Boeken zijn lampen op de wereld.
En die wereld verandert, in een tempo dat
haast niet bij te houden is. Wij brengen voor jou
boeken van auteurs die de steeds veranderende
polsslag van deze tijd als geen ander voelen en
dat vertalen in hun werk en boek. Artsen en
gezondheidsconsulenten die merken dat ‘de’
klassieke geneeskunde alleen niet meer volstaat
om voor onze complexe beschavingsziekten een
oplossing te vinden en moedig op zoek gaan naar
andere antwoorden. Een advocaat en een notaris
die anders bemiddelen bij echtscheidingen. Een
wijnambassadeur die wars is van elk wijnsnobisme
en anders denkt over wijnkennis. Koks die anders
koken. Natuurbeschermers die anders en met nog
meer respect met de natuur omgaan.
Zij brengen titels die je in het hart en de buik zullen
raken. En de hersens al eens doen kraken. Er is
geen mooier geluid.
Het Manteau-team
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DE NIEUWE DOKTER
Een andere kijk op gezond zijn en gezond blijven
DR. JUTTA BORMS

Jutta Borms is een klassiek opgeleide
arts, die in haar huisartsenpraktijk
vaststelde dat er soms ‘andere’ dan de

gezond kunt zijn als je jouw lichaam als
een geheel ziet, als alles met je lijf maar
ook in je hoofd goed zit. Maar evengoed

170 x 240 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

klassieke methoden nodig waren om
haar patiënten weer gezond te krijgen.
Waar pillen, zalfjes en andere reguliere technieken niet het verhoopte
resultaat hebben, moet je vaak dieper
gaan om de complexe oorzaken van
jarenlange nek- of rugpijn, allergie of
migraine te achterhalen en te genezen.

is het belangrijk dat je zélf verantwoordelijkheid opneemt voor je gezondheid, door in eerste instantie voor een
goede weerstand te zorgen.

Ca. € 24,99
Verschijnt okt. 2018
NUR 860
ISBN 978 90 223 3481 2

Al bijna twintig jaar verdiept Jutta
Borms zich in de holistische geneeskunde. Die gaat ervan uit dat je pas

‘Het is een vorm van geneeskunde
waarbij je als arts niet alleen de ziekte
wilt bestrijden, je wilt de zieke persoon
in zijn geheel verder helpen. Je zorgt
ervoor dat mensen niet ziek worden,
door ze preventief in goede gezondheid
te houden.’

Een revolutionair boek dat veel stof
zal doen opwaaien

×

Met cases uit haar praktijk van patiënten die
op het eerste gezicht ‘niet te genezen’ waren,
maar door een holistische aanpak wél

×

Auteur is bekend van haar bijdragen in
Goed Gevoel en Het Laatste Nieuws
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LEVEN MET EEN EXTRA RUGZAK
Hoe obesitas bij kinderen doeltreffend aanpakken
KIM VAN HOORENBEECK

Prof. dr. Kim Van Hoorenbeeck is
pediater en staat aan het hoofd van
het obesitasteam voor kinderen in

In dit boek kom je alles te weten
over hoe je dat veel voorkomende
probleem het doeltreffendst aanpakt.

140 x 215 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

het UZA. Samen met o.a. diëtisten,
psychologen, kinesisten en verpleegkundigen helpt zij kinderen – van
zuigeling tot adolescent – op een blijvende manier af te vallen. ‘We willen
geen superslanke kinderen, we willen
vooral gezonde kinderen. We leren
hen op een andere manier te eten en
zetten hen aan tot meer bewegen.
Dat is de essentie van onze aanpak.’
13% van de jongeren heeft overgewicht, 3% obesitas.

Welke voeding heeft je kind nodig
op welke leeftijd? Hoe ziet een ideale
maaltijd eruit? Welke sport beoefent
je kind het best in welke fase van zijn
of haar ontwikkeling? Maar ook: hoe
ga je om met de emoties die dik-zijn
meebrengt? Hoe kun je als ouder
grenzen stellen, belonen, motiveren,
en hoe geef je het goede voorbeeld?
Een onmisbaar boek vol duidelijke
voorbeelden en schema’s, voor kinderen én ouders!

Ca. € 22,50
Verschijnt okt. 2018
NUR 860
ISBN 978 90 223 3507 9

13% van de jongeren
heeft overgewicht, 3% obesitas

×
×

Patiëntenverhalen die recht
naar het hart gaan

Met handige voedingsen bewegingsschema’s,
voor elke leeftijd
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DE GEZONDHEIDSCIRKEL
HILDE DEMURIE

Hilde Demurie is voedingsconsulente
bij welvaartsziekten. Zij was, lang voor
alle hypes, pionier in het toepassen

In De gezondheidscirkel gaat ze dieper
in op de link tussen voeding, kwalen
en je gemoedstoestand. Veel mensen

170 x 240 mm
Softcover, met
uitneembare poster

van de voedselcombinatieleer (geen
koolhydraten met eiwitten). Die
voedselcombinaties vormen, samen
met voeding volgens je bloedgroep en
rekening houdend met het zuur-baseevenwicht, de pijlers van de methode
waarmee ze al vele jaren mensen helpt
gezonder te worden. Hildes voorgestelde voedingspatroon is geen dieet, maar
respecteert de werking van je lichaam.
Je wordt er niet alleen gezonder, maar
ook slanker én weerbaarder tegen
kwalen door.

zijn ziek, hebben pijn, geen levenslust
of gew(r)ichtsproblemen. Niet alleen
omdat ze verkeerd eten, maar ook
omdat ze geestelijk niet in balans
zijn. ‘Gezondheid is een samenspel
van de juiste voeding én hoe je in het
leven staat. Alles hangt samen in mijn
gezondheidscirkel. Lucht, licht, liefde,
loslaten, lachen en lopen zijn voor je
gezondheid even belangrijk als groenten, fruit en eiwitten eten of bronwater
met de juiste pH-waarde drinken, en
jezelf van tijd tot tijd wat moodfood
zoals wijn of chocolade gunnen.’

