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6 ×  Non-fictie  ×

Het is onze plicht om de strijd tegen seksisme en  
seksueel geweld op alle niveaus te voeren

×
Erkenning en herkenning zijn een belangrijke stap in het verwerkingsproces

×
Met de steun van Punt vzw, de vereniging voor  

slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Genoeg 
Gezwegen
Getuigenissen over 
seksueel misbruik

Sophie Van Reeth



GENOEG GEZWEGEN
Getuigenissen over seksueel misbruik

Sophie Van Reeth

12,5 × 20 cm

Paperback, z/w

Ca. 192 blz.

Ca. € 19,99

Verschijnt mei 2020

NUR 740/402

ISBN 978 90 223 3728 8

Sophie Van Reeth genoot volop van 

het studentenleven, tot ze in 2018 door 

een bevriende medestudent werd 

misbruikt. Na maanden therapie, 

veel onbegrip van haar omgeving en 

vooral ook na de moord op Julie Van 

Espen besloot ze dat ze niet langer 

kon zwijgen, dat het tijd was om iets 

te ondernemen, dat slachtoffers van 

seksueel misbruik een gezicht moeten 

krijgen.

Seksueel misbruik omvat alles van 

aanranding tot verkrachting. En in 

tegenstelling tot wat vaak gedacht 

wordt, kennen slachtoffer en dader 

elkaar meestal. ‘Praat erover’, wordt 

vaak geadviseerd. ‘Stop het alsjeblieft 

niet weg.’ Maar wat als niemand je 

gelooft? Wat als je hele familie of 

vrienden kring uit elkaar dreigt te 

vallen? Wat als de dader de rollen om

draait en je zelf als een slet wordt ge

portretteerd? ‘Je hebt het zelf uit gelokt 

met je gedrag, je kleding.’ Er zijn 

zoveel redenen waarom slachtoffers 

zwijgen; voor hun eigen omgeving, en 

al zeker voor politie en rechtbank.

In Genoeg Gezwegen tekent Sophie de 

verhalen op van zeven slachtoffers 

van seksueel misbruik, inclusief dat 

van haarzelf. Verschillende dichters 

verlenen hun medewerking om dat 

te uiten wat moeilijk verwoord kan 

worden. 

Genoeg Gezwegen is geen rancuneus 

boek. Het wil vooral steun bieden aan 

hen die het nodig hebben, die schuld 

en schaamte hebben ervaren. Het 

is ook een boek voor de naasten, die 

vaak niet goed weten hoe om te gaan 

met de slachtoffers. En het is een boek 

voor ons allen, zodat we ons meer 

bewust worden van de impact van 

seksueel misbruik op het leven van 

een kind, van een jongvolwassene, 

van een mens.

Sophie Van Reeth is een twintig

jarige studente geschiedenis aan 

de Universiteit Antwerpen. Ze was 

vice preses van haar vereniging, is 

studenten vertegenwoordiger voor 

haar departement en redacteur 

illustrator bij dwars, het studenten

blad van UAntwerpen. Ze houdt van 

tekenen, mode, dieren en thee en 

komt actief op voor de rechten van 

vrouwen en lgbtq+.
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8 ×  Non-fictie  ×



HEMEL
Van wolken over regenbogen, raketten, zon en maan  
tot de verste sterren en planeten

Sarah Devos

17 × 24 cm

Hardcover, full colour

Ca. 192 blz.

Ca. € 24,99

Verschijnt augustus 2020

NUR 410

ISBN 978 90 223 3720 2

×
WAARSCHUWING  

dit boek lezen kan nekpijn en een onophoudelijke drang 
om naar boven te staren tot gevolg hebben

×

In het nieuwe boek van Sarah Devos, 

Hemel, ontdek je wat er zoal boven je 

hoofd zweeft, leeft, dwarrelt, vliegt 

en suist. Leer wolken herkennen. 

