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Op eigen benen
Voor u ligt de eerste aanbieding van de zelfstandige uitgeverij Zilt.
Per 1 januari 2022 maakt Zilt geen deel meer uit van uitgeefhuis
Royal Jongbloed, maar gaat zij als het ware het ‘ouderlijk
uitgeefhuis’ verlaten om zelfstandig verder te gaan.
Uitgeverij Zilt is ruim twee jaar geleden opgericht door Royal
Jongbloed, om met relevante uitgaven in te kunnen spelen op de
trend dat steeds meer mensen buiten de kerk naar zingeving
zoeken. In deze afgelopen twee jaar heeft Zilt zich ontwikkeld tot
een uitgeverij met een geheel eigen karakter en eigen doelgroep.
Daarom is een logische vervolgstap dat Zilt het ‘ouderlijk huis’
verlaat en als zelfstandige uitgeverij verdergaat. Met mij als
eigenaar/uitgever.
In het komende voorjaar gaan we fris van start met wandelen en
pelgrimage. Beide activiteiten zijn bij uitstek geschikt om het
hoofd leeg te maken óf om een goed gesprek te voeren. En, niet
onbelangrijk: corona-proof!
Als je de diagnose kanker krijgt, staat alles op z'n kop. Je werk kan
dan een bron van zingeving en een ankerpunt zijn om je aan vast
te houden. Twee vrouwen die het zelf meemaakten, schreven er
een boek over.
Ik wens u veel leesplezier. En wanneer u tips, adviezen, vragen of
opmerkingen heeft, laat u het mij dan weten? De website en
socials van Zilt blijven gewoon actief. Voor info over verkoop en
dergelijke, zie achter in deze brochure.
Jeanet Hamstra,
uitgever Zilt
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Pelgrimage is zeer populair
Wat motiveert mensen om anno 2022 op pad te gaan?
 Samenwerking met magazine

Vroeger was pelgrimeren voornamelijk een religieus gebeuren.
Pelgrims gingen op stap om te bidden, een heilige te vereren,

Volzin
 Samenwerking met de websites
kloosterkracht.nl en reliwerk.nl
	Samenwerking met het

boete te doen, vergeving te vragen. Maar pelgrimeren verandert.
Anno 2022 kan pelgrimeren ook een niet-religieuze betekenis
hebben. Elke pelgrim vult het begrip pelgrimeren anders in.

Nederlands Genootschap

Naast religieuze hebben pelgrims sportieve en sociale

van Sint Jacob

motieven: vriendschapsbanden aanhalen, cultuurhistorische

 Persbericht
 Social mediacampagne
 Events in klooster Huissen

interesses, genieten van landschap en natuur. Maar heel veel
pelgrims willen in deze soms hectische samenleving ook alles op
een rijtje zetten, achteruit- en vooruitkijken, onderzoeken wat
belangrijk is in hun eigen leven, in het samenleven met de
anderen, in hun relatie met – of de zoektocht naar – de Andere.
Veel pelgrims dragen in hun rugzak ook wat mee om te

Zoek de
stilte op

verwerken: rouwprocessen, relatieproblemen, etc. Door
afstand te nemen van de dagelijkse situatie hopen ze op een
vernieuwde blik op het leven.
Pelgrimeren is populair. Uitgeverij Zilt en het magazine Volzin
willen graag samen met een aantal partners deze belangstelling,
en dan met name nieuwe ontwikkelingen binnen de wereld van
pelgrimage, in kaart gaan brengen voor een breed publiek in
Nederland én Vlaanderen. In het boek Moderne pelgrims
worden mensen geïnterviewd over hun pelgrimage. Een deel
van deze interviews zal ook geplaatst worden in Volzin. Rondom
het boek zal een aantal activiteiten (studiedagen, bijeenkomsten,
masterclasses, etc.) worden georganiseerd.