Ca. 160 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt okt. 2018
NUR 860
ISBN 978 90 223 3546 8

Loslaten en lachen,
even belangrijk voor je gezondheid
als gezond eten

×

Geen twee mensen hebben hetzelfde
lichaam, geen twee hetzelfde leven.
Kies dus de voeding die het best bij je past

×

Met poster voor op je koelkast
of prikbord, als dagelijkse leidraad
bij het koken

NOELLA APPERMANS

Heradem!
Hyperventilatie, stress, angsten
en paniekstoornissen aanpakken
met de Buteyko-methode

MIJN VERHA AL
10
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HERADEM!
Hyperventilatie, stress, angsten en paniekstoornissen
aanpakken met de Buteyko-methode
NOELLA APPERMANS

Op haar zeventiende kreeg Noella
Appermans haar eerste hyperventilatieaanval in een bioscoopzaal. Ze was

moeten veranderen wat we altijd
hebben geleerd: adem minder diep!’

150 x 230 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

midden veertig toen ze er eindelijk een
oplossing voor vond: de Buteykomethode. Dertig jaar lang beheerste de
angst om een aanval te krijgen haar
leven, maar dankzij de Buteykomethode raakte ze uit haar isolement
en kon ze weer opgelucht ademhalen.
Omdat ze aan den lijve voelde hoe
heilzaam de methode was, ging ze die
nader bestuderen. Ze werd gezondheidsconsulent, en nu helpt ze in haar
praktijk mensen met deze wonderlijke
ademhalingsmethode. ‘De kern? We

In Heradem! kom je alles te weten over
deze door een Russische arts ontwikkelde ademhalingstechniek die al miljoenen astma-, depressie-, apneu- en
hyperventilatiepatiënten heeft geholpen. De oefeningen zijn heel eenvoudig
aan te leren en perfect te integreren in
het dagelijks leven. De methode is gebaseerd op een trainingsprogramma
waarin geleerd wordt op een andere
manier met ademhaling om te gaan.
Daar is discipline bij nodig, maar je
krijgt er zoveel voor terug!

Ca. € 22,50
Verschijnt sept. 2018
NUR 860/740/770
ISBN 978 90 223 3542 0

Dé oplossing bij astma, (chronische)
hyperventilatie, snurken, apneu

×
×

Miljoenen chronisch zieken zijn al gezonder
geworden dankzij de Buteyko-methode

De methode is in Rusland erkend door
het ministerie van Volksgezondheid en
verovert nu de wereld
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ALTIJD MOE & CHRONISCHE PIJN?
Genees jezelf van CVS, burn-out, migraine
en andere uitputtingsziekten
DR. KRIS VAN KERCKHOVEN EN HANS WILLEMSE

Als adviserend geneesheer bij een
ziekenfonds ziet Kris Van Kerckhoven
wekelijks tientallen mensen met ‘onverklaarbare’ klachten. Ze voelen zich uitgeput, dolgedraaid, slapen slecht, hebben
schouder-, nek- of rugpijn, verterings-,
concentratie- of geheugenproblemen.
Sommigen hebben zelfs al een diagnose
als ‘CVS’ of ‘fibromyalgie’ gekregen en
al een heel parcours van scans, echo’s,
bloedonderzoek, dokters- en kinebezoeken doorlopen. Resultaat: nul.
Na jarenlange observaties kwam Kris
Van Kerckhoven tot de eigenlijk ontstellend eenvoudige conclusie: ‘Je lichaam
spreekt tot jou in klachten. Als je erin
slaagt de onderliggende boodschap
te lezen en er vervolgens ook naar te
handelen, is er geen reden waarom je

lichaam niet van taal zou veranderen.’
Met andere woorden: jezelf genezen van
deze ‘chronische ziekten’ is mogelijk.
Dit boek is een boeiende wetenschappelijke (maar voor een groot publiek
heel begrijpelijke!) zoektocht naar de
wortels van beschavingsziekten: van
een chronisch overprikkelde HPA-as
(hypothalamus-hypofyse-bijnieras),
met allerlei ziekten en depressie als
gevolg, tot de oplossing in de vorm van
emotional pacing: je leert de jarenlang
onderdrukte instinctieve en intuïtieve
signalen van je lichaam weer herkennen
en de wortels van het probleem aanpakken. De vernieuwende benadering van
dr. Van Kerckhoven werd voor een breed
publiek in heldere taal gegoten door
auteur en journalist Hans Willemse.

140 x 215 mm
Softcover
Ca. 144 pagina’s
Ca. € 19,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 860
ISBN 978 90 223 3557 4

Boeiende en heel vernieuwende
kijk op de ‘ziekten van deze tijd’:
burn-out, CVS …

×

Ons lichaam weet wat goed
voor ons is, maar we luisteren
er niet goed genoeg naar!

×

Met vragenlijsten die je op
je eigen ritme begeleiden in het
genezingsproces
Dr. Van Kerckhoven

Hans Willemse

DANA SANTAS

Praktische oplossingen voor

RUGPIJN
Verlicht je pijn,
maak je rug sterker en
laat de pijn nooit meer
terugkomen!

‘Ik ben yoga- en sportmobiliteitscoach en begeleid veel cliënten en
atleten die regelmatig rugproblemen en -pijn hebben. Dana’s toegankelijke boek bevat een enorme waaier aan kennis, en is voor
iedereen geschikt. Ik beveel het iedereen aan die op een gezonde,
niet-invasieve manier van zijn rugpijn af wil.’ – Amazon
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PRAKTISCHE OPLOSSINGEN VOOR RUGPIJN
Verlicht je pijn, maak je rug sterker
en laat de pijn nooit meer terugkomen!
DANA SANTAS

Volgens onderzoek ondervindt meer
dan 80% van de volwassenen ooit
rugklachten. Medicijnen bieden

ge oefeningen, helder uitgelegd en
geïllustreerd, die iedereen thuis in een
paar minuten per dag kan uitvoeren

203 x 203 mm
Softcover
168 pagina’s

vaak slechts tijdelijk soelaas, en
velen leggen zich er uiteindelijk bij
neer dat rugpijn ‘bij het leven hoort’.
Ervaringsdeskundige Dana Santas
accepteerde dat niet en ging op zoek
naar oplossingen voor een pijnvrij en
actief leven. Die oplossingen deelt ze
in dit boek. Op een heldere manier
legt ze uit waar rugpijn vandaan komt
en welke slechte gewoontes aan de
basis van terugkerende pijn liggen.
Maar de hoofdmoot is gewijd aan
een oefenprogramma om je pijn te
verlichten, aan kracht en mobiliteit
te winnen en te voorkomen dat de
pijn terugkomt. Het zijn eenvoudi-

zonder ingewikkelde toestellen. Een
kleine tijdsinvestering voor een groot
en blijvend resultaat.

