


Het uitgangspunt van BoekenGilde is topkwaliteit op alle 

niveaus. Vanuit ons professionele oogpunt begeleiden we 

auteurs in hun schrijfperiode, tijdens het drukproces én in 

de uitgeeffase. Gebaseerd op onze uitgebreide vakkennis 

ondersteunen we op het gebied van tekstredactie, het 

ontwerp en de vormgeving en adviseren we auteurs hoe ze 

hun boek het beste kunnen vermarkten. Met als resultaat: 

kwalitatief hoogwaardige uitgaven die zich kunnen meten 

met boeken van iedere uitgeverij.

Alsjeblieft! Dit is ons gloednieuwe BINDT MGZN!  

Bedoeld om jou, als boekhandel, te informeren over een 

selectie fantastische - selfpublishing - boeken. Stuk voor 

stuk sublieme uitgaves waarvan wij vinden dat ze écht een 

plek in het schap van de boekhandel verdienen. Auteurs maken 

steeds vaker de bewuste keuze voor selfpublishing, omdat 

ze een eigen boodschap over willen brengen. Niet gestuurd 

door een uitgever, maar vanuit een droom en visie.

eigenaar BoekenGilde

wat ons verbindT

Peter Hendriks
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In deze eerste editie van BINDT MGZN een interview 

met een van onze auteurs. Het boek ‘Ik vind papa veel 

liever dan jou’ kwam na een inspirerende  

boekpresentatie op 21 februari uit.

Wat is de belangrijkste boodschap van het boek? 

‘Dat je altijd de keuze hebt om je rol in te vullen op de 

manier die past bij jou en de situatie waarin je zit.  

Aan de moederrol kleven veel verwachtingen en vanzelf-

sprekendheden. Iris, de hoofdpersoon, leert om moeder 

te zijn ondanks dat haar kind het niet toelaat dat ze de 

taken, die gevoelsmatig horen bij het moederschap, mag 

uitvoeren. Maakt dat haar minder moeder? Dat is aan de 

lezer om te bepalen, na het lezen van mijn boek.’

Kun je de stijl beschrijven waarin je het boek hebt 

geschreven? 

‘Ik neem de lezer tot heel dichtbij, op filmische wijze, mee 

in de onmacht rondom ziekte en gescheiden ouderschap. 

Zwaar? Soms, maar ook licht en eerlijk. Het boek leest 

vlot, zet hier en daar aan tot een glimlach en bevat ook 

poëtische fragmenten. Van lezers krijg ik vaak terug dat ze 

het boek moeilijk weg kunnen leggen, omdat het lijkt alsof 

de hoofdpersoon tegenover je aan de keukentafel zit.’

Reviews op Ik vind papa veel liever dan jou

‘Ik lees veel maar heb zelden zo’n indrukwekkend boek 

gelezen. De ongecompliceerde manier waarop je schrijft 

zuigt je het boek in.’

‘Mooi en indrukwekkend geschreven.  

Ben benieuwd naar deel 2…’

‘Wat een prachtboek, ik ben geen moeder en niet gescheiden 

maar wat kun jij dit dichtbij brengen. Ik verslond bladzijde 

na bladzijde….’

 

Kun je in je eigen woorden vertellen waar je boek over gaat? 

‘Mijn roman gaat over moederschap. Wanneer Iris’ 

dochter na de scheiding kanker krijgt én nadrukkelijk 

kiest voor een leven bij haar vader breekt ze, soms.  

Om toch op de been te blijven incasseert, geeft en kiest 

ze - in Nederland en in India - terwijl haar dochter op 

afstand vecht voor haar leven...’

Hoe ben je ertoe gekomen om dit boek te schrijven?

‘Het verhaal is sterk geïnspireerd op mijn eigen ervaringen. 

Toen mijn dochter ernstig ziek werd ben ik gaan schrijven. 

Zo kon ik mijn naasten informeren én mijn gedachten 

ordenen als ik ’s nachts alleen in het ziekenhuis was.  

De lijst met namen groeide gestaag; vage bekenden 

vroegen zelfs of ook zij de mails mochten ontvangen.  

