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Tijdens het voorjaar heeft het aanbod misdaadromans ongetwijfeld geleden onder 

corona. De zomer en het najaar maken die achterstand goed. Er verschijnt op-

nieuw heel wat spannende lectuur. Een mooi vooruitzicht voor de geplande boe-

kenbeurzen en boekenevenementen.  

Verschenen in september 

‘De ongewenste gast’, derde thriller van Bettie Elias 

Bettie Elias is administratief en financieel directeur van een 

strategisch adviesbureau. Naast haar professionele carrière is 

zij ook auteur. Elias is vooral bekend door haar talloze 

jeugdboeken, waarvoor ze vele prijzen mocht ontvangen. Sinds 

2019 ging ze de toer van de misdaadliteratuur op met ‘Het 

tuinfeest’, waarmee ze meteen de Schaduwprijs 2020 voor 

beste thrillerdebuut binnenhaalde. 

De ongewenste gast 

Alexander is tevreden met het leven dat hij leidt samen met zijn vrouw Marte en 

hun twee kinderen. Als anesthesist heeft hij een succesvolle carrière uitgebouwd 

en hij staat op het punt een gegeerde promotie te krijgen. Naast zijn gezin heeft 

hij een kleine vriendenkring die hem na aan het hart ligt. Niemand weet echter dat 

hij een vreselijk geheim met zich meedraagt. 

Tot Brent onverwachts op het toneel verschijnt. Op een geraffineerde manier 

dringt hij binnen in de entourage van Alexander. Al snel wordt duidelijk dat hij niet 

zonder reden plots is opgedoken. Kan Alexander aan de druk van Brent weer-

staan? Onverwerkte jeugdtrauma’s komen boven water, oude wonden worden 

opengereten.  

‘De ongewenste gast’ (Uitgeverij Houtekiet) is verschenen op 29 september. 

‘Nachtstad’, nieuwe thriller van Wouter Dehairs 

Wouter (W.A.) Dehairs heeft veel watertjes doorzwommen. Hij 

was  journalist voor een Luxemburgse krant en onderzoeker aan 

de universiteit van Wenen. Nu is hij leraar en auteur. Na zijn 

debuut, 'Lockdown' in 2017 en ‘De graffittimoorden’ in 2019, 

verschijnt nu zijn derde thriller. 

Nachtstad 

De vrouw van de Brusselse minister-president is verdwenen. Op een 
fototentoonstelling in de Bozar herkent hij haar plots op een van de beelden. Het 
is de laatste foto die van haar werd gemaakt - op een plek waar ze niet had moeten 
zijn. 

Ondertussen krijgt privédetective Keller Brik de vraag om de verdwijning van een 

tienermeisje te onderzoeken. Zijn assistente, Gwen, eist de zaak op. De zoektocht 
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confronteert haar met geesten uit het verleden. Geesten die aantonen dat niets 

ooit voorbij is, vooral niet het verleden. 

‘Nachtstad’ (uitgeverij Lannoo) is eind september verschenen. 

Verschijnt in oktober 

‘De verborgen vrouw’, nieuwe thriller van Belinda Aebi 

Belinda Aebi werkte eerst als kinesitherapeute, maar leidde 

daarna een kwart eeuw lang de juwelenafdeling van het 

familiebedrijf. In 2006 begon ze te schrijven en publiceerde ze 

‘Swiss made’, de biografie van haar vader. Daarna legde ze zich 

toe op misdaadromans, die zich aanvankelijk in het Gentse 

afspeelden. Ondertussen is ze aan haar twaalfde thriller toe. 

De verborgen vrouw 

Tijdens het slopen van een oude jutefabriek worden twee skeletten gevonden 

onder de betonvloer van het garenmagazijn. Ze liggen hand in hand. Forensisch 

antropologisch onderzoek wijst uit dat ze ongeveer vijftig jaar oud zijn. 