Ca. € 21,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 860
ISBN 978 90 223 3556 7

Dana Santas is mind-bodycoach voor
professionele atleten en yoga-expert
bij CNN Health. Ze werkte jarenlang
met atleten van de Major League
Baseball (MLB), de National Basketball Association (NBA) en de National
Football League (NFL); het leverde
haar de bijnaam The Mobility Maker
op. Ze is een veelgevraagd spreker
op congressen en schrijft bijdragen
in tijdschriften als Sports Illustrated,
Prevention, Shape en Men’s Health.

Leven zonder rugpijn noch
medicijnen: het is mogelijk!

×
×

Ban rugpijn en verbeter je levenskwaliteit
met de oefeningen in dit boek

Rugoefeningen zijn een aanrader
voor iedereen: ze bevorderen de
beweeglijkheid en doorbloeding in je
spieren, verlichten rugpijn, verstevigen je
houding en verbeteren je kracht

16
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GELUKKIG GESCHEIDEN
Wegwijzer door het labyrint van liefde en lijden
KAAT SCHAUBROECK

Een op drie huwelijken strandt, de
helft van de huwelijken die vandaag
worden gesloten, wordt ontbonden

relatiepijn en conflict werken, begrip
voor de behoeften van kinderen en
tools en adressen van instanties die je

140 x 215 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

binnen tien jaar. Vaak staan beide partijen met getrokken messen tegenover
elkaar. Met desastreuze gevolgen, op
korte en lange termijn, niet het minst
als er kinderen zijn.

op het juiste moment kunnen helpen.

Ca. € 22,50
Verschijnt okt. 2018
NUR 130/740
ISBN 978 90 223 3484 3

Maar het kan ook anders: als het echt
niet meer gaat, kun je er bewust voor
kiezen ‘beter’, met minder conflicten
te scheiden. Daarvoor heb je nodig: de
juiste juridische, fiscale en notariële
informatie, maar ook inzicht in hoe

In dit boek bespreekt Kaat
Schaubroeck samen met advocate
Ann Van de Velde (specialiste in
familierecht en bemiddeling), notaris
Maarten Declercq (die de notariële en
fiscale aspecten belicht), relatiedeskundige Rika Ponnet en tal van andere
experts alles wat je wilt weten als je
voor deze belangrijke beslissing in je
leven staat.

Een antwoord op de moeilijke vragen:
hoe vertel je dat je weg wilt?
Hoe praat je erover met de kinderen?
Wanneer heeft relatietherapie zin,
en wanneer niet? Wat doet een bemiddelaar
precies? Wat moet je op papier zetten,
en wie doet dat? Hoe wordt
een alimentatie berekend?

×

Beantwoord door dé specialisten
in dit domein

18
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DE KRACHT VAN HET ENNEAGRAM
Ontdek wie je bent en zou kunnen zijn
SANDRA DE CLERCQ

Sandra De Clercq is licentiate in
de psychologie en was altijd al
gepassioneerd door persoonlijke groei

enneagramtypes is er veel ruimte
voor het unieke van ieder mens.
Door haar jarenlange ervaring als

150 x 230 mm
Softcover
Ca. 224 pagina’s

en ‘mensen beter begrijpen’. Met de
enneagramleer merkte ze dat ze direct
naar de kern van de zaak kon gaan: wie
ben ik écht? Hoe kan ik groeien? Hoe
kan ik de mensen om me heen beter
begrijpen en mijn relaties verbeteren?

enneagramtrainer kan Sandra De
Clercq een diepgaande beschrijving
geven van de drijfveren en – dikwijls
onbewuste – patronen van de negen
types. Wie zijn enneagramtype kent,
laveert beter door de veranderingen
en uitdagingen van het leven. Dat
beseffen ook de meer dan 2500
Colruyt-personeelsleden die bij haar
een opleiding volgden. ‘Wie zichzelf
beter kent, is meer in balans en wordt
gelukkiger, privé en professioneel.’

Ca. € 23,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 770
ISBN 978 90 223 3528 4

De kracht van het enneagram geeft
een beknopte, heldere en accurate
inleiding tot deze meer dan
3000 jaar oude leer. Ondanks het
algemene karakter van de negen

‘Enneagram opende voor mij een boeiende
wereld die mijn leven hielp openbloeien.’
– Jef Colruyt

×

Met uit het leven gegrepen voorbeelden
van enneagramprincipes over bv.
emotiemanagement, zelfaanvaarding,
carrièreontwikkeling en familierelaties

×

Toegankelijke, praktische inleiding tot het
enneagram. Ontdek je eigen persoonlijkheid
én die van anderen

M A R I S K A B LO M M A E R T

LK
E
K
MAA

M

EN
M
O
GES

Buitengewoon_Cover_06.indd 1

20

					

T

1
CHE 00 X
IN
N
E X K E N SPIRA
TRA
,P
TIE
PUN A R
T Y ’ OM
CH
TE
S
GEV , T R
EN
IP

S

09/05/2018 13:34

×

Natuur & vrije tijd
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MAAK ELK MOMENT BUITENGEWOON
100 x inspiratie om geschenken, party’s en trips extra punch te geven
MARISKA BLOMMAERT

Het gewone dagelijkse metro-boulot-dodo-leven is meestal oké, maar
soms wil je die routine doorbreken en

Van knotsgekke en heel leuk uitziende
DIY’s voor elke gelegenheid (van kerst
tot Valentijn, maar ook de sint en de

170 x 240 mm
Softcover
Ca. 144 pagina’s

van dat ‘gewone’ iets buitengewoons
maken. Op haar blog Buitengewoonanders.be geeft Mariska Blommaert
al jaren tips om die alledaagse dagen
en gebeurtenissen nét die extra glans
te geven. ‘DIY, GIY, LIY en TIY’ (do it
yourself, give it yourself, live it yourself, travel it yourself) is haar motto,
en dit boek geeft je maar liefst 100
ideeën hoe je dat op een onvergetelijke
manier kunt doen!

juf worden niet vergeten) en nooit
geziene of knotsgek verpakte GIY’s
(buitengewone zelfgemaakte kaartjes
voor elke gelegenheid, ideetjes om
iets in te pakken, een bucketlist van
10 dingen die je ooit aan iemand
moet hebben gegeven) tot zalige LIY’s
(kinderfeestideetjes, Nooit Meer
Verveeld-tips) en TIY’s (eens helemaal
andere logeerplekken, reizen en
unieke uitstappen dichtbij): het leven
wordt nooit, echt nooit meer saai!

