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Deze brochure bevat een beperkte keuze uit de aanwinsten van de laatste maanden. 
De opname in deze lijst betekent geenszins een waardeoordeel. Het is enkel de be-
doeling een staalkaart te geven van verschillende genres, stijlen en middelen. 
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Romans 
Lam / Hannelore Bedert (BEDE) 
Lucia is zes jaar wanneer haar moeder een winkel binnenstapt en niet meer naar 
buiten komt. De verdwijning werpt een donkere schaduw op Lucia’s jeugd. De stilte 
in huis, de eenzaamheid, de onmacht van haar vader, het verlangen naar haar moe-
der drijven Lucia als jonge vrouw uiteindelijk het dorp uit. Meer dan tien jaar later 
lijkt het verleden begraven en vergeten. Tot Lucia telefoon krijgt. Haar vader is dood 
gevonden, de man die ze in geen tijden heeft gezien. Lucia wordt gedwongen terug 
te keren naar het ouderlijk huis, waar ze haar vaders best bewaarde geheim ontdekt.  
 
Patricia / Peter Terrin (TERR) 
Astrid is een succesvolle eventmanager van negenendertig. Juist wanneer haar baan 
en het moederschap haar even teveel worden, valt haar iPhone in het bad van haar 
zoontje. Ze doet het ondenkbare: ze loopt het huis uit, start haar auto en rijdt weg 
uit de villawijk. Op de snelweg komt ze bij haar positieven en wordt ze bevangen 
door paniek. Ze haast zich terug, voordat haar vijfjarige zoontje Louis iets overkomt. 
Maar wanneer de auto van haar man David onverwacht voor het huis blijkt te staan, 
durft ze zich niet te vertonen. Vanaf dat moment zoekt ze angstvallig een weg terug 
naar haar eigen leven.   
 
Hippie / Paulo Coelho (COEL) 
De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat hij tijdens de 
militaire dictatuur in Brazilië gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme trekt 
hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar vrijheid en de ultieme zin 
van het leven. Hij maakt een rondreis door Zuid-Amerika en gaat dan naar Europa 
om aan te spoelen in Amsterdam waar hij de Nederlandse Karla leert kennen. Met 
haar besluit hij op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De reis is het begin van 
een onstuimige liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand veran-
dert en nieuwe waarden verschaft. 
 
Leven voor de liefde / Nicholas Sparks (SPAR) 
Hope Anderson staat op een kruispunt in haar leven. Om tot rust te komen en alles 
op een rijtje te kunnen zetten, trekt ze zich voor een tijdje terug in het familiehuis in 
Sunset Beach. Daar ontmoet ze Tru Walls, een man die sinds de traumatische dood 
van zijn moeder in het reine probeert te komen met zijn familieverleden en moet 
zien te achterhalen wie en waar zijn vader is. Hope en Tru voelen zich onmiddellijk 
tot elkaar aangetrokken, maar staan al snel voor een onmogelijke, hartverscheuren-
de keuze: die tussen hun familie en hun persoonlijke geluk. 
 
De sluier van de eeuwigheid / Terry Goodkind (GOOD) 
De Kronieken van Nicci; 2  
De ontzagwekkende tovenares Nicci en haar metgezellen hebben een nieuw avon-
tuur te volbrengen. Nadat ze de meedogenloze Norukai-slavenrovers uit de Renda-
baai hebben verjaagd, is het nu tijd om Nathans magische krachten te herstellen. 
Geleid door de mysterieuze profetie van de heks Rood, trekt het trio naar het zuiden 
van Kol Adair, richting de door de tijd gesluierde stad Ildakar. De groteske voorteke-
nen die ze op het pad naar Nathans redding tegenkomen voorspellen echter weinig 
goeds.  
 
Tulpengoud / Eva Völler (VOLL)  
Amsterdam, 1636. In de statige herenhuizen langs de grachten komt de Gouden 
Eeuw tot bloei. Tussen alle grote kunstwerken springt er één in het oog: een kunst-
werk van Moeder Natuur zelf: de tulp. En om die te bezitten zijn mensen bereid heel 
ver te gaan... Pieter Van Winkel, de nieuwe leerling van Rembrandt van Rijn, is een 4 
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buitenbeentje. Wanneer de prijs van tulpenbollen plotseling de pan uit rijst, komt zijn kennis 
van wiskundige wetten bijzonder goed van pas. Maar dan worden verscheidene tulpenhande-
laren dood aangetroffen. Als alle slachtoffers blijken te zijn geportretteerd door Pieters mees-
ter, Rembrandt, staat Pieters leven volledig op zijn kop. 
 
Terug naar het meer / Robyn Carr (CARR) 
Ooit waren de Hempsteads een hechte familie en brachten de vrouwen van de fa-
milie de zomers gezamenlijk door in hun huis aan het meer. Tot een vreselijk onge-
luk een einde maakte aan de idylle en de familie uit elkaar viel. Wanneer Charley en 
Meg vele jaren later allebei worden geconfronteerd met een grote crisis in hun le-
ven, besluiten de zussen dat ze de familie koste wat het kost weer bij elkaar willen 
brengen. En dat kan alleen als iedereen terugkeert naar het huis aan het meer om 
de waarheid onder ogen te zien.  
 
