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‘ Better stories make better people’
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De Trotse Terugkeer
van Standaard Uitgeverij
Welkom bij de nieuwe aanbieding van M-Books.
M-Books is een deel van Standaard Uitgeverij.
Standaard Uitgeverij is nieuw maar heeft een groot verleden.
Wij houden enorm veel van boeken en van onze creatieve
talenten. We hebben de ambitie om creatief talent in
Vlaanderen te ondersteunen: tekenaars, auteurs, scenaristen.
Ons avontuur start met onze grote liefde voor het boek en
ons geloof in helden van hier. Bij Standaard Uitgeverij horen
de beste stripreeksen en de beste thrillerauteurs, kinderen jeugdboeken die je al kent vanaf je eerste levensjaar, de
kookboeken die je huis doen geuren, literaire pareltjes en
boeiende non-fictie.
Met deze zomeraanbieding houdt M-Books je hoofd koel en
je hart warm. Doordenkboeken die je zelfkennis peilen en
doordringen tot de kern, kookboeken die je laten kennismaken
met het voedsel van de toekomst, boeken die stilstaan bij de
kracht en pracht van de natuur, dat vind je bij M-Books.
Tot gauw,

Martine Wauters
Jeroen Overstijns
uitgever
CEO Standaard Uitgeverij
en het hele team van Standaard Uitgeverij
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• Waarom noemt iedereen algen en wieren ‘future
foods’? Waarom precies zijn ze zo gezond?
Je komt er alles over te weten in dit boek!

• Met een handig overzicht van de verschillende
soorten zeewier, algen en andere zeegroenten,
zoals lamsoor en zeekraal. Hoe bereid je ze?
Waar koop je ze? Hoe kun je ze bewaren?
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Koken met algen en wieren:
gezond én goed voor de planeet
Donald Deschagt
Zeewier en algen zijn hét voedsel van
de toekomst: de zeeën zitten er vol van
(zeker onze Noordzee), ze zijn door hun
omega 3-vetzuren en ijzer supergezond
en door hun hoge eiwitgehalte prima
vleesvervangers, ze zijn weinig belastend
voor het milieu én een uitstekend
alternatief voor traditionele groenten
die op landbouwgrond worden geteeld.
Alleen: anders dan in het Oosten, waar ze
elke dag op tafel komen, zijn ze bij ons vrij
onbekend en dus onbemind.

ETEN EN DRINKEN

Zeegroenten

• En daar wil seaweedchef Donald
Deschagt definitief verandering in
brengen. In dit kookboek presenteert hij gerechten die elke thuis- en
hobbykok zullen overtuigen voortaan meer algen en wieren op tafel te
brengen: van een snel-klaar-mosselsoepje met peterselie en algen over
duinasperges met zeekraal en grijze
noordzeegarnalen of een aardappel
mousseline met zeewier tot een
groenekruidencake met algen. En
wat denk je van een gin-aperitief met
verschillende algen of pralines met
een ganache op basis van algen?

9 789022 334904
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Donald Deschagt is chef-kok en
eigenaar van Le Homard et la Moule
in Bredene (Gault-Millau, Michelin). Hij
is pionier in Vlaanderen in het koken
met algen en wieren en gaat elke
week wier knippen op de golfbrekers.
Deschagt is Chevalier in de Club
Gastronomique Prosper Montagné en
Compagnon de la Toque Blanche in de
Orde van 33 Meesterkoks in België.
(www.lehomardetlamoule.be)

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 176 blz.
NUR 440 – Eten en drinken
Ca. € 23,99
Tekst: Sophie Matthys
Coverontwerp: Klaartje De Buck
Fotografie: Roos Mestdagh
ISBN 978 90 223 3490 4
Verschijnt: juni 2018
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Over de KernTalentenmethode:
‘Dit is de tweede keer in mijn leven dat ik
zo zorgvuldig en correct word ingeschat.’
– Jan Leyers
‘Wow, dit geeft echt wel een nieuwe kijk.’
– Dirk Draulans
‘Nu begrijp ik pas waarom ik doe wat ik
doe in bepaalde omstandigheden.’
– Jo Lemaire
Over haar vorige boek Beken(d) Talent:
‘Het boek geeft je zoveel inzicht dat je er
voor de rest van je leven plezier aan mag
beleven. Lees het en ervaar het zelf.’
– lezer op bol.com

