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De herfst verovert stormenderhand het land. Een hele lading nieuwe spannende 

Vlaamse misdaadromans doet hetzelfde. De tijd van warme drankjes, 

fleecedekentjes en een goed boek breekt weer aan. Keuze te over.  

Verschenen in september 

‘De vergelding’, nieuwe misdaadroman van Johan van Caeneghem 

Johan van Caeneghem is leraar bij de basiseducatie in Brussel. Hij 

schreef meer dan twintig makkelijk te lezen boeken, die bij de 

Nederlandse uitgeverij Eenvoudig Communiceren werden uitge-

geven. Zijn eerste misdaadroman, ‘De vernederde’, met hoofdin-

specteur Martin Van Regenbogen als centrale figuur, zag het dag-

licht in 2019.  

De vergelding 

Op het strand van het stuwmeer bij Pelland, in Noordland wordt het lijk van een 

man aangetroffen. Martin Van Regenbogen en zijn team denken algauw aan een 

racistische haatmoord, maar daar is de onderzoeksrechter het niet mee eens. 

Martin wordt geconfronteerd met een oude zaak, die hij nooit heeft kunnen op-

lossen, maar een link lijkt te hebben met de recente moord. 

 ‘De vergelding’ (Uitgeverij Brave New Books) is in september verschenen. 

Verschijnt in oktober 

‘Zeventien’, vijfde thriller van Camille Jacobs 

Camille Jacobs was een zakenman, die enkele jaren geleden zijn 

firma’s heeft doorgegeven aan de jongere generatie. Hierdoor 

kon hij zich meer toeleggen op zijn passie: thrillers schrijven. Na 

zijn eerste boek ‘Wraak’ zijn ondertussen nog drie thrillers 

verschenen. We verwachten nu zijn vijfde geesteskind. 

Zeventien 

Vasco is getuige van een incident dat hij beter niet gezien had. Dit is het begin van 

een rollercoaster die hem in gevaarlijke situaties brengt. Als inspecteur moet hij 

naar Karlovy Vary in Tsjechië, waar de gevolgen niet zonder gevaar zijn. Per toeval 

ontmoet Vasco een zekere Pol. Of is dit toch geen? wat gebeurt er op het eilandje 

aan de molenvijver in Genk en op het oude kerkhof in Hasselt? Berno wordt weer 

opgeroepen om samen met Linda en Mario dit mysterie op te lossen. Door om-

standigheden komt Linda in gevaar en haar redding lijkt niet meteen nabij. 

Waarom doen een crematorium en een begrafenisondernemer onze wenkbrau-

wen fronsen bij het lezen van deze toch geheel onverwachte gebeurtenissen.  

‘Zeventien’ (Uitgeverij Boekengilde) verschijnt op 1 oktober. 

Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs 

In dit nummer 

• Johan  
Van Caeneghem 

• Camille Jacobs 

• Johanna van Ninivé 

• Sterre Carron 

• Johan Deseyn 

• Johnny Bollé 

• Luc Vos 

• Eugeen Van Aerschot 

• Steven Van Belleghem 

• Petra Spark 

• Paul Jacobs 

• Hans J. Russelle 

• Kort nieuws 

• Agenda 

 

 

Nieuwsbrief 
N° 60 Okt 2022 



 2 

 

‘Irma Spelier en het einde van de wereld’ – Johanna van Ninivé  

Rik Vandamme was directeur en bestuurder in het onderwijs, de 

jeugdhulpverlening en de seniorenzorg. Door zijn werk leerde hij 

alle menselijke kanten van het bestaan kennen. Momenteel is hij 

betrokken bij plaatselijke bewegingen die milieuzorg en sociale 

gelijkheid ter harte nemen. Onder nom de plume, Jan van Ninivé, 

schreef hij zijn eerste thriller ‘Bericht uit een kasteel aan de Loir’. Zijn tweede 

thriller verschijnt nu onder het pseudoniem Johanna van Ninivé. 

Irma Spelier en het einde van de wereld 

In een crematorium wordt op brutale wijze een lijk ontvreemd. Aanvankelijk den-

ken de lijkenpikkers dat ze het stoffelijk overschot van Irma Spelier in handen heb-

ben. De teleurstelling is groot wanneer blijkt dat dit niet het geval is. Wie is dan 

wel Irma Spelier? Waarom maakt men jacht op haar lichaam? 

‘Irma Spelier en het einde van de wereld’ (Uitgeverij Hoofdse Letters) verschijnt op 

1 oktober. 

