonger! Wil jij ook
een hapje van zijn torenhoge boterham?
Tommie heeft een reuzehonger en maakt de
hoogste boterham die je ooit hebt gezien.
Wil je ook een hapje?

Pieter Gaudesaboos werkt als illustrator, vormgever en auteur. Hij valt op door zijn gevarieerde, eigenzinnige stijl. Zijn boek Linus
won De Gouden il Jeugdliteratuur 2008 en
Mannetje Koek schrijft een boek – Martha
werd bekroond met een Boekenpluim.
Lorraine Francis schrijft prentenboeken en is
bibliothecaris voor de kinderboekenafdeling
in een Ierse bibliotheek. Ze organiseert er
voorleesavonden, lezingen en workshops.

‘Je kijkt je ogen uit, gecharmeerd door
zoveel visuele vondsten, grappig en
poëtisch tegelijkertijd. Een parel van
hoog niveau, letterlijk en figuurlijk’
Leeswelp

‘Er wordt gespeeld met de kleinste details,
en met een eigenzinnig perspectief; er is
ruimte voor spel en verbeelding.’
Knack

‘Gaudesaboos neemt je mee op een
wervelende trip door Tommies huis en
voorraadkast. Je weet werkelijk niet
waar eerst kijken in het retro-interieur
van ma, pa, Tommie en het babyzusje:
speelse details, gestileerde composities, spel met perspectief, met voor- en
achtergrond, met verhoudingen en
ornamenten. Een lust voor het oog.’
Boekenzoeker

Van dezelfde auteur
Mijn eerste boodschappentasje
€ 9.99 | isbn 978 94 014 6564 9
Mijn eerste gereedschapskistje
€ 9.99 | isbn 978 94 014 6563 2
Mijn eerste koffertje
€ 9,99 | isbn 978 94 014 5851 1
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Wie heeft een
torenhoge honger?

9 789401 476577

Pepijn Lanen & Joren Joshua

Boeli en Mumi en de Fantastische Reis naar het
Begin van de Ochtend
€ 15,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 7 mm | ca. 32 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 7657 7 | Themacode: YBCS, YBCS2, 5AC

–

Geïnspireerd op de kleine en grote avonturen
van zijn kinderen

–

Laat je meevoeren in de kleurrijke beelden van
bekroond illustrator Joren Joshua

–

Voorleesplezier verzekerd!

Boeli T-Rex ontwaakt in het Koninkrijk van de
Sterren. Zijn zusje Mumi is nog opgesloten in de
Gevangenis van Slaap. Of zo lijkt het toch.
um uistert oeli Re
‘Mum’, herhaalt hij, iets harder nu.
‘MUUUUUMMMMM!’
Mumi ontwaakt.
‘We moeten stil zijn’, zegt Boeli tegen Mumi.
Hij helpt haar te ontsnappen uit de Gevangenis
van Slaap.
‘Ik ben bang’, zegt Mumi.
‘Je hoeft niet bang te zijn’, zegt Boeli T-Rex.
‘Ik ben hier toch? Je grote broer.’
‘Oké’, zegt Mumi.
Samen smeden ze een plan.
Een plan voor avontuur.

Pepijn Lanen, ook bekend als Faberyayo, is rapper
en tekstschrijver van onder andere De Jeugd
van Tegenwoordig en Le Le. Hij publiceerde
meerdere romans, waaronder ad r In 2020
ontving hij de Lennaert Nijgh Prijs voor
schrijfkunst.
Joren Joshua is een illustrator uit Rotterdam. Zijn
werk is sterk be nvloed door graffiti en zeefdruk. Zijn eerste kinderboek Zeb werd meteen
bekroond met een Zilveren Penseel.

‘Pepijn is een taalvernieuwer, waar veel,
heel veel mensen graag naar luisteren.’
Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur

‘Pepijn Lanens talent is taal.’
De Standaard

‘Dat vrolijke absurdisme vind je terug
in de illustraties van Joren Joshua:
gestileerd, met een mooi lijnenspel,
maar tegelijk vol zwier en humor.’
Jury Woutertje Pieterse Prijs over Zeb
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Pepijn Lanen, van
De Jeugd van Tegenwoordig,
schrijft een fantastisch
voorleesverhaal

Texas Schiffmacher

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar voor interviews.
Social media campagne

9 789401 467216

Tom Wouters

Rosalien Helsen

Er zit een beer in de trein
€ 14,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 320 x 240 x 7 mm | ca. 32 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 6721 6 | Themacode: YBCS, 5AC

–

Reis mee met de trein en ontdek hoe snel
een gerucht zich verspreidt

–

Vlot geschreven, met veel humor

–

Kleurrijke, grote kijkplaten van jong talent
Rosalien Helsen

Tijl gaat met zijn opa naar de dierentuin.
Ze nemen de trein. Tijls lievelingsknuffel mag
ook mee. In het eerste station stapt een man op.
Hij snauwt: Heb jij een beer meegenomen?
Die horen in een kooi!’ De man die achter Tijl en
opa zit, is bang. Zit er een beer in de trein?
Het verhaal reist van bankstel tot bankstel en
wordt steeds groter… Als dat maar goed komt!
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Een komisch misverstand
over een schattige teddybeer

Tom Wouters woont in Grobbendonk en schrijft
daar, met de kat op schoot, verhalen en gedichten voor jong en oud. Hij werkt overdag
in een kantoor als communicatiemedewerker.
Als hij niet achter zijn bureau zit, is hij aan het
lezen of op jacht naar uitgestorven woorden
die niemand nog kent. Soms schrijft hij ook
over strips en literatuur, maar het liefst zoekt
hij in de wolken naar diersoorten uit vervlogen tijden.
Rosalien Helsen studeerde in 2019 af aan Sint
Lucas Antwerpen met een master grafisch
ontwerp. Sindsdien werkt ze als illustrator
en motion designer en maakt ze animaties,
editorial illustraties en prentenboeken. Ze
creëerde o.a. de beelden voor de kinderboekenreeks Felix zoekt geluk.

9 789401 475983

Elisabeth Helland Larsen Marine Schneider,
vertaald door Alicja Gescinska

Het Leven en jij
€ 16,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 250 x 200 x 7 mm | ca. 48 pp. | nur 273/274
isbn 978 94 014 7598 3 | Themacode: YBCS, 5LYFHD, 5AF

–

Met betoverende illustraties

–

Een ontroerende tekst van filosofe en schrijfster
Alicja Gescinska

–

Een prachtig geschenk voor jong en oud

Ik ben het Leven.
Zoals de Dood de dood is,
ben ik het leven.
Ik ben het
die alles
doet bewegen.
Ik plant zaadjes
en geef water aan
al wat groeit.
Ik ben aanwezig in al wat ademt,
en in alle wezens met een
hart dat zijn eigen ritme schept.
In dit poëtische prentenboek maak je kennis
met Leven. Zij vormt het begin van alles.
En ze geeft mensen kracht en hoop.

33
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Een kleurrijke reis over
de magie en betekenis
van het leven

Elisabeth Helland Larsen is een Noorse auteur.
Haar werk met kinderen vormt haar gevoelige
en inzichtelijke verhalen.
Marine Schneider is een jonge auteur en illustrator, die woont en werkt in Brussel. Ze studeerde aan de L CA School of Arts te Gent.
Haar carrière begon met het illustreren van
prentenboeken van Elisabeth Helland Larsen.
Alicja Gescinska is filosofe en schrijfster. Ze is
directeur van de afdeling Filosofie aan The
niversity of Buckingham. Naast haar academische loopbaan schrijft ze geregeld voor
diverse kranten en tijdschriften. Meerdere
van haar boeken zijn bekroond, waaronder
haar roman Een soort van Liefde (Debuutprijs 201 ).

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021
Spion

Held

Kok

Astronaut

Spionage
isbn 978 94 014 6010 1
€ 16,99 | 9+

Helden
isbn 978 94 014 5389 9
€ 29,99 | 10+

De keukenprins van
Mocano – Het geheim
achter het fornuis
isbn 978 94 014 4148 3
€ 9,99 | 7+

Het dikke boek van ons
bijzondere heelal
isbn 978 94 014 7303 3
€ 19,99 | 8+

Brandweerman,
muzikant en
nog veel meer

Wetenschapper

Viroloog

Toxicoloog

Alice in Wetenschapswonderland
isbn 978 94 014 6160 3
€ 16,99 | 10+

Monsterlijke Microben
isbn 978 94 014 7122 0
€ 14,99 | 8+

Gifalarm
isbn 978 94 014 7168 8
€ 14,99 | 8+

Ik rijd en ik neem mee
isbn 978 94 014 7139 8
€ 15,99 | 4+

THEMAT IT EL
Agent en boef

Agent en Boef De grap van boef-baard
isbn 978 94 014 6094 1
€ 8,99 | 6+

THEMA

9 789401 476430

Bette Westera

Mattias De Leeuw

Later als ik groot ben
€ 14,99 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 300 x 6 mm | ca. 40 pp. | nur 273
isbn 978 94 014 7643 0 | Themacode: YBCS, 5AC

–

Een herkenbaar en avontuurlijk prentenboek van de
auteur van het kinderboekenweekgeschenk

–

Illustraties van prijswinnaar Mattias De Leeuw zijn
een feest voor het oog

–

Ga mee op ontdekkingstocht in de verbeelding

Als ik later groot ben ga ik heel veel
dingen durven.
Dwalen door oneindig lange
onderaardse gangen.
Vogelspinnen vangen in een
tropisch regenwoud.
Onder hevig tromgeroffel aan trapezes
hangen, met mijn handen los en
kleren aan van klatergoud.

Bette Westera schreef al heel wat kinderboeken,
waaronder prentenboeken, gedichtenbundels
en non-fictie. Ze is ook een veelgevraagd
vertaler van prentenboeken, vaak op rijm.
Haar werk werd al meermaals bekroond, onder
andere met een Gouden Griffel.
Mattias De Leeuw won met Circusnacht het
Gulden Palet 201 . Zijn debuut, het woordeloze prentenboek De steltenloper, werd
bekroond met een Boekenpluim. Mattias
is behalve een illustrator ook een echte
verhalenverteller.

‘In de ritmische versregels en
de ongedwongen rijmen toont
Westera haar vakmanschap.’
Jury Kinderpoëzieprijs over Aan de kant, ik ben je oma niet!

‘Onder het motto “niets is wat het lijkt”
balanceert De Leeuw voortdurend op
de grens tussen verbeelding en realiteit.’
Mappalibri.be over Circusnacht

‘Wat een schwung, wat een beweging.’
Jury Zilveren en Gouden Penselen over Circusnacht
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Bekroond auteur
Bette Westera: over dromen
en (bijna) durven

Marketing
–
–

Social media campagne
Samenwerking met platform
De Leukste Kinderboeken

9 789401 476522

Colas Gutman, Marc Boutavant

Sylvia Vanden Heede

Stinkhond Kampioen
€ 9,99 | mei 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 10 mm | ca. 80 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 7652 2 | Themacode: YFB, 5AG | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Populaire, humoristische reeks voor
beginnende lezers

–

Meesterlijk vertaald door Sylvia Vanden Heede

–

Al 25.000 exemplaren verkocht van de reeks

Het leven is niet makkelijk voor Josette en haar
vreselijke broertje Jojo.
Hun mama is er vandoor en hun papa zet hen
onder druk om uit te blinken in sport. Om hen
te helpen, organiseren Stinkhond en Plattekat
de Jolympische spelen. De wedstrijden vinden
plaats tussen de vuilnisbakken op braakliggend
terrein. Wie zal het podium beklimmen en wie
zal in de goot belanden? Laat de vreselijke
Jolympische Spelen beginnen!

Colas Gutman is een chte tovenaar. In 2012 heeft
hij de Franse Prix sorcière gekregen in de
categorie ‘Eerste lezers’.
Marc Boutavant is een succesvolle Franse illustrator van kinderboeken. Hij illustreerde o.a.
voor Actes Sud junior, Nathan, Seuil jeunesse
en Milan.
Sylvia Vanden Heede is auteur, maar vertaalt met
verve de boekjes van Stinkhond.

In dezelfde reeks
Stinkhond zoekt een baasje
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6551 9
Stinkhond gaat naar school
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6552 6
Stinkhond aan het strand
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6813 8
Stinkhond Vrolijk kerstfeest
€ 9,99 | isbn 978 94 014 7178 7
Stinkhond is verliefd
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6815 2

‘De humor is ontzettend goed gedaan,
Ik moest hardop lachen tijdens het
voorlezen’
Hebban.nl

‘Heel geschikt om zelf te lezen vanaf
4 jaar, geweldig als voorleesverhaal
daarvoor.’
Een lezer over Stinkhond zoekt een baasje
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Stinkhond is onze kampioen!

Marketing
–
–

Social media campagne
Samenwerking met platform
De Leukste Kinderboeken

Ik leer lezen met

Ik leer lezen met

POS-materiaal
Poster Vos en Haas
isbn 978 94 014 0430 0 (NL)
04300 (BE)
Folder Vos en Haas
isbn 978 94 014 0430 1 (NL)
04301 (BE)

www.vosenhaas.com

www.vosenhaas.com

FEEST MET TAART VOOR VOS & HAAS
want de animatiereeks werd bekroond met
de Ensor voor beste animatie!

Het kaart- en bordspel van

Speel met Vos en Haas en
hun vrienden en versla Jak.
Oneindig veel spelplezier!

isbn 978 94 014 7343 9 | € 19.99

9 789401 473774

Sylvia Vanden Heede

Th Tjong-Khing

Vos en Haas – uil maakt het bont
€ 12,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 8 mm | ca. 80 pp. | nur 281/287
isbn 978 94 014 7377 4 | Themacode: YF , YFP, 5AG

–

Over boos zijn en het weer bijleggen

–

Voor beginnende lezers

–

Van bekroond duo Sylvia Vanden Heede en
Th Tjong-Khing

Uil woont in de boom naast het hol van
Vos en Haas.
Dus is hij hun buur. En Vos en Haas zijn
de buren van Uil.
Dat is leuk.
Het hol van Vos en Haas ziet er mooi uit.
En hun tuin is ook mooi.
Maar het hek om de tuin is zo saai!
Daar wil Uil iets aan doen.
Hij gaat het hek verven.
Uil zoekt de kleuren bij elkaar.
Het wordt een heel bont hek.
Wat zullen Vos en Haas blij zijn!
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Burenruzie in het bos
van Vos en Haas

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

Marketing
–
–
–

Social media campagne
Samenwerking met platform
De Leukste Kinderboeken
Zomerzoektocht

‘Door vriendschap en verbeelding lossen
ze hun kleinere en grotere problemen
op een originele en creatieve manier op.’
Boekstart.nl

THEMA

9 789401 478496

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Vos en Haas – uil is een kok
€ 5 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 6 mm | ca. 40 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 7849 6 | Themacode: YF , YFP, 5AG

–

In het thema van de Kinderboekenweek:
Worden wat je wil

–

Met grappige tekeningen van Th Tjong-Khing

–

Leren lezen was nog nooit zo leuk!

uil kookt voor vos en haas.
hij maakt soep.
en saus.
soep uit een pak!
en saus uit een pak!
‘ik kook ook een ei’, zegt hij.
maar dat gaat niet zo goed.

Ik lees als Uil
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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 il 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.

AVI 1 en 2 (BE)

AVI start tot M3 (NL)

€5

Beginnende lezers 6+

Vos en Haas voor een
meeneemprijs

Backcard Vos en Haas
‘Uil is een kok’
bij bestelling van
10 exemplaren
isbn 978 94 014 0422 9 NL
04229 (BE)

‘Er is in Nederland al twintig jaar maar
één geweldige manier om zelf lezen te
beginnen en dat is met de avonturen
van Vos en Haas. (…) Knap hoeveel
humor Sylvia Vanden Heede kwijt kan
in woorden van één lettergreep.’
Pjotr van Lenteren – de Volkskrant

THEMA

9 789401 476539

Tanneke Wigersma

Esther Leeuwrik

Mijn tijgeropa
€ 12,99 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 9 mm | ca. 56 pp. | nur 287/281
isbn 978 94 014 7653 9 | Themacode: YFP, 5AG

–

Een avontuurlijk en humorvol verhaal voor eerste
lezers, in de reeks Op stap

–

Met veel kleurrijke en speelse illustraties

–

Van bekroond auteur Tanneke Wigersma

ik word geen dokter
of beroemd
of baas
ik word later zoals opa
een poezen redder
maar dat is ons geheim!

hoi!
ella kijkt op.
er staat een hond in haar kamer.
ik ben raf, zegt hij.
hij zet zijn poten in ella’s verf.
mag ik meedoen?

TANNEKE WIGERSMA

ella wil een hond…
maar ze krijgt een broertje.
dat valt tegen
en dus maakt ella zelf een hond
met verf en papier.

Hoewel ze ook modeontwerpster, archeoloog,
dirigent en acteur wilde worden, wist Tanneke
Wigersma toch altijd al dat ze boeken ging
schrijven. Ze schreef verschillende lees- en
prentenboeken voor kinderen. Voor haar werk
kreeg ze een Vlag en Wimpel.
Illustrator Esther Leeuwrik begon haar carrière
in het onderwijs, als docent Nederlands en
levensbeschouwelijke vorming. Na de geboorte van haar tweede kind ging ze verder
met haar andere liefde: tekenen. Ze maakte
reeds verschillende prentenboeken.

ella wil
een hond
TANNEKE WIGERSMA
Charlotte Dumortier

Een grappig en ontroerend verhaal
voor beginnende lezers.

In dezelfde reeks

AVI-E3

www.lannoo.com

Charlotte Dumortier

Leren lezen is een avontuur! Zet je eerste
stappen met grappige verhalen. Lezen is leuk!
Korte zinnen, eenvoudige woorden,
veel tekeningen en veel humor.

ella wil een hond
€ 12,99 | isbn 978 94 014 7358 3

9 789401 473583

‘Het wordt nogal eens onderschat hoe
moeilijk het is om teksten voor de
jongste doelgroep te schrijven.
Wigersma slaagt met vlag en wimpel
voor die klus.’
Jaapleest.nl
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Suki wil poezen redden,
net zoals haar opa

Marketing
–
–

Campagne eerste lezertjes
Social media campagne

9 789401 474276

Marjet Huiberts

Annemie Berebrouckx

Hoepel op, Stofballen!
€ 12,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 8 mm | ca. 64 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 7427 6 | Themacode: YFB, Y P, 5AG

Hoepel op met je
vooroordelen!
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Een grappig en vlot leesbaar verhaal voor
beginnende lezers

–

Veel tekeningen in warme stijl van
Annemie Berebrouckx

–

Van bekroond auteur Marjet Huiberts

Tes en haar neef Sep proberen meester Stof
en juf Stof-Bal weg te pesten. Want die hebben
zo’n stom plan bedacht! Plan DPS, ofwel De
Perfecte School. Daar is geen plaats meer voor
Seps zusje Mimi, die het syndroom van Down
heeft.
Ik heb straf.
Ik moet de hele middag op mijn kamer blijven.
Ik heb iets ergs gedaan.
Vindt mama.
Nou, ik niet!
Het is hun eigen schuld.
Stomme Stofballen!

In dezelfde reeks
Grote broer
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6911 1

Marjet Huiberts schrijft vooral prentenboeken
en liedjes voor theater en tv. Haar werk
werd bekroond met twee Zilveren Griffels
en haar boek We hebben er een geitje bij!
werd Prentenboek van het Jaar.
Annemie Berebrouckx studeerde Toegepaste Grafiek en Illustratie aan Sint Lucas
Antwerpen. Ze schreef en illustreerde
al tientallen uitgaven voor kinderen en
volwassenen en is vooral bekend van haar
populaire reeks rond het personage Jules.

Marketing
–
–

Campagne eerste lezertjes
Social media campagne

Beginnende lezers 6+

–

9 789401 476638

Robert Louis Stevenson, met plaatjes van Jack Noel.

Comic Classics

Schateiland

€ 15,99 | juni 2021
hardcover | 210 x 145 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 282
isbn 978 94 014 7663 8 | Themacode: YF , YFA, 5AJ

–

Een speelse manier om de klassieker
te leren kennen!

–

Met een schat aan tekeningen én grapjes!

–

Vertaald door Edward van de Vendel

Jim Hawkins droomt van een leven op zee.
Maar wanneer er een oude kapitein opduikt met
een GEHEIM, begint er een veel groter avontuur dan waar Jim ooit van had kunnen dromen.
Al gauw is hij een SCHAT op het spoor, samen
met een verdachte zeeman die Long John Silver
heet…
Zal Jim ontsnappen aan de piraten?
Of moet hij van de loopplank af?
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Nu ook Treasure Island
als hilarische graphic novel

Robert Louis Stevenson schreef in 1883 de
klassieker Schateiland en is ook de auteur
van The strange case of Dr. Jekyll en
r
de.
Jack Noel wilde wiskundige worden, maar dat
bleek een vergissing… Nu is hij schrijver en
illustrator.

Klim aan boord, samen met Jim, een kletsende
papegaai, en een hele bende bandieten, en
beleef een hilarisch avontuur op volle zee!
Maak je klaar voor
BOTEN! B IT! BOEKANIERS!

‘Potverdickens! Wat een briljante
manier om met deze klassieker in
aanraking te komen.’
Boekwijzer.com over Comic classics – Grote verwachtingen
TIJDELIJKE PRIJSACTIE!
Nu aan € 10 (i.p.v. € 15,99)
van 15/06/2021 tot 15/09/2021

In dezelfde reeks
Comic Classics
Grote verwachtingen
isbn 978 94 014 7074 2

Marketing
–

Social media campagne

‘In dit boek zitten talloze grapjes die
alleen een lezer uit de 21e eeuw begrijpt.
Dat geeft dit boek echt een meerwaarde.’
Hebban.nl

‘Leuk concept... Het beroemde boek van
Dickens een beetje ingekort en gemoderniseerd, met plaatjes. Deze aanpak
spreekt tot de eigentijdse verbeelding’.
Pjotr van Lenteren over Comic classics – Grote verwachtingen

N
2 BOEKEN IN
1 PAPERBACK
AAN € 16,99

9 789401 477666

Andy Griffiths

Terry Denton

De waanzinnige boomhut van 13 en 26 verdiepingen
€ 16,99 | juni 2021
paperback | 210 x 140 x 38 mm | ca. 608 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 7766 6 | Themacode: YFC, YF , 5AH

–

Meer dan 400.000 exemplaren verkocht van boek 1
en 2 in Nederland en Vlaanderen

–

Met gigantisch veel tekeningen, perfect voor
moeilijk lezende kinderen

–

‘Onvoorspelbaar, onvoorstelbaar, onnavolgbaar.’
– NRC

TWEE BOEKEN IN

N!

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb
je nog nooit gezien. Er is een bowlingbaan,
een zwembad met reuzenhaaien, een geheim
laboratorium, een arena voor moddergevechten,
een antizwaartekrachtkamer, een ijssalon met
8 smaken, en nog veel meer!
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Andy Griffiths is een van de populairste kinderboekenauteurs in Australi . Hij schreef al
meer dan twintig boeken en van een van zijn
reeksen werd een animatiereeks gemaakt.
Griffiths werkt al jaren succesvol samen met
auteur en illustrator Terry Denton. Hun werk
werd al meermaals bekroond.

Andy en Terry beleven er de dolste avonturen,
want in hun boomhut is ALLES mogelijk!
Waar wacht je nog op? Kom naar boven!
Er zijn al 130 verdiepingen van De waanzinnige
boomhut. Lees ze allemaal!

Marketing
De Waanzinnige Boomhut expo:
– 08/05-29/08 @ Fort Napoleon
– Social media campagne
– Samenwerking met platform
De Leukste Kinderboeken
–
De Waanzinnige Boomhut
– POS pakket: 20 stickervellen,
20 boekenleggers, poster + vlaggenlijn
Artikelnummer: 04230 (BE)
isbn 8713791068501 (NL)

Fictie +

De waanzinnige bind-up!
Dubbel zoveel leesplezier

9 789401 475891

Kim Crabeels

Ingrid Godon

Meneer Monty is koekoek
€ 15,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 210 x 17 x 11 mm | ca. 80 pp. | nur 282/280
isbn 978 94 014 7589 1 | Themacode: YFP, 5AG

–

Om voor te lezen of zelf te lezen

–

Voor iedereen die houdt van dieren en humor

–

Uitvoerig geïllustreerd door gelauwerd illustrator
Ingrid Godon

Elke ochtend schrikt Meneer Monty zich een
keutel. Dat is niet erg netjes voor een heer als
hij. Of beter: voor de heer die hij wíl zijn. Want
het lukt hem niet altijd. Soms zit er ineens een
teen in zijn oor. Of een vinger in zijn neus!
Meneer Monty houdt van stilte, van tuinieren in
zijn perfecte moestuin… en natuurlijk ook van
mejuffrouw Fornarina.
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Fictie 6+

Een grappig verhaal over een
sympathiek mopperkonijn

Kim Crabeels schrijft voor kinderen van
4 tot 14 jaar. Daarnaast werkt ze als
cultuurprogrammator voor de allerkleinsten
in Leuven. Haar verhalen vinden het evenwicht tussen humor en ontroering.
Ingrid Godon geniet internationale faam als
illustratrice. Haar boeken verschenen al in
verschillende talen en ze mocht ook al heel
wat prijzen in ontvangst nemen, waaronder
een Boekenpauw.

‘Je leest, kijkt, verwondert, pleziert en
tegelijkertijd krijg je een boodschap
mee om u tegen te zeggen.’
Pluizuit over Flamingo!

‘Ingrid Godon behoort tot de
psychologen onder de illustratoren.
Ze gaan niet op haar knieën, haar tekeningen voor kinderen zijn even sterk en
krachtig als die voor volwassenen.’
Jury Zilveren Palet over Mijn opa is een boom

9 789401 477611

Kate DiCamillo, met tekeningen van K.G. Campbell

Flora en de fantastische eekhoorn
€ 15,99 | mei 2021
hardcover | 210 x 145 x 20 mm | ca. 256 pp. | nur 283
isbn 978 94 014 7761 1 | Themacode: YF , YFA, 5AJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een bekroond verhaal van een meesterverteller

–

Met veel grappige tekeningen

–

Wereldwijd succes: vertaald in 24 talen

Flora is een meisje van tien.
Haar ouders zijn gescheiden en ze houdt van
stripverhalen over superhelden. Op een dag
kijkt ze uit het raam en ziet ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw
verdwijnt. Vanaf dat moment verandert Flora’s
leven. De eekhoorn wordt haar vriend. Maar
lysses is allesbehalve een gewone eekhoorn:
hij kan vliegen en schrijft poëzie.
Ulysses is Flora’s superheld.

Kate DiCamillo is één van de meest toonaangevende Amerikaanse kinderboekenauteurs
van dit moment. Ze schrijft vaak over
dieren. Ze won maar liefst twee Newbery
Medals en verschillende van haar boeken
worden verfilmd.

‘Flora is een meisje dat je als lezer wil
leren kennen, en dat je nooit meer zal
vergeten.’
The New York Times

‘Flora and Ulysses wint de belangrijkste
Amerikaanse prijs voor kinderliteratuur. Het boek wordt geprezen om de
aangrijpende passages, maar laat je
soms ook hardop lachen.’

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

The Guardian

‘Een origineel, ontroerend en
o-zo-grappig verhaal.’
Kirkus Reviews
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Fictie 10+

Een grandioos verhaal, nu
ook te zien op Disney+

Marketing
–

Social media campagne

9 789401 477604

Pepijn Lievens

Voor Altijd Romeo & Julia: een vleselijk liefdesverhaal
€ 15,99 | juni 2021
hardcover | 145 x 210 x 22 mm | ca. 256 pp. | nur 283/284
isbn 978 94 014 7760 4 | Themacode: YFA, YF , 5AN | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een humoristische remake van de ultieme klassieker

–

Een multicultureel verhaal in de stad

–

Het jeugdboekendebuut van een veelbelovend talent!

