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Alsjeblieft! Dit is de tweede uitgave van ons BINDT MGZN!
Bedoeld om jou, als boekhandel, te informeren over een
selectie zeer professionele - selfpublishing - boeken.
De titels in dit magazine zijn zeer divers: diverse thrillers,
een geschiedenisboek en een uniek kleurboek. Maar ook
een roman en een prachtig uitgevoerd koffietafelboek.
Daarnaast vind je het boek Effectief Aanmodderen van
Lennart Klipp, bekend van de Net5 reality-docu ‘Iris en de
12 dates’, terug in dit magazine.

wat ons verbindT
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 in hoe
ze hun boek het beste kunnen vermarkten. Met als
resultaat: kwalitatief hoogwaardige uitgaven die zich
kunnen meten met boeken van iedere uitgeverij.

Peter Hendriks
eigenaar BoekenGilde

Over de auteur
Camille Jacobs is een Vlaamse schrijver die je
niet direct in een vakje met anderen kan plaatsen.
Zijn hele leven al schreef hij verschillende
manuscripten en gedichten. Na herhaaldelijk
aandringen van vrienden en kennissen besloot
hij dan toch uiteindelijk met ‘Wraak’ zijn eerste
boek uit te geven.

In deze herfsteditie van BINDT MGZN een interview
met een van onze auteurs. De spannende thriller ‘Wraak’
kwam in augustus uit en de reacties zijn lovend!

Interview met

Wat is de belangrijkste boodschap van het boek?
‘Menselijkheid in de samenwereld.
Dat geld en hebzucht toch nog altijd de overhand hebben. En dat liefde veel goed kan maken, al is het voor een
knuffeldiertje.
De essentie van dit boek is: “Bij wraak komt men altijd
bedrogen uit”.’

Camille Jacobs

Kun je in je eigen woorden vertellen waar je boek over gaat?
’Dit boek gaat over politie-inspecteur Arthur en zijn
vrouw Vero, een kunstenares. Samen kijken ze uit naar
hun aankomende pensioen. Ze maken heuse plannen.
Maar door een vreselijke ziekte van Vero komt Arthur alleen
te staan. Daarenboven is er een veroordeelde moordenaar
vervroegd vrijgekomen, die veertig jaar geleden door
Arthur gevangen gezet is. De moordenaar had beloofd
met hem af te rekenen en die tijd is nu aangebroken.
Arthur zijn leven wordt grondig door mekaar geschud.
Hij wordt geconfronteerd met heb- en wraakzucht.
De kunstwerken van Vero en de partituren van Puccini
blijken ook onverwacht een rol te gaan spelen.’
Hoe ben je ertoe gekomen om dit boek te schrijven?
‘Ik ben een groot boekenliefhebber en verzamelaar.
De gedachte, mijn eigen boekenrug te kunnen zien tussen
mijn verzameling boeken motiveerde me.

Heel mijn leven schreef ik verhalen en gedichten. Maar daar
bleef het bij. Door mijn leeftijd heb ik nu de tijd mij meer
bezig te houden met het schrijven van een boek.
Wraak is mijn eerste boek dat ik graag wil delen met
iedereen. Natuurlijk is dit boek de barometer voor mijn
toekomst als auteur.’
Voor wie heb je het boek geschreven?
‘Mijn eerste boek heb ik opgedragen aan mijn echtgenote.
En natuurlijk aan alle liefhebbers die graag lezen en willen
kennismaken met een nieuwe naam in de schrijverswereld.
Ook wil ik verborgen auteurs steunen zelf een boek uit te
geven. Want niet alleen de top tien boeken zijn leuke boeken!’

Reviews op Wraak:
‘Verrassend mooi is het eerste boek van Camille Jacobs.
Mooi taalgebruik, meeslepend geschreven, mooie opbouw,
af en toe een tikkeltje humor en een fijne druk. Alles wordt
prima omschreven; de locatie, de personages en de sfeer.
Het is een goed en spannend boek!’
‘Ik ben aardig verrast, dit boek smaakt naar meer!’
‘Een naam om te onthouden.’