‘Zonder genade’, nieuwe Rani Diaz van Sterre Carron 

Sterre Carron is welgekend voor haar spannende Rani Diaz-

thrillerreeks. Ze publiceert steevast twee boeken per jaar. Na 

‘Vals ritueel’, dat in mei werd uitgegeven, verschijnt nu haar 

negentiende Rani Diaz. 

Zonder genade 

Esmée, een achtendertigjarige rechter, heeft alles om gelukkig te 

zijn: een mooi huis, een ambitieuze man, een zoontje van wie ze zielsveel houdt 

en leuke vrienden. Op een dag krijgt ze een geheimzinnige boodschap, waardoor 

ze weet dat het verleden haar heeft ingehaald en zij in gevaar is.  

Terwijl de jonge Jill als oppas aan het werk is, wordt zij opgeschrikt door een scha-

duw op de muur. Een paar seconden later hoort ze een schot. Als ze in paniek naar 

buiten kijkt, ziet ze op de oprijlaan een lichaam liggen.  

Hoofdinspecteur Rani Diaz en haar team worden met deze mysterieuze zaak be-

last. Het slachtoffér is Lee Eelen, Jills ex-vriendje. Op het hele domein zijn geen 

vreemde sporen te vinden. Wie vermoordde de jonge student en wat is het motief 

van de dader? Wie liegt en wie vertelt de waarheid? Uit het onderzoek blijkt dat 

het slechts een kwestie van tijd is voor de moordenaar opnieuw zal toeslaan... 

‘Zonder genade’ (Uitgeverij Witsand) verschijnt op 8 oktober. 

‘Heaven’s End’, nieuwe horror van  Johan Deseyn  

Johan Deseyn is ongetwijfeld de leider van het horrorgenre in 

Vlaanderen. Met titels als ‘Yellowmoon‘, ‘Deal?’, ‘Daemonium’, 

‘Necromancer’, ‘Dolmen’ en ‘Cargo’ slaagt hij erin talloze lezers 

te boeien.  

Met zijn zestiende boek, ’Heaven’s End‘, vergast Deseyn zijn le-

zers op een ingenieus gestructureerd verhaal. 
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Heaven’s End 

In een ver verleden werd iemand iets beloofd. Op een dag wordt die belofte waar-

gemaakt, wat een gruwelijk effect op de inwoners van het kleine dorp Heaven’s 

End heeft. Dertig jaar later gaan mensen op zoek naar wat daar echt is gebeurd. 

Sommigen hebben een goede reden om de waarheid te weten te komen, maar… 

‘Heaven’s End’ (Uitgeverij Phoenix Books) wordt rond 10 oktober verwacht. 

‘Wat ik niet deed’, zesde thriller van Johnny Bollé  

Johnny Bollé is paramedicus, personal trainer en groepslesgever. 

Daarnaast is schrijven al sinds zijn jeugd zijn grote passie. In 

september 2018 debuteerde hij met de thriller ‘Egyptisch Blauw‘, 

gevolgd door ‘Bloedmaan’, dat in het jaaroverzicht van de VRT 

een plaatsje kreeg bij de 20 beste boeken van 2019. Ondertussen 

is zijn zesde thriller op komst. 

Wat ik niet deed 

Na de dood van haar man en dochtertje stort het perfecte leven van schrijfster 

Emily volledig in. Ze onderneemt verwoede pogingen om haar schuldgevoelens te 

overwinnen, echter het enige waarin ze slaagt is moeizaam overleven. 

Een uitgever doet haar een aanbod om naar Schotland af te reizen om er een boek 

te schrijven over de laatste heks van Durness. Ze twijfelt maar uiteindelijk aan-

vaardt ze de schrijfopdracht. 

Zodra ze in de Schotse Hooglanden arriveert, stapelen de bizarre gebeurtenissen 

zich op. 

Emily beseft dat er iemand is die de wrede waarheid over haar verleden en de 

dood van haar man en dochter kent.  

‘Wat ik niet deed’ (uitgeverij LetterRijn) verschijnt op 15 oktober. 

‘Zeven’, nieuw werk van Luc Vos  

Luc Vos (Heultje-Westerlo) is al vele jaren in de ban van het 

schrijven. Korte en langere verhalen wisselen elkaar in hoog 

tempo af en vallen met grote regelmaat in de prijzen. Met de    

thriller ‘Zeven’ zet Luc een volgende stap en laat hij zijn lezers 

kennismaken met inspecteur Anne Verelst van de Antwerpse 

politie.  