Organiseer een star party. Zet belang

rijke space dates met stip in je agenda 

en aanschouw eclipsen, planeet

passages en meteorenregens. Verbaas 

je erover hoe eenvoudig het eigenlijk 

is om je weg te vinden in die prachtige 

sterrenhemel. En vooral: geniet van al 

die onwaarschijnlijk mooie, bizarre en 

wonderlijke fenomenen daarboven! 

Voor Hemel kon Sarah rekenen op de 

zeer gewaardeerde medewerking  

en expertise van deskundigen van 

o.a. Volkssterrenwacht Urania, 

Volkssterrenwacht Armand Pien, 

Natuurpunt en de Kempische 

Aeroclub. Ze ging zweefvliegen om 

te voelen wat een buizerd voelt, en 

worstelde zich door cursussen meteo

rologie en sterrenkunde. Nachtenlang 

staarde ze op haar terras naar de 

sterren. Ze sprak met piloten en 

stapte in een zeppelin. Alle boeiende 

(maar aargh, zo vreselijk complexe!) 

informatie die ze vergaarde, probeert 

ze nu helder en bevattelijk uit te 

leggen in Hemel. 

Als kind al moest Sarah Devos soms 

stoppen met nadenken over het uni

versum – en dat is tegenwoordig nog 

wel eens het geval. Gewoon omdat 

die hele kosmos zo groot, zo immens 

en zo véél is om te vatten. Wat zweeft 

daar allemaal? Zijn wij hier helemaal 

alleen? En waar komen al die sterren 

toch vandaan? Zo veel vragen, zo 

weinig antwoorden. Toen haar twee 

dochters dezelfde fascinatie voor de 

ruimte met haar bleken te delen, 

besloot Sarah eindelijk korte metten 

te maken met haar onwetendheid. 

Ze dompelde zich onder in die intri

gerende wereld boven ons hoofd: die 

hemel die er altijd is, maar waar we 

toch zo weinig over weten. Het werd 

een ongelofelijke ontdekkingsreis. Wat 

ze tijdens die trip allemaal ontdekte, 

deelt ze graag met jou in dit leerrijke 

familieboek. 



10

Vlieg mee met Sarah en  
ontdek de boeiende wereld  

boven ons hoofd

Vandaag krijgen we elke dag een nieuwe 
weersvoorspelling, maar wist je dat de eerste 

weerman er twee jaar over deed om het weerbericht 
van één dag te berekenen? 

×
Zou Beyoncé weten wat een halo (halo, halo…) 

eigenlijk écht is? 

×
Kan het echt kikkers regenen? 

×
Wat is de Kármánlijn? 

×

Hoe komt het dat je in de 
toekomst nooit meer een 

orkaan met de naam Gustav 
zult tegenkomen? 

×

Hoe ontstaat het poollicht? 
En een fata morgana? 

×

Wat zijn vallende sterren 
precies? Wanneer krijg je  

ze te zien? 

×

Kun je planeten zien met  
het blote oog? (Antwoord: ja!  
Het is niet eens zo moeilijk.)

×

Omdat er op de maan geen wind 
is, is de voetstap van de eerste 

man op de maan, Neil Armstrong, 
nog altijd niet weggeblazen.  

Maar hoe komt dat? 

×

Zie je meer sterren  
met een verrekijker dan 

met het blote oog?  
(Antwoord: ja! Véél meer.)

×



Sarah Devos ziet het als een sport om ingewikkelde 
dingen zo begrijpelijk mogelijk neer te schrijven.  
En daar slaagt ze met verve in.  
Van Het bosboek (2017) en Het zeeboek (2019) werden  
meer dan 5000 exemplaren verkocht.

Lees de column van Sarah in Natuur.blad, het ledenblad van 

Natuurpunt, en volg Sarah op haar blog zondagbosdag.be.

Het bosboek

17 × 24 cm

Hardcover, full colour,  

met gratis poster

168 blz.