In een rustige straat in een grote stad
liggen twee slagerijen, naast elkaar.
Buren dus.
Of nee, concurrenten.
Sterker nog, rivalen.
Jarenlang al is er ruzie.
Of laat ons maar zeggen: haat.
Of nee, een regelrechte vete.
En dan wordt de dochter van slagerij
Vandersmissen verliefd op de zoon van
slagerij Idrissi, en omgekeerd.
In het allergrootste geheim natuurlijk.
Niemand mag het weten. Want de slagersmessen zijn geslepen. Maar als ze toch gaan
daten, laait de oude ruzie in alle hevigheid op.
Het liefdesverhaal van Rowad en Julie is een
eigentijdse versie van Romeo en Julia.
Een verhaal op leven en dood.
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Fictie 12+

Romeo en Julia, een
onmogelijke liefde in
de slagerij

Pepijn Lievens is schrijver en acteur. Hij speelde
bij gezelschappen als HetPaleis en De parade.
Hij publiceerde al 3 boeken voor volwassenen
en er werden al meer dan 10 theaterstukken
van zijn hand opgevoerd.

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Geschift lekker koken met Loïc,
I love it! Zot van koken 2 straalt
één en al branie en kleurrijke fun uit.
Met zijn recepten begeef je je op een
heerlijke rollercoaster in de keuken!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedreiHilde Snauwaert,
gingen
en toekomstigemarketing
uitdagingen.manager

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

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor 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

PUUR
€ 49,99
isbn 978 94 014 7176 3

ECHT ETEN
€ 25,99
isbn 978 94 014 7052 0

Nog eenvoudiger 2
€ 25,99
isbn 978 94 014 5858 0

Nog eenvoudiger met
4 ingrediënten
€ 25,99
isbn 978 94 014 5552 7

Ketokuur
€ 25,99
isbn 978 94 014 6951 7

Puur & lichter
€ 25,99
isbn 978 94 014 5334 9

Puur Pascale 2
€ 29,99
isbn 978 94 014 4394 4

Puur Pascale
€ 29,99
isbn 978 94 014 3593 2

Openhartig over eten
€ 19,99
isbn 978 94 014 4242 8

Puur eten 2
€ 25,99
isbn 978 94 014 2614 5

Mijn pure keuken 2
€ 25,99
isbn 978 90 209 1710 9

Mijn pure keuken 1
€ 25,99
isbn 978 90 209 2665 1

Pascale Naessens:
meer dan 10 jaar geweldige boeken,
meer dan 2,3 miljoen verkochte
exemplaren

的菜肴，最短 10 分钟即可上桌，
程的简单而下降。本书不仅介绍

食鲜 自炊 共享

递了作者对健康饮食的热衷以及

著

了健康美味的低碳水食谱，也传

奈森斯

而饮食的质量并不会因为烹饪过

比
帕
[
] 斯卡莱
刘开哲 译

低碳水极简轻料理

内容简介
仅用 4 种食材制作出色香味俱佳

4 种食材的全新饮食方式
轻松瘦、更健康

低碳水
极简轻料理

对美好生活的追求。

健康的饮食习惯根本不需要意志力的驱动
比
帕
[
] 斯卡莱
刘开哲 译

停止与身体对抗，学会与身体合作
遵照天性，摄入天然、新鲜的食物
身体对这类食物的强烈反应会让你为之惊叹
好书推荐

Low carb cookbook
with 4 ingredients

作者简介

[ 比 ] 帕斯卡莱·奈森斯
美食作家、陶艺家

美食畅销书作家，以健康营养饮
食倡导者的形象在比利时国内家
喻户晓。出版的多部美食书籍已
被译成法文、英文、德文等，销
量超过 200 万册。
帕斯卡莱不仅长期与读者分享健
康美味的食物，也传递她对营养
健康和美好生活的追求。作为陶

奈森斯

艺家，她设计了很多独特的餐具
和绚丽的碗碟，所以书中的排版

著

设计色彩绚丽，餐具的运用、摆
盘精致独特。

Low carb cookbook
with 4 ingredients

上架建议：烹饪菜谱

轻料理系列图书

了解更多...

每本 39.80 元

中国轻工业出版社二维码

版权统筹：应捷

定价：68.00 元

Ma cuisine avec
4 ingrédients
€ 25,99
isbn 978 94 014 6520 5

Ma cuisine avec
4 ingrédients 2
€ 25,99
isbn 978 94 014 7186 2

Ma cure céto
€ 25,99
isbn 978 94 014 7420 7

Chinese versie van
Nog eenvoudiger met
4 ingrediënten

Natural food
€ 25,99
isbn 978 94 014 1983 3

Low carb cookbook with
4 ingredients
€ 25,99
isbn 978 94 014 6148 1

Low carb cookbook with
4 ingredients 2
€ 25,99
isbn 978 94 014 6841 1

The keto cure
€ 25,99
isbn 978 94 014 7419 1

9 789401 476713

Pascale Naessens

Ketokuur 2

en nieu
€ 25,99 | mei 2021

leven in

dagen

hardcover | vierkleurendruk | 240 x 188 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7671 3 (NL), isbn 978 94 014 7420 (FR)
Themacode: W, WB, WBH, WBHS | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Pascale Naessens geeft samen met twee experts
een dieper inzicht in het ketogeen dieet, intermitterend
vasten en het cholesterolverhaal

–

Meer dan 60 ketorecepten (waarvan 40 nieuwe), aangepast
om de juiste verhouding koolhydraten, vetten en eiwitten
te bereiken

–

Een tweewekenkuur, met mogelijkheid tot uitbreiding naar
een derde week

In Ketokuur 2 gaan Pascale Naessens en twee
experts dieper in op de vragen waar mensen
mee zitten als ze een ketogeen dieet volgen.
Hoe en waarom werkt het? Prof. Hanno Pijl
bespreekt uitvoerig Intermitterend vasten en
time restricted eating. Dr William Cortvriendt
gaat dieper in op het cholesterolverhaal:
verhoogt een ketogeen dieet je cholesterol?
Het ketogeen dieet wordt veelal gebruikt voor
mensen met (veel) overgewicht, bij bepaalde
gezondheidsklachten en ziekten, maar komt ook
mensen zonder specifieke klachten ten goede.
Voor Ketokuur 2 stelde Pascale een tweewekenkuur samen met ontbijt, lunch en avondmaal,
waarbij de lezer kan uitbreiden met genoeg
overheerlijke recepten voor een derde week.
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Culinair

Het onnavolgbare succes
van de ketokeuken van
Pascale Naessens

Pascale Naessens is de best verkopende auteur
van België, inmiddels ook een vaste waarde
in Nederland en het boegbeeld van de pure
en gezonde voeding. Ze schrijft ook culinaire
reportages en columns voor verschillende
lifestylebladen, waarvoor ze o.a. toonaangevende wetenschappers interviewt over voeding en gezondheid. Ze is een veelgevraagde
gast voor lezingen over gezonde voeding en
geeft ook kookdemonstraties.
Prof. Hanno pijl is endocrinoloog en
hoogleraar diabetologie aan het
Leids Universitair Medisch Centrum.
Dr William Cortvriendt is arts en
bestsellerauteur van het boek Lichter.
Hij schrijft columns, geeft lezingen en is
het gezicht van de tv-serie oe ord ik 00.

Marketing
–
–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
nline media ampagne
pas alenaessens
pas alenaessens
pas alenaessens
purepas ale om

LO ÏC ZE T ER ZI JN
TA N D EN IN !

Welkom in de kookzotte wereld van Loïc!
LOÏC GOES SOCIAL!
Loic (70.000 volgers)
loicfood (42.000 volgers)
www.loicfood.be

LOÏC GOES ON DE WINKELVLOER!
Display
isbn 541 05 749 1555 9 (NL)
04306 (BE)
Boekenlegger (per 20 ex)
isbn 541 05 749 1557 3 (NL)
04308 (BE)
Poster
isbn 541 05 749 1556 6 (NL)
04307 (BE)

LOÏC GOES ON TOUR!
Maffe signeersessies
Surprise acts
Mystery workshops

LOÏC GOES MEDIA!
Radio- en tv-optredens
TV- en spotjescampagne op VTM en RTL

REEDS
MEER DAN
40.000 E . VAN
ZOT VAN KOKEN
VERKOCHT

–

Selfmade tv-kok Lo c Van Impe is terug!

–

De zotste mix aan comfort food, desembrood, zalig zoets,
Japanse gerechten en zoveel meer

–

Nog meer tips & tricks voor extra fun in de keuken
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Kan het nog zotter? Tuurlijk!
Loïc Van Impe neemt je opnieuw mee naar zijn
keuken. Je favoriete takeawaygerechten, deze
keer zelf bereid? Check! Supersimpele boerenkost met een twist? Check! Oosterse hapjes om
te delen? Check! In zijn nieuwe boek vind je de
zotste mix aan uiteenlopende recepten, voor
iedereen toegankelijk gemaakt met de tips van
Loïc!

Loïc Van Impe is zot van koken, brood bakken,
aubergines eten en tv maken! Volg zijn
culinaire avonturen op tv (op VTM en op
RTL) of op social media.

COVER NOG NIET BESCHIKBAAR

Van dezelfde auteur
Zot van koken
€ 25,99 | isbn 978 94 014 6586 1

9 789401 478205

Loïc Van Impe

Zot van koken 2
€ 25,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 253 x 195 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7820 5 | Themacode: WB | E-BOEK BESCHIKBAAR

Culinair

Loïc slaat weer toe met het
zotste kookboek van het jaar

9 789401 478625

Blend Brothers

Eat this nieke eenvoudige groentere epten
€ 25,99 | mei 2021
hardcover | vierkleurendruk | 200 x 250 x 15 mm | ca. 192 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7862 5 | Themacode: WBJ

–

Tover in een handomdraai verrukkelijke maar
eenvoudige combinaties op je bord

–

Boordevol gerechtjes om zó op tafel te zetten,
als bijgerecht of als vlugge hap

–

Puur, creatief en vooral dikke fun!

Groenten zijn spannend, toegankelijk en
allesbehalve saai! In een handomdraai kun je
superoriginele en smaakvolle bereidingen op
tafel zetten waarvan iedereen gaat watertanden. In dit boek geven de Blendbrothers hun
geheime combinaties prijs waardoor je net dat
tikkeltje extra smaak in een gerecht tovert. De
gerechten zijn eenvoudig te maken of om als
inspiratie te gebruiken. Geen ellenlange ingredi ntenlijsten of regeltjes, gewoon 0 lekkere
groentebordjes met die fingerlicking touch!
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Culinair

Smaakvolle en verrassende
groentebereidingen van de
hipste broers van Zeeland

Chef Hendrik Buysse begon zijn cariere in Oud
Sluis (***) en vervolgde zijn parcours als
chef bij Edwin Vinke (Kromme Watergang
**) en als sommelier bij De Jonkman (**).
Kamiel Buysse werkte jarenlang in de cocktailbar van Pure C ( ) en daarna als mixologist in The pper Room Bar van The Jane
(**). Nu zijn ze fulltime Blendbrothers en
reizen ze de wereld rond als foodadviseurs
en cateraars.

Marketing
–
–
–
–
–
–

De auteurs zijn beschikbaar voor
le ingen en intervie s
oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne
lend u sse
lend rot ers
lend group eu

PETER DE CLERCQ
VERKOCHT AL
MEER DAN 100.000
BBQ BOEKEN

9 789401 474399

Peter De Clercq

BBQ & Outdoor
€ 25,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 260 x 200 x 23 mm | ca. 240 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7439 9 | Themacode: WBS, WBA | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Haal het beste uit je barbecue met vuurmeester
Peter De Clercq

–

100 fireproof recepten voor vlees, vis, schaal- en
schelpdieren en side dishes

–

Met inspiratie voor zomer- n winterbarbecues

BB ’en is hot. Deze barbecue-bijbel is dan
ook een must-have voor iedereen die houdt
van grillen, roosteren en roken. Haal het beste
uit jouw barbecue met vuurmeester Peter De
Clercq. Laat je inwijden in de kunst van de
barbecue en ontdek zijn 100 fireproof recepten.

Peter De Clercq, eigenaar en chef-kok van
restaurant Elckerlijc, is een ware vuurmeester en barbecuespecialist. In 2003
won hij met het Belgische team het Wereldkampioenschap Barbecue in Jamaica.
Daarnaast schreef hij meerdere barbecueboeken die echte bestsellers werden en
hij is een graag geziene gast in allerlei
televisieprogramma’s zoals Grillmasters.

Marketing
–

Van dezelfde auteur
Grillmasters | € 29,99 | isbn 978 94 014 5859 7
Vurig vlees | € 5,99 | isbn 978 94 014 5515 2
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–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
le ingen en intervie s
oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne
peterde ler

Culinair

De ultieme BB -bijbel
van Peter De Clercq

9 789401 471022

Van Eccelpoel, Smaakmakers & Femke Vandevelde

Een feest van smaak
Het hele jaar door verse, gezonde en ambachtelijke producten
€ 29,99 | mei 2021
hardcover | vierkleurendruk | 260 x 210 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7102 2 | Themacode: WB

–

Originele feestidee n en -recepten met verse
streekproducten

–

Samen gezond en gezellig eten

–

Met ambachtelijke verhalen en versrecepten,
en tal van dranktips

Dit boek brengt in verhaalvorm 12 feestelijke
thema’s met 50 versrecepten en dranktips.
Ingedeeld volgens de seizoenen, bevat dit boek
inspirerende verhalen over de herkomst van
verse, ambachtelijke producten, net als originele
feest- en decoratie-idee n over hoe je een
prachtige gastronomische ervaring met familie
en vrienden kunt beleven. Want smaak en sfeer
beleef je samen!

Versmarkt Van Eccelpoel is een van de grootste wijn- en delicatessenzaken van het
Antwerpse.
Cateringbedrijf Smaakmakers is Europees en
Belgisch kampioen barbecue en verzorgt
smaakmakende events.
Foodwriter Femke Vandevelde schreef al tal
van culinaire boeken, waaronder XIII Gent,
XIII Antwerpen en de boeken van Sepideh
Sedaghatnia.
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Heerlijk feesten met verse,
gezonde en artisanale
producten

9 789401 476690

Belinda MacDonald

Belinda’s homemade cookies
verrukkelijke koekjes uit eel de
€ 20,99 | juni 2021

ereld

hardcover | vierkleurendruk | 260 x 210 x 19 mm | ca. 160 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7669 0 | Themacode: WBA, WBAC | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Verrassende koekjesrecepten met enkele gezonde,
suiker- en glutenarme varianten

–

Met boeiende verhalen over de herkomst van de lekkernijen

–

Een perfect cadeau voor iedereen die houdt van de
heerlijke geur van versgebakken koekjes

Overal ter wereld waar The Australian Chef
Belinda MacDonald komt, pikt ze wel een
koekjesrecept met een boeiend verhaal op. Voor
dit boek verzamelde ze recepten voor meer
dan 66 koekjes en plaatkoeken: van haar eigen
havermoutkoekjes tot smeuïge brownies en
zalige lamingtons.

De Australische Belinda MacDonald startte
ge nspireerd door de bakkunsten van
haar oma in 2004 haar eigen zaak in
Oostduinkerke, elinda s Kit en waar
ze al snel opviel met haar huisgemaakte
koekjes, ijs en granola’s.

Marketing
–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
oorpu li atie is mogelijk
elinda s kit en
elindaskit en
elindama donald om
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Culinair

Een doos overheerlijke
koekjes uit de hele wereld

9 789401 477253

Christophe Declercq

Bakken voor iedereen 1
€ 25 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 26 mm | ca. 368 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7725 3 | Themacode: WBV , WBVS

9 789401 478649

Christophe Declercq

Bakken voor iedereen 2
€ 25 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 27 mm | ca. 384 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7864 9 | Themacode: WBV , WBVS

–

De lekkerste klassiekers van patissier Christophe Declercq

–

Duidelijke werkbeschrijvingen en handige
stap-voor-stapfoto’s

–

Honderden heerlijke recepten

Tover een heerlijke chocolademoelleux uit
de oven, verras je gasten met zelfgemaakte
slagroomsoezen of bak een rabarbertaart om je
vingers bij af te likken…

Christophe Declercq is vakleraar banket en ijs
aan de Brugse bakkerij-, slagerij- en hotelschool Ter Groene Poorte. Hij is auteur van
verschillende boeken over desserts.

Met deze praktische bakboeken kun je onmiddellijk aan de slag. Succesvol patissier
Christophe Declerc bundelt zijn beste recepten voor gebak, koekjes, cakes, chocoladedesserts etc.
Van basisrecepten tot decoratietechnieken:
dankzij de duidelijke uitleg en de handige stapvoor-stapfoto’s kun je alles gemakkelijk volgen
en zet je snel de lekkerste desserts op tafel.

Van dezelfde auteur
Het grote ijsboek
€ 24,99 | isbn 978 94 014 7444 3
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Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
declercqchristophe

Culinair

Heruitgave van d
verzamelwerken voor patisserie

82.000 VOLGERS
OP INSTAGRAM

9 789401 477307

Anita Sumer

Bakken met desem 77

eerlijke re epten voor ge ond rood en ge ak

€ 29,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 250 x 190 x 28 mm | ca. 272 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7730 7 | Themacode: WB, WBH, WBHS

Gezond bakken met
zuurdesem
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Culinair

–

De opvolger voor assie voor desem
est read ook
bij de Gourmand World Cookbook Awards

–

Een allesomvattend werk over de oudste en gezondste
manier van bakken

–

Van het opstarten van het basisdeeg tot het verwerken
in 77 hartige en zoete recepten

Desembrood is voedzaam, licht verteerbaar,
goed voor de darm ora n superlekker. In
haar tweede prachtig geïllustreerde bakboek
verklapt de Sloveense Anita Sumer de geheimen
van het lekkere brood van onze grootmoeders.
Ze maakt niet alleen brood met het desemdeeg,
maar ook zout en zoet gebak als fougasse,
naanbrood, hamburgerbroodjes, kaneelbollen,
wafels en panettone. Naast de
recepten
vind je opnieuw een uitgebreide inleiding hoe je
het deeg moet opstarten en verder verwerken,
wat er fout kan gaan en waar je het mee kunt
combineren.

Anita Sumer heeft zich helemaal aan het
traditionele broodbakken met desem
gewijd. Intussen is haar brood een echte
internethit geworden. Ze maakt brood
in verschillende vormen, experimenteert
met verschillende meelsoorten en geeft
workshops over de hele wereld. Haar eerste
boek won de Award voor este rood oek
op de Gourmand World Cookbook Awards.

Marketing
–

Van dezelfde auteur
Passie voor desem
€ 29,99 | isbn 978 94 014 6919 7

–
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
oorpu li atie is mogelijk
Anita Sumer
sourdoug mania
sourdoug mania om

9 789401 473385

Davide Comaschi & friends

The Chocolatier’s Kitchen
€ 120 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 300 x 240 x 60 mm | ca. 600 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7338 5 (EN) | Themacode: WBT , TTVC2 | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een schat aan onmisbare informatie en inspiratie in een
luxueuze hardcover

–

orld
o olate aster en lo al reative eader bij
Barry Callebaut Davide Comaschi deelt zijn kennis

–

Voor ware foodprofessionals (patissiers, chocolatiers, chefs)
of doorgewinterde chocoladeliefhebbers

e
o olatier s Kit en herbergt een heerlijk
avontuur voor professionele chocoladelovers.
Ontdek de recepten van World Chocolate
Master Davide Comaschi en zijn vrienden en
verras ieders smaakpapillen met bonbons, gevulde pralines, ijsbereidingen, chocoladespreads
en nog zoveel meer. Deze meer dan
600 pagina’s tellende chocoladebijbel zal je
ongetwijfeld inspireren.
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Chocolade designer Davide Comaschi creëert
de meest indrukwekkende composities en
smaakcombinaties met, uiteraard, chocolade. Hij is sinds 2016 actief als director
van de Barry-Callebaut Chocolate Academy
Center. In 2013 won hij als eerste de World
Chocolate Masters in Parijs.

Marketing
–
–
–
–

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews.
oorpu li atie is mogelijk
davide omas i o olates
davide omas i om

Culinair

Het mooiste, meest complete
en meest innovatieve
chocoladeboek ooit

Geschiedenis
& Actualiteit

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Ik zal eerlijk zijn, Investeren in
de eerste helft van je leven zou
verplichte lectuur moeten zijn
voor elke jonge man of vrouw.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
Björge Ponnet, boekhouder
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedreigingen en toekomstige uitdagingen.

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

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor 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

‘Welkomstbrochure’ uitgegeven door het ministerie van Tewerkstelling (1964)

NIEUW BELGIË
De eerste volledige migratiegeschiedenis van België

ARBEIDERS,
Wees welkom in België!
U denkt erover om in België te komen werken? Misschien heeft
u ‘de grote beslissing’ al genomen? Wij, Belgen, zijn blij dat u
ons komt helpen met uw kracht en uw verstand. Wij wensen
dat dit nieuwe leven kan bijdragen tot uw geluk. […]
Emigreren naar een land dat noodzakelijk verschillend is van
het uwe, stelt enkele aanpassingsproblemen. Deze initiële
moeilijkheden zullen veel makkelijker te overwinnen zijn, als u
een normaal leven leidt, dit wil zeggen een familiaal leven.
België is een land met veel comfort, waar de arbeid goed
betaald wordt. Vooral voor wie in gezinsverband leeft.
U zult in ons land een internationale geest vinden. 258 internationale organisaties hebben hun hoofdkantoor in België en
vele politici, technici, zakenlui of studenten uit andere landen
leven op ons grondgebied.
Er zijn al arbeiders uit uw land bij ons. Kom u bij hen voegen
als u gelooft dat u uw situatie hier kan verbeteren. Maar om
dat te weten, lees volgende bladzijden aandachtig.
In ieder geval herhalen wij het voor u: de arbeiders uit het
Middellandse-Zeegebied zijn welkom bij ons, in België.
Uit: Vivre et travailler en Belgique. De welkomstbrochure bestond in het Frans, Turks, Spaans,
Italiaans en Grieks.

9 789401 434508

Tom Naegels

Nieuw België en migratieges
€ 34,99 | september 2021

iedenis

7

hardcover | vierkleurendruk | 240 x 155 x 50 mm | ca. 480 pp. | nur 688
isbn 978 94 014 3450 8 (NL), isbn 978 23 902 5167 5 (FR) | Themacode: JBFH, 1DDB
E-BOEK BESCHIKBAAR | coverbeeld: Stephan Vanfleteren

–

Aan dit boek werd meer dan 5 jaar gewerkt op basis van
wetenschappelijk én origineel onderzoek

–

32

–

Dit najaar wordt op Canvas de nieuwe serie
Kinderen van de migratie uitgezonden
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Tom Naegels schijft een
grote naoorlogse migratiegeschiedenis van België
van de Belgen heeft tegenwoordig een migratieachtergrond

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het
naoorlogse België, meer bepaald van de dertig
‘gloriejaren’ van wederopbouw en economische
boom na de Tweede Wereldoorlog tot de eerste
verkiezing van het Vlaams Blok in 19 8. Het vertelt die historie met de nadruk op de mensen die
uit andere landen hierheen gekomen zijn, en op
de invloed die ze daarmee hebben gehad. Want
de sterke groei die West-Europa toen beleefde,
zou onmogelijk zijn geweest zonder de arbeidsmigranten uit de landen rond de Middellandse
Zee.
Migratie heeft van België een ander land gemaakt. 32 van de Belgen heeft vandaag de
dag een migratieachtergrond. In de jaren na de
Tweede Wereldoorlog was dat nog geen 5 . De
impact die die nieuwkomers hebben gehad op de
Belgische samenleving – op economisch, sociaal,
cultureel en politiek gebied – is immens. Dit boek
vertelt enerzijds de verhalen van de immigranten zelf – vooral van de drie grootste etnische
minderheden: de mensen van Italiaanse, Turkse
en Marokkaanse afkomst – en van de autochtonen die met hen samenleven. Maar het schetst
anderzijds ook de bredere binnen- en buitenlandse context waarbinnen hun levens zich hebben
afgespeeld. Op die manier wordt het ook een
verhaal over ‘België in de wereld’ dat voor veel
lezers nieuw zal zijn, aangezien het nu nauwelijks
deel uitmaakt van onze gecanoniseerde Belgische geschiedenis zoals die in het onderwijs, in
musea of in de media wordt overgedragen.

Tom Naegels is een Vlaams auteur,
journalist en columnist. Zijn bekendste roman Los werd verfilmd door Jan
Verheyen. Zijn journalistieke en opini rende
werk verschijnt in De Standaard. Het debat
rond migratie is een van zijn kernthema’s.
Tom is daarnaast docent Creatief Schrijven
aan de Universiteit Antwerpen.

‘Al mijn hele bewuste leven is migratie hét thema dat ons politieke debat
beheerst. Ook ik smeet me al jaren in de
discussies erover. Tot ik op een moment
besefte dat ik veel eenvoudige vragen
– over hoe het zo gekomen was – niet
beantwoorden kon. En ik vond geen
enkel boek dat me kon helpen. Daarom
ben ik gaan graven. Omdat ik het zelf
wilde weten.’
Tom Naegels

Marketing
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
eel media aanda t ver a t
Social media campagne
Online boekvoorstelling

N VOOR
€ 49,99

9 789401 478458

Marieke Van Delft

Reinder Storm

De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
€ 49,99 | september 2021
paperback met flappen | vierkleurendruk | 340 x 290 x 40 mm | 400 pp. | nur 686
isbn 978 94 014 7845 8 | Themacode: NHTP1, 1DDN

–

Nummer 1 in de Top 60 non-fictie (week 31 in 2019)

–

Van de hardback werden bijna 20.000 ex. verkocht!

–

Een standaardwerk voor elke geschiedenisliefhebber

Uit de pers
‘Een prachtig boek!’
Het Parool

‘Misschien wel het mooiste boek dat hier
ooit is besproken.’
Geschiedenis Magazine

Het prachtboek (...) is een fantastisch idee:
met zorgvuldig gekozen en afgebeelde
historische cartografie interessante episodes
uit het verleden van Nederland vertellen.’

Marieke van Delft is conservator Oude
Drukken van de KB | Nationale Bibliotheek
van Nederland.
Reinder Storm is conservator Cartografie,
Geografie en Reizen bij de afdeling
Bijzondere Collecties van de Universiteit
van Amsterdam.
Peter van der Krogt is Jansonius-conservator
aan de Universiteit van Amsterdam.
Bram Vannieuwenhuyze is bijzonder hoogleraar Historische Cartografie aan de
Universiteit van Amsterdam.

««««« De Standaard

Het boek is prachtig vormgegeven, de
informatie uitgebreid en leerzaam. Het formaat
is groot genoeg om de kaarten in detail te
kunnen bestuderen en jezelf heel wat uurtjes
plezier te bezorgen.’
Alles is Geschiedenis

‘Een honderdtal topstukken is samengebracht
in een prachtboek, om heerlijk door de geschiedenis te zwerven.’
es

iedenis

Marketing
–
–

Social media campagne
www.nederlandinoudekaarten.nl
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Succestitel De geschiedenis
van Nederland in 100 oude
kaarten nu als paperback

9 789401 477703

Steven Van Hecke & Kamiel Vermeylen

Waarom Europa? Kleine geschiedenis van een groot project
€ 29,99 | oktober 2021
paperback | 240 x 170 x 15 mm | ca. 240 pp. | nur 680/697
isbn 978 94 014 7770 3 | Themacode: JPA, NHD

–

Toegankelijke geschiedenis van de Europese Unie

–

Een antwoord op veelgestelde vragen

–

Verbindt actualiteit en verleden

Waarom is er nog steeds geen Europees leger?
Waarom vinden we het vanzelfsprekend dat
we met de euro betalen? En waarom willen de
Britten een eigen koers varen?
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Geschiedenis

Kleine geschiedenis van
een groot project

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en
vergelijkende politiek aan de KU Leuven.
Kamiel Vermeylen is journalist bij Knack,
gespecialiseerd in Europese politiek.

