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Nooit eerder regende het tijdens de maanden oktober en november zoveel thril-

lers. De coronapandemie is daar wellicht niet vreemd aan. En het stopzetten van 

de traditionele Boekenbeurs heeft ongetwijfeld de druk verminderd om titels tij-

dig op de markt te brengen. ‘Lees’  en ‘Boektopia’, twee kleinere boekenfestivals, 

staan klaar om de fakkel over te nemen en de misdaadauteurs in de kijker te zet-

ten. 

Verschenen in september 

‘Het Jaar II’, historische detective van Jason St. Just 

Jason St.Just is historicus, spelontwerper en auteur. Toen hij als 

kind in Parijs woonde, werd hij stapelverliefd op de stad en haar 

geschiedenis. Zijn blijvende interesse voor de Franse Revolutie 

en Napoleon is niet alleen terug te vinden in zijn talloze 

gezelschapsspellen (o.a. Stratego Waterloo, Lost in Time, ...) 

maar ook in zijn debuutroman ‘Het Jaar II’. Dit bijzonder 

meeslepende verhaal combineert zijn liefde voor deze intrigerende tijd met het 

resultaat van jarenlang onderzoek. 

Het Jaar II 

Parijs 1794, het 2de jaar van de Franse Republiek. Roland Berteau, een melancho-

lische agent van de Commune, krijgt de opdracht om de geruchten omtrent een 

mogelijke opstand in de gevangenis van Saint-Lazare te onderzoeken. Vermomd 

als gedetineerde komt hij al snel tot de conclusie dat er méér aan de hand is. Cor-

ruptie, machtsmisbruik en uitbuiting maken het hem moeilijk om nog in de idealen 

van de revolutie te geloven. Daar ontmoet hij ook de mooie Claire Rigaud die erin 

slaagt om weer kleur in zijn sombere leven te brengen. Vastbesloten om de schul-

digen voor het gerecht te dagen raakt hij alsmaar meer verwikkeld in politieke in-

triges. Wanneer de guillotine om meer bloed snakt, begint ook Roland voor zijn 

leven en die van zijn geliefde te vrezen… 

‘Het Jaar II’ (Uitgeverij Storyland) is verschenen op 30 september. 

‘De overbodigen’, nieuwe thriller van Guy Brugmans 

Guy Brugmans startte zijn loopbaan als leraar Nederlands-

Engels aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Zonhoven. 

Veertien jaar later ruilde hij het klaslokaal in voor een 

redactiekantoor bij de uitgeverijen Boek Zonhoven en Coda 

Antwerpen. Nadien ging hij als eind- en hoofdredacteur aan de 

slag bij Het Belang van Limburg en Concentra 

Uitgeversmaatschappij Hasselt. De afgelopen jaren is hij voltijds schrijver onder de 

koepel van Lezersweg.  
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De overbodigen 

Jaime werkt als journalist bij de krant Hoy en Dia. Samen met zijn collega Andrea, 

met wie hij een losvaste relatie heeft, werkt hij aan een reportage over de invloed 

van glyfosaat op de gezondheid van de boeren in de sojavelden. 

Tijdens een interview verneemt hij dat een gezin in de buurt bezoek heeft gehad 

van twee mannen, die onderzoek doen naar een nieuw geneesmiddel voor zwakke 

en zieke ouderen. Oudjes die het medicijn testen, krijgen een mooie vergoeding. 

Jaime ziet er een nieuwsstukje in en komt erachter dat nog meer mensen de twee 

mannen aan de deur hebben gehad. 

Als hij op een avond thuiskomt, is er in zijn flat ingebroken. Zijn computer, met zijn 

reportage, is weg. De hoofdredacteur schorst hem voor een maand. Jaime legt zich 

nu toe op het medisch onderzoek dat steeds meer vragen oproept. Ondertussen 

verliest hij zich in de drank. Ook Andrea worstelt met zichzelf… 

‘De overbodigen’ (Uitgeverij Lezensweg) is verschenen in september. 

Verschenen in oktober 

‘Astarte’, vierde thriller van Petra Spark 

Petra Spark studeerde communicatiewetenschappen aan de 

KULeuven en woont in Vilvoorde. Op elfjarige leeftijd won ze 

de tweede prijs in een opstelwedstrijd van het Davidsfonds. 

Ze heeft van jongs af een voorliefde voor bloedstollende 

verhalen. Petra debuteerde in 2017 met de thriller ‘Artikel 

13’.  