M-Books aanbieding 2017 zomer 2.indd 10

• ‘Het boek is bedoeld voor iedereen die
vragen heeft over hoe hij/zij in elkaar
zit, wat zijn of haar rol in het leven zou
kunnen zijn en voor wie keuzes wil maken waar men na 25 jaar nog gelukkig
mee is. Het boek is ook nuttig om het
gedrag van anderen beter te begrijpen.
Tevens wordt duidelijk waarom het zo
lastig is om mensen te veranderen.’
– Prof. dr. D.F. Swaab, prof. neurobiologie
en auteur van de bestseller Wij zijn ons
brein
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Werk met je sterke punten en maak studie- en
carrièrekeuzes die levenslang bij je passen
Danielle Krekels
Als kind deed je gewoon wat je graag
deed – met LEGO bouwen, verstoppertje
spelen, een kamp bouwen, voetballen
– zonder druk van buitenaf. Waar toen
je ogen van gingen glanzen, dat zijn je
aangeboren KernTalenten. En die Kern
Talenten goed kennen helpt je later
ongelofelijk goed bij het vinden van de
juiste studierichting of de op jouw lijf geschreven baan. Meer nog: wie helemaal
werkt en leeft volgens zijn KernTalenten
vindt de perfecte baan, is veel minder
vatbaar voor burn-out, haalt energie uit
alles wat hij of zij doet, en begrijpt ook
veel beter de mensen om zich heen.

• In dit boek past Danielle Krekels haar
methode toe op een tiental domeinen
waar KernTalenten een cruciale rol spelen in het behalen van betere resultaten
en het leiden van een gelukkiger leven:
onderwijs, beroepskeuze, burn- en
bore-outproblematiek, ambities en het
peterprinciple, diversiteit op de werkvloer, hoogsensitiviteit enz.

• Met gastbijdragen van experts uit het
bedrijfsleven of de wetenschappelijke
wereld: prof. dr. Dick Swaab, ir. Jan
Toye (Palm Breweries), prof. Elke Van
Hoof (VUB), prof. Dirk Buyens (Vlerick
Business School)...

9 789022 335260
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POPULAIRE PSYCHOLOGIE

Krachtig met KernTalenten

Danielle Krekels begeleidt met
CoreTalents mensen bij hun
keuze van de meest geschikte
studierichting, de juiste baan,
sector of werkgever. Haar bedrijf
met ruim 250 erkende analisten
is een door de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) erkend
loopbaancentrum. Heelwat
Belgische (top)bedrijven doen een
beroep op haar methode om mensen
in dienst te nemen of om de juiste
vrouw of man op de juiste plaats te
zetten. (www.coretalents.eu)

Paperback, z/w
15 x 23 cm, ca. 336 blz.
NUR 770 – Populaire psychologie
Ca. € 22,50
Coverontwerp: Herman Houbrechts
ISBN 978 90 223 3526 0
Verschijnt: juni 2018
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• De fundamenten van sportief eten
worden behandeld en wat dit allemaal
betekent voor de (hard)loper en zijn
evolutie.
© foto’s: Simone van den Berg

• Met antwoorden op vragen als: Wat
met de wedstrijddagen en de blessures? Wat met trends als detox, low
carb, rodebietensap? Is sporten op de
nuchtere maag aan te raden? Hoe kun
je scheuten in de zij, spierpijn, krampen,
spijsverteringsproblemen voorkomen?

• De ruim 40 sportieve recepten voor
maaltijden en snacks, inclusief hun
voedingswaarde, en de inspirerende
foto’s motiveren de loper om van
gezond eten een dagelijkse én
plezierige gewoonte te maken.