€ 24,99

ISBN 978 90 223 3385 3

Het zeeboek

17 × 24 cm

Hardcover, full colour,  

met gratis poster

192 blz.

€ 24,99

ISBN 978 90 223 3645 8

Waarom zien de astronauten in het ISS  
(International Space Station) 16 keer per dag de zon 

opkomen en ondergaan? 

×

Klopt het dat er nu al 
zwerfvuil, zoals kapotte 
ruimtetuigen, verloren 

voorwerpen en zelfs 
menselijke drollen, door 

de ruimte zweeft? 

×

Welke wolken bestaan 
er en hoe herken je de 

belangrijkste?

×



12 ×  Non-fictie  ×

Hallucinante cijfers: maar liefst negen op de tien mensen  
zeggen dat ze zich niet betrokken voelen bij hun baan

×
Veel ‘werkongeluk’ valt te vermijden, dit boek vertelt hoe

×
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, vertaald naar de praktijk

×
Essentieel boek voor iedereen die werkt



WERKGELUK
De fabels voorbij

Dajo De Prins

12,5 × 20 cm

Paperback

Ca. 160 blz.

Ca. € 19,99

Verschijnt 1 september 2020

NUR 770/740

ISBN 978 90 223 3740 0

De meeste en beste uren, dagen 

en weken van ons volwassen leven 

brengen we door op ons werk. Uit 

onderzoek blijkt echter dat maar liefst 

negen op de tien mensen zeggen dat 

zij zich niet betrokken voelen. Daar 

komt nog eens bovenop dat veruit de 

meesten zich tijdens het werken niet 

goed voelen. Van de 39 activiteiten 

waarmee we een dag kunnen vullen, 

blijkt werken de handeling waarbij 

wij ons het op een na slechtst voelen: 

alleen ziek in bed liggen stemt ons nog 

ongelukkiger. 

Deze ontnuchterende cijfers zijn 

slecht nieuws voor wie werkt én voor 

wie mensen tewerkstelt. Werkgeluk is 

immers niet alleen bepalend voor ons 

levensgeluk, het is onmisbaar voor be

drijven en overheden die goed willen 

presteren. Werkgeluk maakt organi

saties veel aantrekkelijker voor talent 

en zorgt ervoor dat medewerkers 

langer blijven en productiever zijn. 

Wat is er aan de hand? Is ‘werkonge

luk’ een statisch gegeven of kan het 

worden omgebogen naar ‘werkgeluk’? 

In Werkgeluk legt Dajo De Prins uit 

waarom het werk velen zo ongelukkig 

maakt en wat we moeten veranderen 

om het tij te keren. Het beste weten

schappelijk onderzoek naar werk 

en geluk vormt hierbij de leidraad. 

Zo komt de auteur uit bij een reeks 

aanbevelingen en tips voor drie cate

gorieën mensen: iedereen die werkt, 

leidinggevenden die een gelukkiger 

team willen en ten slotte directies 

en hrdepartementen. Alleen als die 

drie groepen hun deel doen, zal meer 

werkgeluk een realiteit worden. 

Dajo De Prins is doctor in de rech

ten en geluksexpert. Zijn fascinatie 

voor geluk ontstond toen hij in de 

politieke wereld werkte als raadgever 

en speechschrijver. Zijn studiewerk 

mondde uit in een wetenschappelijke 

publicatie over hoe je in de huidige 

wereld het best naar geluk kunt  

streven. Om zijn ideeën over (werk) 

geluk te verspreiden ging hij aan de 

slag als trainer en coach. Vandaag  

begeleidt hij organisaties en 

individuen. 
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16 ×  Culinair & Lifestyle  ×



VAN BOUILLON TOT SOEP
Het geheim van fantastische soep  
op basis van zes eenvoudige bouillons

Drew Smith

20,3 × 25,4 cm

Paperback, full colour

Ca. 160 blz.