Het Europa dat we vandaag kennen, is het
resultaat van keuzes van beleidsmakers door de
jaren heen. Intussen werkt de Europese Unie
in op talloze domeinen en oefent ze elke dag
een grote invloed uit op het leven van haar
burgers. Dat resultaat van jarenlange en steeds
verder uitdijende integratie is er echter niet
zonder slag of stoot gekomen, noch is het een
voorlopig eindpunt zonder controverse. Hoe
moet of kan het verder met de EU?
Dit boek toont het waarom van de Europese
Unie aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen, bekende hoofdrolspelers en de wijze
waarop cruciale keuzes werden gemaakt. Want
wat eerder en elders is beslist, werkt door tot op
vandaag.

Marketing
–

–
–
–

Geschikt voor opleidingen Politieke
Wetenschappen, Journalistiek,
Geschiedenis, Communicatie en
Economie
Lezingen mogelijk vanaf najaar 2021
@VanHeckeSteven, @kmlvrmln
Boeklancering i.s.m. KU Leuven,
Fonds involvEU

9 789401 476768

Hans Van Dyck

Het orakel van de bosnimf Van vlinders en mensen
€ 22,99 | juni 2021
paperback | 240 x 155 x 26 mm | ca. 304 pp. | nur 432
isbn 978 94 014 7676 8 | Themacode: WN, WNCN, PS, PSAF | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Het langverwachte boek van een gepassioneerd verteller
en eminent kenner van de natuur

–

Over de passie voor wetenschap en de zoektocht om
biologische complexiteit te ontrafelen

–

Hoe doorgedreven studiewerk van vlinders leidt tot inzicht
van het leven op onze planeet

Dit is een fascinerend verhaal over vlinders. Van
de functies van de kleuren op hun vleugels tot
de mobiliteitsproblemen die ze ervaren. Van de
hongersnood waarmee ze kampen in landschappen op mensenmaat tot de analyse van wie de
winnaars en verliezers zijn in tijden van klimaatverandering.
Maar dit boek gaat ook over mensen. Van Dyck
verweeft zijn eigen metamorfose van vlinderjongen tot vlinderprofessor in zijn relaas. Het is
een verhaal over verwondering en passie voor
wetenschap. Over ingenieurs die geïnspireerd
raken door vlinders voor technologische ontwikkelingen tot kunstenaars die door hun kleuren
en wonderlijke metamorfose in vervoering
raken. Het brengt ons uiteindelijk bij een fascinerende vlinderparadox’: krijg je door gebiologeerd in te zoomen op deze kleine diertjes een
bredere kijk op het leven op onze planeet?
Vooral de studie van een bijzondere vlinder
het bont zandoogje of Pararge aegeria – loopt
als een rode draad door het werk van Van
Dyck. Aegeria’ verwijst naar een profetische
bosnimf uit de Romeinse mythologie, beschermgodin van Rome, die haar man, koning Numa
Pompilius, voorzag van wijze raad. Erg van
toepassing op de titel van dit boek.
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Wetenschap

Vlinderprofessor
Hans Van Dyck over wat
vlinders ons vertellen

Hans Van Dyck is bioloog. Hij behaalde in 199
zijn PhD-proefschrift over gedragspatronen
bij vlinders. Sinds 2004 leidt hij als professor gedragsecologie en natuurbehoud zijn
eigen onderzoeksgroep aan het Earth &
Life Institute van de UCLouvain (Louvainla-Neuve). Van Dyck is een veelgevraagd
spreker, zowel voor een professioneel als
breed publiek. Van Dyck schrijft geregeld
opiniestukken (De Standaard, De Morgen)
en sinds 2015 schrijft hij maandelijks een
rubriek voor het magazine
eten
schap. Hij vertelt geregeld over dieren,
klimaat en biodiversiteit op radio en
televisie.

Voor de lezers van
Wat bomen ons vertellen
€ 22,99 | isbn 978 94 014 6675 2

Marketing
–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
eel media aanda t ver a t
Aandacht voor het boek tijdens
de vlindertelling van 4 tot 26 juli
Social media campagne
Online boekvoorstelling

9 789401 476157

Kenan Akyil

Baardman Op zoek naar mijn geschiedenis
€ 21,99 | augustus 2021
paperback | 210 x 140 x 19 mm | ca. 224 pp. | nur 688/740
isbn 978 94 014 7615 7 | Themacode: DNBA, JBFH, 1DDB, 1DTT | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een bijzondere getuigenis over migratie, integratie en
samenleven

–

Bij een aanslag van IS verloor Kenan Akyil zijn broer,
zijn grootvader raakte verlamd na een ongeval

–

Als eerbetoon schrijft hij een verhaal over wortels,
verlies en hoop dat niemand onbewogen zal laten

In dit boek gaat Kenan Akyil op zoek naar zijn
geschiedenis. Alles begon bij Baardman. Om aan
de diepe armoede te ontsnappen, komt Mükremin Akyil in de jaren 1960 als mijnwerker vanuit
Turkije naar België. Kenan reist zijn grootvader
achterna en beschrijft de smeltkroes van culturen in de Limburgse cités. De integratie verliep
er niet altijd even gemakkelijk en de gevolgen
werken tot vandaag door.

97
Geschiedenis/Actualiteit

Het pakkende verhaal van
drie generaties Turkse Belgen

Kenan Akyil (1990) groeide op in het Limburgse
Houthalen-Helchteren. Als eerste van de
familie ging hij naar de universiteit. Hij
studeerde internationale en vergelijkende
politiek aan de KU Leuven en was daarna
parlementair medewerker bij Meryame Kitir.
Nu is hij actief als afdelingscoach van sp.a
Limburg.

Dan slaat het noodlot toe. In korte tijd moet
de familie tot driemaal toe onnoemelijk verlies
verwerken, zoals op Nieuwjaardag 201 , wanneer
Kenans broer Kerim om het leven komt bij een
terreuraanslag in een discotheek in Istanboel.
Datzelfde jaar raakt opa verlamd bij een autoongeval. Nooit miste hij een gebed, maar nu kan
hij alleen nog met zijn ogen bidden. In mei 2020
overlijdt hij door een complicatie die tijdens de
coronacrisis niet snel genoeg behandeld kan
worden.
Baardman is het hartverscheurende verhaal
van een Limburgse mijnwerkersfamilie en een
authentieke getuigenis over drie generaties
Turkse Belgen.

Marketing
–
–

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

9 789401 476775

Erik Bruyland

Kobalt blues

e ondermijning van ongo

0 2020

€ 29,99 | mei 2021
paperback | 240 x 170 x 32 mm | ca. 368 pp. | nur 688/692
isbn 978 94 014 7677 5 (NL), isbn 978 23 902 5163 7 (FR)
Themacode: NHH, 1HFJZ, 1DDB, 3MP, 3NR | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Na Rood rubber van Dani l Vangroenweghe legt
Erik Bruyland de wantoestanden bloot die plaatsvonden
n 1960

–

Een scherpe aanklacht tegen de roof van de Congolese
grondstoffen, terwijl de bevolking crepeert

–

Een belangrijke bijdrage aan het Congodebat: over de rol en
verantwoordelijkheid van België in de postkoloniale periode

Journalist Erik Bruyland richt zich in Kobalt
blues op de postkoloniale geschiedenis van zijn
geboorteland Congo. De vervlogen dagen van
de Belgische kolonisator verglijden er in taferelen van slavenarbeid in de mijnen van Katanga.
Waarom is een rijk land toch zo arm?
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Erik Bruyland is geboren in Congo en leidde
tot midden jaren 1980 het familiebedrijf in
de mijnstad Kolwezi. Daarna was hij buitenlandredacteur en hoofdredacteur bij het
economische weekblad Trends. Hij publiceert nog regelmatig stukken over Congo,
geopolitiek en internationale handel.

Via gedreven onderzoeksjournalistiek beschrijft
Bruyland hoe opportunisten en speculanten als
aasgieren op de Congolese bodemrijkdommen
duiken. Hij ontrafelt de financi le en economische carrousels en de geopolitieke combines
die leiden tot de tragedie van Kobalt blues: het
blauwe goud vloeit weg naar offshorebedrijven,
het zwarte zweet gutst weg voor niets. En dat
om onze honger naar smartphones en accu’s te
stillen.
Een messcherpe analyse van de economische
en politieke teloorgang van Congo, waarin als in
een spiegel steeds de dubieuze rol en verantwoordelijkheid van de voormalige Belgische
kolonisator opdoemt.

Marketing
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Eind mei worden de resultaten
van de Belgische parlementaire
Congocommissie verwacht.

Geschiedenis/Actualiteit

De Panama Papers van
Congo: waarom een rijk land
toch zo arm is

9 789401 476119

Marc Van de Looverbosch

De wereld waarvan wij droomden
Zeven jaargenoten blikken terug en vooruit
€ 21,99 | september 2021
paperback | 210 x 140 x 20 mm | ca. 224 pp. | nur 740/686
isbn 978 94 014 7611 9 | Themacode: JB, NH, 1DDB, 1DDB-BE-FAA | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Tijdens zijn studies ontmoet de auteur zes vrienden die later
een belangrijke maatschappelijke rol zullen spelen

–

Marc Van de Looverbosch in gesprek met Bea Cantillon,
Mieke Vogels, Patrick Janssens, Johan Van Hecke,
Bernard Bulcke en Guy Van Habberney

–

Een origineel tijdsdocument over de dromen van de
generatie 1970 en waar we vandaag staan

In 19 4 spoelen enkele studenten aan op de niversitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen
( FSIA) voor hun kandidaturen Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze kennen elkaar totaal
niet, maar worden er gekneed en gevormd bij de
jezuïeten, wat een onuitwisbare stempel drukt
op hun verdere carrière.
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Marc Van de Looverbosch was twintig jaar
wetstraatjournalist voor de openbare
omroep VRT. Hij schreef de bestseller
De wissel van de macht waarvan later ook
de succesvolle gelijknamige Canvasreeksen
werden gemaakt.

Ze beleven de nadagen van mei ’68. Er is hoop
op vernieuwing en verandering, oude systemen
kraken in hun voegen. De eerste milieubewegingen ontstaan en de seksuele revolutie bloeit
open. Bijna 50 jaar later zoeken ze elkaar weer
op. Welke idealen koesterden ze en wat is ervan
geworden? En welke toekomst wensen zij voor
de jongeren van vandaag?
Marc Van de Looverbosch praat daarover met
Bea Cantillon, hoogleraar en armoedespecialist;
Bernard Bulcke, journalist en oud-woordvoerder
van Karel De Gucht Guy Van Habberney, economisch adviseur Amerikaanse ambassade; Patrick
Janssens, oud-voorzitter SP.A en oud-burgemeester Antwerpen Mieke Vogels, oud-minister
van Welzijn, oud-partijvoorzitter Groen Johan
Van Hecke, oud-voorzitter CVP en oud-E parlementslid Open VLD.

Geschiedenis/Actualiteit

Marc Van de Looverbosch
over hoe zijn generatie uitkeek
naar een betere wereld

‘Ik heb bij al mijn jaargenoten een sterke
gedrevenheid gevoeld om te vertellen
waar ze in geloven, wat er gelukt is in
het leven en wat hen ontgoocheld heeft.’
Marc Van de Looverbosch

Marketing
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.

9 789401 478489

Eric Van Rompuy

Rebel met een missie

0 jaar strijd aar politi us

€ 24,99 | mei 2021
hardcover | 210 x 140 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 697
isbn 978 94 014 7848 9 | Themacode: DNBH1, 1DDB | E-BOEK BESCHIKBAAR

De memoires van
Eric Van Rompuy,
40 jaar strijdbaar politicus
Eric Van Rompuy is een van de markantste politieke
persoonlijkheden van de voorbije decennia

–

Eerlijke en scherpe terugblik op 40 jaar Vlaamse,
Belgische en Europese politiek

–

Met een blik naar morgen: moet er nog een nieuwe staatshervorming komen? Wat is de toekomst van de CD V?

Eric van Rompuy was meer dan veertig jaar
actief in de politiek, op lokaal, Vlaams, federaal
en Europees niveau. In 19 stapte hij in de politiek als nationaal voorzitter van de CVP-jongeren. Een rol die de rebelse Van Rompuy enthousiast op zich nam. Zo fulmineerde hij tegen de
anomalie n van het Egmontpact: Andr Cools
noemde hem le amand arrogant’ en Antoinette
Spaak smeekte Leo Tindemans: Faites-le taire!’
Maar Eric zweeg niet en zorgde mee voor de val
van de eerste regering-Martens.
In de jaren 1980 zetelde hij o.a in het Europees
parlement en vanaf 1991 mocht hij de CVPfractie voorzitten in de Vlaamse Raad. In 1995
werd hij daarvoor beloond met de ministerpost
voor Economie, KMO, Landbouw en Media. Hij
stimuleerde de Vlaamse economie naar rendabele innovatieve ondernemingen en hervormde
de stramme BRTN tot de huidige VRT.
Zijn gloriejaren in de Kamer beleefde hij vanaf
2014 tot zijn pensioen in 2019. Hij werd voorzitter van de prestigieuze commissie Financiën, waar hij een groot criticus werd voor de
bevoegde N-VA-minister Van Overtveldt en de
regering-Michel.

Geschiedenis/Actualiteit

–
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Eric Van Rompuy, broer van Herman, is doctor
in de economie en was meer dan 40 jaar
politicus voor CD V. Sinds 2005 schrijft hij
een van de meest gelezen politieke blogs
onder de titel Be Free.

‘Mijn pad was hobbeliger en gevaarlijker dat dat van mijn broer. Ik ging
mijn eigen weg. I dit it my way. Ik ben
niet de man van de rustige vastheid,
maar Herman gaf mij wel één goede
raad nadat ik geen minister werd in de
regering-Leterme: BE FREE!’
Eric Van Rompuy

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.
eel media aanda t ver a

t

9 789401 477345

Ewald Pironet

Micha l Van Droogenbroeck

Investeren in de eerste helft van je leven Hoe je de fundamenten
legt voor een (bijna) zorgeloos leven en een (flink) spaarpotje
€ 24,99 | september 2021
paperback | 240 x 155 x 25 mm | ca. 320 pp. | nur 740
isbn 978 94 014 7734 5 | Themacode: KFF, VSB | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Over hoe je bouwt aan een (bijna) zorgeloos leven en
een ( ink) spaarpotje

–

Sinds corona beginnen opvallend meer jonge mensen
te investeren

–

Het allesomvattende boek waar iedereen tussen
15 en 51 jaar naar uitkijkt

Voor alles is er een eerste keer. Dat geldt ook
voor financi le zaken. Denk maar aan je eerste spaarboekje (is dat nog wel iets waard?), je
eerste loon oe onder andel je en at doe je er
mee?), je eerste belastingaangifte (waar moet je
op letten?), je allergrootste aankoop, een woning
(of toch eerst huren?), je eerste vaste partner
(welke afspraken maak je?), je eerste kind (wat
kost en levert die kleine koter op?), je eerste
stapjes op de beurs (of toch beter bitcoins?),
enzovoort.
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Actualiteit/Geldzaken

Van Droogenbroeck Pironet
schrijven prequel van hun
bestseller over investeren

Ewald Pironet (1961) is senior writer economie
en financi n bij het weekblad Knack. Hij
startte zijn carrière bij NRC Handelsblad.
Van 198 tot 1992 was hij redacteur bij
Trends en van 1992 tot 200 werkte hij bij
e inan ieel
onomis e ijd.
Micha l Van Droogenbroeck (19 8) is financieel journalist bij de VRT. Van 201 tot
juni 2020 presenteerde hij op Radio 1 het
actualiteitsprogramma De Ochtend. Voor
HLN schreef hij regelmatig bijdragen over
de meest courante geldvragen.

In dit vlot leesbare en goed gedocumenteerde
boek bundelen Ewald Pironet en Micha l Van
Droogenbroeck alle informatie om je financi le
leven te organiseren. Want vermogensopbouw
begint al op jonge leeftijd. Praktisch en concreet, met heldere principes en sprekende
getuigenissen van bekende Vlamingen. Een
essentiële handleiding voor wie verstandig wil
investeren in de eerste helft van zijn leven.

NIE WE EDITIE

15.000 ex. verkocht!

Van dezelfde auteurs
Investeren in de tweede helft van je leven
€ 24,99 | isbn 978 94 014 7859 5

‘Uitstekend boek’
Humo

‘Een praktische en toegankelijke gids’
Libelle

‘Een antwoord op de vragen waar
menig 40- en 50-plusser mee zit’
Het Nieuwsblad

Marketing
–
–
–
–

De auteurs zijn beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Social media campagne
De auteurs hebben samen
27.000 volgers
Grote boekvoorstelling bij lancering

Het Stijn Streuvelsjaar 2021 zet het dubbeltalent Streuvels
in de kijker: getalenteerd schrijver n begenadigd fotograaf.
Een greep uit het programma:
–
–
–
–
–
–

Erfgoeddag in het teken van Het leven en de dood in de ast (25-26/04/21)
Literaire wandeling rond De Teleurgang van de Waterhoek (06/21)
Creatieopdracht Bieke Depoorter (Lijsternest 18/06 26/09/21)
Tentoonstelling Inzichten’ (werktitel) (Letterenhuis 11/09 31/12/21)
Radioreeks en podcast (Klara begin 10/21)
Theatervoorstelling (Stijn Streuvelsgenootschap i.s.m. Stad Kortrijk 10/21)

–

Op 3 oktober 2021 is Stijn Streuvels, die zijn werk ook
bij Lannoo publiceerde, 150 jaar geboren

–

Uitgebreid herdenkingsprogramma rond het Letterenhuis
(Antwerpen) en het Lijsternest (Ingooigem)

–

Met nieuwe covers van Gert Dooreman en
moderne houtsnedes van Gerda Dendooven

In het kader van de herdenking van de 150ste
geboortedag van de Vlaamse klassieke auteur
Stijn Streuvels, brengt Lannoo een selectie van
vijf romans opnieuw op de markt, in de oorspronkelijke taal, maar met een moderne spelling.
Streuvels, die in 1965 werd voorgedragen voor de
Nobelprijs literatuur, blijft ook vandaag verrassen
met zijn barokke taal en zijn tijdloze thema’s.

Stijn Streuvels (18 1-1969) was een van de
grootste en meest vernieuwende Vlaamse
schrijvers. Hij schreef tussen 1899 en zijn
dood in 1969 vooral naturalistische romans,
novelles en toneelstukken, waarin hij het
Vlaamse dorpsleven als geen ander wist te
doorgronden.

9 789401 478243

Stijn Streuvels

Het leven en de dood in de ast
€ 1 ,99 | juni 2021

hardcover | 210 x 140 x 13 mm | ca. 104 pp. | nur 301 | isbn 978 94 014 7824 3
Themacode: FBC, 1DDB-BE-F | E-BOEK BESCHIKBAAR

€ 19,99 | juni 2021

210 x 140 x 25 mm | ca. 248 pp.
isbn 978 94 014 7825 0
E-BOEK BESCHIKBAAR

€ 1 ,99 | juni 2021

210 x 140 x 19 mm | ca. 176 pp.
isbn 978 94 014 7827 4
E-BOEK BESCHIKBAAR

9 789401 478281

9 789401 478274

De blijde dag

9 789401 478267

9 789401 478250

Langs de wegen
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De teleurgang van
de Waterhoek
€ 22,99 | juni 2021

210 x 140 x 35 mm | ca. 360 pp.
isbn 978 94 014 7826 7
E-BOEK BESCHIKBAAR

De vlaschaard
€ 22,99 | juni 2021

210 x 140 x 34 mm | ca. 348 pp.
isbn 978 94 014 7828 1
E-BOEK BESCHIKBAAR

Cadeau

150 jaar Stijn Streuvels:
vijf klassiekers opnieuw
beschikbaar

Persoonlijke
groei

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘De toekomst is altijd onzeker en
onvoorspelbaar. Je kunt je door
vrees laten verlammen of zélf aan
een nieuwe en betere toekomst werken.
Met Hooptimisme van Leo Bormans
‘Hoeoptimisme
hard dat ook klinkt, je hebt die
en een dosis realistisch
eerste dode nodig om de politiek
ben je al ink op weg.’wakker te schudden.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Anne Haegeman, fondsredacteur

Marketing
–
–

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

MENSENKENNIS
VOOR BEGINNERS
Mentalist Timon Krause
toont hoe ook jij
gedachten kunt lezen!

‘Met dit boek wil ik de lezer helpen
om zijn medemens en zichzelf
beter te begrijpen, beter te leren
communiceren én zich te beschermen
tegen charlatans die cold reading
misbruiken.’
Timon Krause

9 789401 477277

Timon Krause

Mensenkennis voor beginners
€ 19,99 | september 2021
paperback | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 7727 7 | Themacode: VSP | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

De jonge Duits-Nederlandse Timon Krause toert al jaren
met een uiterst succesvolle theatershow waarin hij laat zien
hoe gemakkelijk het is om mensen te lezen’

–

Dit boek legt bloot hoe voorspelbaar ons gedrag is

–

Voor de liefhebbers van Mindf*ck

De jonge Duits-Nederlandse Timon Krause toert
al jaren met een uiterst succesvolle theatershow waarin hij laat zien hoe gemakkelijk het is
om mensen te lezen’ zonder enige voorkennis
over hen te hebben. Het bijzondere is: dat blijkt
helemaal niet zo moeilijk te zijn. Wij mensen zijn
nu eenmaal heel erg voorspelbaar.
In dit boek deelt de jonge mentalist zijn geheimen. Hoe win je snel iemands vertrouwen? Hoe
weet je of iemand aan het liegen is? En hoe kun
ook jij iemands gedachten leren lezen? Kortom:
hij toont je hoe de trukendoos van een mentalist
ook in het dagelijks leven best handig kan zijn!

De 26-jarige Timon Krause is een allround
talent: hij studeerde filosofie in Leiden, studeerde af aan de Academie voor Kleinkunst
in Schevening, was een van de finalisten
in olland s got talent in 20 7 en kreeg in
2016 de titel van Best European Mentalist’.
Al vanaf zijn twaalfde is hij gefascineerd
door mind games en cold reading. Tegenwoordig demonstreert hij deze technieken
tijdens lezingen en theatershows.

Marketing
–

–
–
–

‘Cold reading leert ons drie dingen: hoe
vergelijkbaar wij mensen allemaal zijn,
hoe we een gevoel van empathie kunnen creëren bij onze gesprekspartners
en hoe we onszelf en onze medemensen
beter kunnen leren begrijpen.’
Timon Krause
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Populaire wetenschap

Mentalist Timon Krause
laat je in zijn trukendoos
kijken

–
–
–
–
–

Vlak voor verschijning een unieke
livestream om kennis te maken met
Timon Krause en zijn boek
Vooruitboekjes & poster beschikbaar
voor retail
Uitgebreide publiciteitscampagne in
Nederland en België
Timon Krause is beschikbaar voor interviews en lezingen in de boekhandel.
Voorpublicaties mogelijk & tailor made
content voor media beschikbaar
itge reide in uen er ampagne in
Nederland & België
Grote social media campagne
timonkrause (35,2K volgers)
www.timonkrause.com/en/timon

9 789401 478298

Leo Bormans

Hooptimisme

00 sleutels voor een oopvol leven

€ 12,50 | mei 2021
hardcover | 190 x 125 x 10 mm | ca. 112 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 7829 8 | Themacode: VS, JMAP | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een inspirerend verhaal over de kracht van hoop en optimisme

–

Met elk van de 100 hints leer je doelen te stellen,
wegen te vinden en eigenaar te zijn van je leven

–

In december 2020 volgden meer dan 1000 mensen het
webinar Hooptimisme van Leo Bormans

We horen het woord hoop’ tegenwoordig bijna
elke dag, in uiteenlopende situaties. Nooit
eerder beseften we hoe belangrijk dat begrip in
ons denken en doen is. Toch wisten we tot voor
kort weinig over dit mechanisme. En wat blijkt?
Hoop is een keuze. Hoop is de bron van succes,
kracht en geluk. Het valt niet helemaal samen
met optimisme. Als hoop de bron is, is optimisme de richting.

Leo Bormans is onderzoeker en auteur van
internationale bestsellers als The World
Book of Happiness, The World Book of Love
en The World Book of Hope. In dat laatste
boek vind je meer dan honderd uitgebreide
wetenschappelijke onderzoeken en hun
besluiten, waarvan dit boek een beperkte
selectie biedt.
Meer op www.theworldbookofhope.com

In dit boek verkennen we de mogelijkheden om
op verschillende domeinen meer hoopvol in het
leven te staan. Die houding levert alleen maar
voordelen op voor iedereen. Ook en vooral nu
de tijden en de toekomst wankel en onzeker
zijn. Want waar hoop is, is leven.

In dezelfde reeks
20 wegen naar geluk
€ 8,50 | isbn 978 94 014 3548 2
Meer dan 20.000 ex. verkocht

‘De tijden en de toekomst zijn onzeker,
maar dat het antwoord in een gedeelde
verantwoordelijke en hoopvolle houding
zit, is een troostende en inspirerende
zekerheid voor ons allemaal.’
Leo Bormans
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Persoonlijke groei

Cadeauboekje voor
iedereen die je een hart
onder de riem wilt steken

Marketing
–

–

Leo Bormans geeft een hele
reeks webinars over Hooptimisme
in Vlaanderen en Nederland.
Social media campagne via
Lannoo en Leo Bormans

9 789401 478137

Manu Keirse

Anders leven Pleidooi voor een humanere en
meer verbonden samenleving
€ 19,99 | juni 2021
paperback met flappen | 210 x 140 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 770/740
isbn 978 94 014 7813 7 | Themacode: JHB, VFJ | E-BOEK BESCHIKBAAR

Het nieuwe boek van
bestsellerauteur
Manu Keirse
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Persoonlijke groei

–

Een bevlogen pleidooi voor een nieuwe manier van leven,
met meer ruimte voor verbinding en kwetsbaarheid

–

Inspirerende lectuur voor iedereen die wil bouwen aan een
zorgzamer en duurzamer toekomst

–

Manu Keirse is een zeer gewaardeerd en veelgevraagd
spreker in Vlaanderen en Nederland

Als Manu Keirse terugkeert naar het dorp van
zijn jeugd, merkt hij hoe anders we leven dan
toen. En gelukkig maar, want we zijn een stuk
vrijer dan vroeger en de vele voordelen van de
pijlsnelle technologische vooruitgang zijn niet
te ontkennen. Maar onze huidige manier van
leven eist ook zijn tol. Ons sociaal weefsel rafelt
uit, de vereenzaming neemt toe en mensen
voelen zich niet altijd meer als mens gezien.
Bovendien wachten ons belangrijke nieuwe
uitdagingen, zoals de vergrijzing en verhoogde
zorgbenodigdheden van ouderen.

– prof. dr. em. manu keirse

www.lannoo.com

Helpen bij verlies en verdriet in tijden van corona

‘De covid-19 pandemie hee zich als een angstgolf over de hele wereld
verspreid. Dat hee ingrijpende gevolgen voor de samenleving en het
persoonlijke leven van heel veel mensen. In dit boek wil ik mij richten
tot iedereen die wil meewerken aan een meer humane samenleving, om
samen na te denken hoe wij anders met leven en leeijd willen omgaan.
Ik hoop je een bredere kijk op covid te geven, anders dan het dagelijkse
verhaal van grafieken en abstracte cijfers, waaruit de mens soms bijna
weggevaagd lijkt. Ik richt me tot verschillende lezersgroepen: de brede
samenleving, waarin mensen zoeken naar alternatieven voor rechtstreeks
contact; de zorgverstrekkers, die gemaskerd en onder grote stress tot het
uiterste gaan om bovenop hun deskundige zorg ook nog de weggevallen
sociale ondersteuning van familieleden op te vangen; de virologen, die
met bewonderenswaardige inzet covid op het biologische vlak bestrijden;
en de beleidsmensen en de politieke leiders, die zich voor een nieuwe en
bijzonder moeilijke verantwoordelijkheid geplaatst zien.’