M-Books aanbieding 2017 zomer 2.indd 12
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voor beginnende joggers en hardlopers, gedreven
marathonlopers en trailrunners
Renata Rehor
Aan de opmars van de loopsport komt
voorlopig geen einde, de marathon en
trailrunning – lopen op onverharde wegen
en vaak zeer lange afstanden – worden
steeds populairder. Gedreven lopers merken al snel dat aangepaste voeding hen
beter doet lopen, hen meer comfort en
energie geeft tijdens de trainingen en de
wedstrijddagen, een beter herstel, minder
blessures en ziektes en een atletischer
lichaam oplevert. Maar waar haal je die
kennis vandaan? En hoe zet je die kennis
in de praktijk om?
De auteur, Renata Rehor, stelde zich ook
deze vragen terwijl ze evolueerde van
jogger tot marathonloopster en nu de
wereld van de trail ontdekt. In Food2run
vertaalt ze de ingewikkelde materie van
de sportvoeding naar de alledaagse keuken, rekening houdend met de nieuwste
wetenschappelijke inzichten. In alles
blijft de auteur blijft trouw aan haar stokpaardje : ‘gezonder eten, sneller lopen’.
Sportvoeding is in essentie een natuurlijke manier van eten die een optimale
energietoevoer, een evenwichtige verdeling van macronutriënten en voldoende
micronutriënten, combineert. Alles kun
je zelf bereiden in je eigen keuken, zelfs
sportsnacks zoals energierepen, sportdranken en -gels.

9 789022 335352
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ETEN EN DRINKEN / SPORT EN SPEL

Food2run

© Jehanne

Renata Rehor is 43 en moeder van
twee zonen. Naast haar carrière als
strategieconsultante publiceerde
ze in 2015 puur uit passie haar
eerste boek over sportvoeding voor
marathonlopers, dat ze in 2016 ook
in het Frans vertaalde. Ze volgde een
opleiding als sportvoedingsadviseur
en is bezig met een bachelor als
diëtiste. In haar tweede boek in de
food2run-reeks deelt ze haar nieuwe
inzichten en blijvende passie voor
gezond eten en lopen.
Gebonden, full colour
17 x 24 cm, ca. 224 blz.
NUR: 440 ¬ Eten en drinken /
480 – Sport en spel
Ca. € 24,99
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
ISBN: 978 90 223 3535 2
Verschijnt: augustus 2018
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Gérard Debuigne & François Couplan
Botanische platen Pierre & Délia Vignes
Al eeuwenlang is bekend dat planten
geneeskrachtig zijn en dat sommige
plantenmiddeltjes even goed werken
als medicijnen. Gezond, natuurlijk leven
wordt steeds belangrijker en deze
Geneeskrachtige planten- en kruidengids
van Larousse past perfect in deze trend.

• Eeuwenoude herboristenkennis verzameld in dit prachtige naslagwerk.

‘Ik heb dit boek als kerstgeschenk
gekregen en het is echt aantrekkelijk.
De foto’s in de stijl van oude planten
gidsen zijn knap én instructief om
planten te herkennen. De infofiche bij
elke plant is heel toegankelijk en duidelijk. Dit boek heeft een retrokantje
en is tegelijk modern. Een aanrader
voor iedereen die geïnteresseerd is in
fytotherapie.’ – lezer op amazon.fr

GEZONDHEID ALGEMEEN

Geneeskrachtige planten& kruidengids

• Ontdek de kracht van alsem, berk,
hondsroos, hop, kastanje, prei, roze
marijn, sleedoorn, verbena, waterkers
en 90 andere medicinale planten.

• Leer deze planten herkennen dankzij de
uitzonderlijk mooie, gedetailleerde
fotografische platen. Lees meer over
hun gebruik vroeger en nu en hun weldadige werking.

• Bereid kruidenmiddelen – infusies, aftreksels, tincturen… – om je kwaaltjes
te verlichten of te genezen.

• Met tips om op een milieuvriendelijke
manier wilde kruiden en planten te
plukken en te conserveren.

