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SILENCE, PLEASE! 
Intieme gesprekken over stilte en tot rust komen 
op de laatste stilteplekken

In Silence, please! zoekt, onderzoekt 
en bezoekt Cath Luyten de stilte. Ze 
streeft naar rust, verlangzamen en 
verstillen in het leven van alledag, 
met technieken en inzichten die 
haar worden aangereikt door 
professor Jean Paul Van Bendegem, 
Dirk De Wachter, Josse De Pauw, 
Annemie Struyf, Jan Swerts, Guido 
Belcanto, Tom Waes en de andere 
deelnemers aan haar theatershow 
Silence, please! 

Zijn er momenten in het dagelijks 
leven die uitnodigen de stilte te 
omarmen waar je naar uitkijkt? 
Heb je heilzame rituelen of 
gewoonten waarbij je jezelf 
verplicht de stilte op te zoeken? Hoe 
nuttig is een digital detox? Wat is de 

rol van meditatie en mindfulness? 
Met de resultaten van het grote 
stilteonderzoek dat in de loop van 
2019 werd uitgevoerd, gaat Cath 
samen met haar gasten op zoek 
naar een begin van een antwoord 
op die vragen.

Silence, please! biedt ook een 
uitgebreide stilteatlas, waarin 
Cath bijzondere stiltegebieden en 
-plekken in Vlaanderen bezoekt 
waar je je voor korte tijd of een 
langer verblijf kunt terugtrekken, 
op zoek naar innerlijke rust. Met 
de vele praktische gegevens en 
inspirerende inzichten is dit boek 
een onmisbare wegwijzer voor al 
wie er behoefte aan heeft even weg 
te zijn van alle geraas en geruis.

17 x 24 cm 
Paperback, z/w met 
steunkleur  
Ca. 192 blz. 
Ca. € 23,50 
Verschijnt oktober 2019 
NUR 450 / 770 
ISBN 978 90 223 3682 3  

Cath Luyten  

 Cath Luyten heeft meer dan 
50.000 volgers op Instagram, haar 
tv-programma’s zijn stuk voor stuk 
successen in België en Nederland

×
Ruime aandacht in dag-, week- 

en maandbladen

×
Social-mediacampagne

×
POS-posters beschikbaar
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Waarom moorden mensen? Samen 
met vijf gerechtspsychiaters kijkt José 
Masschelin in Moeder, waarom doden 
wij? in de hoofden van moordenaars. 
Wat ging er in hen om op het moment 
dat ze hun gruweldaad planden en 
pleegden? Wat was hun motief? Wat 
vertelde hun misdaad eigenlijk over 
henzelf? Bestaat dat, een typologie 
van een moordenaar? En is het 
mogelijk de gedachten van een dader 
te achterhalen en hem daardoor op te 
sporen – hoe werkt criminal profiling?

Wat is de rol van gerechtspsychiaters? 
Hoe kijken zij als wetenschapper 
naar moordenaars en gruweldaden? 
Wanneer steekt twijfel of emotie de 
kop op? Slaan ze de bal soms mis? Ze 
zijn vaak getuige van de donkerste, 

gewelddadigste symptomen van onze 
samenleving – welke invloed heeft 
dat op hun mensbeeld? Kunnen zij 
daaruit ook een diagnose van de 
tijdgeest stellen? 

José Masschelin was meer dan 
dertig jaar een van Vlaanderens meest 
vooraanstaande gerechtsjournalisten 
en stond als verslaggever op de eerste 
rij wanneer gerechtspsychiaters 
hun licht lieten schijnen over de 
gruwelijke gebeurtenissen die aan 
een assisenproces voorafgingen. Met 
zijn precieze en meeslepende pen 
weet hij iedereen te boeien en gunt 
hij zijn lezers een blik in de meest 
meedogenloze aspecten van de 
menselijke geest.

José Masschelin 

14 x 21,5 cm 
Paperback, z/w 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 22,99 
Verschijnt oktober 2019 
NUR 740 
ISBN 978 90 223 3672 4 

MOEDER, WAAROM DODEN WIJ? 
Kijken in het hoofd van moordenaars

Van dezelfde auteur als 
het succesvolle De doden praten

×
Groot medianetwerk

×
Ruime aandacht in dag-, 
week- en maandbladen
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  IK 
HEB HET

OOK NIET
GEMAK-
KELIJK

Hoe mindfulness en Montaigne helpen als
het leven niet loopt zoals je had gedacht 
Wilfried Van Craen

Weet je,

Winterfolder Manteau 2019.indd   8 29/05/2019   13:03



Tussen wat we van het leven 
verlangen en de realiteit zitten vaak 
grote verschillen. Die realiteit kan 
bestaan uit lichamelijke klachten, 
moeilijkheden op het werk, zorgen 
om een kind, een scheiding, stress en 
burn-out... De kloof met het plaatje dat 
we van het leven hadden kan dan een 
ravijn worden. De oorzaak is vaak de 
manier waarop we die kloof proberen 
te dichten: ons verzetten, vluchten 
of wachten tot de problemen vanzelf 
verdwijnen. Die strategieën hebben 
echter het tegenovergestelde effect: ze 
verbreden de kloof. 

Dit boek leert je niet weg te lopen 
van problemen, maar met andere 
ogen naar de kloof te kijken. Het 
beschrijft een denk- en werkmodel 
dat inspiratie biedt om het volle 
leven te leiden ondanks tegenspoed, 
onvervulde verlangens, gebroken 

dromen en gemis. Dat gebeurt vanuit 
drie methodes: de Mindfulness 
Based Cognitive Training (MBCT, 
een combinatie van mindfulness 
en cognitieve gedragstherapie), 
de praktische filosofie van de 
zestiende-eeuwse Franse filosoof 
Michel de Montaigne en de meer dan 
veertigjarige ervaring van auteur 
Wilfried Van Craen als therapeut.  

Wilfried Van Craen is psycho-
therapeut en seksuoloog. In 1985 
specialiseerde hij zich in cognitieve 
gedragstherapie, die hij later 
combineerde met de methodiek van 
mindfulness tot MBCT. Deze aanpak 
is wetenschappelijk ondersteund door 
ruim evidencebased effectonderzoek. 
Wilfried geeft opleidingen, seminaries 
en lezingen en publiceerde al meer 
dan tien boeken over zijn unieke 
methodiek.