Zeven 

Op een warme zomerochtend worden er zeven lege doodskisten via een ano-

nieme website onder de aandacht van inspecteur Anne Verelst gebracht. Het lijkt 

een flauwe grap tot er elke zeven uur een onbekende vrouw of man in een van de 

kisten verschijnt en er een aftelklok start. Elk spoor naar deze mensen en hun ont-

voerder ontbreekt. De politie van Antwerpen zet alles op alles in een zenuwslo-

pende race tegen de klok. Wie is deze dader, waarom verschijnen juist deze men-

sen in de kisten en wat is het verband met inspecteur Verelst?  

‘Zeven’ (Uitgeverij LetterRijn) verschijnt op 15 oktober. 
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‘Manila Madness’, tweede thriller van  Eugeen Van Aerschot  

Eugeen Van Aerschot werkte lange tijd voor Vlaamse tv-zenders 

waar hij tal van tv-commercials produceerde en realiseerde. Sa-

men met Hugo Meert schreef hij ‘Theater’, een handboek voor 

toneelmakers. Sinds 2009 woont de auteur in Thailand. In 2020 

verscheen zijn eerste thriller, ‘Een kras op haar ziel’. 

Manila Madness 

Drie jaar geleden is freelance journaliste Karen Meulenberghs in de Filipijnse 

hoofdstad slachtoffer geworden van een zeer corrupte politiekolonel, die een 

moord in haar schoenen wilde schuiven (boek: Een kras op haar ziel). Karen had 

zich toen dan ook voorgenomen om nooit meer een voet op Filipijnse grond te 

zetten. Nu, drie jaar later, krijgt Karen van een advocaat uit Frankrijk onverwacht 

het aanbod om over en weer naar Manila te vliegen, om daar bepaalde documen-

ten en sleutels te gaan ophalen. De riante vergoeding die ze daarvoor aangeboden 

krijgt, overtuigt haar om haar opgedane angst voor de Filipijnse hoofdstad even 

terzijde te zetten. Een beslissing die ze beter niet had genomen en waarvan haar 

driejarig zoontje het grote slachtoffer dreigt te worden. 

‘Manila Madness’ (Uitgeverij Phoenix Books) wordt verwacht op 17 oktober. 

‘Hoogverraad’, derde thriller van  Steven Van Belleghem  

Steven Van Belleghem is niet alleen een veelzijdig ondernemer. 

Hij is ook parttime academisch actief als professor marketing aan 

de Vlerick Business School en gastdocent aan de London 

Business School. In 2020 ging hij de literair misdadige toer op 

met zijn thrillerdebuut ‘Eternal’. Nu verschijnt zijn derde 

futuristische thriller.  

Hoogverraad 

Terwijl de wereld in 2048 op zijn kop staat door de dreiging van een digitale oorlog, 

is Romy Bell met haar zoon Milo op sneeuwvakantie. Na jaren in de spotlights, 

kiest ze nu voor een leven in de luwte. Tot het digitale overheidsprofiel van Milo 

plots verdwijnt. Voor ze het goed en wel beseft, raakt Romy opnieuw betrokken 

in een kluwen van internationale complotten en levensbedreigende aanslagen. 

Wie is nog te vertrouwen? Kan Romy opnieuw het ethische kompas worden dat 

ze altijd is geweest? Of is dit de gebeurtenis te veel? En hoe groot is het gevaar 

van digitale oorlog echt? 

‘Hoogverraad’ (Standaard Uitgeverij/Manteau) verschijnt op 20 oktober. 

‘De patiënt’, vijfde thriller van  Petra Spark  

Petra Spark studeerde communicatiewetenschappen aan de KU 

Leuven. Toen ze elf was, won ze de tweede prijs in een 

opstelwedstrijd van het Davidsfonds. Ze heeft van jongs af een 

voorliefde voor bloedstollende verhalen. In 2017 debuteerde ze 

met de thriller ‘Artikel 13’. Nu zal haar vijfde spannend boek 

verschijnen. 
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De patiënt 

Wanneer Peggy Vermoes deze woorden uitspreekt, slaat het hart van Vincent 

Roels een slag over. Weet zijn patiënt wat hij al die jaren angstvallig probeerde te 

verbergen? 

In een poging om zijn geheim te bewaren raakt hij verstrikt in een demonisch 

kluwen van chantage en wraakzucht dat pas wordt ontrafeld wanneer er een 

nieuw slachtoffer valt. 

‘De patiënt’ (Uitgeverij LetterRijn) verschijnt op 22 oktober. 

