Tijd van de aarde
Elisabeth Vreede
Vertaald door Willem Hendriks
Met illustraties van Brigitte Beck

bij
astrologische begrippen uit, en voert zij ons naar de dieper gelegen achtergrond en betekenis van de hemelverschijnselen.
Ook zonder wiskundige en astronomische voorkennis kan de lezer de achterliggende spirituele gedachtegang volgen.
e
in Leiden.
Na haar afstuderen vertrok ze naar Berlijn om aan haar dissertatie te werken. Hier leerde zij Rudolf Steiner persoonlijk kennen en
werd ze zijn gesprekspartner. Van 1927 tot 1930 schreef zij elke maand een astronomische brief. Deze brieven zijn gebundeld en
vormen de basis voor haar werk.

ISBN 9789082143485

Prijs: € 45,00
Gebonden met leeslint
NUR 743
Uitgeverij Nachtwind
Reeds verschenen,
nog niet aangeboden

Family Survival Planner 2021
Kalender met stickers & tricks voor ouders & kids

De Family Survival Planner 2021 brengt alle agenda’s samen. In één oogopslag
overzicht over je dagelijks leven. Voor vaders, moeders, co-ouders, bonus-moeders,
oppas-opa’s en kids van alle leeftijden.
Voortaan boek je je vakantie met vroegboekkorting, zit je nooit meer zonder oppas,
bestel je als eerste je Lowland-tickets (Concertgebouw mag ook) en loopt er zelden
nog iets in de soep…. Met de planner in de keuken (of op de wc). Wel invullen en
stickers plakken! Dan wordt het een gezinskroniek om altijd te bewaren.
- Met Nederlandse en Belgische schoolvakanties
- Met zo’n 1000 stickers
- Met 5 bonusmaanden (van augustus 2020 tot en met december 2020)

ISBN 9789082633566
Prijs: € 19,95
Paperback / ringband
NUR 014
Uitgeverij Thoeris

Verschijnt 31 maart 2021

Het boek over trouwen
Marit Smit

De ultieme gids voor eigenzinnige bruiloften.
Je vindt oneindig veel inspiratie voor het organiseren van een bruiloft die bij jullie past.
Het eerste boek van de succesvolle trouwblog Girlsofhonour.nl!
In Het boek over trouwen – De ultieme gids voor eigenzinnige bruiloften vind je oneindig veel inspiratie voor het organiseren van
een bruiloft die bij jullie past. Als trouwblogger (Girlsofhonour.nl) en trouwfotograaf (Anouk Fotografeert) weten zussen
Marit en Anouk als geen ander wat er allemaal bij komt kijken. Naast inspiratie staat het boek vol met handige tips, een checklist,
notitiepagina's, de favoriete leveranciers van Marit en nog veel meer. Dit alles is verpakt in een prachtig dik boek (182 pagina's)
met harde kaft.

ISBN 9789083027302

Prijs: € 24,95
Gebonden
NUR 420
Uitgeverij Mediawater
Reeds verschenen,
nog niet aangeboden
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