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14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 352 blz.

Ca. € 21,99 (paperback)

Ca. € 14,99 (ebook)

Verschijnt april 2020

NUR 330 

Paperback

ISBN 978 90 223 3724 0

Ebook 

ISBN 978 94 604 1650 7

PROJECT X
Toni Coppers

Het begon met een eenvoudig idee. Een scène. Zo beginnen de beste 

thrillers, heb ik ondertussen geleerd. Maar dit was toch iets 

speciaals. 

Spoedig kwam er een moordenaar in het vizier. Nu ja, niet in het vizier, 

eigenlijk in de schaduw, want het is een dader die het gewend is om zich 

zo goed als onzichtbaar te maken. Die geruisloos opereert, weg van het 

voetlicht. Een schim die geen genade kent.

Maar dit is vooral een boek dat de lezer meeneemt in een bloedstollend 

verhaal dat half Europa doorkruist. Iemand schreef ooit dat elke goede 

misdaadroman uiteindelijk over de liefde gaat en vooral over wat er fout 

kan lopen als die liefde misplaatst is of, nog erger, genegeerd wordt. Dat 

is zeker zo in mijn volgende thriller. 

Het wordt een bijzonder verhaal, in vele opzichten. Een spannende 

rollercoaster in de voetsporen van prachtige personages die ik al in mijn 

hart had gesloten nog voor ik de eerste bladzijde van het boek geschreven 

had. 

Eind april is het er. 

Bedankt en tot dan, 

Toni

Toni Coppers combineert steevast een spannend 

en ingenieus plot met levensechte personages. Net 

dat menselijke maakt Coppers uniek in het genre. 

Coppers’ spannende thrillers werden ondertussen 

verfi lmd en bekroond met vijf Hercule Poirotprijzen 

en de LangZullenWeLezentrofee.

Meer dan 150.000 
verkochte exemplaren

×  Crime & fictie  ×

PROJECT X
Toni Coppers

H
speciaals. 

Spoedig kwam er een moordenaar in het vizier. Nu ja, niet in het vizier, 

eigenlijk in de schaduw, want het is een dader die het gewend is om zich 

zo goed als onzichtbaar te maken. Die geruisloos opereert, weg van het 

voetlicht. Een schim die geen genade kent.

Maar dit is vooral een boek dat de lezer meeneemt in een bloedstollend 

verhaal dat half Europa doorkruist. Iemand schreef ooit dat elke goede 

misdaadroman uiteindelijk over de liefde gaat en vooral over wat er fout 

kan lopen als die liefde misplaatst is of, nog erger, genegeerd wordt. Dat 

is zeker zo in mijn volgende thriller. 

Het wordt een bijzonder verhaal, in vele opzichten. Een spannende 

rollercoaster in de voetsporen van prachtige personages die ik al in mijn 

hart had gesloten nog voor ik de eerste bladzijde van het boek geschreven 

had. 

Eind april is het er. 

Bedankt en tot dan, 

Toni

Toni Coppers

en ingenieus plot met levensechte personages. Net 

dat menselijke maakt Coppers uniek in het genre. 

Coppers’ spannende thrillers werden ondertussen 

verfi lmd en bekroond met vijf Hercule Poirotprijzen 

en de LangZullenWeLezentrofee.

×  Crime & fictie  ×

Project X

Hercule Poirotprijs 2014

Hercule Poirotprijs 2015

Hercule Poirot-publieksprijs 2016

Hercule Poirot-publieksprijs 2018

Hercule Poirot-publieksprijs 2019

LangZullenWeLezen-trofee 2018
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VA NA F 2020
VOOR

€ 14,99 
PER BOEK

De volledige backlist van 
TONI COPPERS

Niets is ooit
ISBN 978 90 223 2229 1

De hondenman
ISBN 978 90 223 3246 7

Dood water
ISBN 978 90 223 2963 4

Engel
ISBN 978 90 223 2386 1

In naam van de vader
ISBN 978 90 223 3316 7

Het laatste oordeel
ISBN 978 90 223 3132 3

De geheime tuin
ISBN 978 90 223 3288 7

De zomer van de doden
ISBN 978 90 223 3349 5

De vleermuismoorden
ISBN 978 90 223 3206 1

Iris was haar naam
ISBN 978 90 223 3285 6

Nooit meer alleen
ISBN 978 90 223 3436 2

Stil bloed
ISBN 978 90 223 3287 0

De jongen in het graf
ISBN 978 90 223 3505 5

Zwerfvuil
ISBN 978 90 223 3286 3

De genezer
ISBN 978 90 223 3572 7

×  Crime & fictie  ×
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Reeds aangeboden

14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 352 blz.

Ca. € 21,99 (paperback)

Ca. € 14,99 (ebook)

Verschijnt maart 2020

NUR 330 

Paperback 

ISBN 978 90 223 3650 2

Ebook 

ISBN 978 94 604 1629 3

Na zijn bijzonder succesvolle Bling 

Blingmisdaadtrilogie bedacht Jan 

Van der Cruysse het tweeluik Boem 

Boem, waarvan het eerste deel, ‘Aan

slag in Antwerpen’, in 2019 verscheen. 

‘Bloedblad in Beringen’ is de ontkno

ping van dit bloedstollende verhaal in 

twee delen. 

Een aanslag met handgranaten 

tijdens een feestelijke marathon in 

Antwerpen: acht doden. Drie slacht

off ers bij een gelijksoortige aanslag in 

Brussel. Er is geen gebrek aan aan

wijzingen. Alleen: die spreken elkaar 

tegen. Moslimterreur en een moord 

van dertig jaar geleden in Duitsland. 

Bloedwraak. Zelfs een mogelijke link 

met de Bende van Nijvel. Elk nieuw 

spoor dat wordt onderzocht, roept 

meer vragen op. De antwoorden 

blijven uit. De politie zit met de han

den in het haar. Een derde aanslag 

maakt duidelijk dat het moorden zal 

doorgaan tot de dader wordt gevat. En 

dan moet de echte nachtmerrie nog 

beginnen. 

Jan Van der Cruysse, exwoordvoer

der van Brussels Airport, is specialist 

crisiscommunicatie. Van zijn Bling 

Blingtrilogie werden meer dan 

20.000 exemplaren verkocht. Splen

did Film kocht onlangs de fi lmrechten 

van Bling Bling 1.