De waardering van mijn overpeinzingen was zo groot dat 

menigeen me regelmatig polste wanneer mijn boek uit 

kwam. Ik besloot een schrijfretraite te volgen en nam me 

voor een roman met een boodschap te maken.  

En zie hier het resultaat!’ 

 

Voor wie heb je het boek geschreven?

‘Ouders die worstelen na een scheiding zullen zich 

aangetrokken voelen tot mijn boek. Maar steeds vaker 

krijg ik júist van lezers die niet in deze situatie zitten 

positieve reviews. Mijn boek is voor de lezer die houdt 

van een verhaal dat je naar de strot grijpt. Voor als je 

graag leest over sterke vrouwen en meegesleurd wil 

worden in een verhaal. Voor de lezer die kritisch nadenkt 

over hoe je in het leven staat, in de verschillende rollen 

die je hebt.’

Evelien OTTO
Interview met

Over de auteur
Evelien Otto is zelf gescheiden en heeft een 

dochter met kanker. Ze schreef haar roman als 

melange van waarheid en fantasie. 

Wilt u meer weten over deze auteur neem dan 

contact met ons op via info@boekengilde.nl

Meer informatie over dit boek is te vinden op 

www.boekengilde.nl

Evelien Otto



Evelien
otto

Evelien Otto is zelf gescheiden en heeft een dochter 

met kanker. Ze schreef haar roman als melange van 

waarheid en fantasie. Zoals de verhalen bij een 

kampvuur, door de dorpsoudste verteld, verpakt in 

anekdotes en met wijsheden gelardeerd. De waarheid 

is niet belangrijk, de boodschap des te meer.
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ik vind papa 
veel liever 
dan jou 
Lees het verhaal van Iris, moeder van twee dochters.  

Elf jaar na haar scheiding van Jacco krijgt hun jongste 

dochter Robin kanker. Robin adoreert papa en laat Iris 

amper toe in haar ziekteproces. 

Wat volgt is een ploeterende zoektocht. Hoe blijf je 

moeder, als je nauwelijks kan zorgen, niet mag troosten? 

En wat als je zelfs niet meer mee mag naar de oncoloog? 

Iris incasseert, geeft, kiest en vindt haar veerkracht terug 

- in Nederland en in India – terwijl haar dochter op 

afstand vecht voor haar leven… 

Op filmische wijze neemt Evelien Otto je mee in de 

onmacht rond ziekte en gescheiden ouderschap.  

Ze hanteert een eigentijds ritme dat vlot leest, aanzet  

tot een glimlach en af en toe vertraagt tot poëtische 

fragmenten. Een boek dat je niet weg kunt leggen. 

Een roman om over na te praten.

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Genre: roman 

ISBN: 9789463234887

Verschenen: 21 februari 2019

Verkrijgbaar: softcover

Prijs: € 20,-
review
“Een confronterend boek over de moeiten 

tussen ouder en kind na een scheiding.  

Een waardevolle aanzet voor bezinning en 

gesprek. Aanbevolen!” - André Rouvoet



Het debuut van Jurgen Bulterman waar hij jarenlang 

onderzoek voor heeft gedaan. De wijze waarop de 

gruwelen uit de Tweede Wereldoorlog beschreven 

worden doen je twijfelen of het feit of fictie is. 
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jurgen
bulterman

Duister
meesterschap 
Op een gure vroege ochtend loopt een man haastig door 

de straten van Basel. Met zijn rechterarm houdt hij zijn 

schoudertas stevig in de houdgreep terwijl zijn ogen 

onafgebroken door de straten turen. Hij is te laat, maar 

durft nauwelijks op zijn horloge te kijken om de tas maar 

niet te hoeven loslaten. Wie is die man met de tas?  

Wat doet hij in Basel? Wat is zijn relatie met de twee 

Harvard studenten Will en Jake? Wat voert Darcy, het 

meesterbrein van de Office of Strategic Services, in zijn 

schild en waarom heeft hij juist Will en Jake gerekruteerd?

Duister Meesterschap speelt zich af in de Tweede 

Wereldoorlog. De zwartste pagina uit onze geschiedenis. 