Ca. € 22,50
Verschijnt okt. 2018
NUR 450
ISBN 978 90 223 3551 2

Eindelijk het boek
bij de succesvolle blog!

×

Boordevol vrolijke, lichte
ideeën die het dagelijks leven
extra glans geven

×

Haalbaar voor iedereen,
niet alleen voor
Handige Harry’s & Henrietta’s

BUSHCRAFT
OVERLEVEN IN DE NATUUR

BUSH
CRAFT
OVERLEVEN IN DE NATUUR

Mike De Roover

Illustraties — Sarah Devos

cover_brochure.indd 2
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BUSHCRAFT MET MIKE
Overleven in de natuur
MIKE DE ROOVER

ILLUSTRATIES: SARAH DEVOS

Altijd al eens in de natuur willen slapen
in een zelfgemaakte shelter? Wil je
leren hoe je vuur kunt maken zonder

en nachten doorbracht. Tegenwoordig trekt hij met zo weinig mogelijk
materiaal zo diep mogelijk de natuur

aansteker of lucifers? Zin om samen
een maal bijeen te zoeken in het bos
en klaar te maken op een houtvuur?
Zelf een houten lepel te kerven met
een zakmes? Bushcraft is een verzamelnaam voor vaardigheden die nodig
zijn om in de natuur te vertoeven. Een
bushcrafter wil graag in de natuur zijn
en het verblijf er zo aangenaam mogelijk maken.

in. Hij slaapt nooit in een tent, want
niets is mooier dan wakker worden
met een bladerdak boven je. Met zijn
outdoorbedrijfje Rewilding organiseert
hij cursussen bushcraft, wildplukken,
survival en teambuilding, waarbij
natuurbeleving centraal staat. Omdat
niet iedereen een cursus kan volgen
heeft Mike al zijn kennis op papier
gezet. Bushcraft is een heerlijk toegankelijk boek, vrolijk geïllustreerd door
Sarah Devos (auteur van Het bosboek),
waarmee je de natuur in kunt trekken
en creatief kunt zijn met wat de omgeving je biedt. Outdoorbeleving met
respect voor de natuur: bestaat er iets
(ont)spannenders?

Auteur Mike De Roover is een bushcrafter avant la lettre. Van kindsbeen af
was hij al gefascineerd door de natuur.
Als zestienjarige was hij vooral terug
te vinden aan een meer, vijver, rivier
of kanaal, waar hij al vissend dagen

Actieve natuurbeleving is populair

×
×

Toegankelijk boek voor de hele familie

‘Ik doe al mijn hele leven aan bushcraft, al
ken ik de term nog maar een vijftal jaar. Het
is een mix van al mijn passies’ – Mike

×

Met medewerking van Natuurpunt: boek
wordt voorgesteld op het grote bushcraftweekend van 5-7 oktober 2018

170 x 240 mm
Hardcover
Ca. 192 pagina’s
Ca. € 24,99
Verschijnt okt. 2018
NUR 410
ISBN 978 90 223 3549 9

ANGELO DORNY

DE TUIN OP TAFEL
Koken met de moestuinoogst in 4 seizoenen
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DE TUIN OP TAFEL
Koken met de moestuinoogst in 4 seizoenen
ANGELO DORNY

FOTOGRAFIE: ROOS MESTDAGH

Angelo Dorny was een van Vlaanderens jongste moestuinauteurs.
Boeken als Pomodori, Goed gezaaid

In dit boek schrijft Angelo vanuit zijn
persoonlijke ervaring over hoe je je
eigen groenten kweekt en er de lekker-

170 x 240 mm
Hardcover
Ca. 208 pagina’s

en Het lekkerste terras waren regelrechte verkoopsuccessen, die ook
een jong publiek lieten kennismaken
met moestuinieren. Op zijn populaire
YouTube-kanaal bezingt hij met aanstekelijk enthousiasme zijn liefde voor
de (moes)tuin. Hij is tevens hoofdredacteur van het lifestyleblad De tuin
op tafel.

ste gerechten mee kunt bereiden.
Eerst kweken, dan koken, en het
liefst op het ritme van de seizoenen.
Daarbij heeft Angelo veel aandacht
voor biologische teelt. Hij vertelt je ook
hoe je de juiste compost maakt, over
het belang van bijtjes in de tuin, en hoe
je juist zaait op het juiste moment. De
prachtige fotografie is van de hand van
Roos Mestdagh.

Ca. € 24,99
Verschijnt okt. 2018
NUR 423
ISBN 978 90 223 3485 0

ANGELO DORNY

×
×

Acties in lifestyleblad
De tuin op tafel

Koken met de moestuinoogst in 4 seizoenen

Auteur heeft populair
YouTube-kanaal,
met 2.000.000 views

DE TUIN OP TAFEL

Handig per seizoen ingedeeld,
met kalender & kweektips
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over
de goedgevulde dagen
van een kat,
voor iedereen die meent
katten te begrijpen

⋆⋆⋆
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KATTENSTREKEN
Voor iedereen die meent katten te begrijpen

Katten zijn grote filosofen, ze
houden van lekker lui nadenken.
Ze zijn ook sportief: stretchen

trekken ze eropuit. Ze weten wat
lekker is. Misschien moeten we
toch meer als katten gaan leven.

18 x 15,5 cm
Hardcover
224 pagina’s

kunnen ze als de beste. En af en
toe wat risico nemen mag ook,
met hun negen levens. Katten weten wat goed voor ze is. Wanneer
ze moe zijn, slapen ze. Wanneer
ze zin hebben in wat beweging,

Blader door dit boek met meer
dan 250 foto’s van katten, lees de
grappige quotes die heel herkenbaar zijn voor kattenliefhebbers,
en je kunt niet anders dan (glim-)
lachen.