9 789022 335277

M-Books aanbieding 2017 zomer 2.indd 15

Gebonden, full colour
22,5 x 29,7 cm, ca. 224 blz.
NUR 860 – Gezondheid algemeen
Ca. € 34,99
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3527 7
Verschijnt: september 2018
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Wok
Bakplaatkoken
Gratins

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen tijdens de werkweek niet
koken, is tijdgebrek. Met deze reeks
7 minuten in de keuken is dit excuus voorgoed verleden tijd. De recepten in Wok,
Gratins en Bakplaatkoken vragen slechts
7 minuten voorbereidingstijd, vervolgens
wok je ze enkele minuten of schuif je ze in
de oven en ten slotte rest je nog maar één
ding: smullen.

• Bij Gratins en Bakplaatkoken doet de

• Ideaal voor het verwerken van restjes of een extra portie groenten.

ETEN EN DRINKEN

7 minuten in de keuken

• Snel, gezond, gevarieerd en lekker,
het kan!

• Inspiratie nodig voor vanavond?
Broccoliwok met gorgonzola en
pijnboompitten, lamswok met lentegroentjes, gegrilde venkel met burrata, Provençaalse dorade, rosbief in
mosterdkorst met krieltjes…

oven het werk, ondertussen kun jij
duizenden andere dingen doen.

• Wokken is een van de gezondste kooktechnieken.

• 30 lekkere recepten, zowel vlees, vis als
veggie, alle geïllustreerd.

• Voorbereiding: 7 minuten, inclusief aanduiding bereidingstijd.

Bakplaatkoken

9 789022 335338

Wok

9 789022 335321
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Gratins

9 789022 335345

Paperback met flappen, full colour
17,5 x 22,5 cm, ca. 76 blz.
NUR 440 – Eten en drinken
Ca. € 14,99
Coverontwerp: Hachette/
Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3532 1 (Wok)
ISBN 978 90 223 3533 8 (Bakplaatkoken)
ISBN 978 90 223 3534 5 (Gratins)
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Planten voor de honingbijen,
voor een tuin vol gezoem

N AT U U R

Over de bijen en de bloemen
Sarah Wyndham Lewis
Wereldwijd zijn er ongeveer 25.000 verschillende soorten bijen, waarvan slechts
zeven soorten honingbijen, en van hen
hangt veel af. Het merendeel van de
planten die door honingbijen worden bestoven, levert voedsel op voor mensen en
andere levende wezens. Wanneer je dus
bloemen en planten speciaal voor hen
neerzet, heeft dat direct enorme ecologische voordelen.

• Iedere honingbij verdient een bloemetje.
• Of je nu een balkon, muur, dakterras,
kleine of grote tuin hebt, je kunt altijd
kiezen voor honingbij-vriendelijke
bloemen, kruiden en planten.

• Over de bijen en de bloemen is een heerlijk, prachtige geïllustreerd boekje vol
informatie en inspirerende ideeën voor
elk niveau, of je nu een ervaren tuinier
bent of een echte beginner.

• Wist je dat
- een honingbij tijdens één voedseltocht
circa 100 bloemen bezoekt, en in één
dag tijd 10 tot 15 tochten onderneemt?
Dat is ten minste 1000 bloemen per dag.
- veel als ‘gazononkruiden’ bekendstaande planten zoals klaver, madeliefjes en paardenbloemen een kostbare voedselbron zijn voor honingbijen?

9 789022 335222
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- honingbijen vooral aangetrokken
worden door blauwe, violette,
paarse en witte bloemen? Ze kunnen ook oranje bloemen onderscheiden, maar de kleur rood ziet
er voor een bij zwart en daardoor
oninteressant uit.
- goede imkers nooit de honingvoorraden verwijderen die de kolonie
in leven moeten houden tijdens
de schaarse wintermaanden (ten
minste 20 kg per kast). Gelukkig
produceren honingbijen vaak meer
honing dan ze nodig hebben.
- ongeraffineerde honing antibacteriële, antivirale, antioxidante,
schimmelwerende en ontstekingsremmende eigenschappen bezit.
- honingbijen ongeveer 2 miljoen
bloemen bezoeken en circa
80.000 km vliegen om een potje
honing van 450 g te kunnen vullen.
Respect!
Gebonden, full colour
13,5 x 18,5, ca. 144 blz.
NUR 410 – Natuur
Ca. € 19,99
Coverontwerp: Quadrille/
Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3522 2
Verschijnt: juni 2018
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Bak je eigen brood, broodjes en zoete lekkernijen
Marco Bakker
Als je weinig tijd hebt om zelf te bakken,
maar toch houdt van de onweerstaanbare
geur van vers brood, dan biedt de broodbakmachine uitkomst. Ook broodbakmachines gaan met hun tijd mee. De nieuwste
modellen hebben een rozijnen/notendispenser en broodprogramma’s voor rustiek
ambachtelijk en rustiek zuurdesembrood.
En wist je dat de broodbakmachine ook
een bijzonder handig hulpmiddel is om zelf
pistolets of koffiekoeken te bakken? Of
dat het een perfecte kneedmachine is om
soezen- of pizzadeeg te maken? Nee? Dan
is Lekker thuis bakken met de broodbakmachine echt iets voor jou.