‘De piekfijne dode’, nieuwe misdaadroman van Geert van Istendael  

Geert van Istendael werd in 1993, na o.a. een carrière als 

journalist bij de VRT-nieuwsdienst, zelfstandig schrijver. Als 

essayist, columnist, polemist, dichter en prozaschrijver blijft hij 

gefascineerd door het Belgische politieke bestel en in het 

bijzonder door zijn geboorte- en woonstad Brussel. In 2017 

publiceert hij zijn eerste misdaadroman, ‘Het lijk in de 

boomgaard’,  Dat was alvast een schot in de roos, want met dit werk kaapte hij de 

Fred Braeckmanprijs 2017 weg voor het beste debuut in het misdaadgenre. 

De piekfijne dode 

Een lijk in een peperduur pak, met een nog duurder horloge, gevonden naast een 

drukke laan in Brussel. De dode blijkt een wereldberoemde beverdeskundige te 

zijn en koes tert in het geheim extreemrechtse sympathieën. Was de moordenaar 

een dolgedraaide ecologist? Of een linkse activist? Commissaris Kluft en zijn twee 

brigadiers tasten in het duister. Kunnen zij de dader vinden? En vatten? 

‘De piekfijne dode’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 27 oktober. 

‘De koffer vol kleuren’, nieuwe misdaadroman van  Hans J. Russelle 

Hans J. Russelle woont samen met zijn echtgenote in de 

grensregio van Knokke-Heist en Sluis. Een ideale locatie om er 

van de rust te genieten, met zijn honden te wandelen en boeken 

te schrijven. In 2021 debuteerde hij met ‘Steek angst in je 

vijand’. Met een actieve loopbaan van al vijfentwintig jaar bij de 

politie, waarvan twintig jaar als rechercheur, heeft hij meer dan 

genoeg inspiratie voor heel wat vervolgverhalen.  

De koffer vol kleuren 

Het leven van de tachtigjarige Achilles en zijn trouwe hond Monty verandert 

drastisch wanneer zij op een ochtend op het verkeerde moment op de verkeerde 

plaats zijn en iets zien wat zij beter niet hadden gezien. Terwijl het leven van Jack 

en Rachel steeds meer met elkaar verweven wordt en iedereen zijn plekje vindt in 

het nieuwe gezin, ontstaat er rond hen een bloedstollende intrige, waarbij een 

mysterieuze koffer de inzet blijkt. Een niet meer te stoppen rollercoaster van 

Bergen op Zoom tot Zeebrugge, van Rotterdam tot Brugge, van Aardenburg tot 
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Knokke-Heist. Wanneer het Caraïbische kartel van de Rotterdamse drugsmaffia 

haar zinnen zet op de Belgische kust, moeten Nederlandse en Belgische speurders 

snel de handen in elkaar slaan. Maar wat als er een “mol” onder hen zit en 

niemand nog te vertrouwen is? Wat als de familie van Rachel ongewild het doelwit 

wordt van meedogenloze criminelen die voor niets terugdeinzen? Lukt het Jack en 

zijn collega’s om een gevaar te trotseren dat groter is dan alles wat hij ooit in zijn 

carrière heeft meegemaakt? En hoe loopt het uiteindelijk af voor Achilles en 

Monty? 

‘De koffer vol kleuren’ (Uitgeverij Het Punt) wordt verwacht rond 25 oktober.  

‘Marijkes wraak’, nieuwe Thomas Breens van Paul Jacobs  

Paul Jacobs werd na zijn loopbaan bij de VRT met programma’s 

als Het Vermoeden, De Taalstrijd en De Rechtvaardige Rechters 

voltijds schrijver. Hij brengt ons misdaadverhalen, die zich 

afspelen in Frankrijk rond de ex-televisepresentator Thomas 

Breens. ‘Marijkes wraak’ verschijnt als privé-uitgave in een 

beperkte oplage. 

Marijkes wraak 

Mediamagnaat Hugo Keizer is wanhopig. Marijke, zijn vrouw, heeft na Hugo’s 

zoveelste avontuurtje de deur van hun kapitale villa achter zich dichtgeslagen en 

zint op wraak. Keizer, een oud-drinkebroer van Thomas Breens, roept diens hulp 

in om haar terug te vinden. Hoewel Thomas zijn vriendin een rustige vakantie in 

Italië had voorgespiegeld, reizen ze met Keizer naar alle plekken in Frankrijk waar 

Marijke nog een rekening met haar man te vereffenen heeft. 