BOEM BOEM 2
Bloedbad in Beringen

Jan Van der Cruysse

Boekvoorstelling

×
Socialmediacampagne

×
Blogtour

×
‘Boem Boem is geweldig en van 

dezelfde kwaliteit als Bling Bling.’ 
– Job ter Steege, 
thrillerrecensent

Hercule Poirotprijs 2016

Diamanten Kogel 2016

Schaduwprijs 2017

Shortlist Hercule Poirotprijs 2017, 2018 en 2019

Shortlist Bookspot Gouden Strop 2018

Longlist Bookspot Gouden Strop 2019
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€ 15
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14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 192 blz.

Ca. € 21,99

Verschijnt maart 2020

NUR 330

ISBN 978 90 223 3710 3

2054. Global climate disruption is 

een onmiskenbare grauwe realiteit 

geworden. De vraag is niet meer of 

we de strijd tegen het op hol geslagen 

klimaat zullen verliezen, de vraag is 

wanneer.

Terwijl zowat de hele wereld op deze 

nieuwe werkelijkheid met verslagen

heid en gelatenheid reageert, timmert 

in Brazilië een visionair ondernemer 

aan een nieuwe toekomst voor de 

mensheid. Een toekomst die, als het 

van hem afhangt, niet op onze aarde 

zal liggen. Daar waar enkele jaren 

geleden alleen nog Braziliaanse wil

dernis lag, wordt nu in record tempo 

gebouwd aan Space Valley, een kilo

meterslange aaneenschakeling van 

nieuwe bedrijven en onderzoeks

centra, opgetrokken rond één cen

traal thema: ruimtevaart. 

Wanneer in een van de studenten

pubs op de campus van het IISS, de 

prestigieuze universiteit in het hart 

van Space Valley, een jonge vrouw in 

onduidelijke omstandigheden over

lijdt, begint voor inspecteur Ana Díaz 

een moeizame zoektocht naar de 

waarheid.

Dirk Speelman studeerde klassieke 

talen en informatica en is hoogleraar 

computationele corpuslinguïstiek aan 

de KU Leuven. Het is dus geen toeval 

dat het verhaal zich deels afspeelt op 

een universitaire campus en dat tech

nologische ontwikkelingen zoals arti

ficiële intelligentie en big data, en hun 

toenemende impact op wetenschap 

en maatschappij, als een rode draad 

door het verhaal lopen. 

RODE NEVEL
Dirk Speelman

Hoe ziet de wereld eruit in 2054?  
Ontdek het in dit spannende boek!

× 
Bijzonder thrillerdebuut, van een 

toponderzoeker en pionier gespecialiseerd  
in artificiële intelligentie en big data

×
Voor de fans van Black Mirror  

en Game of Thrones

× 
Campagne op gespecialiseerde 

onlinekanalen

×  Crime & fictie  ×
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16 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

22 x 22 cm

Luxe hardcover,  

full colour

Ca. 192 blz.

Ca. € 35,99

Verschijnt mei 2020

NUR 674

ISBN 978 90 223 3718 9

In het voorjaar start op de VRT de 

nieuwe reeks GR5. De serie draait 

rond vier twintigers die samen het 

Grote Routepad 5 afstappen, ter her

denking van hun vriendin Lisa. De 

tocht zal hen voorgoed veranderen.

Lisa ondernam vijf jaar geleden de 

GR5 alleen en verdween tijdens de 

tocht. Wat is er met haar gebeurd? 

Had ze een ongeluk? Of werd haar 

iets aangedaan? De laatste woorden 

in haar dagboek bevestigen een wan

hoopsdaad. Nu leggen haar vrienden 

Zoë, Michiel en Ylena diezelfde tocht 

af, van de Noordzee over de Ardennen, 

de Vogezen en de Franse Alpen tot de 

Rivièra, om Lisa te herdenken. Allen 

hopen zo hun verwerkingsproces te 

kunnen afsluiten, maar ieder heeft 

een eigen reden om mee op tocht te 

gaan.

De hoofdrollen in de tvreeks worden 

gespeeld door Boris Van Severen 

(Over water, Belgica, De 16), Violet 

Braeckman (Salamander, Over 

water), Saïd Boumazoughe (Patser), 

Laurian Callebaut, Indra Cauwels 

en verder ook Lucas Van den Eynde 

(Van vlees en bloed, Salamander, Met 

man en macht), Viv Van Dingenen 

(Witse, Thuis) en Michai Geyzen (Girl, 

Professor T.).

De reeks werd geregisseerd door Jan 

Matthys (Quiz Me Quick, In Vlaamse 

velden, The Last Kingdom), die na een 

aantal succesvolle internationale 

producties weer in eigen land aan het 

werk is. Het concept en het scenario 

zijn van Gert Goovaerts en Lynnsey 

Peeters (Tom & Harry). Het boek is 

een inspiratiegids bij de gelijknamige 

serie. Het geeft praktische informatie 

voor wie zelf op pad gaat, de natuur 

in wil trekken of de GR5 wil volgen. 

Daarnaast deelt de cast openhartig 

haar eigen GR5ervaringen en in

siders. Het boek wordt geïllustreerd 

met rijk beeldmateriaal dat de diverse 

landschappen van de route weergeeft.

Sophie Allegaert heeft een passie 

voor reizen en schrijven. In opdracht 

van diverse bladen en uitge

verijen zag ze al een aardig 

stukje van de wereld.

GR5
Alleen de rivier weet naar waar ze stroomt

Sophie Allegaert

Het inspirerende boek bij dé 
primetime topserie op Eén 

×
Met een exclusieve blik  

achter de schermen

×
Tv en radiocampagne
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18 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

Chris Van Camp

14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 320 blz.

Ca. € 23,50

Verschijnt maart 2020

NUR 320/402

ISBN 978 90 223 3698 4

In De kus van Dabrowski neemt Chris 

Van Camp de lezer mee in de laatste 

zeven levensdagen van haar hoogbe

jaarde moeder. Ze hebben wel vaker 

afscheid genomen, met stille trom of 

slaande deuren. Ze verwachtten het 

onmogelijke van elkaar. Voor de moe

der was ‘wat dé mensen zouden den

ken’ van levensbelang, terwijl voor de 

dochter de waarheid over haar bas

taardschap levensnoodzakelijk was. 

Uitgerekend in die woordeloze, inten

se, lange dagen komt de auteur het 

boek van Kazimierz Dabrowski tegen. 

Zijn theorie van positieve desintegra

tie voelt als thuiskomen. Het verklaart 

haar té felle emoties, haar onnoeme

lijke pijn, haar zucht naar autonomie, 

haar veerkracht en wanhoop.