Kun je de stijl beschrijven waarin je het boek hebt
geschreven?
‘Ik ben geen literaire schrijver. Noem me maar een
volksschrijver. Ik probeer een goed verhaal te brengen
met inhoud van fictie en non-fictie. Ik schrijf in een
gemakkelijke leesstijl die iedereen voldoening schenkt.
Wat voor mij zeer belangrijk is, is dat het boek visueel
gemakkelijk voor te stellen is. Daarbij is het verhaal niet
tijdsgebonden en het brengt waarheden en emoties naar
boven.’

Camille Jacobs

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
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wraak

camille
jacobs
Zijn hele leven al schreef Camille Jacobs verschillende
manuscripten en gedichten. Na herhaaldelijk aandringen
van vrienden en kennissen besloot hij dan toch
uiteindelijk met ‘Wraak’ zijn eerste boek uit te geven.
Zijn boeken zijn een mix van feiten en fantasie die
iedereen die begint te lezen aangenaam zal verrassen
door zijn aparte, gemakkelijke leesstijl. Een boek met
de juiste ingrediënten, waarheden, spanning en een
mooie verrassende ontknoping van een leuk verhaal.
Camille Jacobs is een Vlaamse schrijver die je niet
direct in een vakje met anderen kan plaatsen.

Na zijn pensioen denkt politie-inspecteur Arthur samen
met zijn vrouw (een kunstenares) te gaan genieten van
reizen en kunst bekijken. Door het overlijden van zijn
geliefde Vero loopt alles echter anders. Als dan blijkt dat
de kunstwerken van zijn vrouw niet alleen verkocht zijn,
maar dat er voor deze verkoop ook doden vallen, gaat
Arthur op zoek naar de dader. Daarbij wordt hij
gehinderd door een vrijgelaten veroordeelde van een
veertig jaar oude zaak, die hem koste wat kost wil laten
hangen...

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

review
”Het genre thriller is normaal gesproken niet
mijn keuze. Ik lees graag romans maar dit boek
was spannend... dus ik kijk uit naar uw volgende boek!” - Anoniem

Genre: thriller
ISBN: 978-94-6323-734-5
Verschenen: augustus 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 20,- (CB)
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Karin Scheffer, 54 jaar, heeft samen met haar man
drie zoons waarvan twee met autisme. Lange tijd
heeft zij gewerkt als verpleegkundige in de
oncologie, later als psycho-sociaal therapeut.
In dit waargebeurde verhaal schrijft ze open en
eerlijk over haar ervaringen die bij autisme
en angst voorkomen.

karin
scheffer

Leven in angst,
verhaal van
een thuiszitter
Stijn voelt zich als klein kind angstig. Hij speelt niet, huilt
en loopt alleen maar achter zijn ouders aan. School lukt
hooguit voor halve dagen. Zijn kamer is zijn wereld.
Karin, de moeder van Stijn, groeit op met een zeer
angstige vader. Hij kan het leven niet aan en uit dat in
agressie. Dit zorgt voor veel angst binnen het gezin.
Het gedrag van Stijn en zijn opa blijkt angst vanuit
autisme te zijn. Een veelvoorkomende combinatie.
In Leven in angst beschrijft Karin Scheffer openhartig hoe
ze als kind en als moeder werd geconfronteerd met
angst als gevolg van autisme. Tijdens de zoektocht naar
een beter leven voor haar zoon, krijgt ze meer inzicht in
deze problematiek.

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
via de bijgevoegde antwoordkaart
of per mail info@boekengilde.nl

review
“Open, kwetsbaar en indringend. Met niet
aflatende energie, liefde en optimisme wordt
inzicht gegeven in hoe het is om te leven met
autisme en angst. Een aanrader voor iedereen
die met dit onderwerp te maken heeft: ouders,
scholen, psychiaters en psychologen.” - Atsie