Hoofdrechercheur Stef Michiels en specialisten van het forensisch lab slaan de 

handen in elkaar voor de identificatie. Ze komen tot de conclusie dat de twee 

mensen om het leven zijn gebracht. Beetje bij beetje krijgen de slachtoffers een 

gezicht en een verhaal, en duiken meerdere verdachten op. Het verhaal volgt de 

twee tijdslijnen. 

‘De verborgen vrouw’ (uitgeverij Hamley Books) wordt verwacht op 9 oktober. 

 ‘Van In – Episode 5’, laatste misdaadroman van Pieter Aspe 

In 2018 startte de inmiddels overleden Pieter Aspe met een 

nieuwe reeks. Commissaris Van In is nog steeds de protagonist, 

maar zijn situatie is geheel anders. Van In is met pensioen. Hij kan 

zich niet herinneren wat er met zijn geliefden is gebeurd en mist 

hen heel erg.  

 Aspe heeft Episode 5 nog kunnen afwerken voor zijn overlijden.  

Hij had tien episodes gepland, maar het vijfde deel is dus het laatste van zijn hand. 

Van In - Episode 5 

De positie van Hendrik Verdonck, een rijke en machtige industrieel uit De Panne, 

wankelt wanneer een generaties lang meegedragen familiegeheim wordt ontslui-

erd. Zijn vrouw is de klokkenluider, hun drie kinderen staan voor een raadsel met 

heel wat ontbrekende elementen. Tegelijk zijn er op verschillende locaties in het 

land schijnbaar ludieke acties die gericht zijn tegen het koningshuis. Wanneer de 

dochter van Verdonck verdwijnt, doet de familie een beroep op Van In om haar 

terug te vinden. De gepensioneerde commissaris botst op het ene mysterie na het 

andere. Een oorlogsdagboek van de vader van Verdonck zorgt onverwacht voor 

een heel andere kijk op de zaak. Wie zijn de Verdoncks écht? Wat hebben ze te 

verbergen? En wat is de rol van het koningshuis in dit hele verhaal? In de anders 

zo rustige en vredige badplaats De Panne gaan de poppen aan het dansen. Beetje 
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bij beetje legt Van In de puzzel, bijgestaan door zijn nieuwe partner in crime en 

kersverse korpschef Rein Claeys. 

‘Van In – Episode 5’ (Standaard Uitgevers/Aspe nv) verschijnt op 15 oktober. 

‘Moedermoord’, vierde thriller van Camille Jacobs. 

Camille Jacobs is een creatieve zestiger die lef en gezond 

verstand combineert met een vleugje humor. Hij was een 

zakenman met tal van bedrijven. Enkele jaren geleden besloot 

hij zijn firma’s door te geven aan de jongere generatie en begon 

thrillers te schrijven. In 2019 debuteerde hij met ‘Wraak’. 

Ondertussen is hij aan zijn vierde thriller toe.  

Moedermoord 

Dit verhaal begint bij Fons, hij werkt bij Théodore Masy in Houthalen. Fons is 

ziekelijk jaloers en neemt de woorden van mijnheer Masy letterlijk. We volgen de 

familie Jansen door de jaren heen. 

Wie is die mysterieuze tante en wie is Felix? Welke dodelijke geheimen schuilen in 

het huis in de Stationsstraat? Willem komt voor een onmogelijk dilemma te staan. 

Als er dan toch geen andere mogelijkheid is, neemt hij een besluit. 

Soms kan haat te ver gaan … Dat bewijst Willems vrouw Maria. Willem twijfelt of 

hij wel verliefd was op Maria, omdat hij dat gevoel niet kende. Kristel brengt daar 

duidelijk verandering in.  

‘Moedermoord’ (Uitgegeven via Ellimac) verschijnt midden oktober.  