Steeds meer mensen tuimelen in 

crisis na crisis… Een toestand met 

vele creatieve namen: overspannen 

zijn, burnout, maar net zo goed 

neurose of depressie. Je leven lijkt 

een rollercoaster, maar iets zegt je 

dat het geen lukraak scenario is. Iets 

geeft jou telkens weer die kracht om 

jezelf herop te bouwen, om te leven 

naar jouw waarden en jouw weg te 

gaan. Herkenbaar? Gun jezelf dan 

een aha erlebnis en maak kennis 

met Kazimierz Dabrowski. De Pool

se psychiater uit de vorige eeuw 

geeft met zijn theorie van positieve 

desinte gratie zin aan al dat vallen en 

opstaan en ziet het als een persoonlijk 

groeimodel. Een fascinerende, baan

brekende kijk die de vloer aanveegt 

met alle diagnosen. Een innerlijk con

flict is geen ziekte, het is een remedie 

om beter te worden.

Chris Van Camp vat haar leven 

liefst samen als: ‘ze deed alles wat 

je schrijvend ongestraft kan doen’. 

Dat is ook ongeveer haar parcours. 

Ze maakte magazines, reeksen en 

boeken. Ze verwierf bekendheid met 

haar kritische columns en scherpe 

theater monologen. Ze gaat bij alles 

wat ze doet steeds de strijd aan met 

de hypocrisie. Toen ze het werk van 

Kazimierz Dabrowski ontdekte, kreeg 

het boek dat decennia op haar krom

me stamboom woekerde, eindelijk 

vorm.

DE KUS VAN DABROWSKI
Chris Van Camp

Prcampagne

×
Boekvoorstelling

×
Inspirerende spreker



20 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 192 blz.

Ca. € 22,99

Verschijnt maart 2020

Coverfoto:  

Guido Vloeberghs

NUR 320/402

ISBN 978 90 223 3723 3

Ayan kwam in 1980 op de wereld in 

Mogadishu in Somalië, als de op een 

na jongste in een gezin met negen 

kinderen. Nadat een oorlog uitbarstte, 

vluchtte het gezin in 1991 naar ver

schillende buurlanden, waar ze in tal 

van onwerkelijke situaties terecht

kwamen. Toen Ayan bijna zeventien 

jaar was, nam ze een vliegtuig, maar 

in plaats van op de beloofde bestem

ming Amerika belandde ze in Brussel. 

Haar omzwervingen kwamen tot 

een einde, een stabiel leven in België 

kwam in de plaats. Maar haar zoek

tocht blijft voortduren. Wie ben ik? Bij 

wie hoor ik? Waar voel ik me thuis? 

Met de vragen die Ayan zich tot op de 

dag van vandaag stelt, kan iedereen 

zich identificeren.

Op zoek naar vaste grond is het 

waargebeurde levensverhaal van 

Ayan. Van vluchtelinge schopte ze 

het tot kabinetsmedewerker van de 

Vlaamse ministerpresident. Uit haar 

ervaringen heeft ze een positieve en 

inspirerende levensles getrokken. Ze 

luistert, ze gelooft in de kracht van de 

liefde en heeft geleerd hoe je moeilijk

heden kunt overwinnen: ‘Alles draait 

om verbondenheid, voelen dat er een 

band is. Dat je voor mensen kunt 

leven. Die verbondenheid wil ik nooit 

meer verliezen.’

Op zoek naar vaste grond is een 

spraakmakend, opwindend en 

aangrijpend verhaal, met een hoop

gevende boodschap. 

OP ZOEK NAAR VASTE GROND
Van Somalische vluchtelinge tot Vlaams kabinetsmedewerker

Ayan Mohamud Yusuf

Het verhaal van een vluchtelinge die 
het tot kabinetsmedewerker schopt

×
Ruime aandacht in de pers, met o.a. 
een documentaire van Rudi Vranckx

×
Universeel verhaal over hoe je 

moeilijkheden kunt overwinnen



22 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

14 x 21,5 cm

Paperback, z/w

Ca. 192 blz.

Ca. € 19,99

Verschijnt april 2020

NUR 402

ISBN 978 90 223 3704 2

In Albert II schetst Thierry Debels een 

beeld van de mens Albert van België. 

Wie is de jongere broer van Boude

wijn echt? Een goedlachse bourgondi

er of een koppige Coburger? Waarom 

wil hij zijn dochter Delphine niet 

erkennen? Hoe verliep de verzoening 

met Paola? Kent de burger het jong

ste kind van de mythische koningin 

Astrid wel echt? 

Een vertrouweling: ‘Albert heeft de 

neiging om periodes in zijn leven 

definitief af te sluiten, een beetje zoals 

je een hoofdstuk afsluit. Toen Boude

wijn hem in 1960 vroeg om elk contact 

met hun vader Leopold te mijden, 

gehoorzaamde Albert. Hij sloot dat 

hoofdstuk af. En ook met Delphine en 

haar moeder Sybille heeft Albert dat 

gedaan. Voor hem is die geschiedenis 

verleden tijd.’

In dit boek gaat Thierry Debels op 

zoek naar de waarheid over Albert. 

Heeft hij in 1972 in Masta een Duits 

echtpaar gedood met zijn zware Mer

cedes? Wat deed prins Albert tijdens 

zijn wilde jaren in de jaren zestig en 

zeventig? Was Sybille zijn enige bui

tenechtelijke liefde of had Albert nog 

andere relaties? Klopt het dat hij op 

seksfeestjes aanwezig was, en hoe zat 

het nu precies met die prostituees bij 

Eurosystem Hospitalier? In Albert II 

neemt Debels geen blad voor de mond 

en onthult een kant van de prins die 

minder bekend is.

Thierry Debels is onderzoeksjour

nalist en royaltywatcher. Eerder ver

schenen van hem al biografieën over 

koning Boudewijn, koning Filip en 

prins Laurent. 

ALBERT II
Een biografie

Thierry Debels

Onthullende biografie die veel 
stof zal doen opwaaien

×
Albert II, man met twee 

gezichten: hier lees je waarom

×
Veel aandacht in de pers



24 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

I N S P I R A T I E  V O O R  E E N  G R O E N E ,  G E Z O N D E  E N  G E L U K K I G E  L E V E N S S T I J L

HET DUURZAME GEZIN

17 x 24 cm

Paperback, full colour

Ca. 192 blz.

Ca. € 24,99

Verschijnt maart 2020

NUR 450

ISBN 978 90 223 3711 0

Wil je als gezin je ecologische voet

afdruk verkleinen, maar weet je niet 

goed waar te beginnen? Dit boek biedt 

je inspiratie om zo duurzaam moge

lijk te leven en geeft je een antwoord 

op allerlei praktische vragen. Voe

ding, transport, energie, huishouden, 

cosmetica, kleding, reizen, interieur, 

woningbouw… alle aspecten komen 

aan bod. Zonder daarbij het comfort 

te verminderen of met minder ple

zier te leven. Is veganistische voeding 

ongezond en heeft ze weinig smaak? 