MANU KEIRSE

In een heel verhalende stijl verbindt Manu verleden en heden om tot een nieuwe grond voor
het samenleven met anderen te komen. Aan de
hand van drie basisthema’s anders oud worden, anders ziek zijn en anders sterven gaat
hij op zoek naar een nieuw mensbeeld, met meer
ruimte voor kwetsbaarheid en verbinding.

Prof. dr. Manu Keirse is klinisch psycholoog,
doctor in de geneeskunde en de specialist
in Belgi en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat.
Zijn boeken zijn stuk voor stuk bestsellers
en werden in vele talen vertaald.

MANU

KEIRSE

Helpen
bij verlies en
verdriet
in tijden
van corona

Een gids voor het beleid
en de burger

OM.indd Alle pagina's

‘Je kunt het probleem alleen maar zinvol
oplossen door de mens niet alleen als
een puur biologisch wezen te zien, maar
als iemand met een beleving, iemand
die op zoek is naar zin en betekenis en
zich ontplooit in verbinding. We hebben
meer dan ooit behoefte aan nieuwe
grond voor onze identiteit en onze
samenleving.’
Manu Keirse

19/01/2021 14:18

Van dezelfde auteur
Zie de mens | Meer dan 7500 ex. verkocht
€ 17.99 | isbn 978 94 014 1790 7
Helpen bij verlies en verdriet in tijden van corona (POD)
€ 14.99 | isbn 978 94 014 7758 1

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en lezingen.
(Online) boekvoorstelling

9 789401 476256

Luc Swinnen

Activeer je nervus vagus Een revolutionair antwoord op stressen angstklachten, trauma en een verminderde immuniteit
€ 21,99 | juni 2021
paperback met flappen | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 7625 6 | Themacode: VFJS, VFJP, MKPB | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Het eerste breed toegankelijke boek over de
polyvagaaltheorie, een revolutionair antwoord op
stress, angstklachten en trauma

–

Inclusief uitgebreid praktisch deel met tips en
oefeningen

–

Luc Swinnen is een veelgevraagd expert in de media

Lange tijd zochten we het antwoord op stressen angstklachten in onze hersenen. Recent
onderzoek toont dat we verder moeten kijken
dan dat. Cruciaal is de nervus vagus (de
zwervende hersenzenuw’), die door je hele lijf
loopt en contact heeft met al je organen. Geen
wonder dat je stress en angst in je hele lijf kunt
voelen. Het goede nieuws is: je kunt via diezelfde nervus vagus ook positieve boodschappen
aan je lijf geven. Verbinding maken met anderen
is daarvoor cruciaal.

Dr. Luc Swinnen is een internationaal erkende
expert op het vlak van stress en burn-out.
Hij weet als geen ander wetenschappelijke inzichten te vertalen naar een breed
publiek. Van zijn boeken werden al vele
tienduizenden exemplaren verkocht.

Dit inzicht ligt aan de basis van de baanbrekende polyvagaaltheorie van de Amerikaanse
neuropsychiater Stephen W. Porges. Stressexpert Luc Swinnen vertaalt zijn inzichten naar
heel concrete handvatten die de nervus vagus
positief stimuleren. Zo kun je stap voor stap je
veerkracht versterken en stressgerelateerde
klachten een halt toeroepen.

Van dezelfde auteur
Rust voor je brein | derde druk
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6593 9
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Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Social media campagne

Persoonlijke groei

Waarom stress niet alleen
tussen onze oren zit

9 789401 478106

David Dewulf

Anders omgaan met boosheid
De weg van mindfulness, compassie en verbondenheid
€ 15,99 | juni 2021
hardcover | 175 x 135 x 15 mm | ca. 160 pp. | nur 770
isbn 978 94 014 7810 6 | Themacode: VSPD, JM | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een verfrissende kijk op boosheid, gebaseerd op inzichten
uit mindfulness, compassie en geweldloze communicatie

–

Met acht gratis meditatiedownloads

–

Het eerste deel in een nieuwe reeks van David Dewulf over
onze basisemoties: boosheid, angst en verdriet

Boosheid hoort bij het leven. Het is een emotie
die toont dat er aan een behoefte niet is voldaan en die aanzet tot actie en verandering.
Maar het kan ook een destructieve emotie zijn,
die zorgt voor verbittering, verharding en langdurige woede.
David Dewulf toont in dit boek hoe je boosheid om kunt buigen tot een positieve kracht.
Thema’s die aan bod komen zijn waarden en
waardigheid, persoonlijke kracht, luisteren, mild
confronteren bij con icten en vergeven.

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 samenleving. Hij schreef verschillende bestsellers
over mindfulness en compassie.

Aan de hand van praktische oefeningen en tips
leer je boosheid bij jezelf te herkennen, er de
juiste aandacht aan te geven en op een constructieve manier te gebruiken.

Van dezelfde auteur
Mindful onderweg
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6082 8

121
Persoonlijke groei

Een mindful antwoord op
boosheid, woede en ergernis

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Social media campagne

9 789401 478113

Ilse Vande Walle

Haal het beste uit je kind
Growth mindset thuis en op school
€ 21,99 | september 2021
paperback | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 854
isbn 978 94 014 7811 3 | Themacode: VF , Y E | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Focus op groei is het nieuwe adagio in onderwijs en
opvoeding, maar hoe zet je dit concreet om in de praktijk?

–

Een toegankelijk basisboek voor ouders en leerkrachten,
vol tips en oefeningen

–

Ilse Vande Walle geeft al vele jaren workshops en lezingen
over de Growth Mindsettheorie

Het menselijk brein is voortdurend in ontwikkeling. Toch gaan we er al te vaak vanuit dat onze
intelligentie, talenten en capaciteiten vastliggen.
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. Zo’n
groeimindset zo blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerder zijn, fouten durven maken en meer
zelfvertrouwen krijgen.

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.

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!

‘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
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Marketing
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
www.coachingmindset.be
Social media campagne

Opvoeding

Basisboek over growth
mindset voor ouders en
leerkrachten

€ 10

9 789401 468909

Klaar Hammenecker

Wat elk kind nodig heeft

asi s voor kra
€ 10 | Actieprijs geldig van 4/05 tot 4/0 /21

paperback met flappen | 240 x 155 x 20 mm | ca. 232 pp. | nur 854
isbn 978 94 014 6890 9 | Themacode: VF | E-BOEK BESCHIKBAAR

tig ouders

ap

–

Dit boek maakt veel andere overbodig’

–

Grote of ine en online marketingcampagne

–

Lancering n.a.v. de Week van de Opvoeding
(16 mei tot 23 mei)

Klaar Hammenecker gaat in dit boek terug
naar wat de essentie van opvoeden is: kinderen
geven wat ze nodig hebben om uit te groeien
tot zelfredzame, veerkrachtige en liefdevolle
jongvolwassenen. Op basis van haar jarenlange
ervaring als kinderpsychologe reikt ze 5 opvoedbasics aan die in elke levensfase van je kind een
welkome basis zijn om op terug te vallen. Zo kun
jij op maat van jouw gezin en je eigen opvoedstijl jezelf n je kind in zijn kracht zetten, zodat
je kind kan uitgroeien tot de beste versie van
zichzelf. Want de beste ouders? Die maken zichzelf op termijn overbodig!
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Opvoeding

Lovend onthaald boek
van opvoedingsexpert
Klaar Hammenecker, nu
voor een scherpe actieprijs
Rika Ponnet

Klaar Hammenecker is kinderpsycholoog en
een veelgevraagd expert in de media. Ze
combineert het geven van scholing en
opleiding met werk in haar eigen praktijk
Weerkracht. In 2018 richtte ze Mamagement op, waarmee ze hardwerkende ouders
met opvoedingsstress wil bijstaan. Ze begeleidt achter de schermen de deelnemers
van Junior Bake Off en The Voice Kids.

‘Een helder en hands-on opvoedingsmodel, gebaseerd op onvoorwaardelijk
en krachtig ouderschap.’
Steven Gielis

Marketing
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews, lezingen en workshops.
Social media campagne via
Lannoo en Mama Baas
Webinarreeks rond opvoeding
Overzichtsfolder opvoedingstitels
04305 (BE), isbn 541 05 749 1554 2 (NL)

‘Ouderschap. Klaar schreef er een
pertinent, ontschuldigend en nuchter
boek over. Geworteld in zoveel ervaring,
als kinderpsychologe én mama. Ja, dit is
het zoveelste boek over opvoeden in een
lange rij. Maar het maakt veel andere
overbodig.’
Rika Ponnet

‘De handleiding voor het ouderschap
bestaat niet, maar dit boek komt aardig
in de buurt.’
Lobke Gielkens

9 789492 873040

Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof

Liese Missinne

Bijna alles wat je moet weten over psychologie
Voor wie kinderen en jongeren opvoedt
€ 22,99 | augustus 2021
paperback | 240 x 170 x 19 mm | ca. 304 pp. | nur 770/840
isbn 978 94 928 7304 0 | Themacode: JSW, 4C | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Geen overbodige theorie, enkel bewezen succesrecepten

–

To the point en meteen bruikbaar in de praktijk

–

Meer dan 50.000 boeken verkocht

Over het opvoeden van kinderen en jongeren
is al veel geschreven. Maar hoe weten we wat
effectief bewezen is en werkt?
Dit boek verzamelt alle bewezen inzichten uit
de psychologie, gedragswetenschappen en
vele andere domeinen, om zo tot een bruikbaar
overzicht te komen over de ontwikkeling van
kinderen.
Hoe leren kinderen, hoe kun je ze motiveren en
hoe kun je hun gedrag individueel en in groep
vormen? Bijna alles wat je moet weten over
psychologie leert het je helemaal.

Pedro De Bruyckere doceert al meer dan
15 jaar onderwijspsychologie. Hij is verbonden aan de Arteveldehogeschool in
Gent en de Universiteit Leiden. Zijn werk is
internationaal bekend en in meerdere talen
uitgegeven.
Casper Hulshof is psycholoog en als docent
onderwijskunde verbonden aan de niversiteit Utrecht. Hij is een veelgevraagd
spreker over de rol van media en internet in
het hoger onderwijs.
Liese Missinne is onderwijskundige en lerarenopleider aan Arteveldehogeschool in Gent
voor toekomstige leraren secundair (of
voorgezet) onderwijs.

‘Als je Pedro De Bruyckere bezig hoort,
dan voel je passie. Hij geeft handige
tools waarmee de leraar concreet aan
de slag kan.’
Klasse

Marketing
Van dezelfde auteur
Met de kinderen alles goed
€ 19,99 | isbn 978 94 014 7293 7
Klaskit | € 19.99 | isbn 978 90 825 4226 4
Jongens zijn slimmer dan meisjes L
€ 24,99 | isbn 978 90 825 4220 2
Juffen zijn toffer dan meesters
€ 19,99 | isbn 978 94 928 7301 9
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Opvoeding

Basisboek voor iedereen
die kinderen en jongeren
opvoedt

–
–
–
–
–
–

@thebandb (17.000 volgers)
@casperhuls, @LieseMissinne
xyofeinstein.be
theeconomyofmeaning.com
onderwijskunde.blogspot.com
klaskit.com

9 789401 478120

Elke Keersmaekers

Emotionele intelligentie voor jongeren
€ 21,99 | september 2021
paperback | 240 x 155 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 854
isbn 978 94 014 7812 0 | Themacode: VF C1, Y E | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Emotionele intelligentie op maat van jongeren

–

Er is steeds meer vraag naar life skills in opvoeding
en onderwijs

–

Met concrete oefeningen en direct toepasbare tips

Om het te maken in het leven, is meer nodig dan
een goede taalvaardigheid, wiskundig inzicht en
technische skills. Goed kunnen omgaan met je
emoties bijvoorbeeld, optimistisch en hoopvol
in het leven staan of empathisch communiceren
zijn minstens even belangrijk.

Elke Keersmaekers is docente aan de Thomas
More Hogeschool en geeft daarnaast les
in het secundair onderwijs. Ze haalde de
nationale media toen ze op haar school
een keuzevak Emotionele intelligentie’
organiseerde.

Omdat ze vond dat deze life skills te weinig
aan bod komen op school, besloot Elke Keersmaekers een keuzevak Emotionele intelligentie’
in te richten op de school waar zij werkt. En met
succes: elk semester zit het vak helemaal vol.
In dit boek zet ze de verschillende bouwstenen
van emotionele intelligentie op een rijtje en
koppelt deze aan concrete tips en oefeningen.
Zo kun je samen met je tiener aan de slag om
zijn of haar veerkracht te versterken!

‘Alles gaat vandaag de dag sneller,
de prestatiedruk wordt groter en jongeren vergelijken zich meer met elkaar
– mede onder invloed van sociale
media. Met dit boek wil ik jongeren
meer over zichzelf en hun relatie met
anderen doen nadenken. Mijn ultieme
doel is om ze weerbaarder en veerkrachtiger te maken.’
Elke Keersmaekers
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Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Social media campagne

Opvoeding

Een praktische gids om
de veerkracht van je tiener
te versterken

9 789401 477673

Stijn Vanheule

Waarom een psychose niet zo gek is
Het verhaal achter hoop en herstel
€ 25,99 | september 2021
paperback | 230 x 150 x 17 mm | ca. 200 pp. | nur 895
isbn 978 94 014 7767 3 | Themacode: JM, MKL

Zijn we allemaal
een beetje gek?

131
Persoonlijke groei

–

Psychose, gewoner’ dan je denkt

–

Hoe voelt een psychotische beleving?

–

Toegankelijk met getuigenissen en voorbeelden
uit kunst en films

In een psychose staat de wereld op zijn kop:
onhoorbare stemmen uisteren verwarrende
boodschappen, de realiteit gedraagt zich
vreemd, en anderen lijken doordrongen van duistere bedoelingen. Lastig, zowel voor wie het zelf
meemaakt als voor betrokkenen. Maar wat is een
psychose nu echt? En hoe kunnen we er beter
mee omgaan?

Stijn Vanheule is professor klinische psychologie en psychoanalyse aan Universiteit
Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd
Lacan-kenner en expert op het vlak van
psychoses en psychiatrische diagnostiek,
en werkt als psychoanalyticus in een eigen
praktijk.

Dit boek brengt een unieke inkijk in de leefwereld
van personen met wanen, hallucinaties en andere
bevreemdende ervaringen. Aan de hand van vele
voorbeelden, inspirerende films en kunst, en
getuigenissen uit de eerste hand onderzoekt het
vragen als: Wat lokt psychoses uit? Waarom voelt
de wereld meestal gewoon aan? Wat kunnen we
leren van koppige creatievelingen die hun problematiek te boven kwamen? En tot slot: hoe helpen
we iemand uit een psychotische crisis?

Marketing
Van dezelfde auteur
Psychodiagnostiek anders bekeken
€ 24,99 | isbn 978 94 014 2122 5
Psychose anders bekeken
€ 39,99 | isbn 978 94 014 1067 0

–
–
–
–
–

Veelgevraagd spreker
Lezingen vanaf zomer 2021
Bekend uit de media
Stijn Vanheule
@StijnVanheule

9 789401 477680

Luk Dewulf

Ik kies voor mijn talent
Het basiswerk voor talent
€ 29,99 | mei 2021
paperback | 240 x 170 x 12 mm | ca. 168 pp. | nur 807/847
isbn 978 94 014 7768 0 | Themacode: JM, KJ

–

Feestelijke 25ste editie van de bestseller

–

Ontdek je talenten en benut ze ten volle

–

Test jezelf met de code via mytalentbuilder.com

Ik kies voor mijn talent is uitgegroeid tot hét
standaardwerk voor talent in de Lage Landen.
Doen waar je goed in bent’ is een garantie op
blijvende goesting in werken en leren, ook op
gevorderde leeftijd. Radicaal kiezen voor je eigen
talent is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit.
Deze herziene editie geeft je handvaten om
jouw unieke talentenprofiel te ontdekken en te
groeien als mens. Met de 39 talenten die Luk
Dewulf in dit boek benoemt, stel je zelf je profiel
samen.

Aan de slag met de toolboxes
Ik kies voor mijn talent toolbox
€ 49,99 | isbn 978 94 014 5165 9
Toolbox voor jong talent
€ 49,99 | isbn 978 94 014 5164 2

Marketing
–
–
–
–
–

Veelgevraagd spreker
Lezingen vanaf zomer 2021
@lukdewulf
kiezenvoortalent.be
mytalentbuilder.com
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Luk Dewulf is pedagoog, talent- en burnoutcoach. In zijn werk zoekt hij op alle
mogelijke manieren hoe hij kracht kan
losmaken en ontwikkelen bij individuen en
organisaties. Hij verdiepte zich in positieve
psychologie en talentontwikkeling en is
een veelgevraagd spreker in binnen- en
buitenland.

Persoonlijke groei

Bestseller. Meer dan
50.000 ex verkocht

9 789401 475549

Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen, Lily Deforce

Anton Stellamans

Wendbaar als het woelig wordt
Veerkracht als kompas voor jou en je team
€ 29,99 | september 2021
paperback | 240 x 170 x 12 mm | ca. 200 pp. | nur 808/860
isbn 978 94 014 7554 9 | Themacode: V, KJMB | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Een holistische en rijk geïllustreerde behandeling van
de thema’s welzijn en veerkracht

–

Leer in elke situatie onderscheiden wat van belang is
en er een zingevende betekenis voor te vinden

–

Boordevol voorstellen om zelf aan de slag te gaan

Als er iets is waar velen ultiem naar streven in
het leven, maar ook in onze organisaties en in
onze samenleving, dan is dit het gevoel van
vervulling en welzijn, van zingeving ook.
De uitdaging blijft zeker in de huidige
context om daarvoor een goed werkend en
betrouwbaar kompas te vinden. Eentje dat de
alsmaar snellere veranderingen kan doorstaan
en die onze veerkracht aanwakkert. Een instrument dat ons in elke omstandigheid hints geeft
om soepel te blijven navigeren op de golven van
verandering.

Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen,
Lily Deforce & Anton Stellamans zijn coaches
en trainers bij Ilfaro. Geïnspireerd door de
oplossingsgerichte methode, helpen ze
individuen, teams en organisaties om hun
eigen weg te vinden om het beste te maken
in een constant evoluerende wereld.

In dit boek laten we je kennismaken met dit
kompas om het toe te passen op drie niveaus:
het persoonlijke niveau, het team- of organisatieniveau en in de samenleving.

Marketing
–

Van dezelfde auteur
Vergroot de veerkracht
€ 24,99 | isbn 978 90 209 8329 6
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–
–

Kan gebruikt worden in opleidingen persoonlijke coaching,
organisatiecoaching, leiderschap en
management, agogiek, psychologie
en sociale wetenschappen
Ilfaro, @Ilfaro
www.ilfaro.be

Persoonlijke groei

Veerkracht voor jezelf
en je team

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Het is zo belangrijk om elke dag
opnieuw de juiste motivatie en energie
te vinden. Daarom staat Mijn energieplanner op mijn verlanglijstje. Het
enige dat je nodig hebt is 10 minuutjes
‘Hoe hard
klinkt, je hebt die
per dag om je batterijen
opdatteookladen.
eerste dode nodig om de politiek
Snel en praktisch dus.’wakker te schudden.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Charlotte Verstraeten, marketing manager

Marketing
–
–

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

9 789401 478212

Ine Maes

Mind & body: Stress Verminder stress dankzij meditatie,
ademhalingstechnieken en andere oefeningen
€ 15,99 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 170 x 210 x 13 mm | ca. 128 pp. | nur 860
isbn 978 94 014 7821 2 | Themacode: VS, VSPD, V M | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Verminder stress dankzij meditatie, ademhalingstechnieken
en andere oefeningen

–

itleg van experts, concrete tips en gevarieerde oefeningen

–

139

Met unieke podcasts met geleide meditaties

Een wereldwijde pandemie met lockdowns en
beperkende maatregelen zorgt al een hele tijd
voor veel onzekerheid. De stress bouwt zich
op, je slaapt slecht en hebt last van angst- of
paniekaanvallen. Mindful focussen op je lichaam
helpt om daarmee om te gaan.

Ine Maes maakte 22 jaar geleden voor het
eerst kennis met yoga. Sindsdien is het
onmisbaar in haar leven om innerlijke rust
te vinden. Ze is holistisch coach en heeft
een eigen yoga studio en coaching praktijk
Studio Hida in Antwerpen.

In het eerste boek van deze nieuwe reeks leer je
hoe je stress vermindert door meditatie, ademhalingstechnieken en andere oefeningen toe te
passen. Holistisch coach Ine Maes geeft concrete tips en reikt je uiteenlopende oefeningen
aan zodat je zelf kunt aanvoelen wat voor jou het
best werkt. Een psycholoog legt uit wat stress
met je lichaam doet. De prachtige foto’s, de
heldere beschrijvingen en de inspirerende quotes
maken er een mooi en praktisch boek van.
Bij elk deel in de reeks hoort ook een exclusieve
podcast met geleide meditaties.
De onderwerpen angst, paniek en slaap komen
in volgende delen aan bod.

Van dezelfde auteur
Zenparents
€ 24,99 | isbn 978 94 014 7447 4

Marketing
‘Door ons brein te leren focussen, bijvoorbeeld op de ademhaling, kunnen we
een deel van de angst, slapeloosheid of
zelfs het aantal burn-outs verminderen.’
(Meditatie en mindfulness nooit zo populair –
De Morgen, 29/1/2021)

–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk.
Studio Hida
Ine_yogini & studiohida
Social media campagne

Gezondheid

Nieuwe reeks ‘Mind &
body’ met technieken om
tot rust te komen

9 789401 477574

Hedwig Neels

Het Bekkenbodemboek Alles wat je als vrouw wilt weten
over je bekkenbodem
€ 21,99 | september 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 13 mm | ca. 176 pp. | nur 860/450
isbn 978 94 014 7757 4 | Themacode: VFJ, MKC | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Praktisch handboek met duidelijke basisoefeningen

–

Boordevol hapklare informatie voor iedere vrouw

–

Alles wat je moet weten over de bekkenbodem, aangevuld
met relevante getuigenissen

In Het Bekkenbodemboek geeft specialiste
Hedwig Neels enkele fundamentele basisprincipes en eerste guidelines mee. Met dit boek
wil ze de onzekerheid die vele vrouwen nog
steeds voelen rond dit onderwerp, wegnemen.
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Hedwig Neels is postdoctoraal onderzoeker en
bekkenbodemspecialiste. Ze is de drijvende
kracht achter de site www.thepelvic oor.be
waarbij ze het taboe rond de bekkenbodem
en bijhorende problemen wilt doorbreken.

Ze volgt de levenscyclus van de vrouw zodat
zowel jong als oud iets aan dit boek heeft. Ze
geeft enkele preventieve richtlijnen, maar pakt
ook de reeds aanwezige problemen aan op een
positieve manier, zonder ze te verbloemen.

Marketing
–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk.
The Pelvic Floor
t pelvi oor
t epelvi oor e

Gezondheid

Het taboe rond
bekkenbodem(problemen)
doorbroken

9 789401 477567

Charlotte Robyns

Eat to beat

Het prikkelbare darm kookboek

0 prikkelarme re epten
€ 24,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 17 mm | ca. 176 pp. | nur 440/450
isbn 978 94 014 7756 7 | Themacode: WBHS | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Eerste boek uit nieuwe reeks Eat to beat

–

Ca. 40 heerlijke recepten, die darmvriendelijk zijn

–

Concrete, praktische tips om dit probleem onder controle
te houden

Gezonde voeding is belangrijk. Maar wat is nu
precies gezond? En wat eet je het beste wel en
niet bij deze problematiek? Onze nieuwe reeks
Eat to beat geeft uitleg bij de meest voorkomende gezondheidsproblemen en schotelt je
meteen een bijpassend dieet voor.
In het eerste boek komt het prikkelbare darmsyndroom aan bod. Di tiste Charlotte Robyns
legt je o.a. uit wat het is, welk dieet je het best
volgt en wat prikkelarme voeding is. Ze ontwikkelde verschillende recepten die niet alleen
goed voor je zijn, maar ook nog eens overheerlijk.

Charlotte Robyns is di tist in het AZ SintLucas in Brugge met een passie voor lekker
eten. Ze ziet in het ziekenhuis geregeld patiënten met het prikkelbare darmsyndroom
die last hebben van bepaalde voeding. Ze
hoopt met dit boek patiënten te helpen
zodat ook zij kunnen genieten van lekker
eten.

Marketing
Binnenkort in dezelfde reeks
Eat to beat Cholesterol
€ 24,99
Verschijnt voorjaar 2022
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Gezondheid

Het basis(kook)boek voor wie
last heeft van een prikkelbare
darm

–

–

De auteur is beschikbaar
voor interviews en (online)
lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk.

9 789401 478069

Leen Adams

Karolien Emmers

Mijn energieplanner
lke dag 0 minuten in
€ 19,99 | juni 2021

e ken ij je el

hardcover met leeslint | vierkleurendruk | 230 x 150 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 450/770
isbn 978 94 014 7806 9 | Themacode: VFJ, WZSJ

–

Past in de huidige trend van toegankelijke self-care,
met focus op energiebalans en energiemanagement

–

In een mooie gebonden cadeau-uitgave, ge llustreerd en
met leeslint

–

Van de makers van het goed onthaalde Your Energy Journal

Elk jaar verschijnen honderden boeken vol informatie over hoe je beter in balans kunt komen.
Maar hoe breng je al die kennis in de praktijk?
Deze toegankelijke planner met een dagelijkse
check-in en check-uitoefening en handige weeken maandoverzichten brengt je zes energiebronnen in kaart en geeft je een beter inzicht in
je energiegevers en energievreters. Zo maak je
gerichtere keuzes in je leven en je werk.

Leen Adams & Karolien Emmers zijn de
bezielers van ADEM en ADEM in business.
Ze noemen zich graag de IKEA van de
zelfontplooiing, omdat ze creatieve en ervaringsgerichte concepten maken waarmee
mensen zelf hun dagelijkse energie leren
balanceren. Hun eerste publicatie Your
Energy Journal werd erg lovend onthaald.

Tien minuten per dag is al wat je nodig hebt om
even op adem te komen en stap voor stap beter
voor jezelf te gaan zorgen.

‘De vormgeving is mooi, de dagevaluaties zijn gemakkelijk in te vullen
en het helpt echt om je inzicht te geven
in hoe jij met bepaalde situaties omgaat. Leg deze journal op je nachtkastje,
probeer het een maand en ik weet zeker
dat je niet meer wilt stoppen.’

Marketing

Mamablogger.nl

–

‘Ik vind het heel fijn om even rustig terug te kijken hoe het die dag (of dagen)
ging en me daarvan bewust te worden.’

–
–
–
–

Leukmetkids.nl
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Gezondheid

Elke dag je zes energiebatterijen checken en
weer leren opladen

De auteurs zijn beschikbaar voor
interviews en workshops.
itge reide in uen er ampagne
ADEM in business
ADEM in business
www.ademinbusiness.be

PAPERBACKEDITIE

9 789401 478526

Martine Prenen

Menopower Energiek en vol kracht door de menopauze
€ 1 ,99 | juni 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 13 mm | ca. 176 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7852 6 | Themacode: VFDW2

–

Meer dan 19.000 exemplaren verkocht van de vorige editie

–

Boordevol praktische tips

–

Aangevuld met adviezen van experts en artsen
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Bestseller in nieuw jasje

weetjes

Het succesvolle boek Menopower is in een
nieuw jasje gestoken en geüpdatet.
Je leert er alles over de menopauze: wat doet
het nu echt met je lichaam? Wat kun je doen
met opvliegers, een vertraagde stofwisseling of
een slechte nachtrust?

Martine Prenen werd bekend in de Lage
Landen als presentatrice. Na een jarenlange televisiecarrière haalde ze het
diploma van gezondheidsconsulent.
Via haar boeken, lezingen en online kanalen
deelt ze haar kennis over gezond leven.

Martine Prenen gaat op zoek naar alle antwoorden op deze vragen en toont aan dat je je
menopauze kunt veranderen in een menopower!