‘Oude wonden’, tweede misdaadroman van Yves Peirsman 

Yves Peirsman houdt zich passioneel bezig met taal. Met zijn be-

drijf NLP Town levert hij consultancy en software voor taaltech-

nologie. Als tiener raakte hij besmet met het schrijfvirus toen hij 

genomineerd werd voor de Matilda Prijs van Uitgeverij Houte-

kiet. Met het manuscript ‘De burgemeester’ kaapte hij de Fintro 

Prijs Spannend Boek weg. Het werd als boek in oktober 2020 uit-

gebracht bij Uitgeverij Houtekiet. 

Oude wonden 

‘Vind jij dat we over andermans leven mogen beslissen?’  

Adam heeft eigenlijk wel andere dingen aan zijn hoofd wanneer een nieuwe klant 

hem met deze gewetensvraag confronteert. Moet hij wel doorgaan met zijn leven 

als escort, zeker nu zijn moeder plots is overleden? En wat betekenen de onbeant-

woorde liefdesbrieven die hij op haar zolder heeft gevonden? Kan het zijn dat ze 

tot haar dood over de identiteit van zijn vader heeft gelogen? Vastberaden gaat 

hij op zoek naar de mysterieuze afzender van de brieven en de waarheid over zijn   

verleden.   

Toch laten de woorden van de klant hem intussen niet los. Hoe vaker hij Matthias 

Lybeer ontmoet, hoe meer Adam ervan overtuigd geraakt dat de ambitieuze 
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hoogleraar een misdaad beraamt. De spanning loopt steeds hoger op, tegen het 

decor van een rivaliteit tussen professoren die het hele land in de ban houdt. 

Wat is Lybeer van plan? Wie speelt dubbel spel? Wie draait wie een rad voor de 

ogen, en waarom? En slaagt Adam erin het onheil te voorkomen? 

‘Oude wonden’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 20 oktober. 

‘De upgrade’, nieuwe thriller van Steven Van Belleghem 

Steven Van Belleghem is een veelzijdig ondernemer. Daarnaast 

is hij parttime academisch actief als professor marketing aan de 

Vlerick Business School en gastdocent aan de London Business 

School. Verder is hij een veelgevraagd internationale keynote 

spreker en tevens auteur van talrijke professionele bestsellers 

over management. In 2020 ging hij de literair misdadige toer op 

met zijn thrillerdebuut ‘Eternal’. Nu verschijnt zijn tweede futuristische thriller. 

De upgrade 

Vier jaar na haar ontslag bij X-COM leidt Romy Bell een internationale organisatie 

die toeziet op het ethische kader bij medische vooruitgang. Dankzij de indrukwek-

kende technologische evolutie sinds 2025 zijn baby’s op maat al lang geen uitzon-

dering meer. Maar bij een undercoveroperatie in een DNA-lab in Londen ontdek-

ken Romy en haar team nog meer: virussen op maat. Voor wie zijn deze virussen 

bedoeld? Waarom worden ze gemaakt? En wie zit achter dat hele idee van een 

gepersonaliseerd virus? Wanneer in Parijs de eerste dode valt, moet Romy Bell 

een strijd tegen de klok aangaan om het virus klein te krijgen en de ongekende 

doelwitten te beschermen.  

‘De upgrade‘ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 21 oktober. 

‘Schaduwen’, nieuwe Caro Westerhof van Anja Feliers 

Anja Feliers debuteerde in 2010 als thrillerauteur met het boek 

‘Verleid me’ en ondertussen verscheen haar tiende thriller 

rond psychologe Kathleen Verlinden. Het achtste deel in die 

reeks, ‘Het perfecte meisje’, werd in 2018 bekroond met de 

prijs voor de Beste Vrouwenthriller van het jaar. Daarnaast be-

gon ze ook een reeks rond het medium Caro Westerhof. Dat 

leverde ‘Wat hij mij zei‘ (2018) en ‘Huid tegen huid’ (2020) op. Met dit laatste won 

ze de titel van Beste Nederlandse Vrouwenthriller van 2020. Nu verwelkomen we 

de derde roman in de Caro Westerhofreeks. 