Is duurzaam leven lastig en enkel voor 

geitenwollensokkentypes? Deze gids 

bewijst het tegendeel en zet je op weg 

om die ene stap richting verandering 

te zetten.

Zo veel mogelijk bijdragen tot een 

duurzame maatschappij, dat is 

de levensmissie van het project 

Sustainable Family. 

Ellen, Nikolas en hun twee zoontjes 

stoppen echter niet bij hun eigen 

gezin. Met hun duurzame levensstijl 

willen ze ook vele anderen inspireren. 

Dit doen ze onder andere via Insta

gram, hun website www.sustainable.

family en hun workshops plant

aardige voeding. Ellen haalde haar 

certificaat International Vegan Chef 

aan de Vegan Gastronomy Culinary 

Academy in Palma en volgde een op

leiding Plant Based Nutrition aan de 

Cornell University. Nikolas lanceerde 

met PLNT een ‘vertical farm’, waarbij 

planten in de hoogte gekweekt wor

den. Sustainable Family wordt ook 

regelmatig ingeschakeld voor advies

verlening aan bedrijven.

HET DUURZAME GEZIN
Inspiratie voor een groene, gezonde en gelukkige levensstijl

Sustainable family

Dé gids voor gezinnen die duurzaam door 
het leven willen gaan

×
Boordevol praktische en inspirerende tips

×
De auteurs worden regelmatig gevraagd 
op lezingen en voor adviesverlening aan 

bedrijven



26 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

a n n e l i e s  m e n t i n k

17 x 24 cm

Paperback, z/w

Ca. 192 blz.

Ca. € 19,99

Verschijnt maart 2020

NUR 454

ISBN 978 90 223 3593 2

In onze huidige maatschappij lijkt het 

altijd maar om méér te gaan. Méér 

spullen, méér kopen, méér geld uitge

ven, méér sporten, méér sociale ac

tiviteiten… Toch lijkt het er voorlopig 

niet op dat deze focus op ‘méér’ ons 

gelukkiger maakt. Integendeel, dit 

verlangen naar méér lijkt ons alleen 

maar méér stress en méér problemen 

op te leveren. Tijd dus om het eens 

van een andere kant te bekijken. Kan 

een minimalistische levenswijze het 

antwoord bieden? 

Annelies Mentink neemt je in vijf fases 

mee op deze zoektocht, mét aandacht 

voor onze omgeving. Hoewel dat voor 

iedereen anders zal zijn, is de rode 

draad toch duidelijk: méér met min

der. In de eerste fase ruim je op. De 

overvloed aan rommel en spullen ver

stikt ons niet alleen, maar heeft ook 

een rampzalige invloed op de planeet. 

In de volgende fase staat ‘ontspullen’ 

centraal. Daarbij ga je letterlijk uit je 

leven verwijderen wat er niet meer in 

thuishoort. Fase drie focust op anders 

kopen. Met kennis van zaken beslis

sen waaraan je je geld uitgeeft, pakt 

het probleem bij de wortel aan. In de 

vierde fase verduurzaam je. Door het 

gebruik van ecologische alternatieven 

voor alledaagse benodigdheden, maar 

ook door anders om te gaan met afval 

vergroot je je positieve impact op het 

milieu. Uiteindelijk kom je zo tot de 

essentie: een minimalistisch leven 

waarmee je jouw bijdrage levert om 

de planeet te redden én waarbij je 

jezelf niets ontzegt, maar integendeel 

geniet van méér luxe, méér tijd, méér 

geluk.

Annelies Mentink is opruim en 

minimaliseercoach en helpt men

sen concreet op weg naar meer rust 

in hun huis en ruimte in hun hoofd. 

Ze geeft interactieve lezingen rond 

haar eerste boek Opruimen maakt 

gelukkig! en inspireert dagelijks via 

Facebook met haar merk Annelies 

Minimaliseert®. Via de Professional 

Organizer Academy leidt ze mensen 

met opruim talent op tot opruim

coach. 

MEER LUXE MET MINDER
Minimaliseren kun je leren

Annelies Mentink

De Vlaamse Marie Kondo

×
Haar Opruimen maakt gelukkig! werd een regelrechte bestseller

×
Auteur wordt veel gevraagd als deskundige in media,  

o.a. bij BBC World
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Heerlijke natuurlijke recepten voor meer energie

& Alice Deen

ENERGETICUS
homo

17 x 24 cm

Paperback, full colour

Ca. 192 blz.
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Verschijnt maart 2020
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ISBN 978 90 223 3712 7

Langdurige en vaak ‘onverklaarbare’ 

vermoeidheid wordt veroorzaakt door 

onevenwichten in de hersenen, in de 

hormonenwerking, in het immuun

systeem en in de darmen. Al deze on

evenwichten beïnvloeden elkaar, en 

aan de basis ligt bijna altijd verkeerde 

of onaangepaste voeding. Dokter Peter 

Aelbrecht ontwikkelde een aangepast 

eetplan voor mensen die te maken 

hebben met ernstige energieproble

men of die energieproblemen in de 

toekomst willen vermijden. Dit kook

boek, met recepten van Alice Deen, 

is een praktische handleiding bij het 

succesvolle Homo energeticusboek. 

Het bevat concrete richtlijnen, tips en 

gerechten voor een manier van eten 

waarvan bewezen is dat je energiepeil 

er in enkele weken tijd spectaculair 

door stijgt. Afh ankelijk van je speci

fi eke medische probleem adviseert 

dokter Aelbrecht het antitoxisch eet

plan (AT) of het immuunregulerend 

eetplan (IR). 

In dit kookboek vind je onder meer:

• Gemakkelijke recepten voor het 

ontbijt, voorgerechten, lunches, 

soepen, sauzen, hoofdmaaltijden 

en desserts;

• Gezonde alternatieven voor on

gezonde tussendoortjes, dranken 

en sauzen;

• Een duidelijke verklaring waarom 

je bepaalde producten tijdelijk of 

defi nitief achterwege moet laten;

• Heerlijke recepten voor zelf

gemaakt glutenvrij brood;

• Een lijst met producten die on

ontbeerlijk zijn voor je voorraad

kast.