WEET JE, IK HEB HET OOK 
NIET GEMAKKELIJK
Hoe mindfulness en Montaigne helpen 
als het leven niet loopt zoals je had gedacht

Wilfried Van Craen 

15 x 23 cm 
Paperback, z/w 
Ca. 366 blz. 
Ca. € 23,50 
Verschijnt september 2019 
NUR 770 
ISBN 978 90 223 3656 4 

Zeer praktisch doeboek met veel 
toepassingsgerichte opdrachten, technieken 

en meditaties en herkenbare cases 
uit het leven gegrepen

×
De merkwaardige overeenkomsten tussen 

Michel de Montaigne en MBCT zijn even 
verrassend als verhelderend

×
 Social-mediacampagne

©
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Yang Sheng
Pak vermoeidheid, stress en slapeloosheid aan 
met deze Chinese kunst om jezelf te helen

Er is een oud Chinees spreekwoord 
dat zegt: ‘Wachten om ziekte te 
behandelen tot ze zich manifesteert, 
is als wachten om een bron te slaan 
als men al dorst heeft.’ De Chinese 
geneeskunst heeft een verfijnd 
inzicht in hoe het lichaam fysiek, 
emotioneel, geestelijk en energetisch 
werkt. Als je in het oude China ziek 
werd, weet men dat aan het falen 
van de preventieve geneeskunst. 
Het principe van yang sheng is dat 
wanneer je kleine kwaaltjes meteen 
aanpakt, je ernstigere aandoeningen 
voorkomt. Met de yang sheng-
technieken stimuleer je je lichaam om 
zichzelf te helen. 

Ons leven is in de loop der eeuwen 
natuurlijk ingrijpend veranderd, 
maar de mechanismen in ons 

lichaam zijn dat niet. Daarom zijn de 
yang sheng-technieken nog steeds 
relevant, dat heeft de auteur aan den 
lijve ondervonden. In dit boek reikt 
Katie Brindle nieuwe gewoonten 
en technieken aan die je energiepeil 
spectaculair verhogen, je stressniveau 
verlagen en je stemming verbeteren – 
technieken die gebaseerd zijn op 
duizenden jaren ervaring. Telkens 
slechts één minuutje oefenen volstaat. 

‘Gezondheid bereik je niet met een 
uur sporten (hoewel beweging ook 
zeer belangrijk is) of door jezelf 
je favoriete snacks te ontzeggen. 
Gezondheid is juist iets wat je 
moet voeden met een reeks korte 
momenten gedurende de dag. Dat zijn 
de yang sheng-technieken die ik je zal 
leren.’ – Katie Brindle

‘Een druppel preventie is beter dan 
een emmer vol geneesmiddelen.’ 

– Oud Chinees spreekwoord

×
Zelfhulp die door duizenden jaren 

ervaring is gerijpt 

×
Yang sheng werkt geweldig bij de problemen 

van ons moderne leven: stress, angst, 
vermoeidheid, doffe huid, 

spijsverteringsklachten en slapeloosheid

15 x 21,5 cm 
Gebonden, full colour 
Ca. 208 blz. 
Ca. € 23,50 
Verschijnt september 2019 
NUR 450 / 860 
ISBN 978 90 223 3657 1 

Katie Brindle
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M A A K  J E Z E L F  W E E R B A A R 
T E G E N  S T R E S S ,  F R U S T R AT I E 

E N  B U R N - O U T

Aan hetroervan
NV MEZELF

R A L F  C A E R S  & 
M A R I J K E  D E  C O U C K
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Aan het roer van NV Mezelf 
Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-out

Rust en ruimte in je hoofd en richting 
in je werk: dat is wat dit boek van Ralf 
Caers en Marijke De Couck je biedt. 
In Aan het roer van NV Mezelf helpen de 
auteurs je om controle te krijgen over 
je professionele leven. Aan de hand van 
oefeningen en gericht advies leggen ze 
de focus op onszelf, wat we in handen 
hebben en wat we kunnen beïnvloeden 
binnen ons professionele leven. In 
tijden waarin burn-out piekt en we 
meer dan ooit stilstaan bij de impact 
van ons werk is dit de ideale gids om 
je professionele leven weer richting te 
geven. Door de NV Mezelf aandachtig 
te bestuderen en na te denken over de 
wenselijkheid van bepaalde keuzes voor 
je levenspad word je weerbaarder tegen 
negatieve invloeden uit je omgeving en 
ben je beter gewapend tegen burn-out.
Dit is een onmisbaar boek voor ieder-
een die werkt: dankzij Aan het roer van 

NV Mezelf blijf je voor altijd meester van 
je hoofd en tijd. 

Ralf Caers is expert in werkbaar 
werk en een veelgevraagd spreker 
in de bedrijfswereld. Hij is doctor 
in de toegepaste economische 
wetenschappen, professor aan de 
KU Leuven en auteur van meerdere 
handboeken en columns over 
personeelsbeleid. Marijke De Couck 
is internationaal expert in ademhaling 
en hartcoherentie en erkend stress- en 
burn-outcoach. Zij is tevens doctor 
in de medische wetenschappen, 
professor aan de Vrije Universiteit 
Brussel en gezondheidswetenschapper 
aan Odisee Hogeschool. Samen 
richtten ze Passiemento op, waarin ze 
werknemers en bedrijven begeleiden 
op het gebied van stress, burn-out en 
uitgebalanceerd werken.

15 x 23 cm 
Paperback, z/w  
Ca. 208 blz. 
Ca. € 23,50 
Verschijnt september 2019 
NUR 770 
ISBN 978 90 223 3661 8 

Ralf Caers & Marijke De Couck 

Hét boek met antwoorden 
bij lastige werksituaties, omgang met 

collega’s en carrière

×
Geschikt voor zowel beginnende als 

doorgewinterde kantoorprofessionals

×
Onmisbaar advies voor iedereen 
die werkt en zich het hoofd niet 

op hol wil laten brengen
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Begrijp me dan toch!  
Handboek voor sterkere, liefdevolle relaties

Volgens het Enneagrammodel zijn 
er negen types en drie instincten 
(‘zelfbehoudend’, ‘seksueel’ en 
‘sociaal’). Die drie instincten zijn een 
essentieel onderdeel van het model: 
pas als je die erbij neemt, kun je de 
volledige puzzel leggen van wie je bent. 

Hoe vul jij de liefdestank van je 
partner? Kook je, stuur je stoute 
sms’jes of trek je hem of haar mee 
in je uitgebreide vriendenkring? 
Dat zijn drie erg verschillende talen 
om je liefde uit te drukken: ze gaan 
terug op het instinct tot zelfbehoud, 
het seksuele of het sociale instinct. 
Maar een andere liefdestaal spreken 
dan je partner zorgt voor onbegrip: 
je intentie kan compleet verkeerd 
worden geïnterpreteerd.  
Wie zich met dit boek verdiept in de 

intuïtieleer en inzicht krijgt in zijn 
eigen instinct en dat van de ander, 
zal beter functioneren in relaties. 
Wat betekenen de combinaties 
in koppels: wat zijn de valkuilen 
en de zegeningen? Hoe kun je je 
instincten ontwikkelen, hoe meer 
balans creëren? Alle beschrijvingen 
worden gestaafd met anonieme 
voorbeelden uit de honderden 
Enneagramtrainingen die auteur 
Sandra De Clercq al gegeven heeft. 