Genre: waargebeurd verhaal
ISBN: 978-94-6323-691-1
Verschenen: juni 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 19,95
Boekhandelskorting: 20%
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Van kinds af aan tekende Diana al, het was voor haar
een manier van ontspanning en het vastleggen van
haar fantasie werelden. Diana heeft meer dan 15 jaar
ervaring in het maken van digitale en handgemaakte
illustraties, hoofdzakelijk voor tijdschriften en
commerciële bedrijven. Ze ontdekte dat sommige
beelden een diepere betekenis hebben en een
connectie vormen met een hoger bewustzijn.

diana
heemskerk

Krachtdieren
kleurblok
36 prachtig geïllustreerde kleurplaten met 12 verschillende
krachtdieren op extra dik papier (250gr). Ook geschikt voor
aquarel potloden. Fijn om cadeau te doen of als cadeautje
voor jezelf. Vanuit zachtheid, kracht en oprechtheid begeleiden deze 12 krachtdieren jou om volop en authentiek in
het leven te staan. Ieder dier heeft haar eigen, specifieke
boodschap die jij op dat moment nodig hebt.
Krachtdieren zijn dieren die je helpen om een bepaalde
kwaliteit of kracht in jezelf naar boven te halen. Door ze
in te kleuren maak je contact met de kracht of kwaliteit
van dit bijzondere dier.
Meditatief kleuren helpt om even niet na te denken over
wat je doet, waardoor je verbinding kunt maken met je
onderbewustzijn. Hierdoor kun je soms letterlijk een
boodschap doorkrijgen over datgene wat op dat moment
speelt in je leven.

review
“Ik heb dit kleurblok gekocht voor kinderen die
op bezoek komen en dat was een schot in de
roos. Maar ook voor mezelf vind ik het heel fijn
om te kleuren. Lekker ontspannend muziekje
op en ik ga dan helemaal op in het kleuren.
Na afloop voelt het zelfs een beetje alsof ik
heb gemediteerd. Echt een aanrader!” – Marit

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
via de bijgevoegde antwoordkaart
of per mail info@boekengilde.nl
Genre: kinderboek
ISBN: 978-94-6323-588-4
Verschenen: maart 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 15,Boekhandelskorting: 20%
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Kapitein
Walther Boer en
het galaconcert

albert
van der
schoot

Bij het galaconcert op 5 januari 1937, ter gelegenheid van
het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, gaf de
Nederlandse regering het Residentie Orkest de opdracht
het gehate Horst Wessellied te spelen, het partijlied van
de nazi’s. Dirigent Peter van Anrooy weigerde het lied te
dirigeren en kapitein Walther Boer nam zijn taak over.
De Duitse familieleden van Juliana en Bernhard brachten
de Hitlergroet. Maar waarom gaf de Nederlandse regering
deze opdracht? Ze ging daarmee lijnrecht in tegen haar eigen
nota, waarin ze verklaard had dat alléén het Wilhelmus zou
worden gespeeld. Loe de Jong verzwijgt deze nota in Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
zodat hij de ommezwaai van de regering ook niet hoeft te
verklaren. Het werd hoog tijd om uit te zoeken wat er precies
gebeurd is.

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

Albert van der Schoot is musicoloog en filosoof, doceerde aan
de universiteiten van Amsterdam en van Antwerpen, en aan de
hogeschool voor de kunsten ArtEZ. Het afgelopen jaar zocht hij
in de archieven uit wat er achter de schermen gebeurde bij het
galaconcert.

review
“Op basis van uitgebreid archiefonderzoek
wordt kort het leven van Walther Boer geschetst. Daarna wordt minutieus nagegaan wat
er voorafging aan het besluit het nazilied
alsnog aan het programma toe te voegen.
Vooral de rol van Wilhelmina en Bernhard komt
ter sprake.” – NBD Biblion, J. van Bree

Genre: historie
ISBN: 978-94-6323-602-7
Verschenen: maart 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 12,50 (CB)
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Een wolf in
schaapskleren

sjon
ramooi
Sjon Rámooi is een veelzijdige man.
Hij is 55, alleenstaand en heeft vier kinderen. In zijn
vrije tijd leest en schrijft hij boeken, kookt, reist naar
verre landen en wandelt veel in de natuur. In Een wolf
in schaapskleren schrijft hij over de verwoestende
effecten van uithuwelijking, over het leven met een
complexe Post Traumatische Stress Stoornis en over
de misstanden in Nederland op het gebied van
jeugdzorg. Maar bovenal is het een hartverscheurend
– waargebeurd – levensverhaal dat je hogelijk laat
verbazen én zinderend laat huiveren.