ETEN EN DRINKEN

Lekker thuis bakken met
de broodbakmachine

• Meer dan 50 recepten voor brood,
broodjes en zoete lekkernijen.

• Marco Bakker leert je alle kneepjes om
het maximum uit je broodbakmachine
te halen.

• De workshops van Marco Bakker 		
zijn maanden van tevoren volgeboekt.
Gelukkig is er ook zijn boek.

‘Als je beseft dat er één vierkante
meter graan nodig is voor één
brood, dan kun je er maar beter voor
zorgen dat je brood lekker is. En dat
je er tot de laatste kruimel van kunt
genieten…’

9 789022 335369
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Marc Geysels, alias Marco Bakker,
is gepassioneerd door bakken. Hij
geeft al meer dan elf jaar succesvolle
workshops over bakken met de
broodbakmachine en heeft een winkel
voor de thuisbakker waar je de meest
uiteenlopende bloem- en meelsoorten
kunt vinden.

Gebonden, full colour
17 x 24 cm, ca. 168 blz.
NUR 440 – Eten en drinken
Ca. € 24,99
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3536 9
Verschijnt: augustus 2018
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Kransen en boeketten met verse, wilde en
gedroogde bloemen
Katie Smyth & Terri Chandler

Bloemschikken en kransen maken is nooit
weg geweest, maar krijgt de laatste jaren
met een jonge generatie bloemstylisten
en een vernieuwde aandacht voor de natuur een nieuw elan. Geen ouderwetse
bloemstukjes, maar frisse creaties, fleurige decoraties en moderne kransen zijn
het resultaat. Dat kunnen we ten overvloede bewonderen in Bloemschikken 2.0.

‘Flowers are the best. Books are
also the best. Combining a book and
bunch and sending it to someone
because they are special, makes
them feel just that.’
– Katie Smyth & Terri Chandler

• Maak de mooiste kransen en decoraties

Katie Smyth en Terri Chandler zegden
een tijd geleden hun baan vaarwel om
een klein zaakje in Londen te beginnen.
Hun doel? Mensen blij maken door
hun twee passies te combineren:
bloemen en boeken. Ze werken als
bloemstylisten voor huwelijken,
feestjes, magazines, boeken en tv.

met seizoenbloemen, in het wild geplukte bloemen, droogbloemen, herfstbladeren en alle tinten groen.

• Van eenvoudige ideeën tot oogstrelende bloemenkransen, geschikt voor alle
seizoenen.

• Stap voor stap leer je een frame maken

B L O E M S C H I K K E N E N G R O E N D E C O R AT I E S

Bloemschikken 2.0

dat je langzaam opvult met bloemen,
bladeren of groen tot een oogstrelend
resultaat.

• De natuur in huis maakt je blij.
• Deze kransen en andere bloemendecoraties fleuren je interieur helemaal op.

9 789022 335307
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Paperback met flappen, full colour
20,1 x 25,3 cm, ca. 144 blz.
NUR 421 – Bloemschikken en groendecoraties
Ca. € 22,50
Coverontwerp: Quadrille/
Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3530 7
Verschijnt: augustus 2018
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Lekker koken zonder verborgen suikers

De slanke keuken

Afvallen mét succes, maar zonder moeite
• No-nonsensekookboeken voor slimme
huisvrouwen en -mannen. Niet noodzakelijk voor keukenprinsen of -prinsessen, wel voor iedereen die elke dag een
gezonde maaltijd op tafel wil krijgen,
makkelijk en toch heel gezond.