Dodenmars / Christian De Coninck (DECO)  
Augustus 1917. Kolonel Pynaert en zijn ordonnans genieten van vakantie in Guines, 
waar zijn gezin momenteel ook verblijft. De kolonel wordt dringend teruggeroepen 
naar het opperbevel. De Koning meldt hem dat twee hoge officieren verdwenen 
zijn. Niemand gelooft in desertie en Pynaert moet het onderzoek voeren. De vermis-
te officieren waren belast met geheime opdrachten, waardoor Pynaert terechtkomt 
in de wereld van spionage en contraspionage. En dan verdwijnt er plots een derde 
officier…. 
 
Mademoiselle Coco en het parfum van de liefde / Michelle Marly (MARL) 
Parijs, 1919. Het is Coco Chanel gelukt een succesvol mode-imperium op te bou-
wen.  Maar als haar minnaar Boy Capel omkomt bij een ongeluk, is ze verlamd van 
verdriet. Pas als zij het plan opvat om haar grote liefde te vereeuwigen met een 
parfum, bloeit ze weer op. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze de charismatische 
Dimitri Romanov. Met hem aan haar zijde reist Coco af naar Zuid-Frankrijk, naar de 
wieg van de parfumerie. Daar komt ze haar liefdesparfum op het spoor dat nog steeds het 
succesvolste geurtje ter wereld is: Chanel No5. 
 

Grand Hotel Europa / Ilja Leonard Pfeijffer (PFEI)  
De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel 
Europa. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde. Intussen vat hij een 
fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij steeds meer 
betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die het bevolken en 
die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar 
in de tijd gestolde plek om zich heen begint te grijpen. 
 
De kabbalist / Geert Kimpen (KIMP) 
Chaim, een jonge kabbalist uit de zestiende eeuw, heeft grote dromen. Hij wil de 
kabbala, tot dan een mystieke leer voor enkele ingewijden, toegankelijk maken voor 
alle mensen. Chaim vindt in Yitschak Luria de meester die hem alle antwoorden op 
zijn vragen kan geven. In ruil daarvoor is Chaim bereid alles te doen. Maar dan 
wordt hij hevig verliefd op de vrijgevochten dochter van zijn leraar. Een meisje dat 
door haar vader is voorbestemd om met een ander te trouwen. Welke opdracht is dwingen-
der? Het ervaren van de ultieme liefde of het antwoord vinden op de vragen van de mens-
heid? 
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Moeder van glas / Roos Schlikker (SCHL) 
Als kind mocht Roos thuis met de matras van de trap sjezen, kleien deed ze met een 
pak Becel en een advocaatje van tijd tot tijd kon geen kwaad. Haar moeder was de 
leukste van de straat, maar de storm in haar hoofd bleef voor de buitenwereld on-
zichtbaar. Pas toen ze zestig was kreeg haar manisch-depressieve moeder na een 
eindeloos traject een officiële diagnose. Wanneer haar moeder overlijdt door een val 
van de trap wil Roos Schlikker beter begrijpen wie de vrouw was die zich zo lang 
achter een masker had verborgen. Tijdens haar zoektocht leert ze haar rouw omar-
men en komt zo dichter bij haar moeder dan ooit tevoren. 
 
De zang van de hoornschelp / Sarah Lark (LARK) 
Rata Station; 2 
Nieuw-Zeeland, 1863. Op Rata Station is een nieuwe generatie opgegroeid. Carol en 
Linda moeten bewijzen dat ze uit hetzelfde hout gesneden zijn als de sterke vrou-
wen voor hen die de ranch hebben gemaakt tot wat hij is. Maar het succes van Rata 
Station wekt de afgunst van hun buren, en als het noodlot toeslaat hoeven de vrou-
wen niet op de goedhartigheid van de gemeenschap te rekenen. De toekomst van 
Rata Station hangt aan een zijden draadje en Carol en Linda dreigen hun huis kwijt 
te raken. Weten ze het tij te keren? Of moeten ze de sprong wagen en hun geluk 
elders beproeven? 
 

Bloed en storm / Jon Skovron (SKOV) 
Het keizerrijk der stormen; 3 
Nog draaierig van de gebeurtenissen bij Ochtendlicht, heeft Hoop moeite te begrij-
pen wat het betekent om een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer een 
zwaard op te pakken. Rood geniet ondertussen van zijn rol als keizerlijke spion. 
Maar zijn loyaliteit zal op de proef worden gesteld als zijn leidinggevende, vrouwe 
Hempist, hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang om heeft gesmeekt: 
Hope en Brigga Lin rekruteren om hem te helpen het keizerrijk eens en voor altijd te 
ontdoen van de biospinners. Het lot bracht ze samen… maar zal het hun keizerrijk vernieti-
gen? 
 