Schaduwen 

De zeventienjarige Raven wordt levenloos in het stadspark gevonden. Er hangt een 

zweem van mysterie rond zijn dood en al snel doen allerlei geruchten de ronde. 

Zijn beste vriend Perre is in shock en springt een dag later van de kerktoren zijn 

dood tegemoet. De politie gaat uit van een wanhoopsdaad, maar zijn moeder Emi-

lie kan niet geloven dat haar zoon zoiets zou doen. 
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Wanneer Emilie enkele weken later voor de zoveelste nacht wakker ligt, ziet ze in 

het halfduister hoe de schommel in de tuin langzaam heen en weer beweegt. Even 

denkt ze dat haar ogen een spel met haar spelen, maar niet veel later gebeuren 

een aantal onverklaarbare dingen op Perres kamer. Ze beseft al snel dat er meer 

aan de hand is. 

Bij toeval hoort Emilie het verhaal van Caro Westerhof, de jonge vrouw die contact 

kan leggen met mensen over de dood heen. Ten einde raad zoekt ze Caro op. Maar 

kan Caro de vraag die Emilies leven ondraaglijk maakt wel beantwoorden? En is 

Emilie echt in staat om de vreselijke waarheid achter Perres dood te aanvaarden?  

Schaduwen’ (Pelckmans Uitgevers) wordt verwacht op 21 oktober. 

‘Hoog spel’ nieuwe thriller van Patrick De Bruyn  

Patrick De Bruyn is geen onbekende meer. Van zijn hand verschenen dertien thril-

lers, waaronder ‘Dodelijk verlangen’ waarvoor hij de Hercule Poirotprijs kreeg. De 

Bruyn beschrijft steevast gewone mensen die door het noodlot of door hun eigen 

toedoen in een nachtmerrie belanden. ‘Het zou ook u kunnen overkomen!’ 

Hoog spel 

Amy is na jaren opnieuw aan het daten. Met John klikt het perfect. Tot hij plots 

niets meer van zich laat horen. Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. Amy is com-

pleet overstuur. Haar vriendinnen helpen haar eroverheen: een typisch geval van 

ghosting, ja toch? Geen tijd en gepieker meer aan verspillen. Zoveel is duidelijk. 

Tot de politie voor haar deur staat. Of zij Jan Vandecasteele kent… Hij wordt ver-

mist. Nee, nooit van gehoord. Maar hij lijkt wel sprekend op haar John Duchateau. 

Ja, natuurlijk staan haar berichten in zijn telefoon. Natuurlijk vinden ze haar vin-

gerafdrukken in zijn flat. Maar gedoopt in zijn bloed? En heeft Amy misschien een 

verklaring voor het fortuin dat hij recent op haar bankrekening heeft gestort? 

Heeft Amy hem vermoord? Moet zij op zoek naar de vermiste John om haar on-

schuld te bewijzen? Dan ontmoet ze iemand die haar daarbij in elk geval kan hel-

pen. Toevallig? Amy beseft dat alles nog veel ingewikkelder is dan het lijkt in deze 

onvoorspelbare, psychologische thriller die de lezer onderdompelt in de wereld 

van de nieuwe jetset, waarin de grens tussen legitiem en crimineel flinterdun is. 

‘Hoog spel’ (Pelckmans Uitgevers) verschijnt op 29 oktober.  

Kort nieuws 

• Op 14, 16 en 24 en 28 oktober komen in het programma ‘Boekenfoyer’ van Roland 

Bergeys en Leentje De Coninck op Eclips tv, Louis Van Dievel (‘Witte Oren’), Johnny 

Bollé (‘Wilde Gok’), Don Vitalski, Guy Didelez aan bod. Bart Wils vinden we in de 

rubriek 'De lezer'.  

‘Boekenfoyer’ wordt elke tweede en vierde donderdag van de maand, elke derde 

zaterdag en iedere vierde zondag rond de middag uitgezonden op Eclips tv (Telenet 

51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aanvangsuur wordt 

altijd medegedeeld op onze Facebookpagina.  