HOMO ENERGETICUS KOOKBOEK
Heerlijke natuurlijke recepten voor meer energie

Dr. Peter Aelbrecht & Alice Deen
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Dr. Peter Aelbrecht kreeg als hard

werkende arts zelf een burnout. 

Hij ging op zoek naar oplossingen 

en volgde tal van gespecialiseerde 

opleidingen. Uiteindelijk ontwikkel

de hij zijn eigen multidisciplinair 

model voor energieproblemen zoals 

CVS, fibro myalgie, burnout en 

depressie. Al meer dan vijfentwintig 

jaar behandelen hij en zijn team 

met succes mensen die kampen 

met langdurige vermoeidheid. In 

2019 opende hij in ZuidSpanje een 

centrum om patiënten met ernstige 

energieproblemen residentieel te 

kunnen behandelen.  

www.marnes.com

Alice Deen is een erkende 

shiatsutherapeute en docente en 

gediplomeerd chefkok. In Diest 

leidt zij de Yu Senschool voor 

oosterse therapieën. Vanuit haar 

achtergrond als scheikundige en 

apothekersassistente speelt voeding 

een cruciale rol in haar therapieën. 

www.yu-sen.be en  

www.yummie-sen.be

Onmisbaar kookboek voor mensen 
met ernstige energieproblemen (CVS, 
burnout, fibromyalgie, depressie) en 
iedereen die zich fitter en vitaler wil 

voelen

×
Een praktisch handboek bij de 

bestseller Homo energeticus (meer dan 
30.000 ex. verkocht)
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Het ketodieet is een lowcarb dieet. 

Daarom vind je in de meeste keto 

dieetboeken geen brood, gebak of 

suikerrijke desserts. Maar ook wie 

een ketogeen dieet volgt, heeft soms 

zin in brood, pannenkoeken, een stuk 

pizza of quiche, een muffin, cupcake 

of chocoladetaart. Met Het keto-dieet: 

energiesnacks, zoet en hartig gebak 

hoef je jezelf je favoriete zoete of 

hartige snack niet te ontzeggen. In

tegendeel, je leert lekkernijen op een 

ketovriendelijke manier bereiden 

met alleen maar goede ingrediënten, 

zoals kokos of amandelmeel, gluten

vrije, graanvrije, lowcarb, maar 

vezelrijke meelsoorten met een lage 

glykemische index. 

In Het keto-dieet: energiesnacks, zoet 

en hartig gebak vind je meer dan 

80 recepten die ketoproof zijn, maar 

bovenal zijn het echte traktaties 

waaraan niemand kan weerstaan: 

pompoenbrood, spinaziefetaquiche, 

kaasbagels, luchtige pannenkoeken, 

kaneelmuffins, vanilledonuts, cho

coladecupcakes, makkelijke citroen

bonbons, truffels… 

Erica Kerwien heeft Comfy Belly 

opgericht (www.comfybelly.com). Ze 

bedenkt gezonde recepten en snacks 

voor onder meer een glutenvrije, gra

nenvrije en zuivelvrije leefwijze, met 

eenvoudige ingrediënten met een 

hoge voedingswaarde. 

Martina Slajerova gelooft sterk in 

een koolhydraatarm dieet en veel 

sporten. Ze vertelt erover op haar 

blog, in haar KetoDietapp en in haar 

boeken (Het keto-dieet, Het keto-dieet: 

de snelle recepten en Het keto-dieet 

voor blijvend gewichtsverlies).

HET KETO-DIEET: ENERGIESNACKS,  
ZOET EN HARTIG GEBAK
Meer dan 80 lowcarb ketolekkernijen

Erica Kerwien & Martina Slajerova

Dit ketobakboek wordt je compagnon 
wanneer je zin hebt in iets zoets of lekkers

×
Het ketodieet is enorm populair,  

ook Sergio Herman is fan



MEER DA N

20.000exemplaren
V ERKOCHT VA N ONZE K ETO-DIEETREEKS

Het ketodieet (4de druk)

Martina Slajerova

ISBN 978 90 223 3298 6

€ 22,50

Meer ketorecepten en info over het ketodieet? Die vind je hier:

Over de ketodieetboeken:

‘Holy moly. Een dieet met bacon, 
steak én mayo? Count me in.

Je hoeft er niet verschrikkelijk veel 
moeite voor te doen, een kleine 

aanpassing in dagelijkse eetgewoontes 
kan je al op weg helpen. Aanrader!’

×
‘Elke week tussen 800 gr en 1 kg afvallen 
geeft niet alleen voldoening maar je kan 

nog lekker eten ook...’

×
‘Bij ieder recept staat het aantal Kcal 
per portie genoteerd. Dit vind ik een 

mooi detail, want zo kan ik de hele week 
eenvoudiger plannen.’

Het ketodieet: 
de snelle recepten
(2de druk)

Martina Slajerova

ISBN 978 90 223 3483 6 

€ 22,50

Het ketodieet voor 
blijvend gewichtsverlies
(2de druk)

Martina Slajerova

ISBN 978 90 223 3555 0

€ 22,50

Keto for One
Dana Carpender

ISBN 978 90 223 3652 6

€ 22,50
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A L A I N  I N D R I A

GEWICHT 
VERLIEZEN

= FUN

FUNKY
SKiNNY 

FooD

# K E E P I T S I M P L E

5 0  A F S L A N K E N D E  R E C E P T E N

Als professionele surfer woonde Alain 

Indria lang op Maui in Hawaï, de 

plek waar veel foodtrends vandaan 

komen. Toen hij moest stoppen met 

surfen vanwege blessures stapelden 

de kilo’s zich op. ‘Geleidelijk aan woog 

ik 99,5 kilo, en dat terwijl ik alleen bio 

at. Natuurlijk is bio geen garantie voor 

een slanke lijn: agavesiroop, kokos

bloesem en palmsuiker maken je even 

rond en ongezond als andere suikers.’ 

Terug in Antwerpen kroop Alain in 

zijn kruidenlaboratorium met meer 

dan 200 kruidensoorten. Hij ging 

aan het experimenteren om iets te 

maken dat zijn zin in zoet in toom kon 

houden. Het resultaat – het intussen 

officieel genotificeerd voedingssupple

ment SkinnyLove – werkte: hij verloor 

zeer snel en blijvend gewicht. ‘Nu kan 

ik kleren kopen in de maat small in 

plaats van XXXL.’

In dit kookboek ontsluiert Indria het 

geheim van het succes van Skinny

Love. Hij wijst vooral ook op het 

belang van de juiste ingrediënten en 

geeft daarbij meer dan 50 makkelijk 

te bereiden recepten. ‘De meeste 

mensen weten niet meer wat ze nu 

wel of niet mogen eten, begrijpen niet 

wat er op het etiket van een voedings

product staat en beseffen niet wat 

verkeerde ingrediënten met je kun

nen doen. Die basiskennis is dringend 

nodig. Want it’s all in the mix!’