De zoete geur van appelcider / Joanne Bischof (BISC) 
Aan het eind van de negentiende eeuw verhuist de jonge weduwe Aven Norgaard 
van Noorwegen naar Amerika om te gaan inwonen bij een tante van haar man en 
haar drie zoontjes. Maar bij aankomst blijkt de tante overleden en wordt Aven tot 
haar verbazing opgewacht door drie volwassen mannen, die in hun levensonderhoud 
voorzien met het brouwen van cider. Tussen Aven en de charmante Haakon ontstaat 
al snel een vriendschap. Maar het is de gevoelige, dove Thor die Avens hart steelt. Thor is 
echter verslaafd aan zijn eigen cider. Zolang de verslaving zijn leven blijft beheersen, heeft de 
liefde tussen Thor en Aven geen kans. Of is het juist de liefde die hem kan helpen zijn dorst 
te overwinnen?   
 
Het buitenhuis / Katie Fforde (FFOR) 
Fran droomt er al haar hele leven van op een boerderij te werken en nu lijkt die 
droom werkelijkheid te worden! Een ver familielid vraagt haar of ze het leuk zou vin-
den een jaar lang te proberen haar moeilijk lopende boerenbedrijf weer op de rit te 
krijgen. Als de boerderij aan het einde van dat jaar weer goed draait, zal Fran later 
als haar oudtante overlijdt alles erven. Fran zegt met volle overtuiging ja, maar in 
haar enthousiasme vergeet ze twee dingen: ze weet letterlijk niets van het boeren-
bedrijf en ze is bang voor koeien. Gelukkig krijgt ze hulp, onder andere van de aantrekkelijke 
Anthony, haar rijke buurman. Maar is hij geïnteresseerd in Fran… of in het land dat bij de 
boerderij hoort? 
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Agathe / Anne Cathrine Bomann (BOMA) 
Parijs, eind jaren veertig. Een psychiater staat op het punt om met pensioen te 
gaan. Tot zijn grote ergernis heeft zijn secretaresse nog een nieuwe patiënte aange-
nomen. Een Duitse vrouw die Agathe heet. In tegenstelling tot zijn andere patiënten 
raakt Agathes verhaal hem. Algauw begint zij hem vragen te stellen en wordt hij 
geconfronteerd met zijn zwakke plekken. Is het te laat voor deze 71-jarige om zijn 
bestaan in een nieuw licht te zien en het kleine geluk in het leven te ontdekken? 
 
Anker in de storm / Lynn Austin (AUST) 
Chicago, 1897. De welgestelde Anna Nicholson staat op het punt te trouwen met 
William Wilkinson, maar het kost haar moeite om zich op haar aanstaande huwelijk 
te concentreren. Haar gedachten worden in beslag genomen door de zoektocht naar 
informatie over haar biologische moeder. Ondertussen worden er nare roddels over 
Anna verspreid in de hogere kringen van Chicago en vindt ze het moeilijk om aan-
sluiting te vinden bij haar leeftijdsgenoten die haar geloof in God niet delen. Ze mist haar 
Nederlandse grootmoeder. Wanneer laster overgaat in chantage en Anna's gezondheid in 
gevaar komt, heeft ze haar Nederlandse oma harder nodig dan ooit. 
 
Het feest / Dimitri Casteleyn (CAST) 
Hoe ver ga je om het verleden recht te zetten? Maurits Matthys organiseert een 
feest voor zijn vijftigste verjaardag. Een exclusief feest met een select gezelschap 
van vijf mensen uit zijn schooltijd. In deze bloedstollende pageturner ontvouwt zich 
pagina na pagina het meesterplan van Maurits, waarin hij de zwakke plekken van 
zijn oud-schoolgenoten analyseert, oude trauma's oprakelt en zijn gasten confron-
teert met hun verleden. Door in het verleden te vissen, komt hij erachter dat zijn gasten on-
berekenbaar zijn. En is zijn geheugen wel zo betrouwbaar als hij tijdens het uitdenken van 
zijn meesterplan dacht? 
 
Reizen Waes Europa: straffe reisverhalen van Tom Waes / Tom Waes  
(WAES) 
In Reizen Waes Europa blijft Tom Waes dichter bij huis en laat hij zien dat je niet 
naar de andere kant van de wereld hoeft te reizen om onweerstaanbare, fascine-
rende, mysterieuze en ja, ook avontuurlijke plaatsen te ontdekken. Hij neemt je 
mee naar onbekende maar unieke plekken in Spanje, Azerbeidzjan, IJsland, Groen-
land, Polen, Isle of Man, Noord-Ierland en Oekraïne en verrast je als vanouds met 
straffe verhalen. Want reizen maakt je sprakeloos en verandert je daarna in een verhalen-
verteller. 
 