Wie de uitzending van september heeft gemist, kan die hier bekijken:  

https://youtu.be/aAOY7InW_To  

https://youtu.be/aAOY7InW_To
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• De Gouden Strop is de jaarlijkse prijs voor de spannendste, oorspronkelijk 

Nederlandstalige roman, die in 1986 in het leven werd geroepen door het 

Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. Daarnaast wordt de 

Schaduwprijs uitgereikt voor het beste thrillerdebuut. Ondertussen is deze 

wedstrijd in 2022 aan zijn 36e editie toe. De stichting Gouden Strop laat echter aan 

de Vlaamse uitgevers weten, dat hun romans niet langer kunnen deelnemen aan 

deze wedstrijd. Volgens de organisatoren is de belangstelling in Nederland voor 

deze prestigieuze prijs in zowel de media als in de boekhandel sterk afgenomen. 

Het resultaat hiervan is dat voortaan alle aandacht gericht wordt op Nederlandse 

uitgevers. Ook wordt gewezen op de asymmetrische situatie met Vlaanderen die is 

ontstaan na het verdwijnen van de Diamanten Kogel, de Vlaamse tegenhanger, 

waaraan ook Nederlandse auteurs konden deelnemen. De Hercule Poirotprijs is, als 

enige Vlaamse prijs voor misdaadliteratuur, immers alleen weggelegd voor 

Vlaamse auteurs.  

Deze maatregel is de zoveelste kaakslag voor de Vlaamse misdaadauteurs die in 

eigen land, zowel in de media als bij literaire organisaties en de Vlaamse overheid, 

absoluut niet de aandacht krijgen die ze verdienen.  

Vlaamse Gouden Stropwinnaars waren: Jef Geeraerts (1986), Bob Mendes (1993, 

1997), Johanna Spaey (2005), Bram Dehouck (2010, 2012), Jo Claes (2015) en 

Dominique Biebau (2020). De Schaduwprijs werd binnengehaald door: Bavo 

Dhooge (2003), Freddy Michiels (2004), Bram Dehouck (2010), Kevin Valgaeren 

(2012), Jan Van der Cruysse (2017) en Bettie Elias (2020). 

• De organisatie van het Nederlands Thrillerfestival (Zoetermeer) heeft vorige 

maand de longlists bekend gemaakt voor de 3 grote prijzen op het festival: De Gou-

den, Zilveren en Bronzen Vleermuis. Bij de wedstrijd zijn de auteurs en hun romans 

uitgegeven bij Vlaamse uitgeverijen, evenals vertaalde werken welkom.  

Net voor het ter perse gaan van deze nieuwsbrief kwam ons ter ore dat Toni Cop-

pers en Guido Eekhaut op de shortlist van de MAX Gouden Vleermuis voor het vol-

ledige oeuvre staan.  Op de shortlist van de Bronzen Vleermuis voor het beste de-

buut vinden we Barbara De Smedt met ‘Alleen’. De prijzen worden uitgereikt tij-

dens het Boekenfestival, dat plaatsheeft in Zoetermeer van 24 tot 31 oktober. Meer 

op: https://nederlandsthrillerfestival.nl  

• De wereldwijde Engelse rechten van ‘Scorpio’ van Hilde Vandermeeren zijn ver-

kocht aan Pushkin Press (UK). Het boek maakt deel uit van de reeks ‘Walter Pre-

sents’, boeken uitgekozen door de Italiaanse producer Walter Iuzzolino van het in-

ternationale streamingsnetwerk Walter Presents. Op 7 oktober 2021 verschijnt 

'The Scorpion’s Head' in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en 

Noord-Amerika. In maart 2022 verschijnt het boek ook bij Penguin Random House 

(USA). Laura Watkinson zorgde voor de vertaling. 

• In UHasselt (oude gevangenis – Martelarenlaan 42 te Hasselt) vindt op 3 oktober 

de 3e boekenbeurs van de Boekenbottelarij plaats met vooral Limburgse auteurs. 