Ca. € 22,50

Verschijnt augustus 2020

NUR 440

ISBN 978 90 223 3715 8

Het geheim van een goede soep is de bouillon 

×
Oma had gelijk: soep is de meest efficiënte manier om zo  
veel mogelijk vitaminen en mineralen binnen te krijgen

×
Dit is een echt zero wastekookboek:  

alles wordt gebruikt, niets wordt weggegooid

Bouillon is het geheim van een goede 

soep. Als iemand zegt dat hij een  

heerlijke Franse uiensoep heeft 

gegeten, bedoelt hij eigenlijk dat hij 

een heerlijke runderbouillon heeft ge

had. En een lekkere kom udon noedels 

is in feite een heerlijke kom varkens 

of kippen bouillon met noedels. En 

daarom begint Van bouillon tot soep 

bij de basis. Toegegeven, bouillon zelf 

maken vergt tijd, maar die tijd heeft 

de bouillon nodig, niet jij. Het voor

deel is ook dat je in de praktijk met 

meer dan één maaltijd bezig bent. 

En door botten voor bouillon een tijd 

te laten sudderen en daarna groente 

toe te voegen, kook je hun essentiële 

bestand delen – collageen, amino

zuren, mineralen, spoorelementen – 

in tot ze zo gemakkelijk mogelijk te 

verteren zijn. Het is bijvoorbeeld be

wezen dat kippensoep helpt wanneer 

je zwaar verkouden bent. 

Met de zes bouillons in dit boek – twee 

groentebouillons, kippen bouillon, 

runderbouillon, visbouillon en 

zeewier bouillon – kun je de heerlijk

ste soepen bereiden: knolselderij 

venkelsoep, zomerse boerensoep, 

kippensoep met pasta, echte borsjtsj, 

Thaise krabsoep met citroengras, 

misosoep met twee soorten 

paddenstoelen… Klassiekers en 

verrassende recepten voor alle 

seizoenen, mét foto’s waaruit je de 

soep zo zou willen opscheppen.

Drew Smith is een gediplomeerd 

kok en auteur van het boek Oyster: 

A Gastronomic History (with Recipes). 

Hij was uitgever van The Good Food 

Guide en restaurantrecensent voor 

The Guardian.



18 ×  Culinair & Lifestyle  ×



GEZOND KOKEN IN DE AIRFRYER 
100 lekkere vetarme recepten voor de heteluchtfriteuse

Dana Angelo White

19,5 × 23,3 cm

Paperback, full colour

Ca. 160 blz.

Ca. € 19,99

Verschijnt juni 2020

NUR 440

ISBN 978 90 223 3733 2

De populariteit van de airfryer  
neemt nog steeds toe 

×
Meer dan 100 gemakkelijke recepten  

met minder vet,  
maar evenveel smaak

×
Met vermelding van de voedingswaarde

In eerste instantie koopt iedereen 

een airfryer om gezondere frietjes te 

bakken, want je hebt heel weinig olie 

nodig dankzij de circulerende hete 

lucht en de grillfunctie. Maar de  

airfryer kan veel meer dan dat. Je 

kunt erin bakken, grillen, gratineren 

en braden. Dat ontdek je in Gezond 

koken in de airfryer. Je vindt er  

gezondere versies van klassiekers 

als kipnuggets, loempia’s, zoete

aardappel frietjes, uienringen, 

worsten broodjes en ook verrassende 

recepten zoals gehaktballetjes met 

marinarasaus, kokosgarnalen 

met mangosalsa, zoetzure zalm, 

pastinaak frietjes met romige 

knoflookdip en zelfs desserts als 

donutbolletjes en gebakken banaan. 

Bij ieder recept wordt de voedings

waarde vermeld en je leest hoeveel 

calorieën je bespaart door met de 

airfryer te koken. En de andere 

voordelen krijg je er gratis bij: omdat 

er geen olie wordt gebruikt, is de 

airfryer makkelijk schoon te maken 

én je huis ruikt achter af niet naar de 

plaatselijke frituur.