De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe je als mens 

zover gaat in het opvolgen van bevelen en wat er nu 

precies is gebeurd, houdt de gemoederen nog elke dag 

bezig. In dit boek word je als lezer meegenomen in het 

verhaal achter de strategische belangen van die tijd en 

worden hardnekkige geruchten en theorieën samengebracht 

tot een zeer aannemelijk verhaal.

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Genre: thriller

ISBN: 9789463234566

Verschenen: 4 februari 2019

Verkrijgbaar: softcover

Prijs: € 21,50
review
“Spannend, origineel, intrigerend. Een echte 

page-turner! Kan niet wachten op de 

verfilming!” – Motwo
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Robert en
monique
lentelink

Robert en Monique Lentelink, broer en zus, hebben zich verbonden 

aan dit project nadat Robert trotse vader was geworden van een 

stilgeboren zoon Lennon. Het ontbreken van een handvat om zijn 

dochter uit te leggen wat er gebeurt na een overlijden heeft hem 

doen besluiten om dan zelf een boek te maken. Monique, die in het 

dagelijks leven in het basisonderwijs werkt, illustreerde al en wilde 

heel graag samen met haar jongere broer aan dit bijzondere project 

werken.

Sterrenstof 

Sterrenstof geeft ouders en hun kind(eren) een handvat 

om te leren omgaan met het verlies van een broertje of 

zusje. Sterrenstof is bedoeld om kinderen steun te 

bieden en uitleg te geven over hoe een overleden 

broertje of zusje toch altijd om je heen is. 

Sterrenstof kan helpen bij de verwerking van het verlies 

van een broertje of zusje. Tegelijkertijd is het een mooi 

verhaal om een kostbare herinnering levendig te houden.

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde

via de bijgevoegde antwoordkaart  

of per mail info@boekengilde.nl

Genre: kinderboek

ISBN: 9789463233798

Verschenen: 12 december 2018

Verkrijgbaar: hardcover

Prijs: € 15,90

Boekhandelskorting: 20%

review
“Liefdevol gemaakt boek over een thema waar 

je niet mee te maken wilt krijgen. Komt zoiets 

toch op je pad, dan ben je dankbaar voor dit 

boek!” – NBD Biblion, Hannelore Rubie
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Olivia Wong is ruim 27 jaar diëtist. Overgewicht en 

afslanken zijn haar specialiteit. Gedreven door de 

wetenschap en haar enthousiasme zijn haar 

dieetadviezen resultaatgericht. 

olivia
wong

 KLEIN 
slanksucces 
voor de kleine 
vrouw 
Kom jij ook altijd sneller aan dan je langere vriendinnen? 

Droom jij van een taille en een slank lichaam ondanks 

jouw lengte? Lukt het afvallen niet ondanks dat je je  

goed aan je eetplan houdt? Dan is dit hét boek voor jou.

In #KLEIN vertel ik je het geheim van slanke kleine 

vrouwen. Ik ontdekte dat de meeste recepten niet 

afgestemd zijn op de calorie-behoefte van de kleine 

vrouw. Dit was mijn drive om dit (kook)boek voor jou te 

schrijven. Ik help je op weg naar een slanker en gezonder 

lichaam en deel waanzinnig lekkere recepten met je.  

Een kookboek speciaal voor jou als kleine vrouw waarin ik 

mijn professionele en persoonlijke ervaringen met je deel.

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Genre: kookboek

ISBN: 9789463233828 

Verschenen: 6 december 2018

Verkrijgbaar: hardcover

Prijs: € 24,99
review
”Speciaal voor deze doelgroep, die het vaak 

moeilijk vindt om af te vallen, is dit absoluut 

een aanrader. Met richtlijnen in een duidelijke 

handleiding.” - Cardioloog G.H.J. Suverkropp 
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Mirjam Spitholt is geboren en getogen in Enschede. 

Ruim twaalf jaar geleden besloot ze zich niet langer 

te ‘vermommen’ als econoom en ontwikkelde ze een 

vak waar alles draait om geluk. Dit vak, Gelukskunde, 

wordt gegeven aan Hogeschool Saxion. Ze zet de 

studenten aan het denken door ze grote levensvragen 

te stellen over geluk, succes, liefde en de dood.