Dochter van Frankrijk / Carol Drinkwater (DRIN) 
2015. Sinds haar dochter vier jaar geleden is weggelopen, leeft fotografe Kurtiz 
Ross in een zelfgekozen isolement, met als enige gezelschap haar camera. 1947. De 
Engelse Charlie leidt na de oorlog in Parijs een eenzaam bestaan. Dan ontmoet hij 
de jonge Marguerite, zij is vastbesloten om het te gaan maken als actrice. 2015. Tot 
haar verbijstering belandt Kurtiz in Parijs in een ongekende situatie van chaos en 
paniek. Te midden van alle chaos biedt een onbekende dame Kurtiz hulp. De vriend-
schap van de oude vrouw, en haar verhaal over haar liefde en verlies in de naoorlogse Pro-
vence, zorgen voor een sprankje hoop - en voor een onverwachte band en een nieuw be-
gin… 
 
De vlecht / Laetitia Colombani (COLO) 
De Indiase Smita behoort niet tot een kaste: ze is een paria, gedoemd een menson-
waardig bestaan te leiden. Op datzelfde moment werkt op Sicilië de jonge Giulia in 
het pruikenatelier van haar vader. Wanneer ze onverwacht het atelier moet overne-
men, blijkt het bedrijf op de rand van faillissement te balanceren. De Canadese Sa-

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Tom-Waes/Reizen-Waes-Europa-straffe-reisverhalen-van/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c10184561&cs=resultlist&rctx=AV2KMU4DMRBF
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rah, ten slotte, is een carrièrevrouw en moeder van twee kinderen als zij ontdekt dat ze ern-
stig ziek is. Zonder dat deze drie vrouwen het van elkaar weten, worden hun levens met 
elkaar verweven. Ze weigeren zich neer te leggen bij hun lot en besluiten te vechten voor 
hun toekomst. 
 
Moord in Zuid-Afrika / Arine Prins (PRIN) 
Voor Arine Prins en haar gezin komt er in de nacht van 7 op 8 april 2017 een abrupt 
einde aan hun Afrikaanse droom. Zij wordt in haar huis in het Zuid-Afrikaanse Bar-
berton overvallen door vijf mannen. Arine en vriend William komen er levend vanaf, 
echtgenoot Peet niet. In 1999 laten Peet en Arine, en hun kinderen Beer en Sterre, 
Nederland achter zich voor de fascinerende natuur, het fijne klimaat en een schitte-
rende boerderij. Al snel blijkt Zuid-Afrika toch niet zo'n droomland te zijn. Net als ze 
op het punt staan om terug te keren naar Nederland, komen de vijf donkere mannen hun 
huis binnen. Terwijl Arine vastgebonden op de grond ligt en haar man urenlang wordt mis-
handeld, ziet zij haar markante leven vol met ups en downs aan zich voorbijtrekken.   
 
Normale mensen / Sally Rooney (ROON) 
Marianne en Connell groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland. Dat is de eni-
ge overeenkomst: ze bevinden zich in verschillende werelden die slechts overlappen 
wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Wanneer de 
twee in gesprek geraken in de keuken van Mariannes huis, raken hun levens in een 
stroomversnelling. Als ze allebei naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, 
blijkt dat zich door de jaren heen een band heeft gevormd die nog lang stand zal houden.  
 

Beautiful boy / David Sheff (SHEFF) 

Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, jour-
nalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij 
probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar ter-
wijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en 
hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de 
familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde 
botst... 
 

Nachtouders / Saskia De Coster (DECO) 
Saskia en Juli gaan met hun zoontje van één jaar naar een Canadees hippie-eiland. 
Ze komen terecht in een wifi-loze wereld waar de natuur de wetten dicteert en waar 
de eilandbewoners een pijnlijk geheim over Karl delen. Voor Saskia komt alles onder 
spanning te staan: haar relatie met Juli, haar vriendschap met Karl, haar schrijver-
schap. Is ze wel een echte moeder, als niet-biologische ouder? En kun je dat leren, 
een ouder worden? Hoe moet ze zich verhouden tot haar zoon, haar bloedeigen niet bloed-
eigen zoon? 
 
Dina’s erfenis / Herbjorg Wassmo (WASS) 
Dina-trilogie; 4 
1890. Bij een brand die de herenboerderij Reinsnes in de as heeft gelegd, is Dina 
Grønelv omgekomen. Op haar begrafenis leest kleindochter Karna een nagelaten 
brief voor waarin Dina de moord bekent op haar echtgenoot Jacob en haar minnaar 
Leo. Karna weigert na deze gebeurtenis te praten. Om haar van het trauma te gene-
zen, neemt stiefmoeder Anna haar mee naar een inrichting in Kopenhagen. Daar 
raakt Karna echter steeds dieper in haar wanen verstrikt. De erfenis van Dina drukt niet al-
leen op de schouders van Karna. Voor Anna is de vrijgevochten, wilskrachtige Dina het voor-
beeld van hoe een vrouw haar zelfstandigheid kan opeisen. 
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De meisjesmagneet / Jackie Van Laren (VANL) 
Reinout Hollebeecq is een keurige, wat onzekere jongen uit Baarn die in Amsterdam 
Nederlands gaat studeren. Hij droomt van de liefde, maar gelooft eigenlijk niet dat 
een jongen als hij ooit serieus genomen kan worden door een meisje. Muziek is zijn 
enige ontsnappingsmogelijkheid. Hij komt in Amsterdam boven een meisje van zijn 
eigen leeftijd te wonen. Ze is bassist in een metalband, heeft een knipperlichtrelatie 
met de ruige zanger van de band en leeft een beetje op de rand. Het verschil met 
zijn eigen achtergrond had niet groter kunnen zijn. Maar als de zanger ziek wordt en het 
meisje Reinout vraagt om in te vallen in de band, gaat er een wereld voor hem open.  
 