Astarte 

Rechercheur Sam Faingart wordt ingeschakeld wanneer een vrouw vermoord 

wordt teruggevonden in een ondergrondse parkeergarage. In zijn zoektocht naar 

de identiteit van het slachtoffer krijgt hij hulp van de forensisch patholoog Olivia 

Vandenberghe. Zij komt tijdens de autopsie tot een lugubere ontdekking. Sams 

zoektocht wordt steeds complexer wanneer menselijke resten worden ontdekt in 

een Vilvoords kasteel en vrouwen verdwijnen. Uit de lijkschouwing blijkt dat er 

een gruwelijk verband is tussen de verschillende zaken. Wat hebben een vijftig 

jaar oude moord, twee vermoorde vrouwen en de ontvoering van een kasteelei-

genares met elkaar te maken?  

‘Astarte’ (Uitgeverij LetterRijn) is verschenen op 22 oktober. 

‘Parijse Rapsodie’, 3de  luik van de diplomaat-trilogie van Wim Belaen 

Wim Belaen is professioneel muzikant. Als klarinettist en dirigent 

werkte hij met verschillende orkesten in binnen- en buitenland. 

Hij is directeur van de kunstacademie Art’Iz. In 2017 debuteerde 

hij als auteur met ‘Het Venetiaans Concerto’. Deze roman was 

het begin van een diplomaat-trilogie en werd vervolgd met 

‘Londens Kwartet’ (2019) en ‘Parijse Rapsodie’. 
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Parijse Rapsodie 

Twee Britten en een Française worden vermoord in Parijs. Het Franse slachtoffer 

is de dochter van de burgemeester van Parijs en de Britten blijken het hoofd van 

mi5 en haar minnaar, een vermaarde journalist, te zijn. Wanneer de politie op de 

plaats delict dna-sporen vindt van de zoon van een jaren geleden door MI5 geli-

quideerde terrorist, gaan de poppen internationaal aan het dansen. Een paar da-

gen later verdwijnt in Engeland een kopstuk van brace, een geheime organisatie 

die de macht in het vk wil grijpen. Journalist Max Brunelli en zijn geliefde, de jonge 

diplomate Natalie Silva, vermoeden dat de moorden in Parijs en de verdwijning in 

Engeland met elkaar te maken hebben. Ze storten zich met gevaar voor eigen le-

ven in de twee zaken.  

‘Parijse Rapsodie’ (Uitgeverij Houtekiet) is verschenen op 27 oktober. 

‘De verdwenen burcht’,  nieuwe jeugdthriller van Sandra J. Paul. 

Sandra J. Paul is een veelzijdig genre-overschrijdend auteur en 

daarnaast ook uitgever en mede-eigenaar van Hamley Books. Ze 

staat vooral bekend om haar spannende jeugdboeken, 

paranormale Young Adult en psychologische thrillers. Nu is haar 

vierde jeugdthriller in de Kraaidorp-reeks verschenen. 

De verdwenen burcht 

Kraaidorp is een rustig en vredig dorp dat in het midden van velden ligt. Binnenkort 

vieren de inwoners de vierhonderdste verjaardag van het dorp. Iedereen is druk 

bezig met het organiseren van de festiviteiten. Tot een heksenjager verschijnt, die 

beweert alles af te weten van een heks die ooit in Kraaidorp leefde. Haar naam 

was Colette Zwart, en ooit was ze onsterfelijk. 

Volgens een legende ligt de bron van Colettes zwarte magie verborgen binnen de 

muren van een burcht die vierhonderd jaar geleden spoorloos verdween. Degene 

die de bron vindt, wordt de machtigste mens ter wereld. Het verhaal van de 

heksenjager zet het hele dorp op zijn kop. Angst treedt op. Daarom besluit de 

dertienjarige Quinten om in het grootste geheim op te zoek te gaan naar de 

mysterieuze burcht, zonder te beseffen wat hij daarmee aanricht.  

‘De verdwenen burcht’ (Uitgeverij Hamley Books) is op 29 oktober verschenen.  

Verschijnt in november 

‘Moordgriet’, nieuw werk van Benny Baudewyns 

Benny Baudewyns schreef diverse theaterstukken en opmerke-

lijke thrillers. Voor ‘De Emerson Locomotief’ (2001) kreeg hij de 

Diamanten Kogel. Verder werd hij ook nog genomineerd voor 

de Gouden Strop met de ‘Antartica Theorie’ (2008). Hij woont 

en werkt in Zuid-Spanje.  