Met medewerking van prof.dr. Frits de Lange, auteur van o.a.
Heilige onrust.
9 789493 198234

Antwoord op
levensvragen

Mei 2022
ISBN 978 94 93198 23 4
NUR 728
14x21 cm
Paperback
Ca. 176 pagina’s
€ 20,99
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ISBN e-book 978 94 93198 24 1
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Villa Grafica

Werk belangrijk bij kanker
Hoe geef je ondanks je ziekte zin en invulling aan het leven
 Persbericht

Wanneer je de diagnose kanker krijgt, raakt dit je in de kern van

 Presentatie op Nationale Kanker

je bestaan.

en Werk Dag (15 maart 2022)
 Aandacht en interview bij IPH
(Institute for Positive Health)

In Kanker en werk vertellen Helma Huysmans en Edith Idoe hoe
belangrijk het kan zijn om verbinding te houden met je werk. Het
kan je het gevoel geven dat je nog steeds nuttig kunt zijn, je even
afleiden van je ziekte en je ook het gevoel van controle geven.

 Ondersteuning door het brede
netwerk van de auteurs en hun
organisaties
 Social mediacampagne
 Samenwerking met bekende

In het boek zijn de blogs te lezen die Helma schreef tijdens
haar ziekteperiode. Zij wilde tijdens en na haar behandelingen
zinvol vorm blijven geven aan haar werk. Dit is gelukt, met
ondersteuning van coach en ervaringsdeskundige Edith.
Verder wordt vanuit de verschillende fasen van het ziekteproces
beschreven wat het ziekzijn met jou kan doen en worden

organisaties als Pink Ribbon,

handvatten aangereikt waarmee je zoveel mogelijk regie kan

KWF etc.

behouden. Je krijgt op een toegankelijke manier informatie over
veel thema’s: angst, de dood dichtbij, wat doet de behandeling
met mij? De korte- en langetermijngevolgen. De invloed vanuit je
omgeving, werken tijdens je behandeling, wat kan ik zelf doen?
Fysieke en mentale balans en positieve gezondheid, herkenning

HELMA HUYSMANS-VAN ATTEVELD kreeg in

en erkenning, bewuste keuzes maken en toekomstperspectief.

2015 de diagnose borstkanker. Na

Een onmisbaar boek voor iedereen die met kanker te maken krijgt.

behandeling herstelde ze. Zij vertelt haar
persoonlijke verhaal hoe eigen regie en de
juiste ondersteuning in werkbehoud het
werken binnen handbereik heeft gehouden.

EDITH IDOE-STAP kreeg in 2000 de
diagnose slokdarmkanker met
overlevingskans van 10 %. Na haar herstel
heeft zij in 2005 Stap.nu opgericht, een

Helma Huysmans-van Atteveld

9 789493 198210

organisatie met een landelijke dekking,

Maart 2022
ISBN 978 94 93198 21 0
NUR 728
14x21 cm
Paperback
Ca. 176 pagina’s
€ 20,99

gespecialiseerd in het begeleiden van het
proces kanker en werk. Stap.nu heeft
inmiddels vele cliënten begeleid in hun
persoonlijk proces in zingeving en behoud
van werk.
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Edith Idoe-Stap
ISBN e-book 978 94 93198 22 7
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Villa Grafica

Prachtige wandelgesprekken
Dit boek inspireert je om onderweg én in gesprek te gaan
 Persbericht

Beroepswandelaar Hella van der Wijst hoeft bijna nooit meer uit te

 Auteur is beschikbaar voor

leggen waarom ze zo van wandelen houdt. De coronapandemie
heeft heel Holland aan het wandelen gebracht.

interviews
 Social mediacampagne
 Aandacht in Wandel.nl en Plus
Magazine en andere media
 Aandacht via het uitgebreide
netwerk van de auteur
 Auteur heeft nieuw concept

Sterker: ‘Wandelen is het nieuwe stoer’, zoals acteur Daniël
Boissevain aan Hella bekent.
Met de (her)ontdekking van wandelen heeft ook ‘het
wandelgesprek’ een vlucht genomen. De buitenlucht, geen directe
confrontatie en de ruimte voor gedachtes die nog niet af zijn,
zorgen als vanzelf voor een ander gesprek. Zoals Hella die jarenlang
voerde in KRO De Wandeling en Het gevoel van de Vierdaagse en

bij het boek ontwikkeld:

nog maandelijks heeft voor Plus Magazine en Wandel.nl. Met

De Wandellezing

bekende en minder bekende Nederlanders verkent ze de natuur en
legt ze hun bijzondere levensverhalen vast. Petra deelt met Hella