Mirjam
spitholt

Wil je gelijk of 
wil je geluk? 
Tja, gelijk of geluk? Eigenlijk willen we graag allebei toch?

Dit boek doet je met een glimlach realiseren dat geluk 

gewoonweg heel simpel is en dat jij daar zelf invloed op 

hebt. Aan de hand van leuke, indrukwekkende, persoonlijke 

anekdotes neemt Mirjam je mee in hoe jij je eigen geluk 

kunt vinden. 

Na het lezen van dit boek ben je in staat om gedachten 

en overtuigingen die gevoelens oproepen, beter te 

plaatsen en minder serieus te nemen. Het leven wordt 

daardoor misschien wat lichter en gemakkelijker.

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde

via de bijgevoegde antwoordkaart  

of per mail info@boekengilde.nl

Genre: psychologie

ISBN: 9789463232852 (SC) / 

 9789463232869 (HC)

Verschenen: 30 maart 2018

Verkrijgbaar: hardcover, softcover

Prijs: € 14,95 (softcover) 

 € 20,- (hardcover)

Boekhandelskorting: 20%

review
“Mirjam leert ons met dit boek dat het geluk 

altijd in het NU te vinden is, nooit in het 

verleden of in de toekomst.” 

- Joseph Oubelkas, spreker en schrijver



Floor van Lier is trainer-coach-auteur en vooral moeder. 

Moeder van drie hoogsensitieve kinderen. Haar kennis 

deelt ze -middels haar eigen methode- met kinderen, 

ouders en scholen. Na bijna twintig jaar ervaring werd 

het tijd om die kennis samen te voegen in een boek. 

15

Floor
van lier

intense emoties 
boven water 
Heb je dit boek al van binnen bekeken? En al die gekleurde 

dieren gezien? Op iedere pagina vind je er wel eentje! 

Ook kun je lezen wat er aan de hand is met je als je soms 

eens wat druk bent. Thuis, met spelen of misschien wel 

op school. 

Soms voel je je misschien best wel boos of verdrietig.  

We noemen dit emotie. Het kan ook zijn dat je dingen 

niet zo goed durft. Dat wil je niet, maar ook je papa en 

mama niet. Daarom geef ik jullie handige tips. Cool toch! 

Ik ken namelijk heel veel kinderen die weleens heel druk 

zijn. Ik help ze te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt.

Dat is ook precies de bedoeling van dit boek: jou helpen. 

Maar laat het je papa, mama, meester of juf ook maar 

lezen. En misschien wel je vriendjes of vriendinnetjes. 

Dan begrijpen ze jou beter en maak je samen nóg meer 

plezier! bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Genre: psychologie

ISBN: 9789463234009

Verschenen: 20 maart 2019

Verkrijgbaar: hardcover

Prijs: € 21,90
review
“Boek met prachtige tekeningen om samen 

met je hoogsensitieve kind te lezen. Het geeft 

inzicht in hoe de emoties werken.” 

- NDPietjouw



Robin Stevens organiseert sinds 2007 NLP opleidingen,  

workshops en korte retraites voor mensen die op zoek zijn 

naar persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is hij een  

veelgevraagd spreker in het bedrijfsleven waarbij  

onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, communicatie 

en spreken in het openbaar centraal staan. De columns van 

Robin, waarop dit boek is gebaseerd, worden maandelijks 

door meer dan 55.000 mensen gelezen.
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robin
stevens

de kracht 
van NLP in  
persoonlijke 
ontwikkeling 
Met gewoon gelukkig zijn schiet je weinig op.  

Gewoon gelukkig zijn betekent namelijk dat je gelukkig 

bent omdat alles goed gaat in je leven. Maar helaas gaat 

in het leven niet altijd alles goed. Wat je echt wilt, is leren 

hoe je gelukkig kunt zijn, zonder reden. 

In De kracht van NLP beschrijft Robin Stevens hoe je  

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), meditatie en 

bewustwording kunt gebruiken om dit proces om te draaien. 