Moordgriet 

De Vlaamse zakenman Theo Parein investeert in het kleine Ardennenstadje 

Durbuy. Hij heeft er het gerenommeerde restaurant Le Cerf des Ardennes gekocht 
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en koestert nog grootse plannen voor de plaatselijke toeristische industrie. Maar 

dan loopt het compleet fout in het restaurant. Parein wil koste wat het kost de 

feiten uit de media houden, want hij vermoedt dat Chinese maffiosi er iets mee te 

maken hebben. 

Ronny Tervaete, die voor Pareins firma met het toeristische treintje in Durbuy 

rijdt, raakt willens nillens bij de zaak betrokken. Terwijl zijn hoofd er op dit 

moment helemaal niet naar staat, want Oulimata Saw, zijn Senegalese vriendin, is 

op mysterieuze wijze verdwenen.  

‘Moordgriet‘ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt op 1 november. 

‘Undercover – Ramkraak’, tweede ‘undercover’ van Hugo Luijten 

Hugo Luijten is sinds 2016 fulltime schrijver na een carrière in het 

onderwijs. Hij publiceert geregeld over geschiedenis, onderwijs, 

heemkunde en dialecten in vakbladen en tijdschriften en voor 

diverse kranten schreef hij columns en opinieartikelen. Na zijn 

eerste roman ‘Offer voor een verloren zaak’, volgde zijn 

thrillerdebuut ‘Verast’. Met ‘Undercover – Alles of niks’ begon hij 

in 2020 met een verhaal naar de succesvolle tv-reeks. Nu verschijnt de tweede 

‘Undercover’. 

Undercover - Ramkraak 

Wanneer agent Bob Lemmens uit het veld gehaald wordt door zijn superieuren, 

moet hij een collega gaan begeleiden bij een nieuwe undercovermissie. De taak 

lijkt eenvoudig voor een flik met zijn ervaring, tot de infiltrant spoorloos verdwijnt 

in de Limburgse grensstreek. Als de plofkraken steeds gewelddadiger worden en 

de man onvindbaar blijft, begint er voor Bob een race tegen de klok. 

‘Undercover - Ramkraak’ (Uitgeverij Lannoo) wordt verwacht op 2 november. 

‘Het mollenfeest’ derde thriller van Dominique Biebau 

Dominique Biebau is leraar en schrijver. Van zijn hand verscheen de roman ‘Trage 

Wegen’, het jeugdboek ‘Boerman’  en de thrillers ‘IJslands Gambiet’ en ‘Russisch 

voor beginners’. Met dit laatste boek kaapte hij niet alleen de Hercule Poirotprijs 

2019 weg, maar ook de Gouden Strop 2020. 

Het mollenfeest 

Als d'Opperste ghebiedt, soe moet ghy gaen Trecken in 't landt van Mollengijs. 

Vier nichten groeien samen op in de dreigende schaduw van het Mollendaalbos. 

Tijdens een onschuldig kinderspel dringt een van de meisjes de werkkamer van 

hun opa binnen, waar ze een ontdekking doet die jaren later tot een bloedige ont-

knoping leidt. 

Het mollenfeest is een ijzingwekkend verhaal over geheimen en schaduwen die 

tussen mensen en bomen hangen.  

‘Het mollenfeest’ (Uitgeverij Vrijdag) wordt verwacht in de loop van de maand no-

vember. 
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Kort nieuws 

• In Boekenfoyer hebben Roland Bergeys 

en Leentje De Coninck het in deze 

novembermaand over boeken waarin de 

Tweede Wereldoorlog centraal staat: 

‘Het Doek valt’ van Marc Kerkhofs, 

‘Gestolen jeugd’ van Marielou 

Uyttenhove. Guy Didelez vertelt over 

‘Het Spookleger’ en in ‘De Lezer’ vertelt Herman  Plasmans  van welke boeken hij 

houdt.  De uitzendingen gaan door op 11, 18, 20 en 28 november op Eclips tv 

(Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aan-

vangsuur wordt altijd medegedeeld op onze Facebookpagina.  

Wie de oktoberuitzending heeft gemist, kan die hier bekijken:  

https://www.youtube.com/watch?v=iKM8PWyj5rc   

• Op 22 november verschijnt een heruitgave van ‘Doodverklaard’ van Inge 

Verbruggen bij Clavis. Deze jeugdthriller was haar debuut en werd oorspronkelijk 

uitgegeven door Kramat. Met dit boek won ze de Putse Pen 2018, een 

aanmoedigingsprijs voor auteurs van de gemeente Putte en behaalde ze de 

tweede plaats in de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, editie 2018-2019. 