Layla, een jong Marokkaans meisje opgegroeid in Spanje,
weigert een gedwongen huwelijk. Haar vader brengt haar
naar Tanger bij haar oma, waar ze twee jaar lang op gruwelijke
wijze door drie ooms wordt misbruikt. Pogingen om weg te
lopen mislukken. Met steun van haar oma vlucht ze
uiteindelijk naar Spanje en belandt ze in Malaga.
Het losbandige leven daar bevalt haar goed. Ze wordt
verliefd en samen met haar geliefde vertrekt ze naar
Amsterdam. Overdag bouwt ze een carrière op, ’s nachts
leeft ze erop los.
Twee jaar later wordt bij haar hiv ontdekt. De ziekte sloopt
haar, maar ze vecht zich erdoorheen. Na een onstuimig
liefdesleven ontmoet ze Michael, vader van twee kinderen.
Ze trouwen en krijgen een dochter. Al snel wordt het leven
van het gezin één grote nachtmerrie. De traumatische
ervaringen uit haar jonge leven maken het voor Layla
onmogelijk om een stabiel leven op te bouwen, met alle
gevolgen van dien. Het einde is verrassend...

review
“Rámooi heeft een prettige literaire schrijfstijl
en met zowel lichte als donkere humor
beschrijft hij de meest heftige onderwerpen.
Een heftig, waargebeurd verhaal, opgetekend
in fictie. Leest als een thriller.”
- NBD Biblion, S. Koops

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.
Genre: literaire thriller
ISBN: 978-94-6323-341-5
Verschenen: september 2018
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 12,50 (CB)
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Jorie van den Heuvel (1968) is luisterspecialist,
vertrouwenspersoon en zelfvertrouwen-coach. Op zoek
naar nieuwe inzichten ging zij met honderd mensen in
gesprek. Zo verwezenlijkte ze een van haar dromen.
Bepakt met levensverhalen en wijsheden vervolgde zij
haar professionele pad. In ‘het huis van zelfvertrouwen’
luistert ze naar wie het nodig heeft. Zij helpt mensen om
weer met een veilig gevoel en vol vertrouwen zichzelf
te kunnen zijn: op het werk en in het dagelijks leven.

jorie
van den
heuvel

IoO
koppen koffie
Waar put je meer inspiratie uit dan uit de persoonlijke
verhalen van 100 mensen? Wanneer nemen we eigenlijk
nog de tijd om zonder oordeel te luisteren naar elkaar?
Wat weten we van elkaar? Jorie startte met ‘100 koppen
koffie’ om inspiratie op te doen en te horen hoe anderen
in haar omgeving keuzes maken, het leven beleven en
situaties overwinnen.
Met minimaal twee uur aandacht, en een kop koffie erbij,
luisterde ze naar 100 mensen. In elk kopkoffiegesprek
spraken ze over het leven: over keuzes, pijn, geluk, werk,
ondernemerschap, liefde, vriendschap, gezondheid, over
wat dan ook. Ze haalde 100 verhalen op bij familie, vrienden, collega’s, de kapster, de parketteur, de osteopaat,
de boetiek-eigenaresse en de yogalerares.