Marketing
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Martine Prenen Fanpage
(ca. 15.000 volgers)
Mar10 (ca. 33.8000 volgers)
www.martineprenen.be

9 789401 478175

Evy Gruyaert

Leven met migraine Laat hoofdpijn je leven niet overnemen
€ 1 ,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7817 5 | Themacode: VFJB

–

Wetenschappelijk inzicht in oorzaken en behandeling
van migraine

–

Relatie met voeding, sport en levensstijl

–

Het persoonlijke verhaal van Evy Gruyaert

Migraine is veel meer dan hoofdpijn alleen en als
je net zoals Evy Gruyaert regelmatig te kampen
hebt met zware aanvallen, zet dat je hele leven
op zijn kop.
Samen met neuroloog Koen Paemeleire en
psychiater-psychotherapeut Dirk Van den Abbeele gaat ze in dit boek op zoek naar mogelijke
oorzaken, potentiële triggers en (preventieve)
behandelingen. Ook de relatie tussen migraine
en voeding, sport en levensstijl komt aan bod
en of er een verband is met aandoeningen zoals
hyperventilatie of bepaalde persoonlijkheidskenmerken.

Evy Gruyaert, in Vlaanderen en Nederland
bekend van Start to Run, kampt regelmatig
met zware migraineaanvallen. Neuroloog
Koen Paemeleire en psychiater-psychotherapeut Dirk Van den Abbeele helpen
haar en vele anderen bij het omgaan met
migraine.

Migraine bepaalt voor een deel je leven, maar de
verhalen van Evy en anderen tonen de mogelijkheden als je jezelf kent en bewuste keuzes
maakt.

‘Migraine kun je niet genezen, maar
je kunt wel de triggers proberen in te
perken. Ik vergelijk het met autorijden.
Als je veel gas geeft, loopt je tank
sneller leeg. Maar je zit zelf achter het
stuur, dus je bepaalt voor een deel hoe
je omgaat met je tank.’
Neuroloog Koen Paemeleire op www.cm.be
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Marketing
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
v
ru aert
ial
(ca. 12.000 volgers)
Evy_gruyaert (ca. 38.000 volgers)

Gezondheid

Boek over migraine nu
aan mid-price

9 789401 478984

Ineke Van Nieuwenhove

Overvloed Waarom hormonen eigenlijk je beste vrienden zijn
€ 22,99 | september 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 20 mm | ca. 240 pp. | nur 860
isbn 978 94 014 7898 4 | Themacode: VFDW | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Steeds meer vrouwen kampen met hormonale klachten,
ook op jonge leeftijd

–

Dit no-nonsense boek haalt hormonen uit de taboesfeer
en geeft duidelijke en toegankelijke informatie

–

Ineke Van Nieuwenhuyse is hormoontherapeut en doceert
al vele jaren hormoonyoga

Ook vaak zin om een vakbondsactie tegen je
hormonen te starten? Last van vermoeidheid,
een onregelmatige cyclus, plotse gewichtstoename, PMS? Je bent zeker niet de enige: steeds
meer vrouwen kampen met een hormonale
disbalans. Niet alleen slikken we al vanaf jonge
leeftijd de pil, ook worden we blootgesteld aan
allerhande hormoonverstorende stoffen. Maar
wist je dat stress de grootste hormoonverstoorder is van allemaal? En dat je zelf heel veel
kunt doen om je hormonen weer in balans te
brengen?
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Ineke Van Nieuwenhove werkte tientallen jaren
als journalist voor bijna alle Vlaamse bladen
en was chef redactie van Goedele. Ze is
campagnedirecteur van Mei Plasticvrij en
co-founder van de succesvolle Billie Cup.
Daarnaast doceert ze al tien jaar yoga,
waarvan vijf jaar Hormoonyoga. Ze is ook
gecertificeerd hormoontherapeut.

Ineke Van Nieuwenhove legt heel toegankelijk
en met de nodige humor uit wat hormonen zijn,
hoe ze werken en hoe een regelmatige cyclus
zonder kwaaltjes ook voor jou mogelijk is. E n
ding is zeker: na het lezen van dit boek zul je
op een heel andere manier naar je hormonen
kijken!

Marketing
–

–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews, (online) lezingen
en workshops.
Sociale media campagne
the_ocean_in_me

Gezondheid

Een eye-opener voor
vrouwen die willen begrijpen
hoe hun hormonen werken

‘Het breekt mijn hart als ik zie hoeveel
vrouwen hormonale klachten hebben.
Terwijl die kwaaltjes helemaal niet
hoeven. Ik wil heel graag dat vrouwen
opnieuw hun hormonen gaan koesteren
in plaats van ze te verwensen. Hormonen geven ons sensualiteit, vruchtbaarheid, drive, libido, vrouwelijke vormen…
We moeten met zijn allen weer verliefd
worden op onze hormonen.’
Ineke Van Nieuwenhove

9 789401 471114

Frank Adam

Qigong
Langer gezond en gelukkig leven door te bewegen, ademen en mediteren
€ 25,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 195 x 20 mm | ca. 192 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7111 4 | Themacode: VS

–

Mindfulle bewegingen, meditaties, drukpuntenmassage,
helende kruiden- en voedingstips voor een gezonder leven

–

De preventieve gezondheidszorg van de toekomst

–

Een boek om te lezen en te do n!

Auteur Frank Adams maakt de oeroude oosterse bewegingsvorm qigong toegankelijk voor
het brede publiek. Via mindfulle bewegingen,
meditaties en acupressuurtechnieken hef je
blokkades op en voorkom je ziekte, stress en
vermoeidheid. Zo ervaar je een diepe, zelfhelende innerlijke kracht.

Frank Adam is Medical i Gong Reiki
Practitioner, Healing Tao Associate
Instructor, lid van Healing Tao Belgium en
ervaringsdeskundige op het vlak van
igong en kanker. Hij schreef voor o.a.
De Standaard, De Morgen, radio Klara,
Concertgebouw Brugge en Opera Vlaanderen.

De technieken vergroten de vitaliteit en exibiliteit, vertragen het verouderingsproces en
verruimen het spiritueel bewustzijn. Ze zijn
onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook in de medische
wereld heeft men de helende kracht van igong
ontdekt. Qigong is een lees-en-doeboek vol
sfeervolle foto’s, praktische gezondheidstips,
wijze quotes en inspirerende getuigenissen.

‘Qigong is een juweel met vele facetten.’
Ken Cohen

Als je dankzij deze technieken één dag
langer leeft op deze mooie Aarde, zijn
ze het beoefenen waard.’
Meester T.T. Liang (1900-2002)

Marketing
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk
www.frankadam.be
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Helende gezondheidsoefeningen voor een lang
leven

Mama Baas

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘In de wirwar van adviezen die je krijgt
tijdens je zwangerschap en tijdens de
eerste maanden na de geboorte,
was Mama worden mijn vaste leidraad.
Het boek heeft me naast alle nodige
informatie ook tal van leuke weetjes
hard dat ook klinkt, je hebt die
en tips gegeven. Deze‘Hoe
spannende
eerste
dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
periode met veel onzekerheden werd
zo ook een prachtige ervaring.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Margot Lannoo, strategisch project manager

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

Een blog vol herkenbare mama-verhalen
en informatieve artikels van experts,
daarmee begon de succesvolle online
community Mama Baas.
Naast een kast vol boeken ontwikkelde Mama Baas ondertussen
ook onderstaande tools zodat je als mama en papa alles vindt wat je
nodig hebt op www.mamabaas.be

Wanneer ben jij vruchtbaar?

Vind de perfecte naam

Leuke spulletjes voor
jong en oud

Beluister hier onze podcasts

Bekijk onze webinars

Download onze app
‘Mijn zwangerschap van dag
tot dag’ of ‘Mijn baby:
het eerste levensjaar van dag
tot dag’ via de App store of
via Google Play.
In samenwerking met
partners Dreambaby en
Parentia.

Online community bereikt
meer dan 3,5 miljoen
unieke bezoekers in 2020
In 2020 bereikte Mama Baas niet minder dan 3,5 miljoen unieke
bezoekers. Zowel Vlaamse als Nederlandse mama’s, wensmama’s,
plusmama’s en papa’s vinden hun weg naar Mama Baas.
De combinatie van herkenbare mama-verhalen en onderbouwde
artikels van experts is een succes. Grappig, relativerend en informatief
– voor vele mama’s van onschatbare waarde in deze moeilijke tijden en
in een groep waar de druk vaak hoog ligt.

Marketing
–
–

Mama Baas (ca. 80,2 K volgers)
mamabaas (ca. 51,4 K volgers)
#mamabaas, #momlife, #motherhood

–

www.mamabaas.be
01/01/20 t.e.m. 31/12/20
* 3,55 miljoen gebruikers
* 10,2 miljoen sessies
* 61% van de gebruikers surft
vanuit België
* 37% van de gebruikers surft
vanuit Nederland

–

Vraag naar de
assortimentsfolder met
overzicht van alle boeken
en non-books van
Mama Baas. 04310 (BE)
isbn 541 05 749 1559 7 (NL)

9 789401 477284

Prof. dr. Bernard Spitz

Sofie Vanherpe i.s.m.

Z Leuven en Fara vzw

Mama worden Alles wat je moet weten over zwangerschap en bevalling
€ 29,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 250 x 210 x 30 mm | ca. 360 pp. | nur 851
isbn 978 94 014 7728 4 | Themacode: VF B | E-BOEK BESCHIKBAAR

9 789401 477291

Prof. dr. Christine Vanhole

Mijn baby

lles at je moet
€ 29,99 | juni 2021

eten over je a

van 0 tot 2 maanden

hardcover | vierkleurendruk | 250 x 210 x 30 mm | ca. 320 pp. | nur 851
isbn 978 94 014 7729 1 | Themacode: VF B | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Onmisbare basisboeken voor zwangere vrouwen en
kersverse ouders

–

Wetenschappelijk onderbouwde informatie aangevuld
met persoonlijke mama- en papaverhalen

–

20.000 exemplaren verkocht

Mama worden is de succesvolste zwangerschapsbijbel in ons taalgebied. Het boek geeft
een antwoord op alle grote en kleine vragen
die zwangere vrouwen zich stellen. Zoals: hoe
ontwikkelt je baby zich van week tot week?
Welke controles zijn nodig? Hoe bereid je je
voor op de bevalling? Dit basisboek laat niet
alleen experts aan het woord, maar deelt ook de
ervaringen van moeders zelf. Het resultaat: een
toegankelijke, herkenbare én wetenschappelijk
onderbouwde zwangerschapsbijbel.
Mijn baby is een compleet naslagwerk over het
eerste levensjaar en vat samen wat je over die
bijzondere eerste twaalf maanden moet weten.
Hoe ontwikkelt je baby zich? Welke kwaaltjes
kun je verwachten? Hoe kun je de band met je
kind versterken?

Prof. dr. Bernard Spitz doceert verloskunde
aan de K Leuven en is als gynaecoloog
verbonden aan het Z Leuven.
Sofie Vanherpe werkt als auteur,
ghostwriter en copywriter en richtte mee
het online platform Mama Baas op.
Prof. dr. Christine Vanhole heeft al vele jaren
ervaring als neonatoloog op de afdeling
Neonatale Intensieve Zorgen van het
Z Leuven. Ze is co rdinator van de psychosociale omkadering voor ouders en hun
kinderen. Daarnaast is ze docent aan de
Hogeschool CLL en aan de faculteit
geneeskunde van de K Leuven.

Beide basisboeken laten niet alleen experts aan
het woord, maar delen ook de ervaringen van
mama’s en papa’s. Het resultaat: toegankelijke,
herkenbare én wetenschappelijk onderbouwde
gidsen waarop je als ouders en ouders in spe
echt kunt vertrouwen.

‘Eindelijk een leuk geschreven boek over
het verloop van de hele zwangerschap.
Fabels naast feiten, wetenschap in verstaanbare taal naast getuigenissen van
mama’s. Ik raad dit boek als arts aan al
mijn zwangere patiënten.’
Sofie Vanderoost, huisarts
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Marketing
–

Social media campagne via Mama Baas

Mama Baas

De bestsellers Mama Worden
en Mijn Baby nu in een
nieuwe herziene editie

9 789401 459181

Prof. dr. Christine Vanhole

EHBK slaap (Eerste Hulp Bij Kleine kinderen)
lles over slaap ij kinderen van 0 tot
€ 19,99 | juni 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 9 mm | ca. 160 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 5918 1 | Themacode: MFKH, VFDJ, VFJV | E-BOEK BESCHIKBAAR

Dé slaapgids voor
kinderen tot 3 jaar
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Mama Baas

–

Alles over slaap bij baby’s en jonge kinderen

–

Wetenschappelijke inzichten over wat je als
ouder/opvoeder mag verwachten

–

Met concrete slaaptips en herkenbare getuigenissen

Als heel jonge kinderen te weinig of slecht slapen
is dat niet alleen erg lastig, het kan ook gevolgen hebben voor hun groei en ontwikkeling. In
dit goed onderbouwde en toegankelijke boek
legt prof. dr. Vanhole nauwkeurig uit waarom
slaap net in deze levensfase zo belangrijk is.
Ze vertelt je alles over slaap bij je baby, peuter
en kleuter: de ontwikkeling van het slaappatroon, wat je kindje uit zijn slaap kan houden,
(leeftijdsgebonden) slaapproblemen en nog veel
meer.. Verder vind je in deze gids uitgebreide
informatie over hoe je je baby veilig laat slapen,
specifieke slaaptips voor peuters en kleuters en
survivaltips voor ouders.

Prof. dr. Christine Vanhole heeft al vele jaren
ervaring als neonatoloog op de afdeling
Neonatale Intensieve Zorgen van het Z
Leuven. Ze is co rdinator van de psychosociale omkadering voor ouders en hun
kinderen. Daarnaast is ze docent aan de
Hogeschool CLL en aan de faculteit
geneeskunde van de K Leuven.

Wetenschappelijk onderbouwde informatie
gecombineerd met herkenbare verhalen van
mama’s en papa’s zorgt ervoor dat dit Mama
Baas-boek opnieuw een must have wordt in de
boekenkast van jonge ouders.

In dezelfde reeks
EHBK
€ 20,99 | isbn 978 94 014 6400 0
Mijn kind is te vroeg geboren
€ 18,99 | isbn 978 94 014 6288 4

Marketing
–

Social media campagne via Mama Baas

9 789401 473958

Jennifer Cnops

De gezonde mama gids
Een haalbare en gezonde levensstijl voor heel het gezin
€ 21,99 | mei 2021
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 170 x 13 mm | ca. 176 pp. | nur 450/740
isbn 978 94 014 7395 8 | Themacode: VFM, WBH | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Wetenschappelijk onderbouwde, maar toegankelijke informatie over een gezonde levensstijl voor heel het gezin

–

Meer dan 50 makkelijke recepten en een haalbaar
work-outplan van 8 weken

–

Met persoonlijke tips en bijdragen van experten

In dit boek leer je wat een gezond voedingspatroon is, hoe je dit kunt toepassen voor jezelf
en je familie, en hoe jij je kindjes hier goed in
kunt begeleiden. Je ontdekt waarom bewegen
zo belangrijk is en op welke manier je dit realistisch kunt inplannen in je drukke levensstijl
als mama van kleine kindjes. Jennifer gaat ook
in op mentale gezondheid en vertelt hoe jij als
mama beter voor jezelf kunt zorgen.

Jennifer Cnops is doctor in de bio-ingenieurswetenschappen, (kinder)di tiste en personal
trainer. Ze is een enthousiaste foodie met
een passie voor sport en mama van twee:
El en Nim . Met haar zaak Reset wil Jennifer
mama’s helpen om op een haalbare manier
gezond te leven, zowel op het vlak van
voeding als dat van beweging. De opbrengst
van dit boek schenkt ze aan het Berrefonds.

Deze gids vormt een handleiding en een
houvast om jouw levensstijl en die van je gezin
op een haalbare manier zo gezond mogelijk te
maken.
Een fris boek met persoonlijke tips, eerlijke
verhalen en informatie van experts Rolinde
Demeyer, Elke Notebaert en Nina Mouton.

Marketing
–

Van dezelfde auteur
Fit en gezond tijdens en
na je zwangerschap
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6359 1
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Mama Baas

Mama gaat voor gezond!

–
–
–
–

De auteurs is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk.
reset_jen (ca. 8150 volgers)
my.resetcoach.be
Social media campagne via auteur
en Mama Baas

9 789401 476614

Mama Baas

Little Indians

Memory Box
Verzamel de mooiste herinneringen aan de baby- en kindertijd
€ 30,99 | juni 2021
vierkleurendruk | 300 x 300 x 80 mm | nur 450/477
isbn 978 94 014 7661 4 | Themacode: W, WZG, VFB

–

Perfect te combineren met Het Echoboek en Het Babyboek

–

Ruime box met leuke zakjes en doosjes

–

Voldoende ruimte om je eigen herinneringen toe te voegen

In deze unieke Memory Box kun je alle mooie,
leuke, grappige en vertederende momenten en
spulletjes bewaren van je kindje.
De box bevat een heleboel leuke elementen
zoals een zakje om een plukje haar van die allereerste kappersbeurt in te bewaren of een wikkel
voor de krant van zijn of haar geboortedag. Het
armbandje van het ziekenhuis, het babymutsje,
de eerste tekening op de crèche… dit alles kan
je er gemakkelijk in opbergen. Daarnaast is er
ook voldoende ruimte om je eigen invulling te
geven aan de box.
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Little Indians is een Nederlands merk dat zich
voornamelijk focust op fair trade kinderkleding.
Mama Baas is een online blog en community
voor en door mama’s.

Zowel Het Echoboek als Het Babyboek passen
in de box en kan je hieraan toevoegen. Aan de
binnenzijde kan je de naam van je kindje schrijven en/of het geboortekaartje plakken.
1 x box voor de eerste schoentjes
1 x stoffen zakje voor het eerste outfitje
1 x wikkel voor de krant van de geboortedag
1 x enveloppe
2 x kalkpapierzakjes voor tandjes en
het eerste haarplukje
― 5 x postcard met plek voor afdrukken,
beeld en uitspraken
― 5 x vellen briefpapier voor de mooiste
brieven aan je kind
―
―
―
―
―

Van dezelfde auteur
Het Echoboek | € 12,99 | isbn 978 94 014 6862 6
Het Babyboek | € 17,99 | isbn 978 94 014 6908 1
Het Schoolfotoboek | € 17,99 | isbn 978 94 014 6909 8

Mama Baas

Bewaar alle mooie
momenten op 1 plaats

Mama Baas

Koffiemok met leuke uote
Het is een fase, Nu mag je praten, I woke up like this, Slapen is voor mietjes
€ ,94 (per 6) | mei 2021
100 x 80 mm (33 cl)
isbn 541 05 749 1348 7 (Koffiemok Het is een fase, per 6)
isbn 541 05 749 1349 4 (Koffiemok Nu mag je praten, per 6)
isbn 541 05 749 1350 0 (Koffiemok I woke up like this, per 6)
isbn 541 05 749 1351 7 (Koffiemok Slapen is voor mietjes, per 6)

Koffiemokken met
leuke uotes waar ieder
zich in herkent
Een perfect cadeau voor kersverse ouders

–

Inclusief mooi doosje

–

De mok kan gewoon mee in de vaatwasser

Nachten zonder slaap? Het is een fase! Terrible
two? Het is een fase! Ik ben twee en ik zeg nee?
Het is een fase! Ik ben drie en ikwilnie? Het is
een fase!

Mama Baas

–
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Mama Baas is een online magazine, blog en
community voor en door mama’s. Je leest er
alles over op mamabaas.com.

Als je je eerste koffie van de dag in deze mok
drinkt, zal iedereen in je omgeving meteen
weten wanneer ze wel of niet tegen jou mogen
praten.
Tijd om je Inner Beyonc al van ’s morgens
vroeg te activeren en al dansend door de dag te
gaan. #Iwokeuplikethis
Niemand is zo stoer als mama en papa. Dagen,
weken of maanden zonder slaap? No problem,
slaap is toch voor mietjes.

5 410574 913517

5 410574 913500

5 410574 913494

5 410574 913487

Lifestyle

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Met een peuter van 2 in huis, weet je
soms niet goed waar je moet beginnen
met opruimen. Less is yes is praktisch,
haalbaar en effici nt. Ik krijg nu al
energie van het idee om de lijstjes
dat ook klinkt, je hebt die
af te strepen. The goal‘Hoe
ofhard2021
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
#LessisYES!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Willemijn van de Ven, new business manager & mama van Luna

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

THE JOYLIST
ELISE DE RIJCK MAAKT VERVOLG VOOR
DE 600.000 FANS VAN DE BUCKETLIST-REEKS
“There are always Flowers for those
who want to see them” - Henri Matisse

Retailactie
Koop een pakket van 5 exemplaren
en krijg een 6de exemplaar gratis.
isbn 9 8 94 014 916 5

* Meer info bij uw vertegenwoordiger.

9 789401 478519

Elise De Rijck

The Joy List

ij onder eden die jou vrolijk maken

€ 15,99 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 210 x 170 x 13 mm | ca. 144 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7851 9 | Themacode: WH, WZG

–

Meer dan 600.000 exemplaren verkocht van de
Bucketlist-reeks

–

Met ruimte om je eigen joy-lijstjes aan te maken

–

Het ideale cadeau om te geven n te krijgen

Vele momenten van vreugde kunnen tot geluk
leiden, vindt Elise De Rijck. En daarom geeft ze
jou een lijst met 111 dingen, personen, activiteiten … die je moet spotten of voelen en jou
vreugde brengen.

Elise De Rijck schreef in 2015 haar eerste
boek. et u ketlist oek bleek al snel een
bestseller te zijn. Ondertussen publiceerde
ze al meer dan 10 boeken waaronder ook
Het u ketlist oek voor koppels en de
ik ie ik ie-reeks voor kinderen.

Geniet van de ochtendmist over een weids
landschap. Trek je regenlaarzen aan of loop met
blote voeten de mist tegemoet. Kijk, ruik en
voel. Kan je magie vastleggen op beeld?
Gezicht pareidolie is een psychologisch
fenomeen dat ervoor zorgt dat jouw hersenen
gezichten herkennen in levenloze voorwerpen.
Zo kunnen de lelijkste en meest zielloze objecten veranderen in dingen van schoonheid en
humor. Dus de volgende keer dat je een gezicht
herkent in een openbare afvalbak, onthoud dan
dat je niet gek bent en maak er gewoon een
foto van.
Je krijgt ook de mogelijkheid om je eigen lijstjes
te maken van plaatsen, mensen, kleuren … die
een glimlach op je gezicht toveren.

Marketing
–
–
–
–

e auteur is es ik aar
voor intervie s
o ial media ampagne
n uen er ampagne
elisederij k
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Van dezelfde auteur
Het ltieme Bucketlist Boek
€ 14,99 | isbn 978 94 014 6991 3
Het Bucketlist Boek voor Koppels
€ 12,99 | isbn 978 94 014 4077 6

Lyfestyle

Geef verwondering
opnieuw een plek in jouw
dagelijks leven

9 789401 477123

Katrien Degraeve

Less is yes!

eg met alle rommel in jou
€ 19,99 | mei 2021

uis in jou

lij in jou

paperback | vierkleurendruk | 240 x 170 x 12 mm | ca. 160 pp. | nur 450
isbn 978 94 014 7712 3 | Themacode: VS, V , W, WK, WKH | E-BOEK BESCHIKBAAR

oo d

–

Praktische gids waarbij je stap voor stap alle rommel in je
leven aanpakt

–

Voel je gezonder en energieker met minder

–

Met een handige weekplanning en duidelijke tips

In Less is yes! neemt Katrien Degraeve je bij de
hand om alle rommel in je leven op te ruimen.
Ze belooft in 12 weken korte metten te maken
met alle overbodige elementen in jouw leven.

175
Lyfestyle

In 12 weken naar een
rommelvrij leven

Katrien Degraeve is lifecoach voor vrouwen en
volgde diverse opleidingen rond gezonde
voeding, werking van de geest, meditatie
en coachingvaardigheden. Ze heeft ook een
master in Lichamelijke Opvoeding.

Ze begint bij de fysieke rommel in huis, waarbij
je met een handige weekplanning kamer per
kamer aanpakt en rust cre ert.
Vervolgens geeft ze je de basisprincipes mee
om je lichaam opnieuw zuiver te maken.
In het derde deel van het boek bekijkt ze samen
met jou welke rommel er zich allemaal in je
hoofd heeft opgestapeld.
Tot slot geeft ze je concrete tips om de rust die
je hebt gecre erd ook te behouden.

Marketing
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne

VAN I LOVE
SWEATERS
WERDEN AL
12.000 E
VERKOCHT

9 789401 476744

Fran Vanseveren

I love rokjes

broeken

om modellen om el te naaien van maat 2 tot
€ 22,99 | augustus 2021
Paperback met flappen, met 3 patroonbladen | vierkleurendruk | 225 x 195 x 9 mm | ca. 128 pp.
nur 460/474 | isbn 978 94 014 7674 4 | Themacode: W, WF, WFB, WFBW

–

16 eenvoudige rokjes en comfortabele broeken voor
jong en oud

–

Voor zowel beginnende craftslady’s als ervaren naaisters

–

Duidelijke werkbeschrijvingen met tekeningen en
3 patroonbladen

In love rokjes
roeken staan 16 modellen
voor kinderen, tieners, mannen en vrouwen waar
je zó mee aan de slag kunt.
Alle modellen gaan van maat 92 tot maat
L:
stoere en schattige rokjes, hippe shorts, comfortabele lange broeken … Een boek boordevol
inspiratie voor jong en oud!

Van dezelfde auteur
I love sweaters
€ 22,99 | isbn 978 94 014 4676 1
I love t-shirts
€ 22,99 | isbn 978 94 014 5596 1
I love sweaters hoodies
€ 22,99 | isbn 978 94 014 6959 3
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Maak zelf je eigen hippe
rok, short of comfy broek

Fran Vanseveren heeft een passie voor creatie.
Ze startte als redacteur/scenarist voor VRT.
Later richtte ze haar eigen bedrijf op waarmee ze content levert aan verschillende
(online) magazines, zoals adame reatie
ama aas en a aison i tor Eerder
schreef ze de creatieve boeken love
s eaters love s irts love s eaters
oodies en werkte ze mee aan de heruitgave van et grote inger naai oek

Marketing
–
–
–
–

nline ampagne via adame reatie
madame reatie
madame reatie
madame reatie om

9 789401 478502

Janou Zoet

Smartphotos
€ 15,99

aak en deel de mooiste oto s met je tele oon
actieprijs € 12,99 (vanaf 1/06 t.e.m. 31/08/21) | juni 2021

paperback | vierkleurendruk | 220 x 160 x 21 mm | ca. 208 pp. | nur 460/473
isbn 978 94 014 7850 2 | Themacode: W, GP, AJT

–

Met geüpdatete informatie over de beste apps, tools
en smartphones van dit moment

–

Zonder jargon, maar m t een vleugje humor en de beste shots

–

Krijg heldere uitleg over de basics, instellingen, creativiteit,
bewerking, opslag, backup en social media

Ken je dat: een smartphone vol foto’s die bewogen zijn, of scheef? Of nog erger: saaie plaatjes
waar je zonder gevoel aan voorbij scrolt? Dat
kan anders. Leer hoe je je dagelijkse smartphone kiekjes kunt veranderen in kwalitatief
hoogstaande foto’s. Elke bladzijde geeft nieuwe
inspiratie om je foto’s mooier en interessanter
te maken en met een ander oog naar je omgeving te kijken. De smartphone camera heb je al
op zak, nu alleen nog de tools om eruit te halen
wat erin zit. Een compleet herziene editie met
de nieuwste apps en toestellen. Boordevol tips
& tricks.

Janou Zoet is freelance fotograaf, zit vastgeplakt aan haar smartphone(camera),
staat aan het roer van online community
Foonfoto en geeft wekelijks workshops
smartphone fotografie voor particulieren,
bedrijven en organisaties.