Het juiste moment / Danielle Steel (STEE) 
Alexandra Winslow, verlaten door haar moeder toen ze zeven was, vindt troost in de 
detectives die ze met haar vader leest. Al snel gaat ze zelf aan de slag met het schrij-
ven van misdaadverhalen. Halverwege de universiteit voltooit ze haar roman en weet 
ze een literair agent en uitgever te vinden. Ze publiceert onder het pseudoniem 
Alexander Green. Haar geheime leven als de succesvolle Green stelt haar bloot aan 
jaloerse, arrogante Hollywoodfiguren die geen idee hebben wie ze echt is. Het juiste 
moment om open kaart te spelen lijkt echter altijd net buiten bereik en Alexandra zou haar 
gevestigde leven en roem moeten opgeven. 
 
De geesten / Yves Petry (PETR) 
Na de pijnlijke breuk met zijn vriendin vertrekt Mark Oostermans als derdewereldarts 
naar een vluchtelingenkamp in West-Afrika. Daar ontmoet hij Jeroen Ullings, het ei-
genzinnige hoofd van het medische team: een ex-jezuïet met provocerende opvattin-
gen over liefde, wetenschap, moraal en de verlichte medemens. Je kunt de wereld 
alleen veranderen als er iets verandert aan je begrip over de dood, luidt een stelling 
van hem. Maar wat betekent het? Wanneer op zekere dag een grimmige troep soldaten in het 
kamp arriveert ontdekt Mark tegen wil en dank het antwoord op deze vraag.  
 

Nimmernacht / Jay Kristoff (KRIS) 
Nimmernacht -trilogie; 1 
Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de 
dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om 
koninkrijken te vernietigen. Zes jaar later zet het kind dat is opgegroeid in de schadu-
wen haar eerste stappen in de buitenwereld om een belofte waar te maken. Maar 
Mia's vijanden zijn machtige figuren. Dus als ze wraak wil nemen, moet Mia zelf een 
wapen worden dat haar gelijke niet kent. Ze moet zichzelf bewijzen tussen de dodelijkste jon-
gens en meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Gelukkig is Mia niet zomaar een stu-
dent. De schaduwen houden van haar... en ze nemen al haar angsten weg. 
 

Jij bent niet zoals andere moeders / Angelika Schrobsdorff (SCHR) 
Else groeit op in een welgesteld Joods gezin in Berlijn aan het begin van de twintig-
ste eeuw. Ze leidt een uitbundig leven en geniet met volle teugen van de cultuur die 
de stad te bieden heeft. Bruisend van charme, met haar donkere krullen en fonkelen-
de ogen, beleeft ze vele liefdes en krijgt drie kinderen van drie verschillende man-
nen. Wanneer de nazi's de macht grijpen, vlucht ze met haar dochters naar Bulgarije, 
waar haar een heel ander leven wacht. 
 

Keizer van Rome / Robert Fabbri (FABB) 
Vespasianus; 9 
Vespasianus heeft van keizer Nero opdracht gekregen om de opstand in Judeae neer 
te slaan. Vespasianus hoopt als held naar Rome terug te keren. In de tussentijd blijkt 
dat Nero zelfmoord heeft gepleegd. Rome gaat gebukt onder de gewelddadige strijd 
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tussen de wrede Aulus Vitellius en de nobele Marcus Salvius Otho. Maar de troon is nog 
steeds leeg en met een eigen leger lijkt de tijd rijp voor Vespasianus. Gaat de lang geleden 
gedane voorspelling van de waarzeggers uitkomen? Zal het Vespasianus eindelijk lukken om 
keizer van Rome te worden? 
 

Toekomstkoorts / Annelies Beck (BECK) 
1898. De uit het arme Vlaanderen gevluchte Felix is in het onherbergzame westen 
van Brazilië een nieuw leven begonnen. Op die plek, Descalvados, runnen Belgische 
ondernemers een vleesfabriek en er is ambitie om van daaruit een groter gebied te 
veroveren. Geweld wordt hierbij niet geschuwd. Een eeuw later is Descalvados we-
derom middelpunt van een megalomaan project. Daaraan mee te werken is een 
droom voor de talentvolle jonge architect Thiago, al wordt van hem verwacht dat hij in het 
belang van de vooruitgang over lijken gaat. 
 