Dana Angelo White is een gediplo

meerd diëtiste en een fanatieke 

foodie. Ze is voedingsdeskundige 

bij foodnetwork.com en auteur van 

diverse gezonde kookboeken. Als 

moeder van drie kinderen weet ze dat 

een lekker maal niet alleen gezond 

moet zijn, maar ook snel te bereiden.



20 ×  Culinair & Lifestyle  ×



MAANKRACHT
Werken met maantekens om het beste moment  
te kiezen voor elke grote beslissing

Jane Struthers

14,8 × 20,5 cm

Paperback met flappen,  

full colour

Ca. 176 blz.

Ca. € 22,50

Verschijnt augustus 2020

NUR 770/721

ISBN 978 90 223 3731 8

Leer de kracht van de maanfasen te gebruiken  
op elk levensvlak

×
Kaarten en tijdtabellen tot 2032 helpen je bij  

het plannen voor een optimaal resultaat

×
Vertaald in het Frans, Spaans, Portugees, Zweeds,  

Ests, Vietnamees en Koreaans

De maan beïnvloedt niet alleen de 

getijden, maar ook elk levend orga

nisme, onze stemming en onze 

besluitvorming. Of je nu een goede 

indruk wilt maken bij een sollicitatie, 

een bedrijf wilt beginnen, een date 

hebt, gaat trouwen, een huis koopt, 

op dieet gaat, groenten zaait of oogst: 

als je je handelingen afstemt op het 

maanteken en de maanfase bereik je 

de beste resultaten. Voor alle belang

rijke besluiten zijn er gunstige dagen. 

In Maankracht ontdek je er alles over. 

In de eerste hoofdstukken maak je 

kennis met de maancyclus, de plaats 

van de maan binnen de astrologie en 

de invloed op ons dagelijks leven. In 

de hoofdstukken ‘Liefde en relaties’, 

‘Werk en geldzaken’, ‘Huishouden’ en 

‘Gezondheid, schoonheid en welzijn’ 

leer je hoe je je leven kunt afstemmen 

op de cyclus van de natuur. De tabel

len achter in het boek kun je tot 2032 

gebruiken.

Wat je behoeften en wensen ook zijn, 

onderschat niet hoezeer de kracht 

van de maan je daarbij kan helpen.

Jane Struthers is professioneel  

astrologe en homeopate. Ze heeft  

dertig boeken geschreven over tal  

van onderwerpen, zoals astrologie, 

tarot, het Britse platteland en kerst. 

Jane tuiniert het liefst volgens de 

maanfasen en bereikt er goede  

resultaten mee. Ze schrijft de weke

lijkse horoscoop voor het Engelse 

weekblad Bella en geeft regelmatig 

lezingen over astrologie en tarot.



22 ×  Culinair & Lifestyle  ×



DROMEN
Ontdek wat je dromen je vertellen

Rosie March-Smith

17 × 21,7 cm

Hardcover, full colour

Ca. 224 blz.

Ca. € 24,99

Verschijnt september 2020

NUR 770

ISBN 978 90 223 3730 1

Basisboek om je dromen beter te kunnen duiden  
en er je voordeel mee te doen in je dagelijks leven

×
Prachtig geïllustreerd

×
Sta open voor wat je droomt  
en leer jezelf beter kennen

Een mens droomt gedurende zijn 

leven bij benadering zes jaar lang, 

wat overeenkomt met ongeveer twee 

uur per nacht. Maar de wetenschap 

is er nog steeds niet over uit waar 

dromen in de hersenen ontstaan en 

welke functies ze hebben voor het 

lichaam of de geest. We dromen vaak 

over dingen die we overdag hebben 

mee gemaakt. Dromen brengen oude 

zaken met nieuwe in verband op een 

manier die in wakkere toestand niet 

mogelijk zou zijn. Sigmund Freud, de 

grondlegger van de psycho analyse, 

zag dromen als manifestaties van 

iemands diepste verlangens en 

angsten. Ook later in de twintigste 

eeuw werden dromen gezien als een 

verbinding met het onderbewustzijn. 