• Sandra J. Paul schrijft niet alleen thrillers voor Young Adult en volwassenen, maar 

brengt regelmatig een kinderboek uit over de magische avonturen van het zwart 

Katje Hamley.  In oktober is het derde deel ‘Hamley in de sneeuw’ verschenen. 

• We hebben vernomen dat Knack de genomineerden van de Hercule Poirotprijs 

eind november bekendmaakt. De uitreiking vindt ergens in december plaats. Wij 

houden u op de hoogte. 

Agenda 

De agenda staat boordevol signeersessies in het kader van het ‘Feest van het 

Boek’ (Standaard Boekhandel) dat loopt tot 11 november. Ook het boekenfestival 

‘Lees’ in Expo Antwerpen ontvangt van 1 tot en met 7 november een heleboel 

misdaadauteurs. Verder heeft november nog heel wat te bieden. 

 

 
• Woensdag 3 november – 14u00-16u00: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Wijnegem Shopping Center, Turnhoutsebaan 5/Shop 90, 2110 

Wijnegem. 

• Donderdag 4 november – 11u00-12u00: Bart Debaut signeert in Standaard 

Boekhandel, Maastrichterstraat 20 B, 3700 Tongeren. 

• Donderdag 4 november – 14u30-15u30: Bart Debaut signeert in Standaard 

Boekhandel, Luikerstraat 16B, 3800 Sint-Truiden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKM8PWyj5rc
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• Vrijdag 5 november – 10u00-11u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Sint-Jan Berchmansstraat 19, 3290 Diest. 

• Vrijdag 5 november – 13u00-14u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren. 

• Vrijdag 5 november – 13u00-14u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Klokstraat 25, 3600 Genk. 

• Vrijdag 5 november – 14u00-16u00: Belinda Aebi signeert in Standaard 

Boekhandel, Boomstraat 4, 2880 Bornem. 

• Zaterdag 6 november – 9u30-11u30: Sandra J. Paul signeert in Standaard 

Boekhandel, Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-12u00: Bart Debbaut signeert in Standaard 

Boekhandel, Nieuwstraat 22, 3300 Tienen. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-12u00: Wouter Dehairs signeert in Standaard 

Boekhandel, Nieuwstraat 22, 3300 Tienen. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-11u30: Petra Spark signeert in Standaard 

Boekhandel, Vilvoordsesteenweg 252, 1850 Grimbergen. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-12u00: Sterre Carron signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelbaan 497, 2580 Putte. 

• Zaterdag 6 november – 11u00-12u00: Inge Verbruggen signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelbaan 497, 2580 Putte. 

• Zaterdag 6 november – 13u30-15u30: Bert Bergs signeert in Standaard 

Boekhandel, Promenade, Antwerpsesteenweg 39 b21 , 2950 Kapellen. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert in Standaard 

Boekhandel, Nieuwstraat 47, 2440 Geel. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-15u00: Jo Claes signeert in Standaard 

Boekhandel, Leuvensesteenweg 393, 3070 Kortenberg. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Guy Brugmans signeert in Standaard 

Boekhandel, Heuvenstraat 28, 3520 Zonhoven. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Wim Belaen signeert in Standaard 

Boekhandel, Marktstraat 18, 8870 Izegem. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Bart Debbaut signeert in Standaard 

Boekhandel, Stationsstraat 51, 3400 Landen. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-16u00: Wouter Dehairs signeert in Standaard 

Boekhandel, Stationsstraat 51, 3400 Landen. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-17u00: Belinda Aebi signeert in Standaard 

Boekhandel, Molenstraat 1, 1840 Londerzeel. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-15u00: Anja Feliers signeert in Standaard 

Boekhandel, Luikerstraat 16B, 3800 Sint-Truiden. 

• Zaterdag 6 november – 14u00-15u30: Pat Craenbroek signeert in Standaard 

Boekhandel, Schrieksebaan 17-21, 3120 Tremelo. 

• Zaterdag 6 november – 14u30-15u30: Darline Degheldere signeert in Standaard 

Boekhandel, Doorniksestraat 3, 8500 Kortrijk. 

• Zaterdag 6 november – 15u30-16u30: Jo Claes signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout. 