Ca. € 14,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 431/370
ISBN 978 90 223 3552 9

Bestseller in Frankrijk:
meer dan
50.000 exemplaren verkocht

×
×

Heerlijk cadeauboekje voor
alle poezenliefhebbers

‘J’adore j’adore j’adore
un peu de légèreté dans ce monde de brut
ÇA fait un bien fou de rire autant!!!!’
– Amazon.fr

Miki Duerinck & Kristin Leybaert
Fotograﬁe: Heikki Verdurme

g
a
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Van n
Vega
100% plantaardig, 100% smaak
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VANDAAG VEGAN!
100% plantaardig, 100% smaak
MIKI DUERINCK EN KRISTIN LYBAERT

FOTOGRAFIE: HEIKKI VERDURME

Minder dierlijke producten eten: goed
plan! Maar hoe pak je het aan? Plantaardige alternatieven zijn er genoeg,
maar het komt erop aan te weten welk

met frambozen en speculaas.
Plantaardige melk en room zijn er bij
de vleet. Maar elke soort heeft een andere smaak en vraagt dus een ander

170 x 240 mm
Softcover
Ca. 176 pagina’s
Ca. € 22,50

product je wanneer kunt gebruiken. Eieren bv. komen voor in veel
recepten: om te binden, paneren, op te
kloppen. Kun je ze overal op dezelfde
manier vervangen? Nee, maar het lukt
perfect. Proef maar van de quiche met
pompoen en prei, de Indische kruidenflensjes, de pastinaakkroketjes en
de krokante pavlovataartjes.
Idem dito voor kaas. Ook daarvoor
moet je op zoek naar aangepaste oplossingen, al naargelang je die lekkere
umamismaak wilt imiteren, of eerder
de smeuïgheid of het heerlijk gegratineerde korstje wilt hebben. Zoals in
het gegratineerd witloof, de wrap met
‘feta’ en avocado en de ‘kwark’-taart

gebruik. Weet wat je kiest voor welke
bereiding, dan lukt je lasagne, maak je
een romige ‘fishy waterzooi’ en wordt
je aardbeienbavarois lekker luchtig.

Verschijnt okt. 2018
NUR 440
ISBN 978 90 223 3553 6

Vandaag vegan! is niet alleen een boek
over plantaardig koken, het is vooral
een boek over lekker eten. Traditiegetrouw hebben Miki Duerinck en
Kristin Lybaert, die we kennen van
hun vele vegetarische kookboeken,
de lat hoog gelegd: goed uitgewerkte,
haalbare recepten voor hoofdgerechten en desserts, met leuke tips voor
speciale gelegenheden zoals brunch
en picknick, mezze-avond, barbecue
en eindejaarsfeest.

60 haalbare recepten voor elke dag

×
×

Miki en Kristin staan garant voor
toegankelijke recepten

Het ideale kookboek voor Try Vegan, een
campagne van EVA, met kookdemo’s en
signeersessies op VeggieWorld
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BUCKETLIST VOOR EEN WIJNKENNER
100 dingen die je gedaan moet hebben en weten
om een wijnkenner te worden
PETER DOOMEN

Peter Doomen is hoofdredacteur
van Ken wijn, het magazine van de
Vlaamse Wijngilde, en Ambassadeur

naisseur te worden? Hoe leer je echt
proeven? Hoe organiseer je zelf een
wijnproeverij met vrienden, en waar

170 x 240 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

du Champagne. In dit boek deelt hij
zijn immense kennis over wijn met
elke geïnteresseerde leek en proever
die meer te weten wil komen over zijn
of haar lievelingsdrank.

moet je rekening mee houden? Waarom is de ene wijn veel duurder dan
een vergelijkbare andere? Waaraan
herken je een bonafide wijnhandelaar? Hoe kies je de geknipte wijncursus? Hoe sluit je je aan bij een wijnclub
naar je hart? Hoe sabreer je champagne? Hoe maakt men bulkwijn, en
wat is het verschil met kwaliteitswijn?
Wat bepaalt de prijs van een fles wijn
(van 4 tot 400 euro)? Hoe kies je de
beste prijs-kwaliteitverhouding in een
restaurant? Wie dit boek uit heeft, is
een echte wijnconnaisseur!

Ca. € 22,50
Verschijnt nov. 2018
NUR 447
ISBN 978 90 223 3543 7

In dit boek word je in 100 stappen begeleid tot je een echte wijnkenner bent.
Het is niet het zoveelste wijnboek dat
op een theoretische manier probeert
alle kennis over wijnstreken, -druiven
of -stijlen uitputtend te behandelen.
Centraal staan vragen als: welke ervaringen zijn belangrijk om een con-

Ontkracht alle mythes die je er
tot nu van weerhielden een
echte wijnexpert te worden

×
×

No-nonsense, praktisch,
met handige checklists

Word wijnconnaisseur,
maar geen wijnsnob

gehakt
makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken
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GEHAKT
Makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken
SOPHIE MATTHYS

Niet voor niets is gehakt een topper
in onze keuken: je maakt er makkelijke gerechten mee die jong en oud

en uit de wereldkeuken, voor elke
smaak, voor jong en oud: balletjes,
burgers en worstjes, sauzen, vullingen

170 x 240 mm
Softcover
144 pagina’s

lust, die snel klaar zijn, en bovendien
goedkoop. Maar evengoed is gehakt
het perfecte ingrediënt om mee te experimenteren, waarmee je gerechten
net die extra twist kunt geven.

en ovenschotels. Klassiekers zoals
vogelnestjes en worsten voor bij een
lekkere stoemp, maar ook shepherd’s
pie, spaghetti al ragù, kruidige taco’s
met een verrassend pittig sausje of een
stevige chili con carne. Wedden dat
je lijstje met favoriete gehaktschotels
straks nog een stuk langer is?

Ca. € 19,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 440
ISBN 978 90 223 3560 4

In dit Gehakt-kookboek staan makkelijke familierecepten van bij ons

Gehakt is geweldig!

×

Woensdag = gehaktdag in
Nederland, binnenkort ook
in Vlaanderen?