• Boordevol makkelijke en gezonde
recepten die helemaal mee zijn met de
trends van het moment: gezond, duurzaam én easy.

• De suikervrije keuken brengt haalba-

• De slanke keuken doet je gezond

ETEN EN DRINKEN

De suikervrije keuken

afvallen, zonder pijn en zonder
moeite. Met net-even-anderssalades en verrassende combinaties,
allemaal op maat van het seizoen.

• De 50 recepten in elk boek zijn duidelijk en stapsgewijs geschreven,
voor iedereen perfect haalbaar.

• De vormgeving is heel helder, licht
en hedendaags. Deze kookboeken
wil je gewoon in je keuken hebben!

re gerechten voor iedereen die zijn
glucosepeil in de gaten wil houden,
want dat is toch de basis van een goede
gezondheid en een gezond gewicht. En
‘suikerarm’ betekent niet dat je niet van
zoet kunt genieten. Want dat zul je zeker
met recepten voor chocoladebrownies,
kokosnoot-vanilletaart met frambozen
en zoet chocoladebrood.

De suikervrije keuken

9 789022 335246

De slanke keuken

9 789022 335239
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Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 144 blz.
NUR 440 – Eten en drinken
Ca. € 19,99
Coverontwerp: Katleen Miller
ISBN 978 90 223 3524 6
(Suikerarme keuken)
ISBN 978 90 223 35230 9
(Slanke keuken)
Verschijnt: juni en juli 2018
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Maak kennis met deze nieuwe trend: kraskaarten waaronder de fijnste kleurrijke
tekeningen verborgen zitten. Deze kleurkaarten om te krassen zijn een prettige
manier om je te ontspannen. Zoek een
comfortabel plekje, laat de rust over je
heen komen en kras zorgvuldig beetje bij
beetje de figuur in de prachtigste kleuren
tevoorschijn. Het resultaat: kleine kunstwerkjes, voor jezelf of om cadeau te doen.
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• De nieuwe generatie kleurboeken.
• Terwijl je geconcentreerd bezig bent
de schitterendste kleuren tevoorschijn te toveren, denk je aan niets
anders: pure mindfulness.

• Voor young adults en alle volwassenen die zich jong voelen.

• Met gratis kraspen, makkelijk mee

NON-FICTIE VRIJE TIJD-ALGEMEEN

Kraskaarten
Eenhoorns, katten, vlinders en
hartjes

te nemen, alle materiaal bij de hand.

• Ideaal ter ontspanning, op reis, als
je een uurtje vrij hebt en je hoofd
helemaal wilt leegmaken.

• In de lanceringsmaand in Frankrijk
meer dan 30.000 exemplaren verkocht.

• Rechten verkocht aan Japan,
Groot-Brittannië, Spanje en Italië.

Eenhoorns

9 789022 335376

Vlinders

9 789022 335390
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Katten

9 789022 335383

Hartjes

9 789022 335406

Gebonden, full colour
19 x 19 cm, ca. 16 blz.
NUR 400 – non-fictie vrije tijd-algemeen
Ca. € 9,99
Coverontwerp: Marabout/
Dominic Van Heupen
ISBN: 978 90 223 3537 6 (Eenhoorns)
ISBN: 978 90 223 3538 3 (Katten)
ISBN: 978 90 223 3539 0 (Vlinders)
ISBN: 978 90 223 3540 6 (Hartjes)
Verschijnt: juni 2018
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36 •

HERDRUKKEN

2de
druk

2de
druk

9 789022 334508

LEKKER THUIS KOKEN MET
DE THERMOMIX
SABRINA CRIJNS
ISBN 978 90 223 3450 8

9 789022 333570

WELKOM PUPPY
DR. JOKE MONTENY
€ 22,50
ISBN 978 90 223 3357 0

4de
druk

BLIJVEN ADEMEN
LOUIS VAN NIEULAND &
KATRIEN GEERAERTS
€ 19,99
ISBN 978 90 223 3369 3

9 789022 333693
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HERDRUKKEN •
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17de
druk