Samen met Thomas en Kristien maakt de lezer onderweg naar het zuiden kennis 

met een gevluchte dorpspastoor, een verleidelijk Hollands dienstertje, een 

bejaarde Vlaamse radioproducer en een Franse kunstenaar die met zijn 

gepassioneerde naakttekeningen de eeuwige schoonheid van de vrouw heeft 

bezongen. Wanneer ze uiteindelijk aankomen bij het kasteel van Cravencères in 

het hartje van de Gers, blijkt dat de belangrijkste protagonisten van het verhaal er 

zijn bijeengekomen voor een zinderende en bloedstollende finale … 

‘Marijkes wraak’ (Uitgeverij Parador) wordt eind oktober verwacht. 

Kort nieuws 

• In de oktoberuitzending van  Boekenfoyer komt Michel Follet in de studio vertellen 

over zijn nieuw kermisboek, 'Een slag van de molen'.  Ook te gast, maar dan in de 

uitgebreide rubriek 'Op het Spoor': Johan Petit van MartHa!Tentatief met nieuws  

over 'Hoe te leven', een productie met Herwig Ilegems. Johan besteedt in deze 

Halloweenmaand aandacht aan de Engelse suspense-auteur Edgar A. Poe, en dat 

doet Don Vitalski eveneens.  De gebruikelijk rubrieken van Hilde De Paepe die 

mooie woorden zaait, Guy Didelez met zijn ongelofelijke verhalen, en Marc 

Kerkhofs met zijn ludieke Minuut waarin hij het over facetten van het Woord heeft, 

frissen de aflevering op. 
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Boekenfoyer wordt uitgezonden op 13, 15, 23 en 27 oktober op Eclips tv (Telenet 

51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Wie vorige uitzendingen heeft 

gemist, kan ze altijd hier bekijken. 

• Guy Didelez stelde een nieuw boek samen met straffe verhalen over helden en 

schurken doorheen de tijd. Gedreven door visie, wanhoop en een portie (on)geluk 

bundelt ‘Helden en schrurken’ opnieuw tien mensenlevens die lezen als een 

avontuur. Net als ‘Oplichters & afpersers’ en ‘Fantasten & flierefluiters’ zal ook dit 

boek de lezer weer met verstomming slaan. Van het eerste verhaal uit het boek ‘De 

nachtmerrie van Karen Silkwood’ werd inmiddels ook een verteltheater gemaakt 

dat in december 2022 in première gaat.   

• Het Nederlands Thrillerfestival is inmiddels een begrip in Nederland. De jaarlijkse 

editie vindt in 2022 voor de 14e keer plaats in Zoetermeer van 30 oktober t.e.m 6 

november. Dit zevendaagse evenement start met de uitreiking van de Gouden, 

Zilveren en Bronzen Vleermuis tijdens de Boekenmarkt van 12 tot 17u in het 

Stadstheater.  

De Gouden Vleermuis is een oeuvreprijs voor thrillerauteurs die minstens vijf 

thrillers hebben gepubliceerd die in de Nederlandse en Vlaamse boekhandel 

verkrijgbaar zijn. De prijs bestaat uit een sculptuur, een oorkonde en een geldprijs 

van € 5.000,-. Op de longlist vinden we volgende Vlaamse auteurs: Jo Claes, 

Christian De Coninck, Toni Coppers, Jan Van der Cruysse, Guido Eekhaut en Hilde 

Vandermeeren. 

De Zilveren Vleermuis is een prijs voor de beste thriller (geen debuutthriller) die in 

de periode 01-09-2021 tot 01-09-2022 is verschenen. De winnaar krijgt een 

sculptuur, een oorkonde en een geldprijs van € 1.500,-. In deze categorie vinden we 

de volgende Vlaamse auteurs op de longlist: Jan Van der Cruysse (‘Win Win’) en 

Christian De Coninck (‘Wraak’). 

De Bronzen Vleermuis is een prijs voor het beste thrillerdebuut dat in de periode 

01-09-2021 tot 01-09-2022 is verschenen. De auteur mag wel boeken in een ander 

genre hebben geschreven en uitgegeven. De winnaar neemt een sculptuur, een 

oorkonde en een geldprijs van € 500,- mee naar huis.  

• Tenslotte is er nog een bijzonder nieuwtje. Bij uitgeverij Al Aribi is de Arabische 

vertaling verschenen van ‘Scorpio’ van Hilde Vandermeeren.  