Dromen probeert op een heldere en 

toegankelijke manier dieper in te gaan 

op onze dromen, wat ze betekenen en 

wat we ermee kunnen doen. Leer hoe 

je de beelden, verhalen en emoties in 

je dromen kunt decoderen en inter

preteren en ontdek hoe ze alles te ma

ken hebben met jouw leven. Of hoe je 

je geest kunt trainen om dichter bij je 

onderbewustzijn te komen. In Dromen 

vind je honderden beschrijvingen 

van dromen, hun betekenis en wat je 

ermee aan kunt in je dagelijks leven 

om hindernissen te overwinnen, je 

talenten te ontwikkelen en jezelf beter 

te leren kennen. 

Rosie March-Smith is een erkende 

psychotherapeute en emeritus lid 

van de UK Association for Humanistic 

Psychology Practitioners. Ze heeft al 

25 jaar een privépraktijk. 



24 ×  Culinair & Lifestyle  ×

M O R G A N E  I L L E S  
F O T O G R A F I E  H E R V É  G O L U Z A

Plukken  •  Drogen  •  Schikken

Bloemen 
drogen



BLOEMEN DROGEN
Plukken – Drogen – Schikken

Morgane Illes 

15 × 21,5 cm

Paperback, full colour

Ca. 144 blz.

Ca. € 14,99 

Verschijnt mei 2020

NUR 421

ISBN 978 90 223 3732 5

Iedereen herinnert zich wel de stoffige 

droogbloemen die, al dan niet onder 

een stolp, jaren op de buffetkast ston

den bij veel mensen. Welnu, droog

bloemen zijn opnieuw in, maar dan 

in een hippere vorm. Hun comeback 

heeft alles te maken met duurzaam

heid. Het valt immers steeds moeilij

ker te verantwoorden om bloemen uit 

Afrika te importeren en er één weekje 

genot van te hebben. Bovendien staat 

een modern boeketje droogbloemen 

gewoonweg mooi in je interieur. 

Door de immense populariteit is het 

tegenwoordig echter moeilijk om nog 

lokale droogbloemen te vinden.  

De oplossing: zelf bloemen drogen.

In Bloemen drogen vind je een over

zicht van de dertig populairste droog

bloemen, samen met praktische 

adviezen over hoe je ze moet drogen 

en bewaren. Zo kun je dankzij de 

juiste techniek een jaar rond genieten 

van de oudroze amarant, de helder

paarse hortensia, het mosterdgele 

duizendblad of de landelijke stijl 

van een aantal grassen. En wie nog 

een stapje verder wil gaan, vindt in 

Bloemen drogen vijftien eenvoudige 

boeketten en bloemstukken. Een 

lande lijk, exotisch of terracotta 

boeket? Een bloemenkrans voor aan 

de muur of een versierde geurkaars? 

Of ga je helemaal vintage met een 

herbarium of bloemen onder een 

stolp? Met gedroogde bloemen geef 

je je interieur meteen een subtiele 

bohemienlook.



26 ×  Culinair & Lifestyle  ×



‘Het droogboeket is weer vet.’ – De Tijd 

×
In onze streken vind je verse bloemen  

van maart tot oktober 

×
Haal de natuur binnen  

op een duurzame manier

×
Gedroogde bloemen creëren  

een zomerse sfeer en geven kleur aan  
lichtarme plekken in je huis



28 ×  Culinair & Lifestyle  ×



MODERN BORDUREN
30 eigentijdse projecten

Jennifer Cardenas Riggs

20,1 × 25,3 cm

Paperback, full colour

Ca. 160 blz.