Sandra De Clercq is licentiate 
in de psychologie en was altijd al 
gepassioneerd door persoonlijke 
groei en ‘mensen beter begrijpen’. 
Met de intuïtieleer binnen het 
Enneagrammodel merkte ze dat ze 
koppels kon helpen de verschillen in 
hun relatie te leren begrijpen.

15 x 23 cm 
Paperback, z/w met 
steunkleur 
Ca. 176 blz. 
Ca. € 23,99 
Verschijnt september 2019 
NUR 770 
ISBN 978 90 223 3642 7 

Sandra De Clercq

Praktisch boek, met verrassende 
antwoorden op en inzichten in (relatie)vragen 

die je je wellicht al heel lang stelt

×
Opvolger van het succesvolle 
De kracht van het Enneagram

×
‘Het Enneagrammodel opende voor mij 

een boeiende wereld die mijn leven 
deed openbloeien.’ – Jef Colruyt
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De kracht
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Zachte
bewegings- en

ademtechnieken
die je leven
veranderen

Pascale
Crauwels
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De kracht van sofrologie  

Sofrologie werd ontwikkeld in 
de jaren 1960 door de Spaanse 
neuropsychiater Alfonso Caycedo. 
Hij had er een decennialange 
studie van yoga, Tibetaans 
boeddhistische meditatie, hypnose 
en Japanse zen op zitten voordat 
hij dit bewustmakingssysteem 
ontwikkelde. Sofrologie is kort 
samengevat een combinatie van 
meditatie, ademhalingsoefeningen, 
ontspanningstechnieken en 
visualisatie. Er zijn geen moeilijke 
houdingen zoals in yoga vereist, en er 
is ook niet veel tijd noch dure kleding 
voor nodig. 

Sofrologie is een ideale methode voor 
mensen die niet van hun stress en 
angsten af raken, die slaapproblemen 
hebben of zich uitgeblust voelen. 

Eén sessie kan je al rustiger maken, 
ontspannen en meer in staat om 
dingen los te laten. De belangstelling 
voor deze bijzondere en zachte 
bewegings- en ademtechnieken 
wordt steeds groter: wellnessgoeroe 
Arianna Huffington (stichter van 
huffingtonpost.com) is grote fan, 
het Franse rugbyteam gebruikte 
sofrologie bij de voorbereiding op de 
wereldbeker, en ook de belangstelling 
vanuit de wetenschappelijke en 
zakenwereld groeit.

Pascale Crauwels is dé autoriteit op 
het gebied van sofrologie in België. 
Ze heeft les gevolgd bij grondlegger 
Alfonso Caycedo, houdt al decennia 
praktijk in Antwerpen en begeleidde 
honderden patiënten in hun 
zoektocht naar innerlijke rust. 

Sofrologie is een ideale methode bij stress, 
angsten en slaapproblemen 

×
 Vol met praktijkverhalen van mensen die 
de methode succesvol hebben toegepast 

×
Het Franse rugbyteam en wellnessgoeroe 
Arianna Huffington zweren bij sofrologie 

14 x 21,5 cm 
Paperback, z/w 
Ca. 224 blz. 
Ca. € 22,50 
Verschijnt september 2019 
NUR 770 
ISBN 978 90 223 3544 4 

Pascale Crauwels  

Zachte bewegings- en ademtechnieken die je leven veranderen
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Fluitend  
door het  

leven
HOE VOGELS SPOTTEN JE  

WEER IN EVENWICHT BRENGT
Agnes Wené
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Fluitend door het leven

Aandachtig en mindful naar vogels 
kijken kan je geest in geen tijd tot 
rust brengen. Wie met dit boek aan 
de slag gaat, is vertrokken met de 
basiskennis van birdwatchen, kan 
vogels herkennen en thuisbrengen, 
gaat er actief naar op zoek, observeert 
en bestudeert ze. Maar het opdoen 
van kennis is niet het enige doel van 
dit boek. Het gaat vooral over wat 
birdwatching met je doet: birding als 
herbronning van lichaam en geest. 
Vragen als ‘Wat doet het met mijn 
gezondheid? Welke invloed hebben de 
seizoenen op me? Welke invloed heeft 
de stilte op me?’ worden op een heel 
behapbare manier behandeld en met 
enige lichtheid aangekaart.

Eerder dan een ‘vogelgids’ waarin een 
opsomming wordt gegeven van alle 
vogels die te spotten zijn in België en 
Nederland, is Fluitend door het leven 

een kennismaking met het fenomeen 
vogels spotten. Er wordt ook ruimte 
gelaten om waarnemingen te noteren. 
Op die manier zie je de lijst groeien 
van wat je allemaal al ontdekt hebt 
en kun je terugblikken op een jaar 
vogelen: wat zag ik waar en wanneer? 
Hoe is mijn kennis toegenomen? 
Welke fijne momenten in de natuur 
heb ik beleefd? 

Agnes Wené is een creatief generalist 
en ondernemer die buiten de 
lijntjes durft te kleuren. Vanuit 
nieuwsgierigheid, verwondering en 
met een neus voor bijzonderheden 
realiseerde ze al tal van projecten 
voor bedrijven, organisaties en 
overheden. Met oog voor detail maar 
ook voor het grotere geheel geeft ze 
enthousiast kleur en inhoud aan het 
leven, waardoor ze vanzelf begeestert 
en inspireert. 

Birdwatchen is hip

×
Ruime aandacht in de pers en 

social-mediacampagne

×
Inspirerend persoonlijk boek over 
het geluk dat birdwatchen je geeft

17 x 24 cm  
Paperback, full colour 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 24,99 
Verschijnt september 2019 
NUR 770 
ISBN 978 90 223 3644 1

Agnes Wené 

Hoe vogels spotten je weer in evenwicht brengt
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Overwin je vermoeidheid en  
herstel het evenwicht in je brein, 

hormonen en darm

ENERGETICUS
homo

20       ×  Gezondheid  ×
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Homo Energeticus
Overwin je vermoeidheid en herstel het evenwicht in je brein, 
hormonen en darm

Mensen die te maken krijgen met 
energieproblemen zoals CVS, 
fi bromyalgie, burn-out en sommige 
vormen van depressie wacht vaak een 
lange lijdensweg. Meestal krijgen ze 
te horen dat ze ‘ermee moeten leren 
leven’ of, erger nog, dat ze het zich 
maar verbeelden of een beetje fl inker 
moeten zijn.