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
via de bijgevoegde antwoordkaart
of per mail info@boekengilde.nl

review
“Een niet alledaags boek met een toegankelijke
schrijfstijl. Na het lezen van één verhaal smaakt
het naar meer!” - Dagblad de Limburger,
Marcel de Veen

Genre: verhalen bundel
ISBN: 978-90-9031-629-1
Verschenen: augustus 2019
Verkrijgbaar: hardcover
Prijs: € 24,95
Boekhandelskorting: 20%

15

In Cirkels
Wat hebben de dood van de dochter van een prominent
Eerste Kamerlid en een rechter met elkaar te maken?

agnes
bazuin

Anna Wijsman, een jonge veelbelovende rechter, krijgt
ongewild de sleutel in handen en belandt in een
zenuwslopend kat-en-muis-spel. Behoudt Anna het
overzicht in haar zoektocht naar de waarheid of blijven
haar gedachten in cirkels draaien? Kan ze zichzelf
vertrouwen en lukt het haar om haar zoektocht tot een
goed einde te brengen?
In Cirkels is niet alleen een spannend verhaal maar
gaat ook over de innerlijke strijd van de hoofdpersoon.
Durft Anna haar grenzen te verleggen, zich over te geven
aan haar gevoelens en is ze in staat om voor zichzelf
te kiezen?

bestellen
Agnes Bazuin (1974) beleeft veel plezier aan schrijven.
Verder sport ze veel en fanatiek, maakt ze graag lange
wandelingen en geniet ze, samen met haar familie en
vrienden, van het goede leven. Een tijd geleden ontstond
het idee om iets met haar ‘’plezier’’ te doen. Ze besloot een
thriller te schrijven. De inspiratie voor In Cirkels komt deels
uit haar eigen leven, brainwaves tijdens het sporten en
wandelen en uit een gezonde portie verbeeldingskracht.

Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
via de bijgevoegde antwoordkaart
of per mail info@boekengilde.nl

review
”Wat een heerlijk boek om helemaal in op te
gaan! Spannend tot op het eind, met een
verrassende ontknoping. Genoten van het
verhaal, dat heel helder is geschreven. Kan het
iedereen aanraden.” - Ernst47

Genre: thriller
ISBN: 978-94-6323-383-5
Verschenen: november 2018
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 15,95
Boekhandelskorting: 20%
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Psycholoog en coach Lennart Klipp (1975), bekend van de
Net5 reality-docu ‘Iris en de 12 dates’, vraagt zich af of
zoeken naar geluk altijd gelukkig maakt en ontdekte dat
ongelukkig zijn en ineffectiviteit bij het leven horen, net
zoals geluk en succes. Het leven bestaat volgens hem uit
loslaten en verbinden en meer ruimte en begrip creëren
voor de worsteling in het leven.

lennart
kliPp

Effectief
aanmodderen
Wat doe je als het tegenzit? Dat is dé vraag die elk
zelfhulpboek probeert te beantwoorden. Mindfulness,
in je kracht gaan staan, omdenken en je eigen succes of
geluk maken, zijn zomaar een aantal van de oplossingen
die deze boeken bieden. Ze laten je geloven dat last en
gedoe er niet hoeven te zijn. Als je maar aan jezelf werkt,
de uitdaging aangaat en vooral niet bij de pakken neerzit.
Maar wat doe je als dat allemaal niet lukt?
Het antwoord is even simpel als confronterend: we hebben
om te gaan met onze last. Omgaan met last is ermee leren
leven en vooral: ermee aanmodderen. Dat is ingewikkeld,
vervelend en zwaar. Er zit bovendien een taboe op, in deze
tijd waarin vooral succes en geluk centraal staan. Toch is
aanmodderen iets heel natuurlijks en het leidt, als we het
aangaan, paradoxaal genoeg tot nieuwe energie en
motivatie. Dit boek laat je zien hoe dat werkt.

bestellen
Dit boek is te bestellen via het Centraal Boekhuis.

review
“Een boek over het leven. Over hoe je omgaat
daarmee. Ik vind het een verademing in een
wereld waarin elke auteur roept dat je in 5
stappen gelukkig kan worden, in 3 stappen
leiderschap kunt tonen. Dit boek gaat in op
hoe je leert accepteren dat het soms gewoon
niet tof is en hoe je daar verder mee om kunt
gaan.” - Tica70

Genre: psychologie
ISBN: 978-90-8181-433-1
Verschenen: juni 2018
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 20,00 (CB)
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leven vanuit
verzet

jose
bosma
De in 1950 in de Amsterdamse “Jordaan” geboren en getogen
José Bosma schreef haar levensverhaal op.
Met haar boek laat ze zien hoe trauma’s, in haar geval vanuit
de Tweede Wereldoorlog, van generatie op generatie worden
doorgegeven.