Alain Indria was samen met zijn 

moeder Odette een van de pioniers op 

het vlak van gezond eten en leven. In 

1972 al opende Odette in Antwerpen 

restaurant en lunchbar Lombardia, 

waar iedereen terechtkon die hield 

van vegetarisch en vegan lekkers, 

maar ook van raw en glutenvrije voe

ding. Van Alains schuimige gember

drankje GingerLove waren o.a. Sting 

en Moby grote fan. Starbucks bood 

aan het in patent te nemen, Indria 

zei nee.

FUNKY SKINNY FOOD
Gewicht verliezen = fun

Alain Indria

Meer dan 50 recepten met de perfecte mix van 
bij elkaar passende gezonde ingrediënten

×
Uitgekiend ingrediëntenabc en slimme 

‘etiketten lezen’wijzer
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Eet nooit fruit na de maaltijd. Combi

neer vis nooit met spinazie. Eet maxi

maal twee eieren per week. Van aard

appelen en brood word je dik. Selderij 

en oesters zijn goed voor je libido. Je 

eet toch maar beter gluten en lactose

vrij. Koffie is vergif, of niet soms?

Dagelijks worden we om de oren ge

slagen met welgemeende maar vaak 

tegenstrijdige voedingsadviezen, zodat 

we door de bomen het bos niet meer 

zien. Eigenlijk weten we niet meer 

wat we nog wel mogen eten en wat we 

beter kunnen laten. Vaak spelen com

merciële belangen en lobbygroepen 

een rol. In wetenschappelijke studies 

vind je neutrale en onderbouwde 

antwoorden, maar deze studies zijn 

voor de gewone mens onleesbaar én 

niet bij te houden. 

Gelukkig vindt auteur Eric De Maerte

leire het een plezier om deze studies 

te lezen en te vertalen in gewone men

sentaal. Dankzij zijn vele voordrach

ten weet hij bovendien welke vragen 

er leven bij de mensen. De recentste 

wetenschappelijke voedingsadviezen 

vind je in zijn nieuwe boeiende boek: 

Hele en halve waarheden en complete 

onzin over voeding.

Eric De Maerteleire, bioingenieur 

en doctor in de Landbouwkundige en 

Toegepaste Biologische Wetenschap

pen, was dertig jaar lang hoofd van 

het Gentse Stadslaboratorium. 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, waaronder de bestseller 

Gezond eten, gezond ouder worden en 

geeft vaak voordrachten.

Over Gezond eten,  

gezond ouder worden: 

‘Degelijk en goed onder
bouwd boek. Een echte 
ver ademing in de vele 

“voedseladviezen”boeken 
die voorhanden zijn.’

HELE EN HALVE WAARHEDEN  
EN COMPLETE ONZIN OVER VOEDING
Antwoorden op de meest gestelde vragen over voeding volgens  
het recentste wetenschappelijk onderzoek

Eric De Maerteleire

Dankzij zijn talrijke voordrachten weet de 
auteur welke vragen er leven over voeding

×
Van de auteur van de bestseller  
Gezond eten, gezond ouder worden

De meest gestelde vragen over voeding mét 
antwoorden gebaseerd op de laatste stand 

van het wetenschappelijk onderzoek
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B A R T  V I N C K
K A R E L  V I N G E R H O E T S

Hoe oorsuizen je leven helemaal kan bepalen 

en waarom dat niet zo hoeft te zijn

O V E R  T I N N I T U S

ON-GEHOORD

‘Je moet er maar leren mee leven…’ 

Ten onrechte en maar al te vaak 

krijgen mensen met tinnitus deze 

boodschap te horen. Tinnitus, in de 

volksmond oorsuizen genoemd, is 

het horen van sis, fluit, brom of 

piep tonen in één of beide oren. Soms 

komt het voor in combinatie met 

hyperacusis, waarbij geluiden als te 

hard, onaangenaam of zelfs pijnlijk 

worden ervaren. Beide aandoenin

gen hebben een enorme impact op 

de levenskwaliteit. Bijna 1,3 miljoen 

Belgen en 2 miljoen Nederlanders 

hebben er last van, 80 % kan ermee 

verder leven, 20 % kan het alleen niet 

aan. Bovendien is het een steeds gro

ter wordend probleem, aangezien we 

in onze maatschappij aan extreem 

veel geluid worden blootgesteld. 

Veel tinnitus en hyperacusispati

enten worden door de medische 

wereld helaas met een kluitje in het 

riet gestuurd. Om die reden is onder 

impuls van prof. dr. Bart Vinck in 2011 

ONGEHOORD (centrum voor advies 

en begeleiding van personen met 

tinnitus) opgericht. Karel Vingerhoets 

verleent er als ervaringsdeskundige 

en kunstenaar zijn medewerking aan. 

En nu is er hun boek.

Over tinnitus is een boek voor (wan

hopige) patiënten en hun familieleden 

met een hoopvolle boodschap: er 

bestaat een (uit)weg naar een beter 

leven, een betere levenskwaliteit is 

mogelijk. 

Professor Bart Vinck is hoofddocent 

aan de Universiteit Gent, waar hij 

audiologie doceert, en hoogleraar 

audiologie verbonden aan de Univer

siteit van Pretoria, ZuidAfrika. Zijn 

expertise is gehoorschade door la

waaiblootstelling en tinnitus. Hij heeft 

een ruime ervaring in het klinisch 

werken met patiënten, is auteur van 

verscheidene internationale publica

ties, geeft lezingen over de hele wereld 

en is een veelgevraagd expert in de 

media.

Karel Vingerhoets is acteur, schrij

ver en beeldend kunstenaar. Toen in 

2003 tijdens een toneelrepetitie een 

geweer te dicht en te hard afging bij 

zijn rechteroor, begon zijn lijdensweg. 

Hij kreeg een gespecialiseerde psy

chologische behandeling en bevrijdde 

zich van de demonen, onder andere 

dankzij het schrijven van gedichten, 

dagboeken en het maken van schil

derijen. Hij publiceerde daarover het 

boek Zelfportret voorbij de stilte. Met 

zijn educatieve vertelling van zijn 

persoonlijke tinnitustraject Schaduw 

van geluid zet hij zich creatief in voor 

lotgenoten.