Dr. Peter Aelbrecht is ervan overtuigd 
dat lichaam en geest onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden en dat 
aan de basis van energieproblemen 
onevenwichten in de hersenen, de 
darmen en de hormonenwerking 
liggen. Homo energeticus gaat dieper in 
op die onevenwichten en reikt concrete 
oplossingen aan. In een duidelijke taal 
wordt uitgelegd hoe het juiste eetplan 
je darmen weer gezond kan maken, 
hoe je je hormonenhuishouding weer 

in evenwicht kunt brengen en op 
welke manieren je je nachtrust, je 
geheugen, je concentratievermogen en 
je stemming kunt verbeteren. Aan de 
hand van concrete casestudy’s krijg je 
tal van tips om energieproblemen aan 
de basis aan te pakken. 

Dr. Peter Aelbrecht viel als 
hardwerkende arts in 1999 ten 
prooi aan burn-out. Hij ging op zoek 
naar oplossingen en volgde diverse 
opleidingen, om uiteindelijk zijn eigen 
holistisch-multidisciplinaire model 
te ontwikkelen. Dit model is een 
combinatie van de klassieke westerse 
geneeskunde en o.a. craniosacrale 
therapie, mindfulness en personal 
coaching. Sinds 2000 behandelt hij 
vanuit deze visie patiënten met allerlei 
vormen van vermoeidheid. 

Volledig herziene en geactualiseerde 
uitgave van deze bestseller 

(meer dan 30.000 ex. verkocht!) 

×
Eindelijk een allesomvattende verklaring en 

totaalaanpak van energieproblemen

×
In dit boek zal iedereen die ooit 

te maken kreeg met energieproblemen 
zich herkennen

14 x 21,5 cm
Paperback, z/w met 
steunkleur
Ca. 288 blz.
Ca. € 24,99
Verschijnt september 2019
NUR 860 
ISBN 978 90 223 3653 3

Dr. Peter Aelbrecht

Verwacht in 
voorjaar 2020

Heerlijke natuurlijke recepten 
voor meer energie

ENERGETICUS

kookboek

homo

10 manieren om vermoeidheid 
succesvol aan te pakken

ENERGETICUS
homo

praktijkboek
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Het menopauzetaboe 
Baanbrekend boek over body-identieke hormonen die je meer 
energie, slaap en vitaliteit geven

‘Nog iedere dag verbaast het mij dat 
de meeste patiënten ervan overtuigd 
zijn dat je van hormonen borstkanker 
krijgt. Er is nog zoveel onwetendheid 
over de mogelijkheid van veilige 
behandelingen met body-identieke 
hormonen. Vrouwen hoeven echt niet 
af te zien in de menopauze, ze hebben 
recht op de juiste behandeling van die 
vervelende overgangsklachten. Ik heb 
het voorrecht gehad veel vrouwen te 
mogen begeleiden in die ingewikkelde 
fase van hun leven. En ik heb zo vaak 
mogen horen: “Dokter, ik heb eindelijk 
mijn leven weer terug!”’

Dr. Nora Hendriks studeerde 
geneeskunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en de 
Universiteit van Antwerpen. Tot 
2017 was ze huisarts in België, 
sedertdien heeft ze een eigen kliniek 

in Spanje. Ze is breed opgeleid in 
diverse geneeswijzen, met inmiddels 
veel ervaring in de wereld van de 
antiaginggeneeskunde. Al meer 
dan dertig jaar is ze gespecialiseerd 
in hormoontherapie rond de 
menopauze.

In dit boek biedt ze op een weten-
schappelijke, maar voor een groot 
publiek heel duidelijke manier een 
overzicht van hoe het toedienen van 
lichaamsidentieke hormonen je 
werkelijk kan helpen de problemen 
van de menopauze te overwinnen. Of 
je neiging hebt tot overgewicht, vlug 
een slecht humeur hebt, je huid straalt 
van gezondheid en of je goed slaapt: 
het is allemaal terug te brengen op 
een al dan niet goede werking van je 
hormonen. In dit boek ontsluieren ze 
voor jou hun geheimen.

‘Helder geschreven boek, een absolute 
aanrader.’ – Dr. Claude Dalle, voorzitter 

van de World Society of Interdisciplinary 
Aesthetic and Anti-Aging Medicine 

×
Met heel herkenbare cases uit 
de dagelijkse artsenpraktijk

×
Aandacht in vrouwen- en lifestylemedia

17 x 24 cm  
Paperback, full colour 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 24,99 
Verschijnt september 2019 
NUR 860  
ISBN 978 90 223 3676 2

Dr. Nora Hendriks
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Iedereen wil gezond ouder worden, 
maar hoe doe je dat? Eén ding is ze-
ker: voeding speelt een cruciale rol. 
Dat vertelt Eric De Maerteleire   
in zijn succesvolle boek Gezond 
eten, gezond ouder worden. Daarin 
lees je dat er niet één superingre-
diënt of succesformule bestaat die 
daarvoor kan zorgen. Essentieel 
is dat je het juiste evenwicht vindt 
tussen macro-ingrediënten (kool-
hydraten, eiwitten, vetten en vezels) 
en micro-ingrediënten (vitaminen, 
mineralen en sporenelementen). 

Allemaal goed en wel, maar hoe 
vertaal je dat naar de praktijk? 
Daar zorgt het Gezond eten, gezond 
ouder worden-kookboek voor. Het 
bevat meer dan 60 lekkere recep-
ten voor alledag die bewijzen dat de 
theorie van ‘gezond eten, gezond 
ouder worden’ haalbaar, niet 
duur en heel lekker is, want met 
superfoods als zalm, zeevruchten, 
eieren, appels, noten, kappertjes, 
koolsoorten, rozemarijn, kurku-
ma… kun je heerlijke gerechten 
bereiden.

Het kookboek bij de bestseller 
Gezond eten, gezond ouder worden

×
 De theorie blijkt in de praktijk 

heel lekker te zijn

×
 Met duidelijke uitleg waarom het 
betreffende recept of de gebruikte 
ingrediënten bijzonder gezond zijn

15 x 23 cm 
Paperback, full colour
Ca. 192 blz.
Ca. € 22,50
Verschijnt oktober 2019
NUR 440
ISBN 978 90 223 3692 2

Nog leverbaar
Gezond eten, gezond 
ouder worden
ISBN 978 90 223 3591 8

Eric De Maerteleire

Gezond eten, gezond 
ouder worden-kookboek  
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Het keto-dieet is al een tijd aan een 
opmars bezig. Het is een dieet dat 
zo weinig koolhydraten bevat dat je 
lichaam gedwongen wordt zijn eigen 
vet te gebruiken als belangrijkste 
brandstof. Ketonen zijn een natuurlijk 
bijproduct van vetverbranding en 
kunnen door de meeste weefsels 
die geen vrije vetzuren kunnen 
verbranden (zoals de hersenen) als 
brandstof worden gebruikt, waardoor 
de combinatie van vet en ketonen 
bijna alle brandstof voor je lichaam 
kan leveren. 