Marketing
–
–

‘The Best Camera Is The One
You Have With You.’
Chase Jarvis

–
–
–

e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
e e titel neemt deel aan de omer
ampagne met a tieprijs ie verder
oon oto
s eetsp otos
oon oto nl
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Het beste smartphone
fotoboek in een nieuw jasje

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Het thrilleroeuvre van Bart Debbaut
is een banket van actuele thema’s,
vlotte dialogen en inventieve plots.
De misdaden van zijn getormenteerde
daders vormen gegarandeerd een
‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
spannende zomerread.’
eerste dode nodig om de politiek
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Yaele Vanhuyse, redacteur

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

9 789401 477789

Bart Debbaut

Rauwkost
€ 20,99 | mei 2021
paperback | 215 x 140 x 15 mm | ca. 224 pp. | nur 330
isbn 978 94 014 7778 9 | Themacode: FH | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

... en een aantal bekende tv-koks op gruwelijke manier
aan hun einde komen

–

Culinaire thriller met het bekende speurdersduo
Leyssens Van Cattendyck

–

Langverwachte nieuwe thriller van Bart Debbaut

Tv-kok en kijkcijferkanon Wout Dumoulin keert
op een avond na een lange fotoshoot terug
naar zijn auto in de parkeergarage onder het
Ladeuzeplein en wordt plotseling ontvoerd.
Wanneer kort nadien zijn lijk opduikt, gaat de
bal aan het rollen. Een seriemoordenaar met een
verdorven zin voor ritueel en symboliek blijkt
het op bekende chefs gemunt te hebben...

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. Zijn thriller bij de tv-serie De Mol
werd een bestseller.

Marketing
–

Van dezelfde auteur
De mol | € 22,50 | isbn 978 94 014 5009 6
Relikwie | € 19,99 | isbn 978 94 014 3265 8
Sudoku | € 19,99 | isbn 978 94 014 4225 1

–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
www.bartdebbaut.be
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Wanneer moord dagelijkse
kost wordt...

9 789401 474368

Paolo Bouman

Laag vliegen de helden
€ 20,99 | mei 2021
paperback | 215 x 140 x 23 mm | ca. 288 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7436 8 | Themacode: FJ, F | E-BOEK BESCHIKBAAR

Les intouchables
meets ulp tion
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–

Eigentijdse schelmenroman over superheld op wielen

–

Een hoopvol verhaal over jezelf opnieuw uitvinden na een
rampzalige gebeurtenis

–

Bouman schrijft messcherp in de taal van nu

Commercialregisseur Luuk is een lefgozer die
volgens zijn eigen regels leeft. Wanneer hij in
een rolstoel belandt, besluit hij ook volgens zijn
eigen regels te sterven. In Hollywoodstijl, met
een pistool, aan zee. Daar weet Luuk een mishandeling te voorkomen, waarna hij een nieuw
levensdoel omarmt: het bestrijden van onrecht.
Maar om echt voor het leven te kunnen kiezen,
blijkt meer nodig.

Ik probeer het plaatje te vangen van
hoe ik mijn laatste moment aan het
strand zal doorbrengen. Zonder rolstoel
en zonder katheter, want ik ga niet als
invalide de grote oversteek maken. Op
eigen benen zal ik aan gene zijde van
de Styx uit de boot stappen om in een
mist van Spielberg-achtig tegenlicht de
Hades te betreden. Overmorgen, bij het
eerste licht van het nieuwe jaar, gaat
het mijne uit.

Paolo Bouman is een Nederlandse creatieve
duizendpoot. Behalve als schrijver werkt hij
ook als reclamemaker, blogger, journalist en
fotograaf.

Marketing
–
–
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
www.paolo.nu
paolobouman
PaoloBouman

9 789401 477734

Pacale Petralia

Ongehoord
€ 20,99 | juni 2021
paperback | 140 x 215 x 23 mm | ca. 304 pp. | nur 300/350
isbn 978 94 014 7773 4 | Themacode: F D, VFJN | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Beangstigend realistische thriller over de gevolgen van
emotioneel misbruik

–

Filmische sc nes confronteren de lezer met de angst en
het onbegrip

–

Petralia kruipt in de huid van een slachtoffer van stalking

Sandra Paresi is een jonge, levenslustige vrouw
die met beide voeten in het leven staat. Vol
enthousiasme combineert ze haar artistieke
carrière met lesgeven in het kunstonderwijs.

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.

Dan kruist Evy haar pad. Ze lijkt de ideale leerlinge, maar wanneer hun levens zich steeds dieper met elkaar verstrengelen, blijkt er meer aan
de hand. Wat als een mooie samenwerking en
vriendschap startte, ontaardt in een regelrechte
nachtmerrie. Als mikpunt van een ziekelijke
manipulator komt Sandra in een emotionele hel
terecht.

‘Het leest vlot als een sneltrein, maar
veel belangrijker, het kruipt onder de
huid. De personages zijn psychologisch
erg geloofwaardig.’
Prof. Dr. Dirk De Wachter

‘Een boek dat je echt oprecht niet weg
kan leggen, zo vol vaart en kunde geschreven. Een straffe thriller die onder
je vel kruipt, werkt heel erg in het hoofd
van een lezer.’
Joris Hessels (programmamaker Gentbrugge, Radio Gaga)
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Marketing
–
–

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

Fictie

Wanneer je leven een
beklemmende pageturner
wordt…

Lees de hele
zomer lang!
Extra inladingskorting voor de retailer.
Vraag meer info bij uw vertegenwoordiger.
Deze titels zetten we de hele maand juni in de kijker
op onze social media kanalen.

Beau Sejour
Gie Vanhout
€ 20,99
isbn 978 94 014 7124 4

ndercover
Hugo Luijten
€ 19,99
isbn 978 94 014 7188 6

Bevrijd
Margot Hallemans
€ 19,99
isbn 978 94 014 7449 8

Goed leven
Dirk De Wachter &
Manu Keirse
€ 25,99
isbn 978 94 014 7019 3

Mama’s vertellen –
Ontroostbaar
Lore De Vilder & Mama Baas
€ 15,99
isbn 978 94 014 6989 0

Als je wieg op
drijfzand staat
Ine Van Wymersch
€ 19,99
isbn 978 94 014 7280 7

Durf Dromen
Annemie Struyf
€ 22,99
isbn 978 94 014 7280 7

Toen geluk nog heel
gewoon was
Dirk Musschoot
€ 22,99
isbn 978 94 014 7113 8

Most Wanted
Martin Van Steenbrugge
€ 19,99
isbn 978 94 014 7260 9

De slechtnieuwsbrenger
Filip Cauwelier
€ 19,99
isbn 978 94 014 7398 9

Terroristenjager
Lionel D. Annemie Bult
€ 22,99
isbn 978 94 014 6987 6

Homo Digitalis
Thierry Geerts
€ 19,99
isbn 978 94 014 7349 1

The offer you can’t refuse
Steven Van Belleghem
€ 29,99
isbn 978 94 928 7305 7

Trotter reizen
€ 24,99
isbn 978 94 014 7200 5

Life is Ibiza
Anne Poelmans
€ 39,99
isbn 978 94 014 4910 6

Het lekker dikke leesboek
Syliva Vanden Heede e.a.
€ 19,99
isbn 978 94 014 7179 4

De keukenprins van
Mocano IV
Mathilda Masters &
Georgien Overwater
€ 9,99
isbn 978 94 014 7398 9

Het geheim van
de Malamander
Thomas Taylor
€ 15,99
isbn 978 94 014 6274 7

Sport

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘De holistische aanpak van Delphine
Steelandt waarbij zowel gezonde
voeding, bewegen en de juiste mindset
aan bod komt, is een combinatie waar
ik sterk in geloof om je goed te voelen
hard dat probeer
ook klinkt, je hebt die
in je vel en wat ik niet ‘Hoe
alleen
eerste dode nodig om de politiek
wakker temaar
schudden.’ ook
toe te passen voor mezelf
wil meegeven aan mijn kinderen.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Britt Stuyt, account manager special sales

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

9 789401 472289

Patrick Cornillie

Het WK Wielrennen

00 sterke ver alen over de regen oogtrui

€ 29,99 | mei 2021
hardcover | vierkleurendruk | 285 x 225 x 25 mm | ca. 304 pp. | nur 480, 489
isbn 978 94 014 7228 9 | Themacode: SM

–

Alles over de triomfen en tragedies van de Belgische
en Nederlandse renners, vol verrassing en anekdotiek

–

Naar aanleiding van het WK wielrennen in Vlaanderen

–

Met tientallen nooit eerder gepubliceerde beelden

Van 18 tot en met 26 september 2021 vindt in
Vlaanderen het wereldkampioenschap wielrennen plaats. Daarmee komt het WK een eeuw
na de eerste offici le editie terug naar zijn
bakermat, terug naar huis. De ideale gelegenheid
om een prachtig overzichtsboek te wijden aan
de Belgen en Nederlanders die doorheen de rijke
wielergeschiedenis om de regenboogtrui streden.
Met dit onmisbare jubileumboek kom je alles te
weten over de mannelijke en vrouwelijke, jonge
en oude, gelukkige en minder gelukkige renners
die ooit de nationale kleuren verdedigden!

In dezelfde reeks
Paris-Roubaix
€ 35,99 | isbn 978 94 014 4832 1

Van dezelfde auteur
Koersen in de Groote Oorlog
€ 24,99 | isbn 978 94 014 5330 1

193

Patrick Cornillie is een bekroond dichter,
journalist en auteur van talrijke fietsgidsen
en wielerboeken. Bij Lannoo verscheen van
hem onder andere Koersen in de roote
orlog (2018).

Marketing
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
oorpu li atie is mogelijk
o iale media ampagne

Sport

De ultieme verhalenbundel over
de Belgische en Nederlandse
helden op het WK wielrennen

9 789401 477963

Geert Vandenbon

Koerskalender 2022
€ 14,99 | augustus 2021
kalender | 210 x 170 x 20 mm | ca. 736 pp. | nur 480
isbn 978 94 014 7796 3 | Themacode: SM

De onmisbare
wielerscheurkalender
voor 2022
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–

Met de data van alle belangrijke koersen en rondes in 2022

–

Met telkens ook een bijzonder wielerverhaal of cijfer
dat aan die dag gelinkt is

–

Mis geen enkel event of weetje van het aanstormende
wielerjaar

Met deze complete kalender volg je de koersen
van 2022 dag per dag op de voet mee. Van de
prilste voorjaarszon tot de vallende bladeren,
van de Tour Down nder tot de Ronde van
Lombardije, geen enkele wielerdag en geen
enkel koersweetje zal aan jou voorbijgaan dit
jaar. Met legendarische verhalen, onvergetelijke
data, bijzondere getallen en pittige anekdotes
is dit een koerskalender om ( je) 365 keer te (be)
scheuren!

Van dezelfde auteur
Koerskalender 2021
€ 14,99 | isbn 978 94 014 6963 0
Wat een wielerjaar!
€ 29,99 | isbn 978 94 014 7191 6

Geert Vandenbon is wielerfreak en Rondefanaat. Hij verzamelt, schrijft, vertelt en
zingt over koers.

Marketing
–

e auteur is es
intervie s

ik aar voor

9 789401 476607

Tinne Raeymaekers

Het fitness kookboek

0 re epten voor een energiek li

€ 19,99 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 240 x 195 x 10 mm | ca. 128 pp. | nur 440
isbn 978 94 014 7660 7 | Themacode: VFM

aam

–

Gezonde voeding bij fitness en power training

–

Meer dan 60 uiterst eenvoudige recepten

–

Met praktische tips voor o.a. restaurantbezoek en
etentjes met familie en vrienden

Als die-hard fitness addict let Tinne
Raeymaekers op een heel specifieke manier op
haar voeding. Ze is geen fan van di ten, maar
legt de klemtoon op de juiste voedingsmiddelen.
Die zorgen ervoor dat je energieniveau toeneemt, je huid strakker en mooier wordt, je
buikspieren beter uitkomen en je je over het
algemeen veel gezonder voelt.

Tinne Raeymaekers is personal trainer en
gezondheidsenthousiasteling. Ze heeft
samen met haar vriend een eigen personal
trainingsstudio, Vigor Antwerp. Daar willen
ze mensen helpen om hun fysieke en
mentale kracht te optimaliseren.

In et tness kook oek legt Tinne kort de
basisprincipes van gezonde voeding uit en
geeft ze alvast een voorbeeld van een effici nt
voedingsschema. Daarnaast geeft ze meer dan
60 lekkere en erg eenvoudige recepten: veggie,
vlees, vis en gevogelte, carb side dishes, soepen, snacks en shakes. En met de slimme tips
voor bijvoorbeeld restaurantbezoek of etentjes
houd je dit gezonde voedingspatroon gemakkelijk vol!

Marketing
‘Voeding is de basis van alles. Het kan
je mentaal en fysiek de kracht geven om
voor je doelen te kiezen en de energie
geven om te blijven doorgaan.’
Tinne Raeymaekers
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e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne
inne vigor a
volgers
vigorant erp om

Sport

Fitness food:
eet beter, niet minder

Succesvol fit met de
recepten en workouts van
Delphine Steelandt

Reeds 44.000 exemplaren
verkocht van de Fitreeks

FitMom
€ 21,99
isbn 978 94 014 5203 8

FitBody
€ 21,99
isbn 978 94 014 5655 5

FitPlus
€ 21,99
isbn 978 94 014 5856 6

FitFood
€ 21,99
isbn 978 94 014 6609 7

Van dezelfde auteur

100DOD
€ 29,99
isbn 978 94 014 5761 3

HighFive
€ 21,99
isbn 978 94 014 7172 5

9 789401 477475

Delphine Steelandt

FitFamily

ersterk je spieren en de and met je kind door

samen it en ge ond te orden
€ 22,99 | augustus 2021
paperback met flappen | vierkleurendruk | 240 x 200 x 23 mm | ca. 208 pp.
nur 440/480 | isbn 978 94 014 7747 5 | Themacode: WBH, SC

–

70 familyproof recepten en 60 leuke workouts voor
ouder en kind

–

Word fit, gelukkig en gezond samen met je kind

–

De ideale opvolger van het succesvolle

it om was meteen een bestseller: samen met
je baby of peuter oefeningen doen om weer fit
te worden.
it amil bouwt hierop verder, maar
betrekt er de kinderen nog meer bij, want ook
zij kunnen spelenderwijs de bouwstenen leggen
voor een lang en gezond leven!
Samen met haar zoontje Marcel toont Delphine
Steelandt 60 toffe oefeningen en maakt ze
overheerlijke, evenwichtige en simpele recepten
voor het hele gezin. renlang sport- en kookplezier verzekerd!
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Recepten en workouts om je
kind en jezelf fit te houden

it om

Delphine Steelandt is sportinstructrice en
voedingsdeskundige. Ze ontwikkelde
samen met haar man Bert Van Guyze het
succesvolle online programma
Sprint@home, dat het ultieme evenwicht
vindt door de combinatie van gezonde
voeding, uitdagend sporten en bewegen, en
het cre ren van de juiste mindset. Marcel
Van Guyze is de 6-jarige zoon van Delphine
en Bert. Zijn workouts op YouTube in
coronatijd waren een instant succes.
Met z’n drie n geven ze nu dagelijks live
online workouts via www.vid-fit.be.

Marketing
–
–
–
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
e e titel neemt deel aan de omer
ampagne met a tieprijs ie verder
oorpu li atie is mogelijk
elp ine teelandt
ip t
delp inesteelandt

9 789401 477406

Stephanie Scheirlynck

Het Sportkookboek 1
er eter je sportprestaties met de juiste voeding
€ 29,99 actieprijs € 23,99 (vanaf 1/0 t.e.m. 31/08/21) | verschenen
hardcover | vierkleurendruk | 260 x 200 x 24 mm | ca. 240 pp. | nur 440/488
isbn 978 94 014 7740 6 | Themacode: SC, WBHS | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Het meest volledige sportkookboek van de bekendste
topsportdiëtiste

–

Meer dan 35.000 sportkookboeken verkocht!

–

Opgedeeld volgens de structuur van rustdagen, rustige
en intensieve trainingsdagen, krachttrainingen en
wedstrijddagen

Met de juiste eetgewoontes kun je je sportprestaties verbeteren. Voor sporters is het belangrijk om de juiste voedingsstoffen op het juiste
moment binnen te krijgen. Zo halen ze het maximum uit hun trainingen en zorgen ze ervoor dat
hun lichaam goed herstelt na een inspanning.
Dit boek bevat een schat aan informatie voor
zowel professionele als recreatieve sporters. In
het eerste deel wordt uitgelegd wat voeding met
je lichaam doet en waarom sporters bepaalde
soorten voeding nodig hebben. Het tweede deel
vertelt je exact wat je moet eten op rustdagen,
rustige en intensieve trainingsdagen, dagen met
krachttraining en wedstrijddagen. Je krijgt voor
elke dag originele en lekkere recepten.

Marketing
–
–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews en (online) lezingen.
Voorpublicatie is mogelijk
Social media campagne
Deze titel neemt deel aan de
zomercampagne met actieprijs
(zie verder)
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Het oorspronkelijke
sportkookboek, nu
in een nieuw jasje!

Stephanie Scheirlynck is een gecertificeerd
diëtiste en voedingsdeskundige met een
doorgedreven specialisatie in sportvoeding.
Ze begeleidde al heel wat professionele
topsporters in uiteenlopende disciplines, zoals olympische kampioenen Greg
Van Avermaet (wielrennen) en Nafi Thiam
(zevenkamp), Team Belgium (BOIC), RSC
Anderlecht (voetbal) en het mannen- en
vrouwenteam bij de CI-geregistreerde
wielerploeg Trek-Segafredo (wegwielrennen).

Van dezelfde auteur
Het sportkookboek 2
€ 29,90 | isbn 978 94 014 7434 4
Het ultieme sportkookboek voor duur-,
kracht- en teamsport
€ 35,99 | isbn 978 94 014 5339 4
Het sportkookboek voor jongeren
€ 29,99 | isbn 978 94 014 3526 0
Het optimale sportgewicht
€ 32,50 | isbn 978 94 014 3215 3

Toerisme &
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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

‘Corona en thuiswerk doen ons de
lokale natuur en tuinvogels ontdekken.
Elke dag kan ik vanuit mijn werkkamer
thuis de gevederde tuingasten spotten.
De Vogelgids van Onze Natuur helpt
hard dat ookis
klinkt,
hebt die
me te weten wie er op‘Hoe
bezoek
injede
eerste dode nodig om de politiek
te schudden.’tijdens
tuin. Ook handig mee wakker
te nemen
een van de vele wandelingen op het
platteland in de buurt.’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

Marc Van Ranst

Koen Warlop, manager productiecoördinatie

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond

205
Actualiteit

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

9 789401 475822

Vakantie in La douce France
2 uitge erkte plannen voor een lang aam aan vakantie in rankrijk
€ 2 ,99 | mei 2021
paperback | vierkleurendruk | 220 x 160 x 23 mm | ca. 416 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 7582 2 | Themacode: 1DDF

–

52 vakantievoorstellen om door Frankrijk te reizen als nooit
tevoren: in alle rust en in je eigen tempo

–

nieke wandel-, fiets-, ruiter- en vaarroutes maken
‘langzaam reizen’ mogelijk en brengen je dichter bij de natuur

–

Met een uitgekiende selectie van rustige logeeradressen,
authentieke proeverijen en (h)eerlijke eet- en drankgelegenheden

Zin om de sleur en de drukte van alledag achter
je te laten en Frankrijk te (her)ontdekken in je
eigen tempo? Dan biedt deze slo travelgids
jou een schat aan informatie om die langzaamaan-vakantie te plannen waar je al zo lang van
droomde. De gids presenteert 52 vakanties in
de verschillende regio’s van Frankrijk.
Geen dwingende of strakke vakantieplannen, maar eerder suggesties onder het motto
niets moet, alles mag’. Daarom worden de tips
steevast overzichtelijk geordend volgens vijf
categorie n: Wat zien?, Wat doen?,
Even pauzeren, Proeven & genieten en Slapen
in alle rust. Bovendien biedt de gids nog
tientallen suggesties voor verkwikkende natuuractiviteiten zoals klimmen, duiken, langlaufen,
vissen, dieren observeren en nog veel meer.
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Langzaam genieten van
Frankrijk

9 789401 475839

Met de motor door Frankrijk
2 itgekiende motorroutes door a dou e ran e
€ 24,99 | juni 2021
paperback | vierkleurendruk | 195 x 130 x 22 mm | ca. 384 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 7583 9 | Themacode: 1DDF, WTHW, WGCK

–

52 kant-en-klare meerdaagse motorroutes langs de
mooiste wegen van Frankrijk

–

De gedetailleerde routebeschrijvingen, overzichtelijke
kaarten en gpx-tracks houden je overal op koers

–

De meest complete gids om je reis voor te bereiden en
ter plekke te gebruiken

Deze gids biedt 52 volledig uitgewerkte
vakantieplannen op maat van de motorrijder.
Hierbij worden alle regio’s van de Franse achthoek gecoverd. De motorvriendelijke restaurants en overnachtingsplaatsen, van campings
tot gezellige hotelletjes, zijn met zorg geselecteerd door auteurs die zelf met de motor reizen.
Alle reistrajecten zijn minutieus beschreven,
gedetailleerd in kaart gebracht en vertaald
naar gpx-tracks die je met enkele muisklikken
oplaadt naar je smartphone of gps.
Een inleidend hoofdstuk besteedt aandacht aan
veilig motorrijden, de meest geschikte motoruitrusting, de regelgeving voor motorrijders in
Frankrijk, enz. opdat je goed voorbereid eropuit
kunt trekken.
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Voor de motorliefhebber
die Frankrijk wil verkennen

GEHEEL
HERZIENE
EDITIE

9 789401 475846

Met de camper door Frankrijk
e 0 mooiste routes voor motor omes
€ 25,99 | juni 2021
paperback | vierkleurendruk | 230 x 176 x 32 mm | ca. 576 pp. | nur 512/503
isbn 978 94 014 7584 6 | Themacode: 1DDF, WTHW, WGC

–

De mooiste camperroutes in elke Franse regio, hapklaar
opgedeeld in verschillende dagprogramma’s

–

Met gps-coördinaten van alle beschreven plaatsen en
adressen

–

1300 service- en halteplaatsen, 55 bestemmingen
voor het gezin, 28 kuuroorden, 22 steden en 18 skistations
komen aan bod

Voor wie in zijn eigen tempo en zonder zorgen
Frankrijk wil verkennen, is dit de ideale gids.
Alle routes werden uitgestippeld en getest door
kenners van de regio.
Waar kun je veilig stoppen, waar ga je winkelen, eten of rustig wat drinken en wat valt er te
beleven? De selectie van de adressen gebeurde
door lokale specialisten. Voor elk adres worden
de faciliteiten uitvoerig beschreven.

In dezelfde reeks
Met de camper door Europa
€ 25,99 | isbn 978 94 014 5814 6
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De onmisbare reisgids voor
elke camperliefhebber

9 789401 477772

9 789401 477772

Patrick Cornillie

Knooppunter Fietsboek Belgische Kust
oor elke kustgemeente de mooiste ietsroute
€ 1 ,99 | juni 2021
integraalband | 140 x 195 x 9 mm | ca. 168 pp. | nur 501
isbn 978 94 014 7777 2 | Themacode: SZD, 1DDB

–

10 unieke fietstochten uitgezet op het West-Vlaamse
knooppuntennetwerk; vanuit elke kustgemeente een route

–

Bonus: unieke eau

–

Via www.knooppunter.com beschik je altijd over de meest
recente update van de roadbooks
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Met knooppunter fiets je
naar het mooiste van de
Belgische kust

jour-route

De Vlaamse kustregio leent zich uitstekend om
al fietsend verkend te worden: prachtige natuur,
gezellige gemeentes, uitnodigende terrassen,
gezonde lucht en steevast een vlak parcours.
Alleen de wind heb je soms tegen. In deze gids
wijst Knooppunter je de weg naar het mooiste
wat de Belgische kust te bieden heeft.

Patrick Cornillie kent als fervente fietser bijna
alle uithoeken van Vlaanderen. Hij is een
bekroond dichter, journalist en auteur van
talrijke fiets- en wielerboeken. Ondertussen
heeft hij zich ook ontpopt als enthousiaste
ambassadeur van Knooppunter.

Als extraatje gidst de eau
jour route je
langs alle plekken uit de gelijknamige serie.
Bij elke route hoort een roadbook. Het biedt je
alle info in de meest compacte vorm: de plaats
waar je van start gaat, een opsomming van
de fietsknooppunten die je moet volgen, de
afstand tussen die knooppunten en een situering van de bezienswaardigheden en horeca
onderweg. Alle roadbooks kun je, na registratie,
gedurende twee jaar gratis downloaden via
www.knooppunter.com

Marketing
–
–
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
le ingen en intervie s
oorpu li atie is mogelijk
Knooppunter
volgers
knooppunter om
o ial media ampagne

ONZE NAT
R: multimediaal
project om de wilde natuur in
België te laten ontdekken
–

Onze Natuur wil laten zien dat de natuur in België verbazend
wild en veelzijdig is.

–

Een multimediaal project dat via social media, televisie en boeken
alle Belgen van jong tot oud wil inspireren

–

itgeverij Lannoo is de exclusieve boekenpartner van het project

Onze Natuur is een ambitieus multimediaal
project van Hotel Hungaria (i.s.m. VRT, Natuur
en Bos, Lannoo en veel andere partners) dat wil
laten zien dat Onze Natuur verbazend wild en
verrassend dichtbij is. Met als missie elke Belg
grenzeloos trots te maken op wat er zich in ons
eigen land afspeelt.
itgeverij Lannoo is de exclusieve partner voor
het hele boekenprogramma rond Onze Natuur.
De eerste titel verscheen in het najaar van 2020:
en jaar op stap door et ilde elgi
het dagboek uit Onze Natuur van bioloog,
documentairemaker en ire tor o
otograp
Pim Niesten.

Verder op de planning
Wandelboek Onze Natuur Vlaanderen (2021)
Wandelboek Onze Natuur Walloni (2021)
Verschillende soortengidsen (2021 en 2022)
Kinderboeken (2022)
Het ultieme fotoboek bij de reeks (2022)
Kalender 2023

Marketing
–

–

–

Social media:
n e natuur is nu al te volgen via
volgers
volgers
en de e site
on enatuur e
meer dan
unieke e oekers
per maand
Televisie:
in de lente van
al dit proje t
van ijna
draaidagen uitmonden
in een nooit ge iene delige natuur
do umentaire op anvas ater volgt
een a geleide reeks op Ketnet
Notre Nature:
et proje t al ook in et rans orden
gerealiseerd
notrenature e en
orden uitge onden op R

9 789401 476263

Michaël Cassaert

Wandelboek Onze Natuur
20 andelroutes door natuurge ieden in laanderen
€ 25,99 | augustus 2021
integraalband | vierkleurendruk | 195 x 140 x 26 mm | ca. 248 pp. | nur 502
isbn 978 94 014 7626 3 | Themacode: SZC, 1DDB-BE-F

Wandelen door
het wilde België

217
Vrije tijd

–

De wandelgids bij de prestigieuze VRT-reeks Onze Natuur

–

Ontdek de verrassende variatie aan biotopen in Vlaanderen:
van bos tot hei, van open ruimte tot stadsjungle en van
zout- naar zoetwatergebieden

–

De wandelgids die je met andere ogen naar de natuur
doet kijken

Michaël Cassaert ging op zoek naar de meest
iconische natuurgebieden in Vlaanderen en
stippelde er 20 heerlijke ontdekkingsroutes uit.
De wandelroutes zijn 5 tot 26 km lang.
Bij elke route vind je een toolkit met praktische
informatie om de wandeling voor te bereiden en
kaderstukjes over de typische fauna en ora die
je onderweg tegen kunt komen. Daarnaast kom
je meer te weten over natuurbeheer, -inrichting
en -herstel. En uiteraard hoort daar ook een
gedetailleerde en goed leesbare wandelkaart bij.
Deze wandelgids zorgt ervoor dat je de Vlaamse
natuur intenser gaat beleven.