Er zullen ook enkele thrillerauteurs aanwezig zijn, o.a. Jeannette Mimi Funk 

(medeorganisator), Ludo Driesen, Bettie Elias en Erik Persoons. Meer informatie 

kunt u bekomen bij: arlette.henek@gmail.com  en jeanette.funk@telenet.be. 

• Op 15 oktober 2021 wordt Hilde Vandermeeren gehuldigd als ereburger van Tor-

hout. Haar thuisstad eerde haar voordien al met onder andere de Gouden Feniks 

(2009) en de titel van Cultureel Ambassadeur van de stad (2014). 

https://nederlandsthrillerfestival.nl/
mailto:arlette.henek@gmail.com
mailto:jeanette.funk@telenet.be
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• Standaard Boekhandel en TB-gidsen organiseren een Thomas Bergwandeling in 

Leuven. ‘In de voetsporen van Thomas Berg’ vindt plaats op zaterdag 2 oktober. De 

wandeling gaat van start om 13u30 aan het kunstwerk ‘Totem’ op het Mgr Ladeu-

zeplein in Leuven. Deze gegidste kennismaking met de minder bekende plaatsen in 

Leuven uit de misdaadromans van Jo Claes duurt ongeveer 1u45 en kost 8 euro. 

Inschrijven via https://tinyurl.com/TBgidsen. (zie ook agenda) 

Agenda 

De agenda staat boordevol met 

signeersessies in het kader van 

het ‘Feest van het Boek’ 

(Standaard Boekhandel), de 

Storyland Author Days in ’t Oneindig Verhaal te Sint-Niklaas en de boekenbeurs van de 

Boekenbottelarij in Hasselt. Verder ontdekken we een lezing van Toni Coppers, een 

Thomas Bergwandeling van Jo Claes en enkele boekvoorstellingen. 

• Zaterdag 2 oktober – 11u00-12u00: Bert Bergs signeert zijn Gentse thrillers in 

Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent. 

• Zaterdag 2 oktober – 13u30-15u15: Thomas Bergwandeling van Jo Claes – 

Afspraak: Monseigneur Ladeuzeplein in Leuven. inschrijven verplicht via 

https://tinyurl.com/TBgidsen 

• Zaterdag 2 oktober – 14u00-16u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en de 

diamant van Katana’ op de Storyland Author Days in boekhandel ’t Oneindige 

Verhaal, Stationsstraat 68, 9100 Sint-Niklaas. 

• Zaterdag 2 oktober – 14u00-16u00: Tom Bergs signeert zijn boeken in Standaard 

Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout . 

• Zaterdag 2 oktober – 14u00-16u00: Chris Delaet signeert 'Het verloren meisje' op 

de Storyland Author Days in boekhandel ’t Oneindige Verhaal, Stationsstraat 68, 

9100 Sint-Niklaas. 

• Zaterdag 2 oktober – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert ‘Wilde Gok’ in 

Standaard Boekhandel, Stationsstraat 53, 9100 Sint-Niklaas. 

• Zaterdag 2 oktober – 15u00-16u30: Jo Claes signeert zijn laatste boeken in 

Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven. 

• Zondag 3 oktober – 13u00-18u00: Ludo Driesen signeert ‘De bomaanslag’ op de 

boekenbeurs van de Boekenbottelarij, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. 

• Zondag 3 oktober – 13u00-18u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en de 

diamant van Katana’ op de boekenbeurs van de Boekenbottelarij, Martelarenlaan 

42, 3500 Hasselt. 

• Zondag 3 oktober – 13u00-18u00: Jeanette Mimi Funk signeert haar boeken op 

de boekenbeurs van de Boekenbottelarij, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. 

• Zondag 3 oktober – 14u00-17u00: Bettie Elias signeert ‘De ongewenste gast’ op 

de boekenbeurs van de Boekenbottelarij, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt. 