Vaak is het moeilijk om familie-
recepten om te zetten in keto-
vriendelijke eenpersoonsporties. Je 

hebt er ofwel veel rekenwerk voor 
nodig, ofwel moet je vier dagen lang 
hetzelfde eten. Dana Carpender past 
daar in Keto for One een mouw aan. 
Alle recepten in dit boek zijn bedoeld 
voor één of maximaal twee personen. 
Ze zijn snel en eenvoudig te bereiden, 
zonder dat je voedsel verspilt, 
urenlang in de keuken staat of een 
wiskundekampioen hoeft te zijn. 

‘Tegenstanders zeiden me dat ik met 
deze manier van eten mijn gezondheid 
zou verknoeien’, zegt Dana. ‘We zijn 
nu ruim 23 jaar verder – 38% van mijn 
leven – en ik ben koppig genoeg nog 
steeds levend en wel. En ik geniet nog 
altijd van dit eten!’ 

‘Ketonen geven sporters vleugels (en zijn 
géén doping)’, kopte De Standaard op 3 mei 

×
Enkele keto-vriendelijke recepten uit Keto 

for One: Runderrolletjes met roomkaas, 
spinazie en olijven, Eiersalade met tomaat 
en avocado, Omelet met chorizo, kaas en 
avocado, Blauwekaassalade met biefstuk, 

Bloemkoolrijst met kip en amandelen, 
Coquilles met bruine boter, bacon en 

asperges, Chiapudding met pindakaas…

19 x 23,5 cm  
Paperback, full colour 
Ca. 176 blz. 
Ca. € 22,50 
Verschijnt oktober 2019 
NUR 440 
ISBN 978 90 223 3652 6

Keto for one 

Dana Carpender

 

Het keto-dieet in 100 makkelijke en snelle eenpersoonsgerechten
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Smaken en aroma’s die de tijd 
hebben zich langzaam te vermengen. 
Een overvloed aan keuzes van 
basisingrediënten: lams- en 
schapenvlees, gevogelte, rund- en 
kalfsvlees, vis en zeevruchten, 
peulvruchten, noten, vruchten en 
groenten. Kruidenmengsels die 
gegarandeerd een exotische toets op 
tafel brengen. Al die elementen maken 
curry’s heel populair in onze keuken, 
gesmaakt door jong en oud. 

Sophie Matthys presenteert in dit 
aanstekelijke kookboek meer dan 
50 authentieke oosterse curry-

recepten. Pittige stoofpotten en 
stevige schotels uit India, Th ailand 
en Indonesië, Vietnam, de Filipijnen 
en Maleisië, maar ook heerlijk lichte 
gerechten met fruit en groenten 
waar vegetariërs hun gading in zullen 
vinden, en dat in heel verrassende 
combinaties. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een groene Th aise curry met 
basilicum, een viscurry met papaja, 
een Massamancurry met lamsvlees 
of beef rendang uit Indonesië? 
De verhelderende product- en 
achtergrondinformatie en aandacht 
voor combinatiemogelijkheden maken 
het geheel af. 

De zon, de smaken en de geuren van 
het Verre Oosten op je bord

×
Good comfort food, altijd lekker, je kunt 

er eindeloos mee variëren en je maakt er vlees-, 
vis- én groenteliefh ebbers blij mee

×
Hartje winter, maar met deze recepten wordt 

het in geen tijd zomer in je keuken!

17 x 24 cm
Paperback, full colour
Ca. 144 blz.
Ca. € 19,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 440 
ISBN 978 90 223 3649 6

Curry’s 
Sophie Matthys

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3648 9

ISBN 978 90 223 3651 9
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makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken

EIEREN
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Eieren zijn zowat het meest 
democratische ingrediënt ter 
wereld. Goedkoop, altijd lekker 
en door de eindeloos mogelijke 
variaties nooit saai. Een eenvoudige 
omelet met spek, een eitje met 
garnalen, een vogelnestje: de 
lekkerste eiergerechten uit onze 
eigen keuken komen in dit mooi 
uitgegeven boek aan bod. Maar ook 
de liefh ebbers van de wereldkeuken 
vinden hier hun gading: een hartige 
tortilla, een verrassende frittata, 
een oosterse wok met spiegeleieren, 

ricotta met kwarteleitjes, eggs 
benedict, een schuimige sabayon of 
citroensouffl  é.

Gekookt, gebakken of gepocheerd 
bij het ontbijt, bij de lunch in een 
salade of wok, als tussendoortje, als 
ingrediënt van cake of koekjes en in 
ontelbare vormen bij het diner: met 
een ei is iedereen blij. 

Sophie Matthys is culinair jour-
naliste en werkte o.a. voor Libelle 
Lekker en vtmkoken.be.

Met een ei is iedereen blij

×
Volgend deel in de succesvolle themareeks, 

na Gehakt, Kip en Scampi

×
55 lekkere familierecepten 
die echt iedereen graag lust 

17 x 24 cm
Paperback, full colour
Ca. 144 blz.
Ca. € 19,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 440 
ISBN 978 90 223 3675 5 

Eieren 

Sophie Matthys

Makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3560 4 

makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken

gehakt

MAKKELIJKE recepten van bij ons  
en uit de wereldkeuken

k i p
MAKKELIJKE recepten van bij ons 

k i p ISBN 978 90 223 3605 2

ISBN 978 90 223 3606 9 
makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken

SCAMPI
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Ooit waren onze grootmoeders en 
moeders jonge meisjes die in een 
andere wereld leefden dan de onze. 
Ze groeiden op, werden voor het 
eerst verliefd, trouwden en werden 
mama en later oma. Maar wat weten 
we daar eigenlijk van? Dankzij deze 
memory journals kun je de vragen 
stellen waarop je altijd al het antwoord 
hebt willen weten. Aan de hand van 
eenvoudige vragen kijkt je (groot-)
moeder terug op haar kindertijd, 
haar jeugd, de eerste dagen als prille 
mama, het latere leven. Vragen als: 

‘Wat wilde je worden toen je klein 
was? Hoe streng waren je ouders? 
Naar welke televisieprogramma’s 
keek je graag? Waar hebben jij en 
papa elkaar ontmoet? Wanneer was 
je het meest teleurgesteld in mij? Wat 
was de grootste maatschappelijke 
verandering die je leven positief heeft 
beïnvloed? Wat voor wensen heb je 
voor de toekomstige generaties in 
onze familie?’ Met de antwoorden 
heb je een prachtig familieboek in 
handen dat van generatie op generatie 
doorgegeven kan worden.