Michaël Cassaert werd in zijn tienerjaren al gegrepen door een grote liefde voor wandelen
en fietsen. Lange tochten door de Alpen
maakten zijn passie voor het natuurwandelen alleen maar groter. Michaël Cassaert
is natuur- en landschapsbeheerder en als
docent verbonden aan de Thomas More
Hogeschool.
Onze Natuur is een multimediaal project van
Hotel Hungaria (i.s.m. VRT, Natuur en Bos,
Natuurpunt en veel andere partners) dat via
Facebook, Instagram en onzenatuur.be te
volgen is. In de lente van 2022 zal dit uitmonden in een -delige natuurdocumentaire op
Canvas.

20 wandelroutes in de meest iconische
natuurgebieden van Vlaanderen:
Kalmthoutse Heide
De Liereman
Merodebossen
Natuurgrenspark Groote
Heide
Oudsberg
RivierPark Maasvallei
Thorpark
Wijvenheide en Terdonk
Ziepbeekvallei
Osbroek en stadswildernis
van Aalst

Het Burreken
Kalkense Meersen
Kruibeekse Polder
Het Vinne
Walenbos
Zoniënwoud
De Blankaart
Rodeberg, Douvevallei en
Broekelzen
(Heuvelland)
Westhoekreservaat
Het Zwin

Marketing
–
–
–
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
le ingen en intervie s
oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne
n e natuur
volgers
n e atuur
volgers
on enatuur e

9 789401 477628

Onze Natuur

Vogelgids
ntdek de 77 meest voorkomende soorten in un iotoop
€ 19,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 195 x 130 x 24 mm | ca. 224 pp. | nur 430/435
isbn 978 94 014 7762 8 | Themacode: WN, WBCB | E-BOEK BESCHIKBAAR

–

Het referentiewerk bij het multimediaal project Onze Natuur

–

Een gids om de mooiste vogels te gaan ontdekken

–

Met handige determineertabel, notitieruimte en
naar de vogelgeluiden

Met deze uitgebreide gids trek je zo de natuur
in om de meest voorkomende vogels in België
en Nederland te spotten. De handige determineertabel en de R-links naar de vogelgeluiden
helpen je om ze te identificeren.
Met grondige uitleg en gedetailleerde foto’s
zodat je alles over de dieren te weten komt
en notitieruimte om je eigen bevindingen te
noteren.
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R-links

Onze Natuur is een multimediaal project van
Hotel Hungaria (i.s.m. VRT, Agentschap
Natuur en Bos, Natuurpunt en veel andere
partners) dat via Facebook, Instagram en
www.onzenatuur.be te volgen is. In de lente
van 2022 zal dit uitmonden in een -delige
natuurdocumentaire op Canvas.

Van de makers van n e atuur een multimediaal project over de wilde natuur in België
dat nu al via facebook en website te volgen is,
en Agentschap Natuur en Bos.

Marketing
–
–
–
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oorpu li atie is mogelijk
o ial media ampagne
n e natuur
volgers
n e atuur
volgers
on enatuur e

Vrije tijd

Onmisbare handige gids voor
de 77 meest voorkomende
vogelsoorten

GEACT ALISEERDE
VERSIES

9 789401 476010

Lannoo’s Autoboek Denemarken, Zweden,
Noorwegen en IJsland
oeristis e atlas voor rei en
€ 39,99 | juni 2021

eekend vakantie

vrije tijd

hardcover | vierkleurendruk | 185 x 265 x 29 mm | ca. 448 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 7601 0 | Themacode: WTH, 1DND, 1DNS, 1DNN, 1DNC

9 789401 476003

Lannoo’s Autoboek Spanje, Portugal
oeristis e atlas voor rei en
€ 39,99 | juni 2021

eekend vakantie

hardcover | vierkleurendruk | 185 x 265 x 32 mm | ca. 496 pp. | nur 512
isbn 978 94 014 7600 3 | Themacode: WTH, 1DSE, 1DSP

vrije tijd

–

Adembenemende reisroutes voeren langs de mooiste plekken
die Spanje, Portugal en Scandinavië te bieden hebben

–

Honderden aantrekkelijke kleurenfoto’s bieden inspiratie
voor jouw vakantie

–

Gedetailleerde stadsplattegronden en gebruiksvriendelijke
wegenatlas

annoo s uto oeken zijn echte koffietafelboeken, die je meteen zin doen krijgen om erop
uit te trekken. De gidsen hanteren een overzichtelijke structuur, waarbij de bezienswaardigheden gerangschikt worden volgens een
sterren uotering. In een apart hoofdstuk komen
de mooiste autoroutes aan bod. Zij leiden je
langs grandioze natuur- en cultuurlandschappen, bruisende metropolen en dromerige
dorpen. Voor het geval dat de gps volledig op
tilt slaat, is er achteraan ook een volledige
wegenatlas toegevoegd. De combinatie van
fotoboek, reisgids en atlas biedt eeuwig
inspiratie voor een onvergetelijke vakantie.

In dezelfde reeks
Lannoo’s Autoboek Duitsland
€ 39,99 | isbn 978 94 014 0642 0
Lannoo’s Autoboek Engeland en Wales
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5176 5
Lannoo’s Autoboek Europese Wijnroutes
€ 39,99 | isbn 978 94 014 4299 2
Lannoo’s Autoboek Frankrijk
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5220 5
Lannoo’s Autoboek Itali
€ 39,99 | isbn 978 94 014 5833 7
Lannoo’s Autoboek Nederland, Belgi en Luxemburg
€ 39,99 | isbn 978 94 014 6852 7
Lannoo’s Autoboek USA
€ 39,99 | isbn 978 94 014 1466 1

221
Toerisme

Ontdek het magische noorden
of het zwoele zuiden per auto

9 789401 476560

Mythische trektochten in Europa
erken de meest indruk ekkende
€ 2 ,99 | augustus 2021

andelroutes in uropa

hardcover | vierkleurendruk | 260 x 200 x 22 mm | ca. 320 pp. | nur 502/512
isbn 978 94 014 7656 0 | Themacode: SZC, 1D

–

Zowel voor startende als ervaren wandelaars

–

50 spectaculaire wandelroutes in Europa en
150 alternatieve suggesties

–

Prachtig geïllustreerde hardback met paginagrote foto’s
en overzichtelijke kaartjes

Lonely Planet’s
t is e trekto ten in
uropa staat garant voor levenslang wandelplezier! In dit boek komen 50 spectaculaire
wandelroutes – van Andalusië tot de poolcirkel
en 150 alternatieve suggesties aan bod.
De trektochten vari ren van stedelijke
omzwervingen tot bergbeklimmingen, met
daartussen wijnroutes, kustwandelingen,
meerdaagse pelgrimstochten, culturele
uitstapjes en sneeuwschoenwandelingen.

In dezelfde reeks
Mythische autotochten in de wereld
€ 27,99 | isbn 978 94 014 6287 7
Mythische fietstochten in Europa
€ 27,99 | isbn 978 94 014 6545 8
Mythische fietstochten in de wereld
€ 27,99 | isbn 978 94 014 4931 1
Mythische runs in de wereld
€ 27,99 | isbn 978 94 014 6014 9
Mythische surfplekken in de wereld
€ 27,99 | isbn 978 94 014 6544 1
Mythische trektochten in de wereld
€ 27,99 | isbn 978 94 014 5683 8
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Trek je wandelschoenen aan
voor een nieuwe titel in de
succesvolle
t is e -reeks

9 782390 251514

Tristan Bogaard & Belén Castelló

50 Ways to Cycle the World
€ 39,95 | april 2021
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 280 x 35 mm | ca. 336 pp. | nur 510
isbn 978 23 902 5151 4

–

Een visuele uitnodiging om spectaculaire landschappen
te ontdekken

–

Inspirerende en vaak grappige portretten

–

Een must voor alle fietsliefhebbers, of je nu van
avontuur droomt of niet

0 a s to
le t e orld biedt krachtige,
ontroerende en ongeloo ijk grappige verhalen.
Deze buitengewone avonturen worden
geïllustreerd met sublieme en inspirerende
foto’s die over de hele wereld getrokken werden
door fietsers die hun verhalen en hun passie
met ons willen delen.

Tristan Bogaard & Belén Castelló zijn gepassioneerde reizigers en fietsers. Zij zijn
gespecialiseerd in alles wat met fietsreizen
te maken heeft, van fotografie tot video,
schrijven en lezingen. Hun grootste wens?
Om zoveel mogelijk mensen op een fiets te
krijgen.

Marketing
In dezelfde reeks
Peaks of Europe
€ 39,99 | isbn 978 23 902 5044 9

Van dezelfde auteur
Bike Life
€ 39,95 | isbn 978 23 902 5115 6
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–
–
–
–

e auteur is es ik aar voor
intervie s en online le ingen
elletos an
tristanbogaard
tristan ogaard om

Toerisme

50 unieke avonturen
door 75 fietsers uit
23 verschillende landen

Lannoo schenkt de lezer
20% extra vakantie

Avontuurlijk wandelen
in Vlaanderen
Michaël Cassaert &
Koen De Langhe
25,99 20,99
isbn 978 94 014 6327 0

This must be Belgium
Klaar Wauters
19,99 15,99
isbn 978 94 014 7000 1

Smartphotos
Janou Zoet
15,99 12,99
isbn 978 94 014 7850 2

Mijn peuter speelt!
Paulien De Smet &
Mama Baas
17,99 14,99
isbn 978 94 014 6646 2

Mister Oscar op vakantie
Jim Field
14,99 11,99
isbn 978 94 014 6824 4

13 1/2 ongelooflijke dingen
die je moet weten over alles
22,5 17,99
isbn 978 94 014 5008 9

-20

Wat bomen ons vertellen
Valerie Trouet
22,99 18,99
isbn 978 94 014 6675 2

Knikkers van Qadir
Qadir Nadery, Leo Bormans
19,99 15,99
isbn 978 94 014 6966 1

Zot van koken
Loïc Van Impe
25,99 20,99
isnb 978 94 014 6586 1

Het Sportkookboek 1
Stephanie Scheirlynck
29,99 23,99
isbn 978 94 014 7740 6

Marketing
–
–

–

Deze actie loopt van 1/07
t.e.m. 31/08/21.
De actie wordt ondersteund
door social media campagne
en POS-materiaal.
isbn 5410574915580 (NL),
04309 (BE)
De boeken worden voorzien
van een prijssticker.

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

Ik heb al een fijn thuiskantoor maar
met de toffe en bruikbare tips uit
Where.We.Work wordt mijn werkplek
nog zoveel inspirerender!’
2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.

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

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

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Ondersteund door communicatie via de Gezinsbond
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Marc Van Ranst deelt zijn
verhaal én zijn jarenlange
ervaring in zijn strijd

9 789401 474146

Kaat Debo e.a.

MODE De MoMu Collectie - Antwerpen
€ 59 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 290 x 46 mm | ca. 448 pp. | nur 450/452/644/655
isbn 978 94 014 7414 6 (NL), 978 94 014 7415 3 (EN) | Themacode: WFB, AKT, ACG, AWF

–

4 decennia Belgische mode en meer!

–

Raf simons, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene,
Dries Van Noten en Dirk Bikkembergs zijn maar enkele
van de promintente ontwerps die de reveu passeren

–

Het meest prestigieuze modemuseum van de
Lage Landen eindelijk in boekvorm op je salontafel

MODE. De MoMu Collectie – Antwerpen is
gewijd aan de presentatie van de permanente
collectie van het Antwerps Mode Museum en
blikt terug op vier decennia Belgische mode,
aangevuld met een selectie uit de historische
collectie (18de en 19de eeuw). Deze catalogus
biedt een overzicht van de belangrijkste protagonisten van de Belgische mode van de jaren
19 0 tot nu.
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Kaat Debo is sinds 2008 directeur van het
Mode Museum Antwerpen. Ze is expert op
het vlak van Belgische mode en heeft al
meer dan 20 tentoonstellingen gecureerd.

Het collectieboek zal dieper ingaan op de
belangrijkste hedendaagse ontwerpers binnen
de MoMu Collectie. Hiernaast wordt beeldmateriaal opgenomen van de tijdelijke expo’s
die het museum in de periode 2002-2018
organiseerde, aan de hand waarvan het MoMu
haar internationale reputatie wist op te bouwen.

Marketing
–
–

Van dezelfde auteur

–

Kant
€ 49 | isbn 978 94 014 7432 0
Margiela, de Herm s jaren
€ 45,00 | isbn 978 94 014 4061 5
Olivier Theyskens
€ 49,99 | isbn 978 94 014 4624 2

–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
interviews
04/09 & 05/09 heropening Momu en
start van de verschillende expo’s
Boekpresentatie bij de heropening van
het MoMu begin september
momuantwerp
MoMuAntwerp
www.momu.be

Mode

De grootste modecollectie
van Belgi eindelijk gebundeld
in n naslagwerk

9 789401 476041

Kaat Debo, Alistair O’Neill, Caroline Evans e.a.

E/MOTION
€ 49 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 300 x 29 mm | ca. 256 pp. | nur 450/452/644/655
isbn 978 94 014 7604 1 (NL) - 978 94 014 7604 1 (EN) | Themacode: AKT, WJF, ACG

–

E/MOTION toont ons de mode zoals ze was en is,
in continue staat van beweging. Waar zijn we nu en
waar gaan we naartoe?

–

E/MOTION durft die vraag te presenteren waar de hele
modewereld mee worstelt: hoe moet het nu verder met de mode?

–

Een overzicht van de meest drastische veranderingen
in de modewereld. Een must have voor elke mode aficionado

E/MOTION is het boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het MoMu in Antwerpen en gaat
dieper in op de globale en onomkeerbare transformatie die mode vandaag doormaakt. Sinds het
ontstaan van de ontwerpermode aan het begin
van de 20ste eeuw is de rol en de plaats van de
ontwerper drastisch veranderd. Hoe is in deze
context de invulling van creativiteit, auteurschap,
ambacht en innovatie ge volueerd? Wat is de rol
van ontwerpers in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde modewereld?
We staan stil bij het recente verleden om zo
naar de toekomst te kijken en de uitdagingen
waarvoor de modewereld staat te schetsen.
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Internationale topauteurs
over de toekomst van mode
en haar plaats in de wereld

Kaat Debo is directeur van het Mode Museum
Antwerpen sinds 2008. Ze is een expert op
het vlak van Belgische mode en heeft al
meer dan 20 tentoonstellingen gecureerd.
Alistair O’Neill is hoogleraar modegeschiedenis
en -theorie aan College of Arts and Design,
een onderdeel van de niversity of the Arts
London. Hij is de auteur van London – After
a Fashion (Reaktion Books, 200 ) en schrijft
veel over hedendaagse mode.
Caroline Evans is hoogleraar modegeschiedenis en -theorie aan het Central
Saint Martins College of Arts and Design,
een onderdeel van de niversity of the Arts
London, en gasthoogleraar aan het Centre
for Fashion Studies van de niversiteit van
Stockholm.

Marketing
–

–
–
–

Boekpresentatie naar aanleiding van
de heropening en tentoonstelling van
het MoMu (04/09 & 05/09)
momuantwerp
MoMuAntwerp
www.momu.be

Marketing
–
–
–

Voorpublicatie is mogelijk
thijs.demeulemeester
verlindejanphotography

–

Jan Verlinde en Thijs Demeulemeester nemen je mee
naar de meest spraakmakende interieurs van de meest
begeesterde reizigers

–

Meer dan 20 interieurs met een vleugje exotiek

–

Een vakkundig samengestelde selectie van de meest
uitzonderlijke interieurs in de afgelopen jaren
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Wanneer je kan reizen in je
interieur, dan weet je pas zeker
‘there’s no place like home’

We dagen je uit: is dit een interieur uit Gent,
Milaan of Stockholm? De interieurs uit Homes
for Nomads, met telkens een vleugje exotiek,
tonen ons dat je kan reizen in je eigen huis. Jan
Verlinde Thijs Demeulemeester presenteren
meer dan 20 prachtige interieurs, boordevol
inspirerende beelden en vooral boordevol bijzondere vakantiesouvenirs. Van Vespa tot Tikibar en van surfbord tot Afrikaans masker: juist
geplaatst, kunnen ze prachtig staan in je
interieur.
Mooie interieurs, boordevol unieke details, maar
bovenal echte interieurs die geen seconde
vervelen.
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.
Thijs Demeulemeester is lifestylejournalist,
gespecialiseerd in interieur, hedendaagse
kunst en architectuur. Hij schrijft onder
meer voor De Tijd, Weekend Knack en
SABATO, het weekendmagazine van De Tijd.

COVER NOG NIET BESCHIKBAAR

9 789401 477437

Thijs Demeulemeester

Jan Verlinde

Homes for Nomads Interiors of the well-travelled
€ 39,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 290 x 230 x 21 mm | ca. 208 pp. | nur 450/454
isbn 978 94 014 7743 7 (NL/EN/ K) | Themacode: AMR

9 789401 478335

An Bogaerts

Where.We.Work Home offices around the globe
€ 39,99 | september 2021
paperback | vierkleurendruk | 230 x 280 x 28 mm | ca. 240 pp. | nur 450/454
isbn 978 94 014 7833 5 (EN) | Themacode: WJK

–

Je thuiskantoor is belangrijker dan ooit omdat werken
na de coronacrisis nooit meer hetzelfde zal zijn

–

Lifestylejournalist An Bogaerts loodst je door de
nieuwste home officetrends

–

Meer dan 200 inspirerende home office beelden,
boordevol tips en tricks

Where.We.Work is een inspirerend boek in de
wereld van ome o
e design, van keuken tot
slaapkamer en van klassiek bureau tot zolder.

An Bogaerts is lifestylejournalist pur sang.
Ze spitst zich toe op deco en design voor
onder meer De Standaard Magazine,
Sabato en Feeling Wonen.

Where.We.Work toont ons de enorme
verscheidenheid waarop jij jouw thuiskantoor
kan inrichten. Het inspireert en motiveert om
jouw ideale werkplek te ontwikkelen. Het boek
introduceert een verscheidenheid aan ontwerpen en stijlen - van Londen tot Tokio, van rustiek
tot industrieel en van klein tot groot(s) - en
biedt inspiratie over hoe je van een thuiskantoor
meer kunt maken dan alleen een plek om te
werken. Het boek combineert beelden van inspirerende ome o
es en ontwerpidee n met
praktische tips en de laatste trends.

Van dezelfde auteur
Table Stories
€ 39,99
isbn 978 94 014 6918 0 (EN)

Marketing
–
–
–

Voorpublicatie is mogelijk
bogaertsan
www.somecards.com
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Inspiratie voor de
mooiste thuiskantoren

9 789089 691668

Wonen Landelijke Stijl

A way of living 2 Binnenkijken in landelijke huizen
€ 34,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 232 x 270 x 30 mm | ca. 200 pp. | nur 454
isbn 978 90 896 9166 8 | Themacode: WJK

–

Luxueus koffietafelboek boordevol prachtige, warme,
exclusieve interieurs

–

Een must-have voor liefhebbers van de landelijke stijl

–

Wonen Landelijke Stijl is een hechte community
met meer dan 114.000 Facebookfans en meer dan
33.000 Instagramvolgers

Na het grote succes van A way of living brengt
de redactie van Wonen Landelijke Stijl dit jaar
a o living 2 uit. Met opnieuw een 20-tal
exclusieve binnenkijkers uit binnen- en buitenland, prachtig in beeld gebracht en beeldend
beschreven door professionele journalisten en
fotografen. Dit boek laat je wegdromen bij de
gezellige landelijke sfeer die deze huizen stuk
voor stuk uitstralen en laat je kennismaken met
de warme, landelijke way of living.

Wonen Landelijke Stijl is het grootste woonblad
van Belgi met 225.000 lezers per editie en
het grootste landelijke woonblad van Nederland met 239.000 unieke lezers per editie.

Marketing
–

–
–

–

Van dezelfde auteur
Stijlvol Wonen Magnum Edition
€ 49.99 | isbn 978 90 821 8373 3
Stijlvol Wonen Magnum Deluxe Edition
€ 59.99 | isbn 978 90 821 8379 5
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–
–
–
–

Aankondiging, campagne en
Social media campagne via ‘Wonen
Landelijke Stijl’ en andere home
deco magazines
Advertenties in DPG Media printtitels
(online) boeklanceringsevent of
extra promo op vtwonen&design
beurs Amsterdam voor klanten en
adverteerders
Flyer en POS materiaal in het WLS
inspiratiehuis en kiosk op vtwonen
en designbeurs
WonenLandelijkeStijl
@wonenlandelijkestijl
Nieuwsbrief: Wonen Landelijke Stijl
Wonenlandelijkestijl.com

Interieur

Na de succesvolle eerste
editie, nu nog meer exclusieve
landelijke interieurs

9 789401 455251

Michel Mahy

Wouter Rawoens

Mahy. A family of cars De verstilde schoonheid van unieke oldtimers
€ 39,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 300 x 30 mm | ca. 272 pp. | nur 462/686
isbn 978 94 014 5525 1 (NL), isbn 978 94 014 5523 7 (EN), isbn 978 94 014 7733 8 (FR)
Themacode: WGCB, AJ, NH

–

De Gentse familie Mahy beschikt over een van de
grootste collecties oldtimers ter wereld

–

Voor het eerst wordt de reserve’ getoond:
600 authentieke auto’s, niet toegankelijk voor publiek

–

50 topstukken werden letterlijk uitgelicht’ in een
speciaal gemaakte fotostudio

Een uitgestrekte rij fabriekshallen in de
glooiende heuvels van het Belgische Henegouwen. Hier wordt niets meer gemaakt, behalve
geschiedenis. Hier hangt de geur van roest en
motorolie. In het stof staan honderden auto’s,
bumper aan bumper. Sommige parmantig op
stuttende paaltjes, de meeste scheefgezakt
op leeggelopen rubber. Legendarische bolides,
doordeweekse familieauto’s, zwierige slee n en
vergeten vierwielers, elk met een eigen verhaal.
Dit is de raison d’être van de familie Mahy uit
Gent, drie generaties koppige verzamelaars die
een van de grootste collecties oldtimers ter
wereld samenbrachten.
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De verstilde schoonheid
van een unieke collectie
oldtimers

Michel Mahy (Gent, 1965) 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 (Gent, 1963) is fotograaf voor
diverse boeken, magazines en kranten, en
de creatieve bezieler van dit werk.

Dit boek belicht deze stille stoet van unieke
old- en youngtimers. In tegenlicht n 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.

Marketing
–
–

De auteurs zijn beschikbaar
voor interviews.
Social media campagne

9 789401 476027

Agata Toromanoff

Curved Bending Architecture
€ 35,99 | september 2021
hardcover | vierkleurendruk | 280 x 220 x 22 mm | ca. 224 pp. | nur 648
isbn 978 94 014 7602 7 (EN) | Themacode: AMC

–

Ronde, golvende architectonische structuren en
gebouwen van s werelds bekendste architecten

–

Meer dan 60 case studies met gebogen architectuur

–

Met een kort historisch overzicht en de meest recente
ontwikkelingen

In Curved: Bending Architecture gaat de auteur
op zoek naar de meest spraakmakende
gebogen’ architectuur met ronde, afgeronde en
zachte vormen. We ontdekken gebouwen die als
het ware uit de losse pols werden ontworpen,
met geen enkele rechte lijn, maar barstensvol
innovatieve technieken en architecturale hoogstandjes.
Van Zaha Hadid, tot Bosjes Chapel en van
Brussel tot China, Curved laat je de meest
spraakmakende architecten ontdekken en stelt
je voor aan hun favoriete projecten, waar dan
ook.

Agata Toromanoff is kunsthistorica en werkte
voor diverse kunstverzamelaars en
galerie n. Tegelijkertijd schreef ze voor de
gespecialiseerde kunstpers. Later werd ze
auteur van boeken over design, architectuur en fotografie. In 2014 richtte zij samen
met haar echtgenoot Pierre, Fancy Books
Packaging op, vanuit een gemeenschappelijke droom om ge llustreerde boeken te
maken.

Curved: Bending Architecture is een boek voor
de architectuurliefhebber die buiten de lijntjes
te kleuren.

‘The curve is the line of the gods.’
Antoni Gaudi

Van dezelfde auteur

Marketing
–

Voorpublicatie mogelijk
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Edgy Architecture
€ 35.99 | isbn 978 94 014 6161 0 (EN)
Converted
€ 35.99 | isbn 978 94 014 6893 0 (EN)

Architectuur

Architectuur los van alle
regels en rechte lijnen

9 789401 476652

Veerle Helsen

Surf Stay 7 road trips in uropa
€ 39,99 | juni 2021
hardcover | vierkleurendruk | 270 x 220 x 28 mm | ca. 256 pp. | nur 450/466/512
isbn 978 94 014 7665 2 (NL), isbn 978 94 014 7666 9 (EN) | Themacode: WTH, WGG, SPG

–

Visuele reisgids voor een nieuwe generatie surfers

–

Adembenemende surfspots binnen zeven
Europese regio’s

–

Voor de allereerste keer de Belgische surfcultuur
in kaart gebracht.

Surf & Stay is de opvolger van het gelijknamige
populaire boek uit 2018. Deze keer komen
zeven Europese regio’s aan bod, onder meer
het Spaanse Cantabri en Frans-Baskenland.
Een mix tussen bekende en minder bekende
surfplekken, authentieke strandresto’s, designhotels, architecturale parels en de mooiste
roadtrips allemaal in Europa. Ook Belgi krijgt
een hoofdstuk: voor de allereerste keer wordt
onze eigen surfcultuur in kaart gebracht.
De eerste editie van Surf & Stay was in 2018 een
Henry Van de Velde Awardwinnaar, in de categorie graphic design. Art director Elke Treunen
bedacht een allesbehalve klassieke opmaak.
Reistips zweven op de pagina, alsof ze dansen
op een kustlijn. De ingredi nten van dit boek
zijn niet enkel woorden en beelden: Surf & Stay
is ook gevuld met salt & wonder.

Veerle Helsen is reis- en architectuurjournalist.
Ze nam in 201 een sabbatical en reisde
solo in een camper langs de surfkusten van
Spanje en Portugal. Over die trip schreef
ze de bestseller Surf & Stay (2018). Na haar
sabbatical nam ze ontslag en tegenwoordig
schrijft ze freelance voor onder meer Knack
Weekend en Sabato. Als digital nomad surft
ze de wereld rond. Haar progressiecurve in
surfen stijgt even traag als de schildpaddensnelheid waarmee haar camper Connor
op een helling kruipt.

Marketing
‘Leafing through the pages of this surf
+ architecture book feels like swimming
in the ocean’
Designboom over Surf & Stay
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–
–
–

De auteur is beschikbaar voor
lezingen en interviews.
Voorpublicatie mogelijk
veerlehelsen

Reizen

Op surftrip langs
7 Europese hotspots

9 789401 477079

Arie Hartog, Gerhard Marcks Haus, Jelle Van Riet
Oudenaarde Marnic De Meulemeester

Johan Tahon

niversus

ulpturen

de Burgemeester van

202

€ 39,99 | verschenen
hardcover | vierkleurendruk | 240 x 340 x 25 mm | ca. 208 pp. | nur 640/644
isbn 978 94 014 7707 9 | Themacode:

–

Gelijknamige expo niversus’ (vanaf 24 april 2021)
in Museum Oudenaarde

–

Ook Tahons unieke priv kunstverzameling wordt belicht

–

Tahon werd in 1995 ontdekt door wijlen Jan Hoet,
de toenmalige directeur van het S.M.A.K. in Gent

De kracht van Johan Tahon ligt in zijn koppige
houding waarbij hij de sporen wil blijven laten
zien van het gevecht dat vaak alleen en altijd
alleen ten volle in het atelier van de kunstenaar zichtbaar en tastbaar is.’ Dixit Jan Hoet,
die kunstenaar Johan Tahon destijds ontdekte.
Meer dan dertig jaar later is er nu Universus,
het boek bij de gelijknamige tentoonstelling in
Oudenaarde, genoemd naar het beeld dat er
al twintig jaar staat. Dat is ook het tijdsbestek
dat Universus beslaat, want meer nog dan een
catalogus is het ook het verhaal van de evolutie
in Tahons beeldhouwkunst, van zijn plek in de
kunstgeschiedenis n van de objecten die hij
verzamelt.