OVER TINNITUS
Hoe oorsuizen je leven helemaal kan bepalen  
en waarom dat niet zo hoeft te zijn

Bart Vinck & Karel Vingerhoets

Lancering op 3 maart 2020, de dag die de 
Wereldgezondheids organisatie als ‘World 

Hearing Day’ (Internationale Dag  
van het Gehoor) heeft uitgeroepen

×
Professor Bart Vinck is een wereldautoriteit 

op het gebied van audiologie

Met indringende getuigenissen die 
herkenbaar zijn voor iedere tinnituspatiënt

×
Een boek met een hoopvolle boodschap:  

laat tinnitus je leven niet beheersen, maar 
krijg controle over je leven



42 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

14 x 21,5 cm

Paperback

Ca. 192 blz.

Ca. € 24,99

Verschijnt maart 2020

NUR 740/860

ISBN 978 90 223 3714 1

Wanneer een zorgenkind in je gezin 

wordt geboren of je plotseling een zor

genkind krijgt na een heftige gebeur

tenis, staat je hele leven op zijn kop. 

Je zekerheden veranderen in grote 

vragen waarvoor je krampachtig op 

zoek gaat naar antwoorden. Voor 

sommige ‘technische’ vragen kun je 

terecht bij specialisten, paramedici of 

scholen – dit betekent vaak ook je weg 

zoeken in de doolhof van instanties en 

de administratieve mallemolen – of je 

vindt een antwoord in de wetenschap

pelijke literatuur. Maar wat bij dat 

alles ontbreekt is de ervaringsdeskun

digheid van ‘zorgouders’. 

Elke zorgproblematiek in een gezin 

is anders en iedereen gaat er op zijn 

eigen manier mee om, maar toch 

ligt men vaak wakker van dezelfde 

kleine zaken. Daarom startte Frauke 

met haar blog Wervelkind, geeft ze 

workshops en wil ze met haar boek 

Zorgenmeisje dit hiaat opvullen en de 

zorggezinnen hoop geven, want ‘gaan

deweg leer je nieuwe vriendschappen 

koesteren, gedeelde zorg omarmen 

en elke kleine stap op applaus ontha

len. Je gaat mee op de golven van je 

kind, je vindt een nieuw evenwicht in 

je gezin en ziet opnieuw de zon achter 

de wolken verschijnen. Want als ze 

lacht… breekt de hele hemel open.’

Frauke Cosaert (43) is getrouwd 

met Pieter en trotse moeder van 

Gust, Marie en Miel. Ze werkte als 

thuisbegeleidster voor kinderen met 

een ontwikkelingsstoornis, tot dui

delijk werd dat ze zelf een ‘zorggezin’ 

had. Ze is verbonden aan Magenta, 

KU Leuven, waar ze meerdere keren 

per jaar workshops geeft over het 

‘managen’ van een zorggezin en werkt 

momenteel in de sociale sector.

ZORGENMEISJE
Levenslang mantelzorger

Frauke Cosaert

Over de buitengewone zoektocht van een 
gezin naar een nieuw evenwicht

×
Een onmisbaar boek voor ouders die in 

dezelfde zorgpositie zitten, voor de omgeving 
van de zorggezinnen én voor de professionele 
hulpverleners om hen door de ogen van het 

zorggezin de realiteit te laten zien

Het hebben van een zorgenkind is als koorddansen 
tussen lachen en huilen 
tussen hoop en wanhoop 

tussen stiekem dromen en plots verwonderd zijn 
tussen idealen bijstellen en andere kleine dromen waarmaken. 

– Frauke



44 ×  Non-fictie, culinair & lifestyle  ×

Slaapstoornissen, 
ademproblemen en 

hyperactiviteit aanpakken 
met de Buteyko-methode

NOELL A APPERMANS

A D E M B O E K 
V O O R  O U D E R  E N  K I N D

Help je kind
herademen!  

15 x 23 cm

Paperback, z/w

Ca. 158 blz.
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Steeds meer kinderen hebben last 

van een verstopte neus, zijn hyper

actief of juist heel snel moe, slapen 

slecht en hebben last van allerlei al

lergieën. De kern van deze problemen 

ligt vaak in een verkeerd ademhalings 

en leefpatroon. 

Na het succes van haar boek Her-

adem!, waarin ze de Buteykotechniek 

toelicht, geeft Noëlla Appermans met 

dit boek praktische tips en adviezen 

aan ouders die hun kind willen hel

pen herademen. In haar praktijk als 

gezondheidsconsulent ervaart ze 

namelijk dagelijks dat vooral baby’s 

en jonge kinderen, maar ook tieners 

baat hebben bij een specifieke aanpak. 

Noëlla werkte Buteykotechnieken uit 

op maat van de verschillende leeftij

den en begeleidt ouders in de aanpak 

van hun kinderen. Zo kunnen zij hun 

kind een cadeau voor het leven geven: 

een gezonde ademhaling!

Noëlla Appermans kampte jarenlang 

met chronische hyperventilatie, tot 

ze de Buteykoademhalingstechniek 

ontdekte. Ze volgde een opleiding tot 

gezondheidsconsulente en bouwde 

een eigen praktijk uit. Daarnaast geeft 

ze overal in Vlaanderen lezingen om 

volwassenen en kinderen met adem

halingsproblemen, angst of paniek

stoornissen te informeren over de 

Buteykotechniek. 

HELP JE KIND HERADEMEN!
Slaapstoornissen, ademproblemen en hyperactiviteit  
aanpakken met de Buteykomethode

Noëlla Appermans

Honderdduizenden chronisch 
zieken zijn met de Buteyko

methode gezonder geworden

×
De Buteykomethode is in 

Rusland door het ministerie 
van Volksgezondheid erkend en 

verovert de wereld 

Over Heradem: 

‘In dit werk ontmoeten opzet, inzicht en 
verduidelijking elkaar. Een HERademing, 

maar ook een VERademing!’  
– Rudi Thys, arts 

‘Dit boek kun je in één adem de baas. Het 
geeft je de nodige achtergrondinformatie 

om dit veelvoorkomend probleem te kunnen 
plaatsen en er correct mee om te gaan.’ 

– Pascal Vranckx, cardioloog
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De fans van de macramécreaties van 

Fanny Zedenius zullen blij zijn, want 

in mei 2020 verschijnt haar nieuwe 

boek. In Macramé 2 gaat de auteur 

verder op haar elan. Leer stap voor 

stap nieuwe knopen en ontwerp een 

veelvoud aan prachtige objecten: een 

kleurrijke plantenhanger, een deco

ratief kussen, een hippe poef, trendy 

wanddecoratie, een originele jurk... 