Bewaar de mooiste herinneringen 
in dit prachtige album

×
Leer je moeder en grootmoeder beter 

kennen en begrijpen

×
Een prachtig cadeauboek, zowel voor 

(klein)kinderen om aan hun (groot)moeder te 
schenken als voor (groot)moeders om cadeau 

te doen aan hun (klein)kinderen

17,5 x 22,5 cm
Gebonden, full colour
Ca. 144 blz.
Ca. € 22,50
Verschijnt  augustus 2019
NUR 450

Moeders 
memory journal
ISBN 978 90 223 3658 8

Grootmoeders 
memory journal
ISBN 978 90 223 3659 5

Kijk terug – Leg vast – Koester voor altijd

Moeders memory journal - 
Grootmoeders memory journal
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Tassen heb je nooit te veel, want voor 
elke gelegenheid heb je er wel een 
nodig. En wat is er leuker dan zelf 
je unieke stuk te naaien? Designer 
en handwerkexpert Anna Alicia 
geeft je inspiratie in Tassen naaien. 
In een inleidend hoofdstuk leer je 
de kneepjes van het tassen naaien. 
En daarna begint de keuzestress. 
Welk item wil je als eerste maken? 
Alle achttien tassen zien er even 
trendy, praktisch en mooi uit. 
Een rugzak voor het werk, een 
iPadtas, een boodschappentas, een 
schoudertas, een clutch, een reistas, 
een handbagagetas… En als je een 
model gekozen hebt, welke stof, welke 

voering, welke kleur, welke lintjes of 
ritsen ga je dan gebruiken? Eén ding 
weet je zeker: jouw tas is een uniek 
exemplaar.

Anna Alicia studeerde kunst-
geschiedenis in Kent en schone 
kunsten in Londen en werkt als 
designer en handwerkauteur. In 2008 
richtte ze haar eigen label A Alicia op, 
waarmee ze een steeds wisselende 
collectie handgemaakt textiel, 
juwelen, tassen en keramiek aanbiedt. 
Ethische en duurzame principes 
staan daarbij centraal. Ze schrijft voor 
handwerktijdschriften en werkte mee 
aan diverse handwerkboeken.

Achttien elegante, praktische, hippe 
modellen, inspiratie voor elke gelegenheid

×
Geen gedoe met patroonbladen, je hebt 

alleen de handige stap-voor-stapfoto’s en 
duidelijke beschrijvingen nodig

×
Geef iemand een zelfgenaaide tas cadeau, 

een pièce unique!

20 x 25,3 cm 
Paperback, full colour 
Ca. 144 blz.  
Ca. € 22,50 
Verschijnt december 2019 
NUR 474 
ISBN 978 90 223 3681 6

Tassen naaien 

Anna Alicia

 

18 stijlvolle tassen voor elke gelegenheid
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Katten leiden hun eigen, onna-
volgbare leven. Ze weten hun dagen 
goed te vullen, zijn overal als de 
kippen bij en spelen altijd de baas. 
Gelukkig hebben ze soms nog een 
momentje voor ons, want het zijn en 
blijven onze beste maatjes! 

Blader door dit boek met meer 
dan 200 foto’s van grappige, 
ondeugende, eigenwijze katten, 
lees de humoristische quotes 
die heel herkenbaar zijn voor 

kattenliefh ebbers en je kunt niet 
anders dan (glim)lachen.

Over Kattenkopjes:
‘Een boek met de leukste plaatjes van 
de gekste kattenstreken, voorzien 
van een leuke tekst. Het gaat met 
name over kittens en hun vaak 
komische streken, bij het zien van 
deze foto’s komt er een hele brede 
glimlach op je gezicht. Absoluut een 
aanrader voor mensen die van katten 
houden.’ – bol.com

Heerlijk cadeauboekje voor 
kattenliefh ebbers

×
De andere boeken in de reeks, 

Kattenstreken en Kattenkopjes, waren 
meteen een succes

×
Hier word je instant vrolijk van!

18 x 15,5 cm
Gebonden, full colour
224 blz.
Ca. € 14,99
Verschijnt oktober 2019
NUR 431 / 370
ISBN 978 90 223 3647 2

Kattenmanieren

⋆ ⋆ ⋆

⋆ ⋆ ⋆

over  
de goedgevulde dagen  

van een kat,
voor iedereen die meent  

katten te begrijpen

− − − − − − − − − − − − − − − − −Kattenstreken
Nog leverbaar 
ISBN 978 90 223 3552 9 

ISBN 978 90 223 3600 7  

⋆ ⋆ ⋆

⋆ ⋆ ⋆

Over  
het ondeugende bestaan  

van onze kittens

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −KattenkopjesKattenkopjes
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Reizen is een van de leukste 
dingen die er bestaan. Veel 
mensen houden lijstjes bij van de 
landen die ze al bezocht hebben. 
Met dit boek doe je nog beter: kras 
de landen die je al gezien hebt 
weg in deze Krasatlas en je merkt 
meteen dat er nog heel veel te 
ontdekken en te reizen valt. Hoog 
tijd dus om een nieuw reisje te 
plannen. 

De Krasatlas bevat twaalf 
kraskaarten die de wereld 
omspannen: een wereldkaart, 
de kaart van Europa, Amerika, 
Afrika, Azië, Oceanië, gede-
tailleerde kaarten als de staten 
van Amerika, de Cariben, de 
departementen van Frankrijk 
en natuurlijk een kaart van de 
Lage Landen. Als toemaatje kun 
je de vlaggen van alle landen 
wegkrassen. De Krasatlas wordt 
zo een fantastische herinnering 
aan alle gemaakte reizen.