×

Recepten die werkelijk
iedereen lekker vindt

Koken
met de

Thermomix®
gemakkelijk en superlekker
Sabrina Crijns
FOTOGRAFIE

Frank Croes
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KOKEN MET DE THERMOMIX®
Gemakkelijk en superlekker
SABRINA CRIJNS

FOTOGRAFIE FRANK CROES

STYLING BIEKE SANTENS

De Thermomix® is een supertoestel dat
kan wegen, mengen, mixen, kneden,
malen, raspen, hakken, roeren,

succesvolle Lekker thuis koken met de
Thermomix®, waarin het accent lag
op de klassiekers. Het nieuwe boek

195 x 242 mm
Hardcover
Ca. 224 pagina’s

emulgeren, opkloppen, stomen, garen,
koken… tot op de seconde en de graad
nauwkeurig. Voor Sabrina Crijns en
echtgenoot Steven Sanders kent dit
toestel geen geheimen meer.

Koken met de Thermomix®, gemakkelijk
en superlekker biedt een waaier aan
nieuwe recepten. Naast verrukkelijke
hapjes, soepen, brood, hoofdgerechten
en desserts komen ook thema’s
als sauzen – mislukken nooit in de
Thermomix® –, rauwkostslaatjes –
ideaal voor een barbecue –, warme
groenteklassiekers en zelfs confituur
en chutney aan bod. Ook geeft de
auteur menusuggesties voor een
geslaagd feest. Maar aangezien elke
dag een feest hoort te zijn, is dit
kookboek geschikt voor iedere dag
van het jaar!

Ca. € 29,99
Verschijnt okt. 2018
NUR 440
ISBN 978 90 223 3562 8

In heel Vlaanderen geven ze
Thermomix®-workshops voor
beginners en gevorderden.
Daarnaast runnen ze Kokirina,
gespecialiseerd in kookworkshops
en teambuildingactiviteiten rond
koken, en gevestigd in een schitterend
historisch pand in Brugge.
In 2017 publiceerde Sabrina het

Wie ooit met de Thermomix® heeft
gekookt, wil nooit meer anders

×
×

Lekker thuis koken met de Thermomix®:
vijfsterrenkookboek op bol.com

Geschikt voor de TM5® en de TM31®

HET

LOW-FODMAPDIEET
MET EEN VOEDINGSPLAN VOOR 6 WEKEN
Suzanne Perazzini

10 0

R ECEP TEN VOOR
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HET LOW-FODMAPDIEET
Met een voedingsplan voor 6 weken
SUZANNE PERAZZINI

Suzanne Perazzini lijdt al haar hele
leven aan prikkelbaredarmsyndroom.
Jarenlang liep ze van de ene naar de

Het LOW-FODMAPdieet bundelt alle
kennis die ze in al die jaren heeft
vergaard. Het eerste deel geeft uitleg

191 x 235 mm
Softcover
Ca. 224 pagina’s

andere hulpverlener, zonder een oplossing te vinden. Tot ze het LOW-FODMAPdieet ontdekte. FODMAPs zijn
voedingsstoffen die klachten zoals gasvorming en buikpijn kunnen veroorzaken. Nu heeft Suzanne nauwelijks
nog PDS-klachten en begeleidt ze zelf
als gediplomeerd diëtiste en docente
mensen met PDS. Ze leert hen voeding
die hun darmen prikkelt te mijden of
verminderen en hun leefwijze zo te
veranderen dat ze zo min mogelijk
klachten hebben.

over PDS en het LOW-FODMAPdieet.
Het tweede deel bevat het programma
dat ze gebruikt bij de patiënten die ze
begeleidt. Het bestaat uit dagelijkse
maaltijdschema’s, meer dan 100 lekkere recepten, een weekoefening om
je te helpen een evenwichtige leefwijze
door te voeren en een weeksectie om
het dieet in te passen in je dagelijks
leven. Het vergt enige inspanning om
deze leefwijze onder de knie te krijgen,
maar dit boek is de ideale leidraad, en
het resultaat zal verbluffend zijn. Eten
én leven wordt weer een plezier.

Ca. € 22,50
Verschijnt okt. 2018
NUR 440/860
ISBN 978 90 223 3531 4

Bij 75% van de PDS-patiënten die dit
dieet volgen, verminderen de klachten, bij
sommigen verdwijnen ze geheel

×
×

Een leven zonder krampen, opgeblazen
gevoel, diarree of constipatie is mogelijk

Neem je gezondheid in eigen handen en
leer met dit boek lekkere, gezonde, FODMAParme voedingskeuzes te maken

Martina Slajerova

het
keto
dieet
voor blijvend gewichtsverlies
meer dan 100 low-carb basisrecepten
voor een ketogene levensstijl
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HET KETO-DIEET
VOOR BLIJVEND GEWICHTSVERLIES
Meer dan 100 low-carb basisrecepten voor een ketogene levensstijl
MARTINA SLAJEROVA

Martina Slajerova is oprichter van de
KetoDiet-blog en auteur van de bestsellers Het keto-dieet en Het keto-dieet:

kan aannemen. In de overzichtelijke
inleiding beschrijft ze de drie fasen
van het keto-dieet en helpt ze je door

191 x 235 mm
Softcover
Ca. 208 pagina’s

de snelle recepten. In 2011 kreeg ze te
horen dat ze de ziekte van Hashimoto
had, een auto-immuunziekte die de
schildklier aantast. Ze veranderde
haar eetgewoontes, volgde een ketogeen dieet en het werkte! ‘Tegenwoordig heb ik weer energie om de dingen
te doen die ik graag doe en geniet ik
van heerlijk eten dat rijk is aan gezonde vetten. Ik tel geen calorieën, sport
minder dan vroeger en blijf op een
gezond gewicht.’
In haar derde boek laat ze zien dat
iedereen deze ketogene levensstijl

de eerste weken, wanneer je metabolisme meer vet dan koolhydraten
verbrandt. Gelukkig gaat dit de hele
dag door gepaard met lekker eten. In
Het keto-dieet voor blijvend gewichtsverlies staan meer dan 100 recepten –
ontbijt- en lunchgerechten, soepen en
salades, hoofdmaaltijden en desserts
– die eenvoudig, gevarieerd en vooral
heerlijk zijn: spinaziepannenkoeken,
keto-crackers, Griekse gehaktballetjes, boterkip, bloemkoolrijst met
gegrilde halloumi, steakfajita’s met
salsa verde, chocoladecupcakes…