3de
druk

9 789022 333402

OPTIMAAL GEZOND ZONDER
MEDICIJNEN
RUDY PROESMANS
€ 24,99
ISBN 978 90 223 3404 1

9 789022 333709

ALLE DAGEN SOEP
ANNA DECOCK
€ 19,99
ISBN 978 90 223 3370 9

2de
druk

HET KETO-DIEET
MARTINA SLAJEROVA
€ 22,50
ISBN 978 90 223 3298 6

9 789022 332986
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Verschijningslijst zomer M-Books 2018

KRASKAARTEN EENHOORNS
ISBN: 978 90 223 3537 6

9 789022 335383

Over de bijen en de bloemen
Sarah Wyndham Lewis
ISBN: 978 90 223 3522 2

9 789022 335376

9 789022 335246
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9 789022 335321

7 minuten in de keuken
Gratins
ISBN: 978 90 223 3534 5

7 minuten in de keuken
Bakplaatkoken
ISBN: 978 90 223 3533 8

De suikervrije keuken
Lekker koken zonder
verborgen suikers
ISBN: 978 90 223 3524 6

7 minuten in de keuken
Wok
ISBN: 978 90 223 3532 1

9 789022 335345

Krachtig met KernTalenten
Danielle Krekels
ISBN: 978 90 223 3526 0

9 789022 335338

Zeegroenten
Donald Deschagt
ISBN: 978 90 223 3490 4

9 789022 335222

9 789022 334904

9 789022 335260

JUNI

KRASKAARTEN KATTEN
ISBN: 978 90 223 3538 3
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KRASKAARTEN HARTJES
ISBN: 978 90 223 3540 6

KRASKAARTEN VLINDERS
ISBN: 978 90 223 3539 0

9 789022 335239

9 789022 335406

9 789022 335390

JULI

De slanke keuken
Afvallen mét succes, maar
zonder moeite
ISBN: 978 90 223 3523 9

Food2run
Renata Rehor
ISBN: 978 90 223 3535 2

Lekker thuis bakken met
de broodbakmachine
Marco Bakker
ISBN: 978 90 223 3536 9

9 789022 335307

9 789022 335369

9 789022 335352

AUGUSTUS

Bloemschikken 2.0
Katie Smyth & Terri
Chandler
ISBN: 978 90 223 3530 7

9 789022 335277

SEPTEMBER

Geneeskrachtige planten- & kruidengids
Gérard Debuigne & François Couplan
ISBN: 978 90 223 3527 7
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Standaard Uitgeverij nv
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0032 3 285 72 00
www.standaarduitgeverij.be

New Book Collective
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www.newbookcollective.com

Verkoop binnendienst

Verkoop
Rutger Vos
Maarten Richel
Dian van der Zande
verkoop@newbookcollective.com

besteldienst@standaarduitgeverij.be
Rita Wets
0032 3 285 73 17
Chantal Van de Vloet
0032 3 285 72 91
Anny Mattan
0032 3 285 72 92
Salesmanager
Yves De Brauwer
yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
0032 479 80 00 10

Promotie
Alice Wubbels
promotie@newbookcollective.com

De prijzen en verschijningsdata in
deze folder zijn indicatief.
Gelieve contact op te nemen met onze
verkoopdienst bij twijfel; zij beantwoorden graag je vragen.

Key Account Manager
Lynn Kiekens
lynn.kiekens@standaarduitgeverij.be
0032 474 42 77 22
Accountmanagers
Ilse Trimborn
ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be
0032 491 86 73 20
Sven Robeyns
sven.robeyns@standaarduitgeverij.be
0032 491 86 08 67
Verkooppromotor
Kim Mackel
kim.mackel@standaarduitgeverij.be
0032 476 54 94 73
Marketing & pr
Annelies Laureys
annelies.laureys@standaarduitgeverij.be
0032 3 285 73 46
Ellen Van Minnebruggen
ellen.vanminnebruggen@standaard
uitgeverij.be
0032 3 285 73 25

M-Books aanbieding 2017 zomer 2.indd 40

8/03/18 09:39