Koudvuur / Cilla & Rolf Börjlind (BJOR) 
Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano door het water. De man 
die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. Een reis om zichzelf te verzoe-
nen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft begaan. In Stockholm 
heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto gedood en 
deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt gear-
resteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette 
Olsäter een schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen 
dat er grote fouten zijn gemaakt. 
 
Het land van de zon / Machteld Kruijssen (KRUI) 
Het land van de zon van Machteld Kruijssen gaat over Sarah Banne. Zij leefde in het 
begin van de negentiende eeuw in Engeland, waar ze onder grote druk stond van 
haar familie om te trouwen. Machteld Kruijssen beschrijft op een geweldige manier 
de ontmoeting tussen Sarah en haar circusartiest Giovanni Batista Belzoni, die Sa-
rahs hart sneller doet kloppen. Deze grootse liefde voert haar mee naar Egypte, waar Sarah 
op haar manier een land ontdekt dat voor Europa op dat moment nog een mysterie is. 
 

Dansen met de vijand / Paul Glaser (GLAS) 
1933. Roosje Glaser is een jonge Joodse vrouw uit Den Bosch die als danslerares 
werkt. Ze is zeer succesvol en danst in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. Wan-
neer de nationaalsocialisten aan de macht komen, begint voor Roosje een levensge-
vaarlijk bestaan. Haar eigen man verraadt haar en uiteindelijk wordt ze meegenomen 
door de nazi's. Ze komt terecht in verschillende concentratiekampen, maar Roosje 
overleeft zelfs Auschwitz.   
 
Witte dood / Robert Galbraith (GALB) 
Billy, een labiele jongen, denkt als kind een moord gezien te hebben. Hoewel hij zich 
geen concrete details kan herinneren, gaat hij toch met zijn verhaal naar privédetec-
tive Cormoran Strike. Die neemt hem direct serieus, maar voor hij verder kan vra-
gen, ontvlucht Billy in paniek zijn kantoor. Strike en Robin proberen Billy's verhaal 
tot op de bodem uit te zoeken. Het onderzoek leidt hen via de achterstraatjes van 
Londen naar de Houses of Parliament en naar een fraai maar onheilspellend land-
huis, ver weg op het platteland. Maar hun onderzoek verloopt verre van soepel... 
 
Hotel Claremont / Elizabeth Taylor (TAYL) 
Op een regenachtige zondagmiddag in januari neemt mevrouw Palfrey haar intrek in 
hotel Claremont. Haar medebewoners vormen een bont gezelschap van excentrieke-
lingen, met een obsessieve interesse in de dagelijkse menukaart. Met elkaar gaan ze 
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de strijd aan tegen de zich voortslepende eentonige dagen en de naderende dood. Maar dan 
ontmoet mevrouw Palfrey de knappe, jonge schrijver Ludo. Het is het begin van een onge-
bruikelijke vriendschap. 
 
Nee heb je / Charlotte De Monchy (DEMO) 
Als Bobbie bij de bedrijfscoach zit en er alleen maar testbeeld op haar netvlies ver-
schijnt, beseft ze dat ze misschien toch wel een beetje overwerkt is. Gelukkig heeft 
haar baas een klusje voor haar op Bali. Ze hoeft alleen de uitkoop van een surfschool 
te regelen, zodat het bedrijf daar een luxe resort kan bouwen. Op Bali pakt het alle-
maal heel anders uit dan verwacht. De eigenaar van de surfschool, ene Samuel, zegt 
doodleuk niets voor de verkoop te voelen. En haar zus staat ook niet echt te springen als 
Bobbie onverwachts met een enorme koffer op de veranda van haar restaurant staat.  
 
Zo dom als Albert Einstein / Herman Brusselmans (BRUS) 
In Zo dom als Albert Einstein laat Herman Brusselmans z'n licht schijnen over de we-
reld van het amateurtoneel. Een vereniging uit Gent speelt een stuk van een Neder-
lander, heeft daarbij voor een van de rollen een acteur nodig die kan drummen, maar 
vindt die niet in eigen rangen. Onverwacht stuiten ze op een bekend persoon die 
hen, op z'n eigen manier, uit de brand kan helpen.  
 

Het verhaal van Asta / Jon Kalman Stefansson (STEF) 
Stavanger, Noorwegen. Sigvaldi ligt op de stoep: hij is van een ladder gevallen. Net 
als de wolken die steeds van uiterlijk veranderen, veranderen zijn herinneringen met 
de tijd. Zijn eerste vrouw, Helga, was diep verliefd op hem en toch onrustig. Ze 
noemden hun tweede dochter Ásta, naar een heldin uit de IJslandse literatuur. Een 
voornaam met een belangrijke betekenis – het lijkt heel erg op het IJslandse woord 
voor liefde – maar die slechts ongeluk zal brengen…. 
 