Een mooie herinnering aan 
alle gemaakte reizen én inspiratie 

voor nieuwe trips

×
Twaalf kraskaarten op groot formaat 

die de wereld omspannen

×
Krassen is rustgevend

25,5 x 34 cm
Gebonden, full colour
24 blz. 
Ca. € 22,50
Verschijnt oktober 2019
NUR 400
ISBN 978 90 223 3680 9

Krasatlas
12 kraskaarten

Winterfolder Manteau 2019.indd   39 29/05/2019   13:03



40            ×  Vrije tijd  ×

De nieuwe generatie 
kleurboeken, voor 

young adults en alle 
volwassenen die zich 

jong voelen

×
Terwijl je 

geconcentreerd bezig 
bent de schitterendste 
kleuren tevoorschijn 

te toveren, denk je 
aan niets anders: 
pure mindfulness

×
Met gratis kraspen, 
makkelijk mee te 

nemen, alle materiaal 
bij de hand
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KRASKAARTEN 
Toekans en Kittens

Goed nieuws: de collectie kraskaarten 
wordt uitgebreid met twee nieuwe 
titels: schattige Kittens en kleurrijke 
Toekans. Velen hebben al ontdekt dat 
krassen een prettige manier is om te 
ontspannen, op reis of als je een uurtje 
vrij hebt en je hoofd helemaal wilt 
leegmaken. Je zoekt een comfortabel 
plekje, laat de rust over je heen komen 
en krast zorgvuldig beetje bij beetje 
een figuur in de prachtigste kleuren 
tevoorschijn. Het resultaat: kleine 
kunstwerkjes, voor jezelf of om cadeau 
te doen. 

Over de kraskaarten: 
‘Ik zocht een kleurboek waarbij ik 
niet te veel mee hoefde te slepen. 
Dat kwam helemaal goed bij dit 
kleurboek. Het enige dat je nodig hebt 
naast de kraskaarten is een kraspen. 
Je hoeft alleen de grijze gebieden 
weg te krassen en dan ontstaat er 
een mooie multicolor afbeelding. 
Ik vond het een leuke uitdaging om 
te doen, werd ontspannen en had 
een best mooi resultaat. Het is een 
kleur/kraskaartenboek dat geschikt 
is voor de oudere kinderen en voor 
volwassenen. En het zijn mooie en 
stevige kaarten om eventueel op te 
sturen of in je kamer op te hangen.’ – 
bol.com

19 x 19 cm 
Gebonden, full colour 
Ca. 16 blz. 
Ca. € 9,99 
NUR 400 
Verschijnt oktober 2019 

Kittens  
ISBN 978 90 223 3673 1 

Toekans  
ISBN 978 90 223 3674 8 

Herdruk Mandala’s
ISBN 978 90 223 3589 5
  

Displays 
beschikbaar

Nog leverbaar 
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) 
ISBN 978 90 223 3588 8 (Zeemeerminnen) 
ISBN 978 90 223 3590 1 (Sugar Skulls) 
ISBN 978 90 223 3625 0 (Pauwen) 
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HERDRUKKEN 

Hartcoherentie als 
antwoord op burn-out, 

hyperventilatie en stress

BLIJ
VEN 
ADE
MEN
Katrien Geeraerts - Louis Van Nieuland

Katrien G
eeraerts

Louis Van N
ieuland

De mallemolen van het leven eist steeds meer van ons, met alle gevolgen van 
dien, zoals hyperventilatie, burn-out en stressklachten. In Blijven ademen 

leer je via een vierstappenplan – de hartcoherentietraining – een eenvoudige tech-
niek om op een gezonde manier met stress om te gaan. De oefeningen vergen 
amper 3 x 6 minuten per dag van je tijd en kunnen ondersteund worden door 
handige apps. De auteurs geven ook advies over biofeedbacktoestellen indien je 
zelf controlemetingen wenst uit te voeren.  

Blijven ademen is een praktisch, helder werkboek om stress de baas te blijven, 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.  Dit boek wordt jouw personal coach!

‘Er zijn veel technieken om te ontspannen, maar weinige zijn zo goed hanteerbaar 
en meetbaar als hartcoherentietraining’ –  dr. Vera Eenkhoorn, endocrinoloog

www.wpg.be

Katrien Geeraerts 
is licentiate in de bio-
medische wetenschap-
pen en medisch labo-
ratoriumtechnologe. 
Na een burn-out gaf ze 
haar professionele leven een andere 
wending. Ze volgde een opleiding 
als hartcoherentietrainer bij Louis 
Van Nieuland en werkt nu fulltime 
als hartcoherentiecoach in haar eigen 
praktijk in Zemst en in een groeps-
praktijk voor gezondheid en welzijn 
in Mechelen.

Louis Van Nieuland
traint hartcoherentiecoa-
ches en creëert hierdoor 
een kwalitatief netwerk 
van experts in Vlaande-
ren. Hij heeft een eigen 

praktijk in Edegem, Louvanie en geeft 
sinds 2012 hartcoherentietraining in 
de Sint-Jozefkliniek in Bornem. Uit 
deze samenwerking met artsen en pa-
ramedici ontstond het stressmanage-
mentcentrum Revida. Hij bedacht het 
vierstappenplan dat de basis vormt 
van dit boek.

Meer dan 150 low-carb recepten 
voor een maximaal gewichtsverlies 

en een betere gezondheid

Martina Slajerova

het keto-dieet

Meer vetten

minder suiker

Low-carb

granenvrij

Paleo
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VAhet keto- dieetAuteur MARTINA SLAJEROVA, oprichter van de KetoDiet-blog, schreef 
met Het keto-dieet een praktische handleiding voor een ketogene 
levensstijl, met daarbij meer dan 150 recepten. Maak zelf je keto-
broodjes, je hazelnootpasta of ketchup. Ontbijt met Spaanse eieren, 
serveer norirolletjes met zalm als hapje, vul een avocado met 
kipkerrie, maak een romige bloemkoolsoep met chorizo, Aziatische 
visballetjes met zoete chilisaus, gehaktpasteitjes of kalkoenburgers 
met komkommersalsa. Eindig in stijl met een double chocolate muffin.

www.manteau.be
9 789022 332986

Hou je van een paleo-vriendelijk, koolhydraatarm of suiker arm eet-
patroon en wil je je stofwisseling dat extra duwtje geven om gewicht 
te verliezen? Dan is Het keto-dieet perfect voor jou. 

Door voedsel te eten dat veel vetten bevat, gematigd eiwitten en wei-
nig tot geen koolhydraten komt je lichaam in ketose. De lever gaat 
keto-lichamen produceren, moleculen die energie leveren tijdens  
perioden van beperkte koolhydraatinname. Dit betekent dat de stof-
wisseling van het lichaam verlegd wordt van het verbranden van 
glucose (de grootste energiebron uit koolhydraten) naar het verbranden 
van vet. Extra voordelen zijn dat je minder hongerig bent, geen 
schommelingen in de bloedsuikerspiegel vertoont en geen spiermassa 
verliest. 