Marketing
–
–

–

De auteur is beschikbaar voor lezingen
en interviews.
Gelijknamige expo ‘Universus’ in MOU
Museum Van Oudenaarde. En dit van
24 april 2021 tem 30 september 2021.
www.johantahon.be
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Compleet overzichtswerk
20 jaar beeldende kunst
Johan Tahon

Johan Tahon (Menen, 1965) studeerde beeldhouwkunst en was nog geen dertig toen hij
de internationale kunstarena betrad. Zijn
sculpturen worden regelmatig tentoongesteld in gerenommeerde galeries en vooraanstaande musea in binnen- en buitenland.
Johan Tahon heeft al vele jaren een atelier in
Oudenaarde. Dit boek is een samenwerking
tussen verschillende auteurs. Onder meer
Geertrui van Kerkhoven, Dr. Arie Hartog, en
Jelle Van Riet verleenden hun medewerking.

‘In dit werk blijft het atelier nawerken,
zelfs binnen de neutrale ruimte van een
galerij of een museum. Het blijft aanwezig, kwetsbaar, en toch vitaal. Onafgewerkt, en toch zelfstandig geworden
sculptuur.’
Jan Hoet

9 789401 474788

Charlotte Jansen e.a.

Broken Fingaz
€ 45 | augustus 2021
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 300 x 25 mm | ca. 224 pp. | nur 642/646
isbn 978 94 014 7478 8 (EN) | Themacode: AGB, AGT

–

Na 20 jaar komt Broken Fingaz met eerste monografie

–

Werkten samen met onder meer

–
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2, Beck, Blink 182

nieke visuele stijl die wereldwijd erkenning krijgt

Broken Fingaz begon als een driekoppig
graffiticollectief (bestaande uit de kunstenaars
Tant, nga en Deso) in Haifa, Isra l, maar werd
al snel internationaal actief in verschillende
disciplines: street art, animatie, installatie,
grafiek, etc. Met hun unieke visuele stijl een
mix van skateboard visuals, modernistische
schilderkunst en neo-psychedelia doorbreken ze de muur tussen de zogenaamde Hoge
Kunsten en de populaire cultuur. Het leverde
hen wereldwijd fans op en leidde tot samenwerkingen met muzikanten als 2, Beck, Blink
182. BFC nam deel aan vermaarde groepsexpo’s
in Saatchi Gallery London ( Alchemy’, Jealous
Needs You’) en Beyond the Streets’ in New York
en bracht eerder gelimiteerd fanzines uit waarvan de 800 exemplaren binnen de twee weken
uitverkocht waren.

Marketing
–
–
–
–
–
–
–

De kunstenaars zijn beschikbaar
voor lezingen en interviews.
roken nga
(46 k volgers, 44 k likes)
roken nga
k volgers
tant_bfc (21,3 k volgers)
unga_bfc (33,6 k volgers)
roken nga om
www.galleriavarsi.it

Charlotte Jansen is journaliste voor onder meer
Elephant Magazine en auteur van de boeken
Girl on Girl en Photography Now.

‘They are very nimble, very able
problem-solvers as well as artists’
Bono in The Art Newspaper

‘Their work is colorful and
controversial’
BBC Radio

‘Not everyone has their talent’
The Independent

Kunst

Het eerste boek van Broken
Fingaz, het razend populaire
street artcollectief

9 789401 465403

Samuel Mareel, Till-Holger Borchert, Hilde De Ridder-Symoens
Annemarieke Willemsen

Kinderen van de Renaissance
Kunst en opvoeding aan et
€ 29,99 | verschenen

a s urgse o

70

hardcover | vierkleurendruk | 185 x 245 x
mm | ca. 192 pp. | nur 644/646
isbn 978 94 014 6540 3 (NL) / 978 94 014 7368 2 (EN) | Themacode: AFCL

0

Het kinderportret
in al zijn glorie
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–

Met unieke schilderijen van Vlaamse meesters als
Jan Gossart, Bernard van Orley en Juan de Flandes

–

Inzicht in opvoedingswaarden en technieken uit de
15de 16de eeuw

–

Verrassend licht op het genre van het kinderportret

Kinderen van de Renaissance zet het kinderportret in de 15de 16de eeuw in de kijker en
vertelt meer over de historische, pedagogische
en artistieke achtergrond van bepaalde werken.
In de 15de en 16de eeuw regeerden de
Habsburgers over een groot deel van Europa.
Zij zouden een van de belangrijkste Europese
vorstenhuizen uit de wereldgeschiedenis worden.
Mechelen was in die tijd een centrum van
educatie, waar heel wat Habsburgse prinsen en
prinsessen een deel van hun jeugd doorbrachten,
onder wie Margaretha van Oostenrijk en Karel V.
Ook andere machtige Europese families stuurden
hun kinderen naar Mechelen de beroemdste
is wellicht Anne Boleyn, de latere koningin van
Engeland. Kinderen van de Renaissance speelt
zich af in die Belgische stad, waar heel wat kinderportretten hun oorsprong vonden. Speciale
aandacht gaat naar een unieke reeks vroege
kinderportretten van topkunstenaars als Jan
Gossart, Bernard van Orley en Juan de Flandes.

Samuel Mareel is curator aan het Museum Hof
van Busleyden in Mechelen.
Till-Holger Borchert is kunsthistoricus en artistiek directeur van de Musea Brugge. Hij
schreef onder meer Meesterwerk. Van Van
Eyck tot Rubens in detail.
Hilde De Ridder-Symoens is professor geschiedenis op rust (Vrije niversiteit Amsterdam
en niversiteit Gent). Ze schreef onder meer
A History of the University in Europe.
Annemarieke Willemsen is kunsthistorica en
archeologe en werkt als curator voor het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Marketing
–
–
–

De auteur is beschikbaar
voor lezingen en interviews.
Voorpublicatie mogelijk
Expo in Hof van Busleyden

–

www.hofvanbusleyden.be

9 789401 450706

Piet Boyens

De Nieuwe Morgen
Impressionisme, symbolisme en expressionisme in Vlaanderen
€ 45 | verschenen
hardcover | vierkleurendruk | 230 x 280 x
isbn 978 94 014 5070 6 | Themacode: AFC

mm | ca. 224 pp. | nur 640/644

–

Zestig meesterwerken tonen je de evolutie van de
Vlaamse kunst, van het symbolisme tot het expressionisme

–

Ondertussen een klassiek boek over impressionisme,
symbolisme en expressionisme in Vlaanderen

–

Op veler verzoek opnieuw beschikbaar

In het Europa van ruim honderd jaar geleden
is de beeldende kunst volop in beweging. Na
jaren van betrekkelijke rust maakt zij zich op
voor een schuimende dageraad. Zestig Vlaamse
meesterwerken uit deze periode begeleiden
de lezer op een boeiend traject in de kunstgeschiedenis, dat voert van het symbolisme tot
het veelbesproken (Vlaams) expressionisme. Een
indringende analyse, van werk tot werk, maakt
uiteindelijk duidelijk welke plaats de Vlaamse
kunst in deze nieuwe morgen weet te verwerven.

‘Piet Boyens heeft vooral bijgedragen tot
de uitstraling van de Vlaamse kunst via
de vele, prachtige kunstboeken die hij
door de jaren heen gepubliceerd heeft en
zijn rol als curator voor vele tentoonstellingen op internationaal niveau.’
Het Nieuwsblad
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De Nieuwe Morgen van de
Vlaamse kunst in beeld
gebracht

Piet Boyens (Sweikhuizen, Nederland 194 )
studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de K Nijmegen, schreef een
doctoraalscriptie en een monografie-oeuvrecatalogus over Gust. De Smet (Antwerpen,
1989). Met Hans Bosschaert schreef hij een
monografie over Leon De Smet (Tielt, 1994).
Publiceerde in 1992 Sint-Martens-Latem
– kunstenaarsdorp in Vlaanderen. Verder
voltooide hij in 1994 een standaardwerk over
het Expressionisme in Nederland (Zwolle,
1994). In 1999 verscheen een monografie
over Frits van den Berghe, in 2006 over
Valerius de Saedeleer.

Marketing
–

De auteur is beschikbaar
voor interviews.

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

–

Een ongeziene blik achter de schermen tijdens
de coronacrisis

–

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

–

Het maatschappelijke engagement van een
vooraanstaand gezondheidswerker

2020 is voor Marc Van Ranst het jaar dat de
kerstboom niet weg raakte. De Belgische topviroloog holt van laboratorium naar crisisoverleg
naar tv-studio om het land door een pandemie
te loodsen. Alsof zijn leven en het onze ervan
afhangen. Wat ook zo is.
Covid-19 is nummer zoveel in een reeks virussen
die even oud zijn als de planeet en het bestaan
van haar bewoners mee bepalen. Langs een
coronatijdslijn linkt Van Ranst vroegere bedreigingen en toekomstige uitdagingen.

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

‘Hoe hard dat ook klinkt, je hebt die
eerste dode nodig om de politiek
wakker te schudden.’
Marc Van Ranst

Marketing
–
–

De auteur is beschikbaar
voor 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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Terry Dentons echt serieus
geweldige gids voor alles
Terry Denton
€ 9,99
isbn 978 94 014 7871 7

Stinkhond kampioen
Colas Gutman e.a.
€ 5,99
isbn 978 94 014 7876 2

Flora en de fantastische
eekhoorn
Kate DiCamillo
€ 9,99
isbn 978 94 014 7873 1

Voor altijd
Pepijn Lievens
€ 9,99
isbn 978 94 014 7872 4

Culinair

COVER NOG NIET
BESCHIKBAAR

BBQ &
OUTDOOR
Peter De Clercq

BELINDA’S

HOMEMADE COOKIES
66 verrukkelijke koekjes uit heel de wereld

T H E AUS T R A L I A N C H E F

BELINDA MACDONALD

covervoorstellen_belinda's cookies••••.indd 1

Ketokuur 2
Pascale Naessens
€ 19,99
isbn 978 94 014 7807 6

Zot van koken 2
Loïc Van Impe
€ 19,99
isbn 978 94 014 7819 9

BBQ & Outdoor
Peter De Clercq
€ 19,99
isbn 978 94 014 7441 2

Belinda’s homemade
cookies
Belinda MacDonald
€ 15,99
isbn 978 94 014 7808 3

Baardman
Kenan Akyil
€ 16,99
isbn 978 94 014 7907 3

Kobalt blues
Erik Bruyland
€ 22,99
isbn 978 94 014 7908 0

Geschiedenis & Actualiteit

Nieuw België
Tom Naegels
€ 25,99
isbn 978 94 014 7905 9

Het orakel van de bosnimf
Hans Van Dyck
€ 16,99
isbn 978 94 014 7906 6

12/02/21 09:27

6

Nieuwe e-boeken

De wereld waarvan wij
droomden
Marc Van de Looverbosch
€ 16,99
isbn 978 94 014 7891 5

Rebel met een missie
Eric Van Rompuy
€ 18,99
isbn 978 94 014 7910 3

COVER NOG NIET
BESCHIKBAAR

Het leven en de dood
in den ast
Stijn Streuvels
€ 13,99
isbn 978 94 014 7882 3

Langs de wegen
Stijn Streuvels
€ 14,99
isbn 978 94 014 7883 0

257

Investeren in de eerste
helft van je leven
Michaël Van Droogenbroeck
& Ewald Pironet
€ 18,99
isbn 978 94 014 7911 0

COVER NOG NIET
BESCHIKBAAR

Investeren in de tweede helft
van je leven – nieuwe editie
Michaël Van Droogenbroeck
& Ewald Pironet
€ 18,99
isbn 978 94 014 7912 7

COVER NOG NIET
BESCHIKBAAR

De teleurgang van de
waterhoek
Stijn Streuvels
€ 16,99
isbn 978 94 014 7884 7

De blijde dag
Stijn Streuvels
€ 13,99
isbn 978 94 014 7885 4

Hooptimisme
Leo Bormans
€ 8,99
isbn 978 94 014 7888 5

Anders leven
Manu Keirse
€ 14,99
isbn 978 94 014 7889 2

Persoonlijke groei

COVER NOG NIET
BESCHIKBAAR

De vlaschaard
Stijn Streuvels
€ 16,99
isbn 978 94 014 7886 1

Mensenkennis voor
beginners
Timon Krause
€ 14,99
isbn 978 94 014 7887 8

Nieuwe e-boeken

258

Persoonlijke groei

Activeer je nervus vagus
Luc Swinnen
€ 16,99
isbn 978 94 014 7890 8

Anders omgaan met
boosheid
David Dewulf
€ 11,99
isbn 978 94 014 7892 2

Haal het beste uit je kind
Ilse Vande Walle
€ 16,99
isbn 978 94 014 7893 9

Bijna alles wat je moet
weten over psychologie
Pedro De Bruyckere e.a.
€ 16,99
isbn 978 94 014 6772 8

Emotionele intelligentie
voor jongeren
Elke Keersmaekers
€ 16,99
isbn 978 94 014 7894 6

Wendbaar als het woelig
wordt
Chris Aertsen e.a.
€ 22,99
isbn 978 94 014 7555 6

Wat elk kind nodig heeft
Klaar Hammenecker
€ 7,99
isbn 978 94 014 7084 1

Gezondheid
HEDWI G NEELS

het

Bekkenbodemboek

Alles wat je als vrouw
wilt weten over je
bekkenbodem

Mind & Body – Stress
Ine Maes
€ 11,99
isbn 978 94 014 7881 6

Bekkenbodem_cover••.indd 1

3/02/21 14:30

Het Bekkenbodemboek
Hedwig Neels
€ 16,99
isbn 978 94 014 7900 4

Eat to Beat – Het prikkelbare darm kookboek
Charlotte Robyns
€ 18,99
isbn 978 94 014 7901 1

Overvloed
Ineke Van Nieuwenhove
€ 16,99
isbn 978 94 014 7899 1

8

Mama Baas

Mama worden
Prof. dr. Bernard Spitz e.a.
€ 22,99
isbn 978 94 014 7896 0

Mijn baby
Prof. dr. Christine Vanhole
€ 22,99
isbn 978 94 014 7897 7

Lifestyle

Fictie

Less is Yes
Katrien Degraeve
€ 15,99
isbn 978 94 014 7746 8

Rauwkost
Bart Debbaut
€ 15,99
isbn 978 94 014 7809 0

Sport

Toerisme & Vrije tijd
10

DE
DRU K
VAN DE
BES TSE
LLER

HET

SPORT
KOOKBOEK 1

VOGELGIDS

HET SPORTKOOKBOEK

STEPHANIE SCHEIRLYNCK

VOGEL
GIDS

verbeter je sportprestaties
met de juiste voeding

1
covre+rug.indd 1

Het Sportkookboek 1
Stephanie Scheirlynck
€ 22,99
isbn 978 94 014 7818 2

16/02/21 09:37

Onze Natuur Vogelgids
Onze Natuur
€ 14,99
isbn 978 94 014 7875 5

EHBK* slaap (Eerste Hulp
Bij Kleine kinderen)
Prof. dr. Christine Vanhole
€ 14,99
isbn 978 94 014 7895 3

De gezonde mama gids
Jennifer Cnops
€ 16,99
isbn 978 94 014 7880 9

Laag vliegen de helden
Paolo Bouman
€ 15,99
isbn 978 94 014 7437 5

Ongehoord
Pascale Petralia
€ 15,99
isbn 978 94 014 7774 1

Verschijningslijst
KIND
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JE GD NON- FICTIE

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Ketnet 101 dingen die je moet doen voor je 12 bent

Ketnet

mei

17

Het onstaan van het leven

DK

juni

11

Terry Dentons echt serieus geweldige gids voor alles

Terry Denton

juni

5

Scheurkalender 365 superslimme dingen

Mathilda Masters & Louize Perdieus

augustus

21

Superdinosaurussen

DK

september

15

Waarom? De grote encyclopedie van je lichaam

DK

september

13

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Flora en de fantastische eekhoorn

Kate DiCamillo

mei

57

Colas Gutman, Sylvia Vanden Heede

mei

39

die je moet weten voor je 13 wordt

KIND & JEUGD FICTIE

Stinkhond kampioen

& Marc Boutavant
Voor altijd

Pepijn Lievens

De waanzinnige boomhut van 13 en 26 verdiepingen

Andy Griffiths

Terry Denton

mei

59

juni

53

Comic classics – Schateiland

Robert Louis Stevenson

juni

51

Er zit een beer in de trein

Tom Wouters & Rosalien Helsen

juni

31

Het leven en jij

Elisabeth Helland Larsen & Marine Schneider

juni

33

Hoepel op, Stofballen!

Marjet Huiberts & Annemie Berebrouckx

juni

49

Meneer Monty is koekoek

Kim Crabeels & Ingrid Godon

juni

55

Vos en Haas – uil maakt het bont

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

juni

43

Een zee van liefde

Pieter Gaudesaboos

augustus

25

Later als ik groot ben

Bette Westera & Mattias De Leeuw

augustus

37

Mijn tijgeropa

Tanneke Wigersma & Esther Leeuwrik

augustus

47

Vos en Haas – uil is een kok

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

augustus

45

Boeli en Mumi en de Fantastische Reis

Pepijn Lanen & Joren Joshua

september

29

Pieter Gaudesaboos & Lorraine Francis

september

27

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Bakken voor iedereen 1

Christophe Declercq

mei

79

naar het Begin van de Ochtend
Tommie en de torenhoge boterham

CULINAIR

Bakken voor iedereen 2

Christophe Declercq

mei

79

Eat this

Blend Brothers

mei

71

Een feest van smaak

Van Eccelpoel

mei

75

Ketokuur 2

Pascale Naessens

mei

65

Bakken met desem

Anita Sumer

juni

81

BBQ & Outdoor

Peter De Clercq

juni

73

Belinda’s homemade cookies

Belinda MacDonald

juni

77

The Chocolatier’s Atelier

Davide Comaschi

september

83

Zot van koken 2

Loïc Van Impe

september

69

60

Verschijningslijst
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GESCHIEDENIS & ACTUALITEIT
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Kobalt blues

Erik Bruyland

mei

99

Rebel met een missie

Eric Van Rompuy

mei

103

De blijde dag

Stijn Streuvels

juni

107

De teleurgang van de waterhoek

Stijn Streuvels

juni

107

De vlaschaard

Stijn Streuvels

juni

107

Het leven en de dood in den ast

Stijn Streuvels

juni

107

Het orakel van de bosnimf

Hans Van Dyck

juni

95

Langs de wegen

Stijn Streuvels

juni

107

Baardman

Kenan Akyil

augustus

97

De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten

Marieke Van Delft & Reinder Storm

september

91

De wereld waarvan wij droomden

Marc Van de Looverbosch

september

101

Investeren in de eerste helft van je leven

Michaël Van Droogenbroeck & Ewald Pironet

september

105

Nieuw België

Tom Naegels

september

89

Waarom Europa

Steven Vanhecke & Kamiel Vermeylen

oktober

93

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Wat elk kind nodig heeft

Klaar Hammenecker

verschenen

125

PERSOONLIJKE GROEI

Hooptimisme

Leo Bormans

mei

115

Ik kies voor mijn talent

Luk Dewulf

mei

133

Activeer je nervus vagus

Luc Swinnen

juni

119

Anders leven

Manu Keirse

juni

117

Anders omgaan met boosheid

David Dewulf

juni

121

Bijna alles wat je moet weten over psychologie

Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof &

augustus

127

Liese Missinne
Emotionele intelligentie voor jongeren

Elke Keersmaekers

september

129

Haal het beste uit je kind

Ilse Vande Walle

september

123

Mensenkennis voor beginners

Timon Krause

september

113

Waarom een pyschose niet zo gek is

Stijn Vanheule

september

131

Chris Aertsen, Anton Stellamans,

september

135

Wendbaar als het woelig wordt

Lilly Deforce & Liselotte Baeijaert

GEZONDHEID
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Leven met migraine

Evy Gruyaert

juni

149

Menopower

Martine Prenen

juni

147

Mijn energie planner

Leen Adams & Karolien Emmers

juni

145

Mind & Body – Stress

Ine Maes

augustus

139

Eat to Beat – Het prikkelbare darm kookboek

Charlotte Robyns

september

143

Het Bekkenbodemboek

Hedwig Neels

september

141

Overvloed

Ineke Van Nieuwenhove

september

151

Qigong

Frank Adam

september

153

Verschijningslijst
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MAMA BAAS
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De gezonde mama gids

Jennifer Cnops

mei

163

Koffiemok Het is een fase’

Mama Baas

mei

167

Koffiemok I woke up like this’

Mama Baas

mei

167

Koffiemok Nu mag je praten’

Mama Baas

mei

167

Koffiemok Slapen is voor mietjes’

Mama Baas

mei

167

EHBK* slaap (Eerste Hulp Bij Kleine kinderen)

Christine Vanhole

juni

161

Mama worden

Bernard Spitz

juni

159

Sofie Vanherpe

Memory Box

Mama Baas & Little Indians

juni

165

Mijn baby

Christine Vanhole

juni

159

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Less is yes!

Katrien Degraeve

mei

175

LIFESTYLE

Smartphotos

Janou Zoet

mei

179

The Joy List

Elise De Rijck

mei

173

I love rokjes & broeken

Fran Vanseveren

augustus

177

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Laag vliegen de helden

Paolo Bouman

mei

185

FICTIE

Rauwkost

Bart Debbaut

mei

183

Ongehoord

Pascale Petralia

juni

187

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

Het Sportkookboek 1

Stephanie Scheirlynck

verschenen

203

SPORT

Het fitness kookboek

Tinne Raeymaekers

mei

197

Het WK Wielrennen

Patrick Cornillie

mei

193

#FitFamily

Delphine Steelandt

augustus

201

Koerskalender 2022

Geert Vandenbon

augustus

195

62

Verschijningslijst
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TOERISME & VRIJE TIJD
Titel

Auteur

Verschijning

Pg

50 Ways to Cycle the World

Tristan Bogaard & Belén Castelló

verschenen

225

Met de motor door Frankrijk

Michelin

mei

209

Vakantie in La Douce France

Michelin

mei

207

Knooppunter Fietsboek Belgische Kust

Patrick Cornillie

Lannoo’s autoboek Denemarken, Zweden, Noorwegen en Ijsland
Lannoo’s autoboek Spanje, Portugal
Met de camper door Frankrijk

Michelin

juni

213

juni

221

juni

221

juni

211

Mythische trektochten in Europa

Lonely Planet

augustus

223

Wandelboek Onze Natuur

Michaël Cassaert

augustus

217

Vogelgids

Onze Natuur

september

219

Titel

Auteur

Verschijning

Pg

De Nieuwe Morgen

Piet Boyens

verschenen

253

KUNST & STIJL

Kinderen van de Renaissance

Samuel Mareel, Till-Holger Borchert, e.a.

verschenen

251

Johan Tahon Universus

Arie Hartog, Gerhard Marcks Haus, e.a.

verschenen

247

Surf & Stay

Veerle Helsen

juni

245

Broken Fingaz

Charlotte Jansen e.a.

augustus

249

A way of living 2

Wonen Landelijke Stijl

september

239

Curved

Agata Toromanoff

september

243

E/motion

Kaat Debo, Alistair O’Neill

Homes for Nomads

Thijs Demeulemeester & Jan Verlinde

Caroline Evans

september

233

september

235

Mahy. A family of cars

Michel Mahy & Wouter Rawoens

september

241

MODE

Kaat Debo e.a.

september

231

Where.We.Work

An Bogaerts

september

237

UITGEVERIJ
LANNOO

VERKOOPTEAM
VLAANDEREN

Kasteelstraat 9

Directeur Sales & Marketing

Account Manager

8 00 Tielt

Katrien Beeusaert

Antwerpen & Oost-Vlaanderen

T 0032 (0)51 42 42 11

katrien.beeusaert@lannoo.be

Goel Lauwers

info@lannoo.be
www.lannoo.com
Uitgeverij Lannoo
@Lannoo

gsm 0032 (0)496 59 8 5
Sales Manager Retail

goel.lauwers@lannoo.be

Helga Scheerlinck
gsm 04 3 43 43 84

Key Account Manager

helga.scheerlinck@lannoo.be

Vlaams-Brabant & Limburg
Ann Van Hulle

Product manager retail

gsm 0032 (0)49 42 2 92

Nadine Algoet

ann.vanhulle@lannoo.be

nadine.algoet@lannoo.be
T 0032(0)51 42 36 85

Marketing & Communicatie
Algemene Non-Fictie

Verkoop binnendienst

Stefanie De Craemer

Dorine Vankeirsbilck

stefanie.decraemer@lannoo.be

Ann Verbeke
Vicky De Rijcke

Food, freetime & toerisme

Jonathan Vandenbogaerde

Hilde Snauwaert
hilde.snauwaert@lannoo.be

Caroline Demeulemeester
T 0032 (0)51 42 42 2

Lifestyle

boekbestellingen@lannoo.be

Anne Mouton
anne.mouton@lannoo.be

Retours
Ann Torck

Kind & Jeugd

retours@lannoo.be

Astrid Maes
astrid.maes@lannoo.be

Key Account Manager
Buitenboekhandel

Kunst & Stijl

Dirk Meulemans

Laurence Deschout

gsm 0032 (0)496 59 8 64

laurence.deschout@lannoo.be

dirk.meulemans@lannoo.be
Digital media
Account Manager

Charlotte Verstraeten

West- en Oost-Vlaanderen

charlotte.verstraeten@lannoo.be

Bart Van Averbeke
gsm 0032 (0)49 59 35 01
bart.vanaverbeke@lannoo.be

VERKOOPTEAM
NEDERLAND
Amstelplein 30 B

New Business Manager

Postbus 23202

Willemijn van de Ven

1100 DS Amsterdam Zuidoost

T + 31 (0) 6 21 86 69 09

info@terralannoo.nl

willemijn.vandeven@terralannoo.nl

www.lannoo.nl
Vertegenwoordigers
Business Unit Manager

Rayon Noord-Nederland

Jenneke van Mourik

Hans ter Laak

T +31 (0) 6 54 36 89 42

T +31 (0) 6 11 02 21 22

jenneke.vanmourik@terralannoo.nl

hans.terlaak@terralannoo.nl

Verkoop binnendienst

Key-accountmamanager

Jasper Kelderman

Boekhandel/Vertegenwoordiger

T +31 (020) 23642 1

Rayon Zuid-Nederland

gsm +31 (0) 6 21 64 09 90

Hannah Serrarens

verkoop@terralannoo.nl

T+ 31 (0) 6 29 29 9 11
hannah.serrarens@terralannoo.nl

Karina Walsemann
T +31 (020) 23642 2

Marketing & Promotie

gsm +31 (0) 6 52 4 01 06

Françoise Parlevliet

verkoop@terralannoo.nl

T +31 (020) 23642 5
pr@terralannoo.nl

Key-accountmanager
e-commerce

Willemijn Roselaar

Linda Veenendaal

T +31 (020) 23642 6

T +31 (0) 6 29 02 10 98

pr@terralannoo.nl

linda.veenendaal@terralannoo.nl
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Notities
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Lannoo online
Lannoo
www.lannoo.be

Lannoo Campus
www.lannoocampus.be

Academia Press
www.academiapress.be

Mama Baas
www.mamabaas.com

Madame Creatief
www.madamecreatief.com

Knooppunter
www.knooppunter.com

Inhoud
Kind

Jeugd, Non-Fictie

Kind

Jeugd, Fictie

Culinair

22

60

Geschiedenis

Actualiteit

Persoonlijke groei
Gezondheid

136

Mama Baas

154

Lifestyle

84

108

168

Fictie

180

Sport

190

Toerisme
Kunst

2

Vrije tijd

Stijl

E-boeken

204

228
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