Er is geen daar daar / Tommy Orange (ORAN) 
Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen om naar de Big Oakland Powwow te ko-
men. Jacquie Red Feather is onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug 
te vinden naar de familie die ze achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn 
leven op een rijtje te krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in 
ere wil houden. Opal Viola Victoria Bear Shield komt naar het eerste optreden van 
haar neefje Orvil kijken. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel 
van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering, heldenmoed en 
verlies. 
 
Op jouw bruiloft / Carsons McCullers (MCCU) 
Frankie Addams, een tomboy van twaalf, zit in de keuken bij Berenice Sadie Brown, 
de zwarte kokkin, met haar neefje John Henry West van zes, die de hele ruimte on-
dergekliederd heeft met rare kindertekeningen. Ze beseft dat ze nergens deel van 
uitmaakt, niet van een club, niet van een familie. Voor Frankie, eenzaam en in de 
war, draait de hele zomer om de bruiloft van haar broer Jarvis. Ze hoopt met de beide aan-
staanden nog lang en gelukkig te leven… 
 
De moederbanden / René Den Ouden (DENO) 
In de jaren zestig bloeit in een Brabants gezin van fabrieksarbeiders en klompenma-
kers een uniek vocaal kwartet op. Dan sterft plotseling Anne, de alt-mezzo, na een 
mysterieus auto-ongeluk. Veertig jaar later is alleen sopraan Mieneke nog in leven. 
Om haar geheugen na een herseninfarct te prikkelen, gaat haar zoon Antonie op 
zoek naar de moederbanden met oorspronkelijke opnamen van het familiekwartet.  
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Informatief 

De antwoorden op de grote vragen / Stephen Hawking                                   Heelal Heelal  
Veilig online / Hans Frederiks; Ronald Smit                                               Internet Beveiliging  

Eden Hazard: tussen de lijnen / Frank Van de Winkel                        Balsporten Voetballers 
Federer versus Nadal / Robèrt  Misset                                              Racketsporten Tennis  
Winnaars hebben een plan: van het veld naar het leven / Sven Nys  
                                                                                               Wielersporten Veldrijden  
Bloemschikken 2.0 / Katie Smyth; Terri Chandler                  Bloemschikken Bloemschikken                                   

Continent zonder grens / Theo Francken; Joren Vermeersch       Sociale groepen Migranten  
Oud genoeg om dood te gaan / Barbara Ehrenreich                     Sociale groepen Ouderen   
Overlever van de Bende van Nijvel / David Van de Steen; Annemie Bulté   
                                                                      Misdaad-Geweld Georganiseerde misdaad 
Getting things done. De kunst van de stressvrije productiviteit / David Allen  
                                                                                           Werken Welzijn op het werk  
Meanderen door een bewegend land. Weer aan het werk na langdurige ziekte / Els De Wit; 
Mie Baert                                                                              Werken Welzijn op het werk 

Wat eten we vanavond ?                                                 Gezondheid Kinderen en voeding  

De verborgen impact. Alles voor een eco-positief leven / Babette Porcelijn  
                                                                                      Natuur-Milieu Duurzaam leven  
Tien klimaatacties die werken / Pieter Boussemaere             Natuur-Milieu Milieuproblemen  

Het ontstoken brein. Een radicaal nieuwe aanpak van depressie / Edward Bullmore 
                                                                                             Ziekten-Kwalen Depressies  
Last days: hoe de wereld afscheid neemt / Lieve Blancquaert                              Dood Dood  
Tough body strong mind. Mentaal & fysiek fit in 10 weken / Saartje Vandendriessche  
                                                                                           Gezond leven Gezond leven  
Omdat het kan: een boek over veerkracht, levenslust en ontmoeten / Eva Daeleman   
                                                                                      Persoonlijkheid Zelfontplooiing 
#kleingelukske. Geluk zit in een  klein boekske / Lynn Van Royen                                     
              Persoonlijkheid Zelfontplooiïng 
Het nieuwe trouwen / Judith Van Lent; Vivian Dony   
                                                              Trouwen-Samenwonen Trouwen Samenwonen 
Stoppen als partners, doorgaan als ouders. Een echtscheidingsleidraad / Aleide Hendrikse-
Voogt                                                                          Trouwen-Samenwonen Scheiden                                                                                

Arctica. Mijn biografie van de Noordpool / Bernice Notenboom        Poolgebieden Noordpool 
Bella figura. Waarom de Italianen zo Italiaans zijn / Joost Houtman                      Italië Italië 
Ultieme avonturen / Andrew Bain; Ray Bartlett; Sarah Baxter                         Wereld Wereld                                 
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21 lessen voor de 21ste eeuw / Yuval Noah Harari                     Geschiedenis Geschiedenis 
Vrede en oorlog. Een wereldgeschiedenis / Jonathan Holslag       Geschiedenis Geschiedenis  
Woeste kusten. Een reis langs de randen van de Noordzee / Tom Blass  
                                                                                                      Werelddelen Europa 
De eeuw van Xi. Hoe China onze toekomst bepaalt / Stefan Bommaert             Landen China 
De overlevenden. De Belgische oud-strijders tijdens het interbellum / Martin Schoups; Antoon 
Vrints                                                                                              Interbellum Interbellum  
Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de eerste wereldoorlog / So-
phie De Schaepdrijver                                                                    Wereldoorlog I België 
Sweethearts. Verliefd op de bevrijder / Dirk Musschoot      Wereldoorlog II Bezetting-Verzet 
Het verdriet van Vlaanderen / Kristien Hemmerechts Wereldoorlog II Collaboratie-Repressie                                                         
Albert Speer. Een Duitse carrière / Magnus Brechtken                Wereldoorlog II Derde Rijk 