Ca. € 22,50

Verschijnt mei 2020

NUR 474

ISBN 978 90 223 3706 6

Jennifer combineert de oude borduurtraditie met moderne 
ontwerpen – ontwerpen met een knipoog en gevoel voor humor

×
Personaliseer je kleding en accessoires met prachtige motieven, 

maak van je borduurwerk een eyecatcher

×
‘Als we Instagram en Pinterest mogen geloven, is borduren niet 

meer ouderwets, maar hartstikke hip.’ – vriendin.nl

Borduren is een eeuwenoude hand

werktechniek – de meest veelzijdige, 

vindt de auteur van Modern borduren. 

Met deze techniek kun je uitdrukking 

geven aan je persoonlijkheid en je 

kunt oneindig veel figuren borduren 

op tal van materialen met veel ver

schillende steken. Als dat geen crea

tieve vrijheid is! En wie deze techniek 

nog associeert met oubollige ontwer

pen heeft het volledig mis. 

In Modern borduren vind je 30 eigen

tijdse ontwerpen die je kijk op bordu

ren helemaal zullen veranderen. Veel 

heb je niet nodig om van start te gaan: 

je handen, naald en draad, een stuk 

stof en een borduurring. Stap voor 

stap, met duidelijke beschrijvingen 

en illustraties, leer je de verschillende 

steken. Daarna is het aan jou, en kie

zen zal moeilijk worden. Een folklore

tasje van canvas, een plantenmand 

met vrolijke pompons, een linnen jurk 

met vallende sterren, een boodschap

pentas met monogram, een keuken

schort met tijm, een geometrische 

boholampenkap, een warme trui met 

stippen…

Dit is niet borduren zoals je oma deed, 

dit is Modern borduren!

Toen Jennifer Cardenas Riggs acht 

jaar oud was, kreeg ze als kerstcadeau 

van haar oma een set borduurringen 

en leerde oma haar de techniek. Ze 

borduurde een paar dingen, maar 

verloor haar interesse. Pas toen 

Jennifer aan de academie visuele 

kunst ging studeren, dacht ze weer 

terug aan deze handwerktechniek. 

Ze herinnerde zich dat ze borduren 

wel leuk vond, maar dat de beschik

bare ontwerpen haar niet aanspraken 

omdat ze nogal ouderwets waren. En 

toen realiseerde ze zich dat ze zélf 

patronen kon ontwerpen. 
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ZOMER, DAT IS…

Agnes Wené

Fluitend door het leven.  
Hoe vogels spotten je weer in 
evenwicht brengt
ISBN 978 90 223 3644 1
€ 24,99

Mariska Blommaert

Maak elk moment buitengewoon. 
Inspiratie om geschenken, party’s, 
trips extra punch te geven
ISBN 978 90 223 3551 2
Nu voor € 15

… tot rust komen en genieten  
van de pracht van vogels.

… elk moment extra glans geven.



Andrew Mikolajski

Permacultuur.  
Tuinieren dichter bij de natuur
ISBN 978 90 223 3641 0
€ 27,50

Sarah Wyndham Lewis

Over de bijen en de bloemen. 
Planten voor de honingbijen voor 
een tuin vol gezoem
ISBN 978 90 223 3522 2
Nu voor € 7,99

… tuinieren in harmonie met de natuur. … genieten van het gezoem van de nijvere 
bijtjes in je tuin.
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De volledige backlist van  
TONI COPPERS

is verkrijgbaar voor € 14,99!

Niets is ooit
ISBN 978 90 223 2229 1

Engel
ISBN 978 90 223 2386 1

De geheime tuin
ISBN 978 90 223 3288 7

Iris was haar naam
ISBN 978 90 223 3285 6

Stil bloed
ISBN 978 90 223 3287 0

Zwerfvuil
ISBN 978 90 223 3286 3

EINDELIJK TIJD  
OM VEEL TE LEZEN DEZE ZOMER? 