Strak, landelijk, retro: door je touw, 

de kleur en de knopen goed te kiezen, 

kun je er alle kanten mee op. 

Macramé 2 is alles wat een mooi en 

goed handwerkboek moet zijn: prach

tige ontwerpen met gedetailleerde 

werkbeschrijvingen en teltekeningen, 

stapvoorstapfotografie en verleide

lijke foto’s. 

Fanny Zedenius is de Zweedse 

creatievelinge achter het Instagram

account Createaholic met meer dan 

86.000 volgers. Ze werkt fulltime als 

macraméartieste, heeft haar eigen 

webshop en geeft workshops macra

mé. Ze ligt mee aan de basis van de 

huidige heropleving van macramé.

MACRAMÉ 2
Fanny Zedenius

Van Macramé 1 werden al meer dan 
5000 exemplaren verkocht

×
Over Macramé 1:

‘Super leuk boek met duidelijke voorbeelden, ook 
voor de absolute beginner! Patronen zijn erg leuk 
om meteen aan de slag te gaan. Ook bepaald niet 

oubollig! ☺’  
– bol.com

×
Met een minimum aan materiaal  

creëer je een maximum aan effect

Maak echte eyecatchers 
in je interieur dankzij dit 

boek

×
Duidelijke beschrijvingen 

en tekeningen, trendy 
ontwerpen en prachtige 

foto’s
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Borduren is een eeuwenoude 

techniek. Er zijn handboeken vol 

complexe steken verkrijgbaar, maar 

eigenlijk heb je voldoende aan een 

paar basissteken. Met die basissteken, 

die je allemaal leert in Leuke figuren 

borduren, kun je alles borduren wat je 

je maar kunt voorstellen. 

In Leuke figuren borduren vind je de 

basisborduurtechnieken stap voor 

stap uitgelegd en meer dan 500 mo

tieven om mee aan de slag te gaan: 

kleurrijke bloemen, stekelige cac

tussen, schattige poesjes, wijze uilen, 

lekkere snoepjes, tuffende auto’s, 

gevaarlijke piraten, malle monsters, 

cijfers en letters, sierlijke randen… 

Uiteraard kun je op je kleding bordu

ren – een cluster van bloemetjes langs 

de zoom van je spijkerbroek, een 

vogeltje op je kraag, spelende poesjes 

op je sjaal, maar er zijn nog veel meer 

mogelijkheden! Je kunt een theepot 

op een keukenschort borduren, je 

lievelingsfiguurtje op een rugzak of 

roze flamingo’s op canvas sneakers. 

Er is zoveel om je heen dat je kunt 

versieren met naald en draad. 

Wendi Gratz is al haar hele leven cre

atief bezig. Nu ontwerpt ze borduur, 

naai, quilt en haakpatronen speciaal 

voor beginners. Ze houdt van goed 

eten, goede boeken en vindt het on

denkbaar televisie te kijken zonder 

naald en draad in de hand. 

LEUKE FIGUREN BORDUREN
Leer de basissteken en kies uit meer dan 500 moderne 
borduurmotiefjes 

Wendi Gratz 

‘Borduren is tegenwoordig weer 
helemaal in.’ – La maison Victor

×
Als je het kunt tekenen,  

kun je het borduren! 

×
Met dit laagdrempelige boek kan 

iedereen (leren) borduren
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Toni Coppers (2de & 3de druk)

Het vergeten meisje
ISBN 978 90 223 36205
€ 21,99

Sarah Devos (2de druk)

Het zeeboek
ISBN 978 90 223 3645 8
€ 24,99

Jan Van der Cruysse (4de druk)

Bling Bling 2
ISBN 978 90 223 3397 6
€ 21,99

Joke Monteny (3de druk)

Welkom puppy
ISBN 978 90 223 3357 0
€ 22,50

Jan Van der Cruysse (2de druk)

Boem Boem 1
ISBN 978 90 223 3613 7
€ 21,99

Jan Van der Cruysse (6de druk)

Bling Bling 1
ISBN 978 90 223 3460 7
€ 15

Mike De Roover (2de druk)

Bushcraft
ISBN 978 90 223 3549 9
€ 24,99

Kris Van Kerckhoven 

& Hans Willemse (5de druk)

Altijd moe & chronische pijn?
ISBN 978 90 223 3557 4
€ 19,99

Johan Op de Beeck (9de druk)

Napoleon 1
ISBN 978 90 223 3602 1
€ 29,99

Eric De Maerteleire (4de druk)

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

Haylie Pomroy (13de druk)

Het metabolismedieet
ISBN 978 90 02 25263 1
€ 19,99

Martina Slajerova (2de druk)

Het ketodieet: 
de snelle recepten
ISBN 978 90 223 3483 6
€ 22,50
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Wendi Gratz

Leuke figuren borduren

ISBN 978 90 223 3702 8

Peter Aelbrecht & alice deen

Homo Energeticus kookboek

ISBN 978 90 223 3712 7

Thierry Debels

Albert II

ISBN 978 90 223 3704 2

Annelies Mentink

Meer luxe met minder

ISBN 978 90 223 3593 2

Fanny Zedenius

Macramé 2

ISBN 978 90 223 3707 3

sophie allegaert

GR5

ISBN 978 90 223 3718 9

Erica Kerwien  

& Martina Slajerova

Het ketodieet: energie  

snacks, zoet en hartig gebak

ISBN 978 90 223 3703 5

Noella Appermans

Help je kind herademen!

ISBN 978 90 223 3697 7

Sustainable family

Het duurzame gezin

ISBN 978 90 223 3711 0

Jan Van der Cruysse

Boem Boem 2.  

Bloedbad in Beringen

Paperback

ISBN 978 90 223 3650 2 

Ayan Mohamud Yusuf 

Op zoek naar vaste grond

ISBN 978 90 223 3723 3

Alain indria 

Funky Skinny Food

ISBN 978 90 223 3717 2

Eric De Maerteleire 

Hele en halve waarheden  

en complete onzin over voeding

ISBN 978 90 223 3722 6

Frauke Cosaert 

Zorgenmeisje

ISBN 978 90 223 3714 1

Bart Vinck &  

Karel Vingerhoets 

Over tinnitus

ISBN 978 90 223 3721 9

Dirk Speelman

Rode nevel

ISBN 978 90 223 3710 3

toni coppers

Project X

Paperback

ISBN 978 90 223 3724 0

Ebook

ISBN 978 94 604 1650 7

Chris Van Camp

De kus van Dabrowski

ISBN 978 90 223 3698 4

Ebook Boem Boem 2 

ISBN 978 94 604 1629 3 
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