‘Al wandelend pluk ik de
ideeën uit de lucht.’
Myrna Goossen

hoe het zover kwam dat haar echtgenoot eerst hun zoon en daarna
zichzelf van het leven beroofde. Met waddenschilder Geurt Busser
struint Hella over het drooggevallen Wad dat hem onder alle
omstandigheden ontroert. Mart vertelt op het blotevoetenpad over
haar veel te jong overleden dochter Roos. Oud-minister Bruno
Bruins wandelde zich weer gezond nadat hij aan het begin van de
coronacrisis instortte en zanger Tim Knol wandelde er dertig kilo af!

HELLA VAN DER WIJST
is een veelzijdige

Behalve wandel- en levensverhalen bevat Wandelen met Hella ook

mediavrouw. Ze is

natuurcolumns, wandelroutes, wandelwijsheden en -weetjes. Én

bekend van radio en tv

deze keer wordt Hella zelf (wandelend) geïnterviewd.

en ze schrijft o.a. voor
Plus Magazine en
Wandel.nl. In 2019
schreef ze het boek
TROOST als je iemand
9 789493 198272

mist en eind 2020 kwam

Mei 2022
ISBN 978 94 93198 27 2
NUR 728
14x21 cm
Paperback
Ca. 176 pagina’s
€ 20,99

De kracht van SAMEN uit.
In 2006 verscheen haar
eerste wandelboek:
Hella’s voetsporen (meer
dan 6000 verkocht).
foto: Wim Roefs
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ISBN e-book 978 94 93198 28 9
Prijs e-book € 12,50
Omslagontwerp: Villa Grafica
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Eerder verschenen bij Uitgeverij Zilt
Ontdek hoe jĳ
communiceert

Nog steeds
actueel

Wat wĳ zelf kunnen
doen? Plant een boom!

Adressen
UITGEVERIJ ZILT

VERTEGENWOORDIGING NL EN BELGIË

Winsumertrekpad 2

Ef & Ef Media

9959 PA Onderdendam
I

www.uitgeverijzilt.nl

Paul Impens

@uitgeverijzilt

E

paul@efenefmedia.nl

/uitgeverijzilt

T

06 291 082 94

@uitgeverijzilt

2021

Ronald Rhebergen

Winnen of verbinden
9789493198005
(paperback) € 20,99
9789493198043 (e-book)
€ 12,50

De kracht van SAMEN
(3e druk) 9789493198067
(paperback) € 22,99
9789493198098 (e-book)
€ 15

Bladgoud (2e druk)
9789493198081
(paperback) € 20,99
9789493198104 (e-book)
€ 12,50

Getipt door
dagblad Trouw

Veel ne en bruikbare
tips

Voor vrouwen die
weer willen vlammen

Leven in de
natuur

Rust Ritme Ruimte
9789493198074
(paperback) € 20
9789493198111 (e-book)
€ 12,50

Minder plastic
9789493198012
(paperback) € 20
9789493198128 (e-book)
€ 12,50

Vlam!
9789493198029
(paperback) € 20
9789493198050 (e-book)
€ 12,50

Moedertje Groen
9789493198166
(paperback) € 21,99
9789493198173 (e-book)
€ 12,50

Landschapsfoto’s

Nieuwe wegen

Praktisch invulboek

V E R S T I L L I N G
met je gezicht in het licht
Bas Meelker

Geest
Frans Croonen

kracht
- Zingeving en spiritualiteit in het Nederland van nu -

Verstilling
Geestkracht
9789493198189 (gebonden) 9789493198142
€ 39,99
(paperback) € 21,99
9789493198159 (e-book)
€ 12,50

Mijn Rouwreis
9789493198135 (gebonden)
€ 29,99
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UITGEVER

E

ronald@efenefmedia.nl

MARKETING / PROMOTIE

T

06 224 247 90

Jeanet Hamstra

Inspiratieboek

Veerkracht als
leerkracht
9789493198197
(paperback) € 22,99
9789493198203 (e-book)
€ 12,50

E

jeanet.hamstra@uitgeverijzilt.nl

T

06 823 187 80

LEVERING VIA CB

WWW.UITGEVERIJZILT.NL
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