De hondenman
ISBN 978 90 223 3246 7

Dood water
ISBN 978 90 223 2963 4

In naam van de vader
ISBN 978 90 223 3316 7

Het laatste oordeel
ISBN 978 90 223 3132 3

De zomer van de doden
ISBN 978 90 223 3349 5

De vleermuismoorden
ISBN 978 90 223 3206 1

Nooit meer alleen
ISBN 978 90 223 3436 2

De jongen in het graf
ISBN 978 90 223 3505 5

De genezer
ISBN 978 90 223 3572 7
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HERDRUKKEN

Miki Duerinck & Kristin Leybaert  
(2de druk)

Vandaag Vegan!
ISBN 978 90 223 3553 6
€ 22,50

‘Dit kookboek van Miki Duerinck en Kristin 

Leybaert (van Vegetarischekookstudio.be) is perfect 

voor wie nog niet helemaal vertrouwd is met 

veganisme. Je vindt er toegankelijke en lekkere 

gerechten in, zoals spaghettikaaskroketjes en 

tiramisu met speculooskoekjes.’ – Flair

‘Vegan gerechten op tafel toveren moeilijk? 

Helemaal niet! Vandaag Vegan! verzamelt goed 

uitgewerkte, haalbare recepten voor hoofdgerechten 

en desserts, en dat zowel voor de doorgewinterde 

veganist als de nieuwsgierige starter.’ – Steps

Katrien Geeraerts & Louis Van Nieuland  
(6de druk)

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

‘Franse jachtpiloten en Nederlandse agenten  

krijgen het al: hartcoherentietraining om zich te 

wapenen tegen stress. In België is dat nog geen 

bekende techniek, maar het boek Blijven ademen 

kan daar weleens verandering in brengen.’  

– Het Laatste Nieuws

‘Blijven ademen is een praktisch en helder werkboek 

om stress de baas te blijven. Zo leer je via een 

vierstappenplan – de hartcoherentietraining – een 

eenvoudige techniek om op een gezonde manier 

met stress om te gaan. Kortom: dit boek wordt jouw 

personal coach!’ – Goed Gevoel



Johan Op de Beeck  
(9de druk)

Napoleon 2
ISBN 978 90 223 3603 8
€ 34,99

‘Geschiedschrijving van de bovenste plank. 

Onderhoudend geschreven en tegelijkertijd 

analytisch en duidend. Een eyeopener wat de 

historische dimensie en betekenis van deze 

reusachtige figuur betreft voor het Europa van 

na de Franse Revolutie. Op de Beeck steekt 

zijn bewondering voor het genie en de energie 

van Napoleon overigens niet onder stoelen of 

banken, al heeft hij ook oog voor zijn gebreken.’ 

– Lezersrecensie, Bol.com

Sabrina Crijns  
(3de druk)

Lekker thuis koken met de Thermomix®
ISBN 978 90 223 3450 8
€ 29,99

‘Heb jij al een Thermomix® in huis? Het is een 

supertoestel dat maar liefst 12 functies in één 

apparaat combineert: wegen, mixen, hakken, 

malen, pureren, omroeren, kneden, emulgeren, 

opkloppen, stomen, garen en koken… De machine is 

tot op de seconde en de graad nauwkeurig, dus niets 

kan nog mislukken.’ – Landelijk Wonen
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NOTITIES
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CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
Mei Juni Augustus

Modern borduren

Jennifer Cardenas Riggs

ISBN 978 90 223 3706 6

Gezond koken  

in de airfryer

Dana Angelo White

ISBN 978 90 223 3733 2

Hemel

Sarah Devos

ISBN 978 90 223 3720 2

Bloemen drogen

Morgane Illes

ISBN 978 90 223 3732 5

Maankracht

Jane Struthers

ISBN 978 90 223 3731 8

Genoeg gezwegen

Sophie Van Reeth

ISBN 978 90 223 3728 8

Van bouillon tot soep

Drew Smith

ISBN 978 90 223 3715 8



September

Werkgeluk

Dajo De Prins

ISBN 978 90 223 3740 0

Dromen

Rosie MarchSmith

ISBN 978 90 223 3730 1
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