Vanaf 1945 heerst er vrede in Nederland, maar bij veel
gezinnen thuis duurt de oorlog nog altijd voort. Wanneer
José, geboren en getogen in de Amsterdamse Jordaan,
de nalatenschap van haar vader ontvangt, krijgt ze het
akelige gevoel dat ze haar eigen vader niet goed genoeg
kende. Wat had hij allemaal meegemaakt om zo zwijgzaam
en verbitterd te zijn? Waarom mishandelde hij haar zo
erg? Kwam dit gedrag voort uit wat hij had meegemaakt
tijdens de Tweede Wereldoorlog? Zoals zovelen sprak hij
daar nooit over. Ook niet over zijn bijdrage aan het verzet.
Dit zwijgen had grote gevolgen voor de relatie tussen
vader en dochter. Ze begreep hem niet en werd steeds
rebelser. Zij kwam in verzet tegen de resonantie van
deze oorlog die niet de hare was. Leven vanuit verzet
laat zien hoe trauma’s van generatie op generatie
worden doorgegeven.

bestellen
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
via de bijgevoegde antwoordkaart
of per mail info@boekengilde.nl

review
”Wat een prachtig boek en tegelijkertijd: wat
een heftig verhaal. Mooi om te lezen hoe José
haar mildheid heeft kunnen behouden of terug
kunnen vinden. Echt een aanrader om te lezen.
Leest makkelijk weg, alsof je er zelf bij bent.”
- Mstolker

Genre: waargebeurd verhaal
ISBN: 978-94-6323-733-8
Verschenen: heruitgave augustus 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 17,95
Boekhandelskorting: 20%
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evelien otto

olivia wong

floor van lier

Dit boek is te bestellen
via het Centraal Boekhuis.

Dit boek is te bestellen
via het Centraal Boekhuis.

Dit boek is te bestellen
via het Centraal Boekhuis.

Genre: roman
ISBN: 9789463234887
Verschenen: 21 februari 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 20,-

Genre: kookboek
ISBN: 9789463233828
Verschenen: 6 december 2018
Verkrijgbaar: hardcover
Prijs: € 24,99

Genre: psychologie
ISBN: 9789463234009
Verschenen: 20 maart 2019
Verkrijgbaar: hardcover
Prijs: € 21,90

robert en
monique lentelink

Genre: kinderboek
ISBN: 9789463233798
Verschenen: 12 december 2018
Verkrijgbaar: hardcover
Prijs: € 15,90
Boekhandelskorting: 20%

Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
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%

jurgen bulterman

robin stevens

Dit boek is te bestellen
via het Centraal Boekhuis.

Dit boek is te bestellen
via het Centraal Boekhuis.

Genre: thriller
ISBN: 9789463234566
Verschenen: 4 februari 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 21,50

Genre: psychologie
ISBN: 9789463232753
Verschenen: 23 november 2017
Verkrijgbaar: hardcover
Prijs: € 14,95

Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
per mail info@boekengilde.nl.

zomer
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mirjam spitholt

thea van dijk
Dit boek is te bestellen bij BoekenGilde
per mail info@boekengilde.nl.
Genre: roman
ISBN: 9789463236881
Verschenen: juni 2019
Verkrijgbaar: softcover
Prijs: € 19,25
Boekhandelskorting: 20%

Onze eerste editie van BINDT MGZN stond
boordevol prachtige uitgaves. U kunt deze
zomereditie eenvoudig nabestellen.
Stuur een mailtje naar: info@boekengilde.nl
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We hopen dat je enthousiast bent geworden na het
zien van onze selectie van titels die in eigen beheer via
BoekenGilde zijn uitgegeven. Je ontvangt ons BNDT
MGZN elk kwartaal. 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.

ENTHOUSIAST?
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

Postbus 40100

Auke Vleerstraat 145

7504 RC Enschede

7547 PH Enschede

053 - 303 20 80

boekengilde.nl