Ca. € 22,50
Verschijnt jan. 2019
NUR 440
ISBN 978 90 223 3555 0

Het dieet van celebrity’s als Kourtney
Kardashian en Halle Berry

×
×

Met tabellen van keto-vriendelijke
ingrediënten en tips en tricks om te slagen

‘Wanneer je zorgeloos wilt afvallen en
gezond leven moet je dit interessante boek
aanschaffen. Echt een aanrader. Mijn vrouw
en ik zijn allebei 12 kg afgevallen en voelen
ons nu echt super.’ – bol.com

NOORS BREIBOEK

INGUNN
MYKLEBUST

EIGENTIJDSE SCANDINAVISCHE BREIPATRONEN VOOR JONG EN OUD
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NOORS BREIBOEK
Eigentijdse Scandinavische breipatronen voor jong en oud
INGUNN MYKLEBUST

Ingunn Myklebust, de populairste
breiblogster van Noorwegen (https://
knitting-inna.com), met meer 40.000

de duidelijke stap-voor-stapbeschrijving en de bijbehorende diagrammen:
stoere Noorse truien, elegante vesten,

215 x 265 mm
Softcover
Ca. 192 pagina’s

volgers op Instagram (@knitting_
inna), bundelde een tijd geleden haar
beste en populairste breipatronen
in een Noors breiboek. Het werd
onmiddellijk een bestseller. Haar USP:
Ingunn vertaalt traditionele Scandinavische patronen naar eigentijds
design met een uniek kleurenschema. Het resultaat: elegante, trendy
stukken voor meisjes en jongens, voor
mannen en vrouwen, haalbaar voor
iedereen die kan breien. De patronen
worden glashelder uitgelegd dankzij

kleurrijke sjaals, warme wintermutsen, een schattige meisjesjurk, een
trendy poncho en zelfs een sweater
voor je hond. Je zou bijna wensen dat
het een kille herfst en koude winter
wordt!

Ca. € 24,99
Verschijnt sept. 2018
NUR 474
ISBN 978 90 223 3565 9

‘Ik hou van het combineren van
traditie met eigentijdsheid, van het
zoeken naar nieuwe kleurencombinaties en van patronen met een
twist. Mijn truien kunnen gerust
gedragen worden met hoge hakken!’

Noorse breibestseller – meer dan
30 weken in de top tien –
beschikbaar in het Nederlands.

×
×

Zelfgebreid Noors design,
dat verdient een complimentje

De auteur is de populairste Noorse
breiblogster met meer dan 40.000 volgers
op Instagram

GEWELDIG LEKKER ÉN GEZOND

De budget keuken
BETAALBAAR, MAKKELIJK EN LEKKER

De budgetvriendelijke keuken
BETAALBAAR, MAKKELIJK EN LEKKER
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DE BUDGETVRIENDELIJKE KEUKEN

DE SNELLE KEUKEN
Alles klaar binnen
de 30 minuten

Betaalbaar,
makkelijk en lekker

SOPHIE MATTHYS

SOPHIE MATTHYS
Alle gerechten uit De budgetvriendelijke Keuken bewijzen het: lekker en
gezond koken hoeft niet duur te zijn.

De recepten uit De Snelle Keuken
zijn dan weer een zegen voor
alle drukbezette huisvrouwen en

170 x 240 mm
Softcover
144 pagina’s

Met een beetje voorbereiding en onderzoek bespaar je al gauw heel wat
geld, en met de praktische tips in dit
boek (hoe voordelig online of volgens
het seizoen ingrediënten kopen, waar
voordelig kopen buiten de supermarkt…) kom je al een heel eind.

-mannen die elke avond
hun gezin een lekkere
maaltijd willen voorschotelen,
maar dat vooral efficiënt
en zonder tijdverlies willen doen.

Ca. € 19,99
Verschijnt sept./okt. 2018
NUR 440
ISBN 978 90 223 3547 5
(De budgetvriendelijke
keuken)
ISBN 978 90 223 3548 2
(De snelle Keuken)

De 50 recepten in elk boek zijn duidelijk en stapsgewijs beschreven,
en voor iedereen perfect haalbaar. De vormgeving is helder, licht en
hedendaags. Deze kookboeken wil je gewoon in je keukenkast hebben.

No-nonsense kookboeken
voor slimme huisvrouwen
en -mannen

×

Voor iedereen die elke dag
een gezonde maaltijd
op tafel wil krijgen

ALLES KLAAR BINNEN DE 30 MI

Helemaal mee met de trends
van het moment: gezond,
duurzaam én easy

De snelle keuken

×
×

Boordevol makkelijke
en gezonde recepten

GEWELDIG LEKKER ÉN GEZOND

De snelle keuken
ALLES KLAAR BINNEN DE 30 MINUTEN

HERDRUKKEN
LYNN DE MERLIER
Hoe eet je jezelf gezonder en vitaler, zonder te diëten?
Welke impact heeft voeding op je darmen?
Hoe komt het dat je darmen bepalen hoe jij je voelt?
Kun je gezond én lekker eten?

ISBN 978 90 223 3401 0

Maar het blijft niet bij theorie. Dankzij haar jarenlange
ervaring met patiënten weet Lynn de theorie in de praktijk
van alledag om te zetten. Goesting in gezondheid bevat tal van
weetjes, tips, voedingsadviezen én meer dan 40 heerlijke,
gemakkelijke recepten geschikt voor het hele gezin. En op
de vraag of gezond én lekker wel samengaan, kunnen we
alleen maar volmondig ja antwoorden.

Goesting in gezondheid is bestemd voor iedereen
die zin heeft in een gezonder en vitaler leven.
LYNN DE MERLIER is osteopaat en voedingsdeskundige
en heeft een praktijk in Lokeren. Ze is ervan overtuigd
dat een combinatie van osteopathische behandelingen
en gezonde voeding de sleutel tot een gezond leven vormt.
Ze bracht haar eigen superlekkere Lynn’s Granola op de
markt en deelt haar kennis op goestingingezondheid.be
en lynnsgranola.com.

