
Boeken	  Magazine	  enthousiast	  ontvangen	  
	  
	  
Een	  kleine	  greep	  uit	  de	  vele	  reacties:	  
	  
	  
‘Een	  grote	  aanwinst	  op	  de	  Vlaams/Nederlandse	  tijdschriftenmarkt.’	  
Herman	  Brusselmans	  
	  

‘Boeken	  Magazine	  verwent	  Vlaamse	  boekenliefhebbers.	  Heel	  veel	  leesvoer	  voor	  een	  
zacht	  prijsje.’	  	  

Het	  Nieuwsblad	  

	  
‘Blij	  dat	  het	  er	  is.	  Ik	  kijk	  alvast	  uit	  naar	  nr2.’	  
Sam	  De	  Graeve	  
	  

‘Ik	  moet	  zeggen:	  het	  ziet	  er	  uitermate	  aantrekkelijk	  uit,	  dus	  mijn	  welgemeende	  
felicitaties	  met	  deze	  prestatie!’	  
Christophe	  Vekeman	  
	  
‘Het	  magazine	  ziet	  er	  mooi	  uit:	  rustige,	  uitnodigende	  layout.	  Lekker	  dik.	  En	  dat	  voor	  
nog	  geen	  €	  5,-‐.	  Ik	  denk	  dat	  de	  aanpak	  zeker	  een	  gat	  vult	  dat	  de	  heersende	  
boekenbijlagen	  nu	  openlaten:	  vlot	  informeren	  over	  het	  actuele	  (Vlaamse)	  aanbod.’	  
Rudy	  Vanschoonbeek	  (Uitgeverij	  Vrijdag)	  
	  
‘Well	  done!’	  
Koen	  Broos	  
	  
‘Ik	  ben	  overtuigd	  dat	  hier	  een	  plek	  voor	  is	  en	  ik	  kijk	  al	  uit	  naar	  het	  volgende	  
nummer.’	  
Bianca	  (Boekenclub	  Librorum	  Tractatus)	  
	  
‘Eindelijk……….een	  ECHT	  professioneel	  gemaakt	  boekenmagazine!’	  
Marc	  en	  Hilde	  	  
	  
‘Blij	  met	  een	  nieuw	  tijdschrift	  dat	  zich	  richt	  tot	  de	  boekenwurm.	  Met	  Griet	  op	  de	  
cover	  kon	  het	  voor	  mij	  niet	  fout.	  Bekende	  namen	  en	  leestips	  ...	  zelfs	  aandacht	  voor	  
jeugdboeken.	  Bovendien	  achterin	  het	  eerste	  hoofdstuk	  van	  een	  nieuw	  boek.	  Voor	  5	  
euro	  kan	  je	  niet	  bedrogen	  zijn	  met	  148p	  leesplezier.’	  
Lydi	  
	  
‘Een	  mooi	  magazine	  met	  juiste	  en	  toch	  niet	  elitaire	  inhoud….en	  je	  bent	  ook	  niet	  in	  de	  
val	  gelopen	  van	  dat	  boekenmagazines	  per	  se	  saai	  moeten	  zijn.	  J	  Ik	  kijk	  al	  uit	  naar	  de	  



tweede	  editie.’	  
Hansbert	  
	  	  
	  
‘We	  zijn	  er	  bijzonder	  blij	  mee.	  Laat	  dit	  nu	  net	  een	  magazine	  zijn	  waar	  we	  al	  even	  op	  
zaten	  te	  wachten.	  De	  boekenmarkt	  is	  weliswaar	  niet	  de	  gemakkelijkste,	  maar	  ik	  heb	  
er	  alle	  vertrouwen	  in	  dat	  deze	  uitgave	  gesmaakt	  zal	  worden.’	  
Standaard	  Boekhandel	  Ninove	  
	  
‘Super!’	  
Pascale	  Naessens	  
	  
‘Ik	  ben	  heel	  blij	  met	  dit	  nummer	  en	  ik	  wens	  jullie	  veel	  succes	  en	  inspiratie!’	  
Melanie	  
	  
‘Heel	  erg	  bedankt	  voor	  het	  Boekenmagazine.	  Dit	  magazine	  ontbrak	  nog	  in	  de	  
rekken!!!!’	  
Lutgart	  
	  
‘Ik	  ben	  er	  HEEL	  blij	  mee	  en	  maak	  de	  nodige	  reclame!!’	  
Greet	  (leesclub	  Zelzate)	  
	  
‘Ik	  heb	  zeer	  genoten	  van	  het	  magazine.’	  
Katrien	  
	  
‘Proficiat	  met	  het	  eerst	  nummer	  van	  een	  fantastisch	  magazine.	  Leestips,	  advies,	  
leerrijke	  interviews,…	  Het	  staat	  er	  allemaal	  in.’	  
Standaard	  Boekhandel	  Kortrijk	  
	  
	  