Agenda 

• Zondag 2 oktober – 13u00-17u30: 4e Boekenbottelarij met o.a. de Limburgse 

misdaadauteurs Tom Bergs, Guy Brugmans, Ludo Driesen, Jeannette Mimi 

Funk, Nathalie Hufkens, Stan Jacobs, Jos Joniaux, Marina Theunissen in CC 

Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Pelt. 

• Donderdag 13 oktober – 20u00-22u00: Jo Claes & Wouter Dehairs: Literaire 

ontmoeting in CC Den Blank, Begijnhof 11 , 3090 Overijse. 

• Zaterdag 15 oktober – 14u00: Boekvoorstelling ‘Wat ik niet deed’ van Johnny 

Bollé in Standaard Boekhandel, Schoenmarkt 16/18, 2000 Antwerpen. 

• Zaterdag 15 oktober – 18u00: Boekvoorstelling ‘Zeven’ van Luc Vos in het 

gemeentehuis van Westerlo, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo. (inschrijven 

via luc@lucvos.be). 

• Dinsdag 18 oktober – 19u30: Boekvoorstelling ‘Zeventien’ van Camille Jacobs 

in NAC (Bibliotheek) - Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren. 

(aanmelden op c.jacobs@ellimac.be). 

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
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• Dinsdag 18 oktober: Privé auteurslezing door Ludo Driesen voor scholieren in 

de Bibliotheek Lommel, Michel Jansplein 1, 3920 Lommel.  

• Zaterdag 22 oktober – 10u00-15u00: Boekenbeurs ‘lees het niet te ver’ met o.a. 

Tom Bergs, Willy & Steven Bogaerts, Pat Craenbroek, Stan Jacobs, in  Zaal 

Lindebloesem, Kruisstraat 12, 3120 Tremolo.  

• Zaterdag 22 oktober – 15u00-17u00: Camille Jacobs signeert ‘Zeventien’ in 

Standaard Boekhandel, Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt. 

• Zaterdag 22 oktober – 19u00; Boekvoorstelling ‘De Patiënt‘ van Petra Spark in 

de Kruitfabriek, Steenkaai 44D, 1800 Vilvoorde. 

• Maandag 24 oktober – 14u00: Guy Brugmans vertelt over zijn misdaadroman, 

‘De overbodigen’ (OKRA) in CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. 

• Dinsdag 25 oktober – 19u00: Boekvoorstelling ‘De koffer vol kleuren’ van Hans 

J. Russelle in CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist. 

• Donderdag 27 oktober – 18u00-22u00: Thrilleravond met Hugo Luijten, Jan 

Smets, Anne-Laure Van Neer, Maes & Wade, Sandra J. Paul en Bert Bergs in 

Standaard Boekhandel, Tolpoortstraat 46, 9800 Deinze. 

• Vrijdag 28 oktober - 17u30: Steven Van Belleghem signeert ‘Hoogverraad’ in 

Standaard Boekhandel,  Marktstraat 49, 9990 Maldegem.  

• Zaterdag 29 oktober - 10u00-16u00: Boekvoorstelling en signeersessie van 

‘Zeventien’ door Camille Jacobs tijdens Boek en Kunst evenement in de Grote 

Kerk, Schoolstraat 5, 7811 XX Emmen, Nederland. 

• Zaterdag 29 oktober – 18u30: Nacht van de Bib met Anja Feliers, Jo Claes en 

Arjan Alberts (NL) in CC De Kimpel, Eikenlaan 23, 3740 Bilzen.  

• Zaterdag 29 - Zondag 30 oktober – 10u00-18u00: Het Festival van het 

Spannende Boek is een inititief van de misdaadauteurs, Chris Bossers, Darline 

Degheldere, Peter Franck, Marc Perneel en Hubert van Lier, waar o.a. Wouter 

Dehairs, Vivian Helena en William Van Vooren aanwezig zullen zijn. Het 

festival heeft plaats in de conferentiezaal (Campus National) van de Thomas 

More Hogeschool, Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen. 

• Zondag 30 oktober – 12u00: Thrillerfestival Zoetermeer, Nederland (zie Kort 

nieuws), waarop verschillende Vlaamse auteurs zullen aanwezig zijn (Bert 

Bergs, Camille Jacobs, Jan Van der Cruysse, Sandra J. Paul, …). 

• Zondag 30 oktober – 14u00-16u00: Tom Bergs signeert in Standaard 

Boekhandel, Mechelsesteenweg 95, 1910 Kampenhout. 

 

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

moten.  

Uitschrijven op deze nieuwsbrief 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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