Goesting in gezondheid

Lynn De Merlier legt in Goesting in gezondheid op een
eenvoudige manier uit hoe onze darmen een invloed
hebben op onze lichamelijke én mentale gezondheid.
Heel veel aandoeningen hebben daarmee te maken, van
zure oprispingen en leaky gut tot fibromyalgie, depressie
en chronische vermoeidheid. Stress – dé kwaal van deze
eeuw – wordt gelinkt aan wat we eten en welk effect dat
heeft op onze darmwerking en ons gemoed.

Lynn De Merlier

Goesting in gezondheid

Goesting
in

gezondheid
Lynn De Merlier
Gezond eten
voor rustige darmen
en een energiek leven

W W W.W P G . B E
9 789022 334010

±
±

Een boek vol seizoensvriendelijke, vegetarische
hoofdgerechten met suggesties om ze aan te passen.
Voor elke dag: makkelijk genoeg om er na een
vermoeiende werkdag nog aan te beginnen, maar
verrassend genoeg om er goesting in te krijgen.

±

ISBN 978 90 223 3461 4

KIM LEYSEN

Gewoon lekker eten
uit de keuken & moestuin
van

Honger!

honger!
Voor wie vaker vegetarisch wil koken en voor wie dat
altijd al deed, voor wie houdt van veel groenten bij zijn
vlees en voor wie dat nog moet leren, voor mensen met
een groentepakket, voor mensen met een moestuin, voor
kleine en grote mensen, voor kleine en grote gezinnen.
Kortom, voor iedereen met honger!

Met bijgerechten voor de dagen waarop het wat meer
mag zijn.

±

MME ZSAZSA

Met tips voor moestuiniers, viesneuzen, vegans en
kaasmijders.

geeft les aan toekomstige
vormgevers in PXL-MAD. Ze fotografeert en
maakt de boeken van Mme Zsazsa, die dat met
niemand anders zou willen doen.

ELS MENTEN (ELZA D.)

honger!

KIM LEYSEN (MME ZSAZSA) schrijft en tekent voor
kranten en magazines. Maar het liefst van al maakt
ze haar handen vuil in de moestuin terwijl ze
mijmert over het avondeten. Haar keuken is zoals
het leven: de ene keer wat beter dan de andere.
Honger! is een bundeling van haar lekkerste
recepten.

KIM LEYSEN

HILDE DEWEER

Mocktails
ISBN 978 90 223 3379 2

Mocktails, of alcoholvrije cocktails, zijn aan een revival toe: uit gezondheidsoverwegingen,
om de bobs en de niet-drinkers zoals zwangere vrouwen een ruimer aanbod te geven, of
gewoonweg omdat ze lekker zijn. Tegenwoordig is het trendy om de combinatie alcoholvrij
én smaakvol in de picture te zetten en op een creatieve manier in te vullen: met verse
groentesappen, zelfgemaakte limonades en siropen, onverwachte kruiden… Toch zijn de
mocktails in dit boek gemaakt op basis van ingrediënten die courant verkrijgbaar zijn. Er is
geen kennis van mixology vereist en er komen geen speciale technieken of benodigdheden
aan te pas.
In dit boek serveert Hilde Deweer, culinair redacteur en echte foodie, je 100 verrassende
en originele mocktails, opgedeeld in de volgende rubrieken: sweet, sour, frozen, munch,
veggie, bitter, spicy, creamy, hot stuff, beer, coffee en tea. Voor elk wat wils. Daarbovenop
geeft ze je de recepten van 15 basissiropen en 5 limonades waarmee je ook zelf creatief
aan de slag kunt.

Let’s stir things up!
8

1oo2
Mocktails
0% ALCOHOL 100% SMAAK

HILDE DEWEER

Martina Slajerova

Het keto-dieet: de snelle recepten
ISBN 978 90 223 3483 6
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CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
SEPTEMBER
NOELLA APPERMANS

Heradem!
978 90 223 3542 0

KRIS VAN KERCKHOVEN
& HANS WILLEMSE

Chronisch moe
& altijd pijn?
978 90 223 3557 4

DANA SANTAS

Praktische oplossingen
voor rugpijn
978 90 223 3556 7

SANDRA DECLERCQ

De kracht van
het enneagram
978 90 223 3528 4
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OKTOBER
Kattenstreken
978 90 223 3552 9

JUTTA BORMS

Sophie Matthys

KIM VAN HOORENBEECK

Gehakt
978 90 223 3560 4

INGUNN MYKLEBUST

Noors Breiboek
978 90 223 3565 9

De nieuwe dokter
978 90 223 3481 2

Leven met een
extra rugzak
978 90 223 3507 9

HILDE DEMURIE

De Gezondheidscirkel
978 90 223 3546 8

Sophie Matthys

De budgetvriendelijke keuken
978 90 223 3547 5

KAAT SCHAUBROECK

Gelukkig gescheiden
978 90 223 3484 3

MARISKA BLOMMAERT

Maak elk moment
buitengewoon
978 90 223 3551 2

SABRINA CRIJNS

Koken met
de Thermomix®
978 90 223 3562 8

NOVEMBER
PETER DOOMEN

Bucketlist voor
een wijnkenner
978 90 223 3543 7

SUZANNE PERAZZINI
MIKE DE ROOVER

Bushcraft
978 90 223 3549 9

Het LOWFODMAPdieet
978 90 223 3531 4

JANUARI
ANGELO DORNY

De tuin op tafel
978 90 223 3485 0

Sophie Matthys

De snelle keuken
978 90 223 3548 2

MARTINA SLAJEROVA

Het keto-dieet voor
blijvend gewichtsverlies
978 90 223 3555 0

MIKI DUERINCK &
KRISTIN LYBAERT

Vandaag Vegan!
978 90 223 3553 6
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VERKOOPINFORMATIE

België

Standaard Uitgeverij nv
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
0032 3 285 72 00
www.standaarduitgeverij.be

Marketing & pr
Naomi Riemis
naomi.riemis@standaarduitgeverij.be
0032 3 285 73 25
Nederland

Verkoop binnendienst
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
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
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New Book Collective
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam
0031 20 22 60 238
www.newbookcollective.com
Verkoop
Rutger Vos
Maarten Richel
Dian van der Zande
verkoop@newbookcollective.com
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.