Louis van Nieuland & 
Katrien Geeraerts (6de druk)

Blijven ademen
ISBN 978 90 223 3369 3
€ 22,50

Martina Slajerova (4de druk)

Het keto-dieet
ISBN 978 90 223 3298 6
€ 22,50

meer dan 100 low-carb basisrecepten 
voor een ketogene levensstijl 

Martina Slajerova

het keto-dieet
voor blijvend gewichtsverlies

Martina Slajerova (2de druk)

Het keto-dieet voor 
blijvend gewichtsverlies
ISBN 978 90 223 3555 0
€ 22,50
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Een interieuraccessoire dat momenteel helemaal hot en 
happening is? Dat móét wel de macramé-plantenhanger 
zijn! En het goede nieuws is dat je zo’n hanger heel 
gemakkelijk (en goedkoop) kunt maken dankzij dit boek. 
Leer stap voor stap de 28 populairste knopen, ontwerp een 
veelvoud aan prachtige objecten: hippe plantenhangers, 
trendy wanddecoratie, decoratieve dromenvangers… Strak, 
landelijk, retro: door je touw, de kleur en de knopen goed 
te kiezen, kun je er alle kanten mee op. 

Macramé is alles wat een mooi en goed handwerkboek 
moet zijn: prachtige ontwerpen met gedetailleerde 
werkbeschrijvingen en teltekeningen, stap-voor-stapfotografie 
en verleidelijke foto’s. Met een minimum aan materiaal, 
creëer je een maximum aan effect.

www.wpg.be

Fanny Zedenius vindt macramé de meest 
meditatieve vorm van handwerken. Ze is 
de creatievelinge achter het Instagram-
account Createaholic, met meer dan 11.000 
volgers. Ze heeft haar eigen webshop, geeft 
workshops macramé en ligt mee aan de basis 
van de huidige macramé-renaissance. 

9 789022 333686 >

Fanny Zedenius (3de druk)

Macramé
ISBN 978 90 223 3368 6
€ 19,99
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IEDEREEN WIL GRAAG GEZOND OUD WORDEN. 
MAAR HOE DOE JE DAT?

In GEZOND ETEN, GEZOND OUDER WORDEN beschrijft Eric De 
Maerteleire op basis van recent wetenschappelijk onderzoek de 
invloed van voeding en andere factoren op het verouderingsproces en 

vertelt hij wat je kunt doen om gezond(er) oud(er) te worden. Je maakt 
kennis met nieuwe begrippen die een cruciale rol spelen bij veroudering: 
telomeren, epi genetica, oxidatieve stress, fagocytose, het microbioom… 
Je krijgt antwoorden op vragen als: Wat is de invloed van levensstijl en 
erfelijkheid op onze levensverwachting? Kunnen we aandoeningen als 
kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, alzheimer, parkinson, osteoporose 
en auto-immuun ziekten gunstig beïnvloeden via voeding? Wat zijn de 
grootste problemen met ons westers voedingspatroon? Wat is de ideale 
verhouding eiwitten-koolhydraten-vetten in ons menu en waarom zijn 
vitaminen, mineralen en sporenelementen zo belangrijk? 
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met haalbare, praktische aanbevelingen.

GEZOND ETEN, GEZOND OUDER WORDEN is een bijzonder boeiend 
boek dat je even stil doet staan bij onze levensstijl en je aanspoort 
om beter en gezonder te gaan leven, simpelweg door kleine dingen te 
veranderen.

ERIC DE MAERTELEIRE, bio-ingenieur en doctor 
in de Landbouw kundige en Toegepaste Biologische 
Weten schappen, was dertig jaar lang hoofd van het 
Gentse Stads laboratorium. Hij is gepassioneerd door 
de relatie voeding en gezondheid en verstaat de kunst 
om soms moeilijke wetenschappelijke onderwerpen 
te vertalen naar een voor iedereen toegankelijk niveau. 
Hij is auteur van verscheidene artikelen en boeken 
en geeft vaak voordrachten.

9 789022 335918

Werner Jacobs & 
José Masschelin (2de druk)

De doden praten
ISBN 978 90 223 3586 4
€ 22,99

Eric De Maerteleire (2de en 3de druk)

Gezond eten, 
gezond ouder worden 
ISBN 978 90 223 3591 8
€ 24,99

DE NIEUWE DOKTER

EEN ANDERE KIJK OP GEZOND ZIJN EN GEZOND BLIJVEN

JUTTA BORMS
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Jutta Borms (2de druk)

De nieuwe dokter
ISBN 978 90 223 3481 2
€ 24,99

Haylie Pomroy (5de druk)

Het metabolisme-
dieetkookboek
ISBN 978 90 223 2879 8
€ 19,99
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Grootmoeders 
memory journal 
ISBN 978 90 223 3659 5

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

AUGUSTUS

Wilfried Van Craen
Weet je, ik heb het 
ook niet gemakkelijk 

ISBN 978 90 223 3656 4 

september

Katie Brindle
Yang sheng

ISBN 978 90 223 3657 1  

Ralf Caers & 
Marijke De Couck
Aan het roer van 
NV Mezelf

ISBN 978 90 223 3661 8  

Sandra De Clercq
Begrijp me 
dan toch!
ISBN 978 90 223 3642 7
 

Pascale Crauwels
De kracht van 
sofrologie

ISBN 978 90 223 3544 4  

Dr. Peter Aelbrecht
Homo energeticus

ISBN 978 90 223 3653 3 

Dr. Nora Hendriks

Het menopauze-
taboe
ISBN 978 90 223 3676 2

Agnes Wené
Fluitend door 
het leven
ISBN 978 90 223 3644 1
 

Moeders 
memory journal

ISBN 978 90 223 3658 8

× Chronologische verschijningslijst ×
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CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

Cath Luyten
Silence, please!

ISBN 978 90 223 3682 3 

José Masschelin
Moeder, waarom 
doden wij?
ISBN 978 90 223 3672 4

Eric De Maerteleire

Gezond eten, gezond 
ouder worden-kookboek 

ISBN 978 90 223 3692 2
 

oktober

Dana Carpender
Keto for One

ISBN 978 90 223 3652 6

Sophie Matthys
Curry’s

ISBN 978 90 223 3649 6

Sophie Matthys
Eieren

ISBN 978 90 223 3675 5

Kattenmanieren

ISBN 978 90 223 3647 2
 

Krasatlas

ISBN 978 90 223 3680 9

Kraskaarten 
Kittens 

ISBN 978 90 223 3673 1

Kraskaarten 
Toekans 
ISBN 978 90 223 3674 8

Anna Alicia
Tassen naaien

ISBN 978 90 223 3681 6
 

december
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46            × Notities ×

NOTITIES
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België

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

Verkoop binnendienst
besteldienst@standaarduitgeverij.be

Salesmanager
Yves De Brauwer
yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
0032 479 80 00 10

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
Naomi Riemis
naomi.riemis@standaarduitgeverij.be
0032 485 30 89 64

Nederland

New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
0031 20 226 02 38
www.newbookcollective.com 

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

Promotie
Alice Wubbels, Eveline van der Made
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.

VERKOOPINFORMATIE
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