• Zondag 3 oktober – 14u00-16u00: Marc Perneel signeert ‘Opsporingsteam 

Schoten’ op de Storyland Author Days in boekhandel ’t Oneindige Verhaal, 

Stationsstraat 68, 9100 Sint-Niklaas. 

• Zondag 3 oktober – 14u00-18u00: Raymond Rombout signeert ‘De zalige 

moordenaar’ op de Storyland Author Days in boekhandel ’t Oneindige Verhaal, 

Stationsstraat 68, 9100 Sint-Niklaas. 

https://tinyurl.com/TBgidsen
https://tinyurl.com/TBgidsen
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• Zondag 3 oktober – 15u00-16u30: Jo Claes signeert zijn laatste boeken in de 

Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven. 

• Zondag 3 oktober – 15u00-17u00: Tom Bergs praat even bij en signeert zijn 

boeken in de Standaard Boekhandel, Dok-Noord 7/006, 9000 Gent. 

• Zaterdag 9 oktober – 10u00-12u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en de 

diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Nieuwstraat 47, 2440 Geel. 

• Zaterdag 9 oktober – 10.30-12u30: Tom Bergs signeert zijn boeken in Standaard 

Boekhandel, Schrieksebaan 17/21, 3120 Tremelo. 

• Zaterdag 9 oktober – 13u00-15u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en de 

diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Sint-Jan Berchmansstraat 19, 3290 

Diest. 

• Zaterdag 9 oktober – 14u00-15u00: Jo Claes signeert zijn boeken in Standaard 

Boekhandel, Gouden Kruispunt 48, 3390 Tielt-Winge. 

• Zaterdag 9 oktober – 14u30-16u30: Tom Bergs signeert zijn laatste boeken in 

Standaard Boekhandel, Stationsstraat 48, 3150 Haacht. 

• Zaterdag 9 oktober – 14u00-16u00: Bettie Elias signeert ‘De ongewenste gast’ in 

Boekhandel Grim, Maastrichterstraat 83, 3500 Hasselt. 

• Zondag 10 oktober – 15u00: Boekvoorstelling ‘De Safari Sisters en de diamant van 

Katana’ van Erik Persoons in CC Peer, Zuidervest 2a, 3990 Peer. 

• Woensdag 13 oktober – 10u00-12u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en 

de diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Markt 19, 3740 Bilzen. 

• Zaterdag 16 oktober – 10u00-12u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en 

de diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Oudestraat 7, 3990 Peer. 

• Zaterdag 16 oktober – 13u00-15u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en 

de diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Binnenhof 11, 3980 

Tessenderlo. 

• Zaterdag 16 oktober – 14u00-16u00: Ludo Driesen signeert ‘De bomaanslag’ in 

Standaard Boekhandel, Oudestraat 7, 3990 Peer. 

• Zaterdag 16 oktober – 14u00-15u00: Jo Claes signeert zijn laatste boeken in 

Standaard Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

• Woensdag 20 oktober – 16u00-18u00: Barbara De Smedt signeert ‘Alleen’ en 

‘Roadtrip naar nergens’  in Standaard Boekhandel, Statielei 59, 2640 Mortsel. 

• Woensdag 20 oktober – 20u00: ‘Toni openhartig’, lezing door Toni Coppers over 

zijn werk in CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

• Vrijdag 22 oktober – 19u30: Boekvoorstelling ‘Nachtstad’ van Wouter Dehairs en 

‘Rauwkost’ van Bart Debbaut in OC De Kring, Vincent Betsstraat 8B, 3440 

Zoutleeuw. 

• Zaterdag 23 oktober – 11u00-12u00: Wouter Dehairs signeert ‘Nachtstad’  in 

Standaard Boekhandel, Stationsstraat 15, 3090 Overijse.  

• Zaterdag 23 oktober – 10u00-12u00: Camille Jacobs signeert ‘Moedermoord’ in 

Standaard Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

• Zaterdag 23 oktober – 10u30-12u00: Sterre Carron signeert ‘Verdwaalde ziel’ in  

Standaard Boekhandel, Schrieksebaan 17/21, 3120 Tremelo. 

