
3x wonen

Hoe je een nieuwbouw-
woning sfeervol krijgt, lees 
je in dit handboek van 
Marije Duijn. Een must-
read met allerlei praktische 
oplossingen, duurzame  
tips en adviezen. Het 
Nieuwbouw Handboek 
van Marije Duijn ! 23,95 
(via studioyellowblock.com 
of bol.com).

Hou je meer van robuust en 
landelijk? Dan is dit boek iets 
voor jou. Na de succesvolle 
eerste editie kun je nu bin-
nenkijken in nog meer lande-
lijke interieurs in binnen- en 
buitenland. A way of living 2, 
Binnenkijken in landelijke 
huizen ! 34,99 (Uitgeverij 
Lannoo, lokale boekhandel of 
bruna.nl).

Thuis op reis: in dit boek staan 
20 interieurs met ingrediënten 
uit de hele wereld. Lekker, zo’n 
snufje buitenlandse pit voor je 
huis! Homes for Nomads (met 
teksten in het Engels, Frans en 
Nederlands) van Thijs 
Demeulemeester en Jan 
Verlinde ! 39,99 (Uitgeverij 
Lannoo, lokale boekhandel of 
bol.com).

Kaneelsterren 
koekjes & meer

Winteren van Katherine May ! 21,99 (Uitgeverij Nieuw 
Amsterdam, lokale boekhandel of bruna.nl).

Boeken at Home
Yes! De feestmaand is aangebroken. Tijd voor extra sfeer in huis én eindeloos lezen. 
Wij maakten een fijne boekenselectie voor bij de boom (of eronder als cadeau).  Noorderlicht

Het poollicht betovert de bossen, laat walvissen zingen en vult de harten van de mensen.  

In dit nieuwe prentenboek komen jong en oud, groot en klein verwonderd samen.  

Dus kind op schoot, dekentje erbij en genieten van de unieke illustraties van Yuval Zommer.

Het licht dat door het donker danst van Yuval Zommer ! 15,95 (Uitgeverij Christofoor, lokale boekhandel of bruna.nl).

Dit boek gaat over het omarmen 
van donkere, winterse periodes in 
je leven. Periodes waarin verlies, 
ziekte of zorgen de kop opsteken. 
Want ja, die horen erbij. Zoals in 
de natuur elk seizoen erbij hoort. 
‘Winteren’ gaat over dit proces 
leren herkennen, begrijpen en 
zelfs koesteren. Eindelijk is deze 
bestseller en boekhandelsfavoriet 
in Engeland en Amerika nu 
vertaald in het Nederlands.

Terug naar de natuur
‘Dus jij hebt zin om te wandelen? Dat 
begrijpen wij als geen ander. In 2020 zijn wij, 
Eva en Nicola, Backtonature-hikes gestart. 
We nemen stadsmensen mee terug de natuur 
in. Waarom? Omdat wandelen in Nederland 
niet alleen verschrikkelijk mooi is, maar ook 
omdat wandelen in de natuur retegoed is 
voor je gezondheid’. Zo begint dit boek. Het 
zijn wandelingen met een extraatje: een hike 
in combinatie met een verkoelende duik 
in zee, een waarbij je brandnetels plukt of 
met winterkamperen in Nederland. Met pit 
geschreven en met goed sfeerbeeld. 
Back to nature! van Eva Spigt & Nicola Dow ! 20,99 
(uitgeverij Unieboek Het Spectrum,  
lokale boekhandel of bol.com).

Op haar blog (met momenteel zo’n 
1,5 unieke bezoekers per maand) en 
sociale media deelt Laura van Laura’s 
Bakery dagelijks heerlijke recepten. 
Nu is er haar langverwachte, nieuwe 
boek met ruim 80 bakideeën voor alle 
feestdagen van het jaar: van Pasen 
en moederdag tot kerst en oud & 
nieuw. Champagne tulband, rendier 
hazelnoot brownies, kaneelsterren 
koekjes… de keuken wordt jouw 
domein deze feestdagen!

Na het enorme succes van De acht 

bergen keert Paolo Cognetti terug 

naar de Italiaanse Alpen. Wie willen 

we zijn? Waar horen we thuis? Hoe 

vind je geluk? Hij verpakt de vragen 

in het liefdesverhaal van Fausto 

en Silvia. Die ontmoeten elkaar in 

het bergdorp Fontana Fredda. Hij is 

schrijver, zij kunstenaar en allebei zijn ze 

op zoek naar een nieuw bestaan.

LIEFSDESVERHAAL

  Waar
hoor je thuis?Dit is een ontroerend boek 

over een meisje dat dapper 
doet wat ze denkt dat van 
haar verwacht wordt. Een 
verhaal over ouders en 
kinderen, over verdriet 
dat maar niet lijkt te willen 
overgaan, over de zoektocht 
naar alle soorten beter. 
En over liefde, en wat dat 
eigenlijk echt is. Of zou 
moeten zijn. De bejubelde 
auteur Griet op de Beeck 

schreef meerdere romans, nu is er dit boek voor jonge 
lezers en voor mensen die wel eens in het hoofd van een 
negenjarige willen wonen.

Jij mag alles zijn van Griet Op de Beeck ! 16,99 (lokale 
boekhandel of bol.com).

Een nieuwe
Griet Op de Beeck

Van landelijk tot exotisch: een boek voor elke woonstijl.

Het Laura’s Bakery Feestdagen Bakboek 
van Laura Kieft ! 24,99 (Forte Uitgevers, lokale boekhandel of bol.com).

Elegante ode aan het terugtrekken

Het geluk van de wolf van Paolo Cognetti ! 21,99  
(lokale boekhandel of bol.com).
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