Je leert zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je 

je voelt en hoe gelukkig je in een bepaalde situatie bent. 

Aan de hand van luchtige, herkenbare anekdotes en 

eenvoudig toepasbare technieken leer je stap voor stap 

hoe je verandering kunt brengen in de manier waarop je 

omgaat met specifieke situaties. 

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Genre: psychologie

ISBN: 9789463232753

Verschenen: 23 november 2017

Verkrijgbaar: hardcover

Prijs: € 14,95 
review
”Handzaam, leesbaar en vooral goed bruik-

baar. Een nuttig boekje over NLP voor wie zich 

persoonlijk wil ontwikkelen.” – NBD Biblion, 

E.A. van Kemenade
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thea
van dijk

Thea van Dijk (1963) studeerde journalistiek. Zij was enkele 

jaren werkzaam als verslaggever bij een regionaal dagblad 

voor zij als communicatieadviseur en persvoorlichter 

terugkeerde naar haar roots, een middelgroot ziekenhuis 

in het midden van het land. Ze woonde meerdere jaren in 

Johannesburg en was werkzaam voor de FSSA (Foundation 

for a Safe South Africa | Youth Zones). Ze heeft daarmee 

ervaring opgedaan in verschillende townships en squatter 

camps. Daarnaast werkte zij als freelance columnist.  

Thea is getrouwd en heeft twee studerende dochters.

Donker
verlangen 
Wanneer de blanke Claire van Zuylen tijdens haar  

nachtdienst in het ziekenhuis van Soweto Skhulu Maseko 

ontmoet, raakt ze in de ban van deze zwarte man.  

Wie is hij? Wat maakt haar zo verward? 

Er volgen ontmoetingen waarin hij verhaalt over zijn leven. 

Al snel wil ze meer dan dát. Ze wil zijn hart, zijn ziel, zijn lijf 

en zwarte huid. Ze verliest zich volkomen in deze trotse 

traditionele Zulu en vecht als een ware “totsi” voor zijn 

liefde. Ze geeft haar huwelijk op en waagt de sprong naar 

het Zulu-leven. Zij wordt zijn koningin. Gaat het Claire 

lukken deze magische verbintenis in stand te houden? 

Donker verlangen is een roman over cultuurverschillen, 

het zoeken naar verbinding en intense liefde. Het verhaal 

neemt je op filmische wijze mee naar Soweto. Je wordt 

deelgenoot van de cultuur, de geuren en kleuren.  

Je voelt Zuid-Afrika op je huid, het oranje zand kruipt 

onder je nagels, je bént er. 
bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde

via de bijgevoegde antwoordkaart  

of per mail info@boekengilde.nl

Genre: roman

ISBN: 9789463236881

Verschenen: juni 2019

Verkrijgbaar: softcover

Prijs: € 19,25

Boekhandelskorting: 20%

review
“Thea van Dijk betovert je met haar taal, haar 

karakters zijn realistisch en met veel compassie 

neergezet, je gunt ze echt alles waarnaar ze zo 

innig verlangen.” - Lyke84



Met deze allereerste selectie van ons aanbod hopen wij 

dat je enthousiast bent geworden. BNDT MGZN zullen wij 

vanaf nu ieder seizoen uitbrengen. Zo blijf je op de 

hoogte van alle interessante selfpublishing titels die via 

ons zijn uitgegeven. Wil je niet wachten en nu meer zien?  

Kijk dan op boekengilde.nl voor ons volledige aanbod.

In onze overzichtelijke boekenshop staan alle uitgaven, 

voorzien van de nodige informatie.

Zoals beschreven bij de publicaties op de pagina’s zijn 

een aantal boeken te bestellen via het Centraal Boekhuis.  

 

Overige exemplaren zijn rechtstreeks bij ons te bestellen. 

Je kunt hiervoor de bijgevoegde antwoordkaart gebruiken 

of stuur ons een mailtje: info@boekengilde.nl

seizoensgebonden

Postbus 40100

7504 RC Enschede

boekengilde.nl053 - 303 20 80

Javastraat 123

7512 ZE Enschede
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