• Zaterdag 23 oktober – 11u00-12u30: Barbara De Smedt signeert ‘Alleen’ en 

‘Roadtrip naar nergens’ in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16-18, 2000 

Antwerpen. 
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• Zaterdag 23 oktober – 13u00-15u00: Ludo Geluykens signeert zijn boeken in 

Standaard Boekhandel, Albert I laan 265-267, 8620 Nieuwpoort. 

• Zaterdag 23 oktober – 14u00-15u30: Barbara De Smedt signeert ‘Alleen’ en 

‘Roadtrip naar nergens’ in Standaard Boekhandel, Turnhoutsebaan 334, 2970 

Schilde. 

• Zaterdag 23 oktober – 14u00-17u00: Camille Jacobs signeert ‘Moedermoord’ in 

Standaard Boekhandel, Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt. 

• Zaterdag 23 oktober – 14u00-15u30: Bettie Elias signeert ‘De ongewenste gast’ in 

Standaard Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

• Zaterdag 23 oktober – 14u30-16u30: Jeanette Mimi Funk signeert haar boeken in 

Standaard Boekhandel, Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt. 

• Zaterdag 23 oktober – 16u00-18u00: Ludo Geluykens signeert zijn boeken in 

Standaard Boekhandel, Koninginnelaan 1, 8430 Middelkerke. 

• Zondag 24 oktober – 14u00-16u00: Ludo Driesen signeert ‘De bomaanslag’ in 

Standaard Boekhandel, Opitterstraat 6, 3960 Bree. 

• Dinsdag 26 oktober – 18u30: Boekvoorstelling ‘De upgrade’ van Steven Van 

Belleghem, Auditorium gemeentehuis Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter. 

(op uitnodiging – VVMA nodigt 10 mensen uit. Geef een seintje via onze e-mail) 

• Zaterdag 30 oktober – 10u00-12u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en 

de diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Dorp 16, 2360 Oud-Turnhout. 

• Zaterdag 30 oktober – 13u00-15u00: Erik Persoons signeert ‘De Safari Sisters en 

de diamant van Katana’ in Standaard Boekhandel, Statiestraat 39 A, 2400 Mol. 

• Zaterdag 30 oktober – 14u00-16u00: Camille Jacobs signeert ‘Moedermoord’ in 

Standaard Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren. 

• Zaterdag 30 oktober – 15u00-16u00: Wouter Dehairs signeert ‘Nachtstad’  in 

Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven. 

• Zaterdag 30 oktober – 15u00-16u00: Yves Peirsman signeert ‘Oude wonden’  in 

Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven. 

• Zaterdag 30 oktober – 18u30-19u30: Bettie Elias komt ‘Aan tafel’ met crime-

auteurs op Boektopia, Kortrijk Xpo. 

• Zondag 31 oktober – 14u: Yves Peirsman neemt deel aan ‘Boekenmarathon’ op 

Boektopia, Kortrijk Xpo. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-12u00: Sterre Carron signeert ‘Verdwaalde ziel’ in 

Standaard Boekhandel, Mechelbaan 497, 2580 Putte. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert ‘Wilde gok’ in 

Standaard Boekhandel, Nieuwstraat 47, 2440 Geel. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-15u00: Jo Claes signeert zijn laatste boeken in 

Standaard Boekhandel, Leuvensesteenweg 393, 3070 Kortenberg. 

• Zaterdag 6 november – 14u30-15u30: Darline Degheldere signeert ‘De vijfde 

kamer’ in Standaard Boekhandel, Doorniksestraat 3, 8500 Kortrijk. 

• Zaterdag 6 november – 15u30-16u30: Jo Claes signeert zijn laatste boeken in 

Standaard Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout. 

 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te pro-

moten.  

Op deze  nieuwsbrief uitschrijven kan door HIER te klikken en de lege mail gewoon te versturen.  

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

@gmail.com 
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