• Zaterdag 6 november – 15u30-16u30: Petra Spark signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout. 
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• Maandag 1 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Sandra J. Paul: 10u00-12u00 – Pardoes hal 2 

12u00-14u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Rudy Morren: 12u00-13u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

                          13u00-14u00 – Standaard Boekhandel hal 1 (103/104)  

o Yves Peirsman: 12u00-14u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

o Guy Didelez: 14u00-17u00 – Pardoes hal 2 

o Jos Pierreux: 14u00-16u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

o Dirk Debeys: 15u00-16u00 – Fnac-Thrillers hal 3  

• Dinsdag 2 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Sandra J. Paul: 15u00-18u00 – Pardoes hal 2 

• Woensdag 3 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Sandra J. Paul: 12u00-13u30 – Wisselstand hal 3 (302) 

• Donderdag 4 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Rudy Morren: 12u00-13u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

                          13u00-14u00 – Standaard Boekhandel hal 1 (103/104) 

o Yves Peirsman: 12u00-14u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

o Dirk Debeys: 15u00-16u00 – Fnac-Thrillers hal 3  

• Vrijdag 5 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Anja Feliers: 15u00-16u00 – Standaard Boekhandel hal 1 (103/104) 

• Zaterdag 6 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Johnny Bollé: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Sandra J. Paul: 12u30-14u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Benny Baudewyns: 14u00-16u00 – Fnac-Thrillers hal 3 

o Rudy Morren: 15u00-16u00 – Standaard Boekhandel hal 1 (103/104) 

• Zondag 7 november 

o Ludo Geluykens:  10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Camille Jacobs: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Johnny Bollé: 10u00-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Sandra J. Paul: 14u30-18u00 – Wisselstand hal 3 (302) 

o Anja Feliers: 15u00-16u00 – Standaard Boekhandel hal 1 (103/104) 
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• Zondag 7 november – 12u00-14u00: Sandra J. Paul signeert op het 

popcultuurfestival FACTS in Flanders Expo, Gent. 

• Dinsdag 9 november – 09u00: Ludo Driesen stelt zijn boek ‘De bomaanslag’ 

voor aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van basisschool VOX De 

Vuurvogel in Pelt. 

• Donderdag 11 november – 13u30: Ludo Driesen stelt zijn boek ‘De bomaanslag’ 

voor aan de leden van Okra Afdeling Kleine-Brogel (Peer). 

• Zaterdag 13 november – 09u00: Ludo Driesen stelt zijn boek ‘De bomaanslag’ 

voor via Radio Benelux en signeert in de bibliotheek van Beringen, Graaf van 

Loonstraat 2, 3580 Beringen. 

• Donderdag 18 november – 20u00: Auteurslezing door Jan Van der Cruysse in de 

bibliotheek van Moerkerke, Moerkerkebrug 10, 8340 Moerkerke (Damme). 

• Zaterdag 20 november – 11u00-18u00: Ludo Geluykens signeert tijdens de 

tentoonstelling ‘Gouden Handen’ in het Gildenhuis, Pertendonckstraat 14, 2520 

Broechem. 

• Zaterdag 20 november – 13u00-14u30: Petra Spark signeert in Standaard 

Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven. 

• Zondag 21 november – 10u00-18u00: Ludo Geluykens signeert tijdens de 

tentoonstelling ‘Gouden Handen’ in het Gildenhuis, Pertendonckstraat 14, 2520 

Broechem.  

• Zondag 21 november – 10u00-18u00: Ludo Geluykens signeert tijdens de 

Hobbybeurs en Boekenbeurs 2021 in Sporthal De Branding, Populierenlaan 3(, 

8430 Middelkerke. 

• Zaterdag 27 november – 10u00-11u30: Petra Spark signeert in Standaard 

Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven. 

• Dinsdag 30 november – 20u00-22u00: Auteurslezing door Toni Coppers over 

zijn schrijversvak en zijn boeken in de bibliotheek van Lichtaart, Schoolstraat 25, 

2460 Kasterlee. Inschrijven verplicht.  

• Dinsdag 30 november – 20u00: Boekvoorstelling ‘Pro Forma’ van Piet Coucke in 

cc De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem. 

Inschrijven verplicht via mail. 

• Woensdag 1 december – 20u00: Boekvoorstelling ‘Win Win’ van Jan Van der 

Cruysse in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16-18, 2000 Antwerpen. 

Inschrijven verplicht via mail. 

 

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.  

En nog veel meer … en niet minder belangrijk! 

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

@gmail.com 
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