Taalvoutjes: het jubileumboek. 5 / Inger Hollebeek                                   Nederlands Stijl  

Pieter Bruegel de Oude: meesterwerk / Till-Holger Borchert  
                                                                                   Beeldende kunstenaars Bruegel 
De vrouwen van Rubens / Rosine De Dijn                           Beeldende kunstenaars Rubens 
De reis van de heldin / Els De Schepper                                                     Theater Cabaret 
Imagine John Yoko: met bijdragen van de mensen die erbij waren / John Lennon; Yoko Ono                                                          
              Zangers-Groepen Lennon  
Will Tura: hoop doet leven / Myriam Dekoster; Jean Kluger              Zangers-Groepen Tura  
My love story: de autobiografie / Tina Turner                               Zangers-Groepen Turner 

Het keto-dieet voor blijvend gewichtsverlies / Martina Slajerova    Diëten Vermageringsdiëten 
Gezellige gezonde goesting / Steffi Vertriest                                 Kookboeken Kookboeken  
Quiche & Hartige taart / Marion Flipo                                      Kookboeken Pizza’s-Quiches 
De wandelende fijnproever / Ria Loohuizen                         Kookboeken Specerijen-Kruiden 
Eetbare wilde kruiden en planten / Monika Wurft                 Kookboeken Specerijen-Kruiden  
Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten / Pascal Naessens                Beroemde koks Naessens  
Simpel / Yotam Ottolenghi; Tara Wigley; Esme Howarth              Beroemde koks Ottolenghi 
De groene bakplaat. 75 groenterecepten uit de oven / Rukmini Iyer   
                                                                     Vegetarische keuken Vegetarische keuken 
Koken uit één pan: 308 recepten voor elke dag (uit de reeks Libelle)  
                                                                              Bereidingswijzen Eenpansgerechten 
Stijlvol wonen: magnum edition / Jackie Oomen                             Woonstijlen Woonstijlen  

Het plezier van wandelen / Erling Kagge                                                   Filosofie Filosofie 
Het koninkrijk van de angst / Martha C. Nussbaum                               Filosofen Nussbaum  
De geschiedenis van de Katharen / Michel Roquebert                                   Esoterie Gnosis  
Toekomst zien in de kerk / Leo Fijen; Anselm Grün                  Christendom Geloofsbeleving 
Herbeginnen bij Jezus Christus / Johan Bonny               Christendom Rooms-Katholieke kerk 
Houden van dingen die niet perfect zijn. Compassie voor jezelf en anderen / Haenim Sunim 
                                                                                            Oosters denken Zenboedhisme 
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Agatha Christie (deel 1, 2 en 3) 
Scenario: Benjamin Von Eckartsberg, Dominique Ziegler, Emilio Van Der 
Zuiden,... 
Tekeningen: Chaïko, Olivier Dauger, Emilio Van Der Zuiden,... 
 

Als Hercule Poirot vanuit Istanbul met de Oriënt-Expres naar Enge-
land terugkeert, verwacht hij een rustige reis. Maar rond midder-
nacht strandt de trein in de sneeuw en de volgende ochtend blijkt 
één van de passagiers op een gruwelijke manier te zijn vermoord. 
Poirot vindt bij het ondervragen van zijn medepassagiers zo veel te-
genstrijdige aanwijzingen, dat hij algauw vermoedt dat dit de meest 
wonderlijke moordzaak uit zijn carrière zal worden. Dit wordt be-

schouwd als een van de beste verhalen van Christie. 
Alle verdachten hebben een motief en allen hebben een alibi bedacht. Doordat de trein tussen 
Vinkovci en Slavonski Brod in de sneeuw vast komt te zitten, verdwijnen echter alle alibi's als 
sneeuw voor de zon. Uiteindelijk blijkt dat alle verdachten kunnen worden aangemerkt als 
dader. Christie presteert het om al deze personen een motief tot moord te geven. 
Een nieuwe reeks naar de romans van Agatha Christie, waarin elk boek door een ander au-
teursduo wordt verstript. 
 
Alma Cubrae (deel 1) 
Scenario: Gonzalo Torné de la Guardia 
Tekeningen: Mado Peña 
 
Eeuwen geleden kwamen de mensen naar Euraclea en roeiden de 
bewoners daar uit. Sindsdien regeren ze het gebied met hulp van 
een effectief defensiecorps: de Witte Garde. Na tientallen jaren van 
vrede verdwijnt er een grote expeditie in de verre moerasgebieden. 
Aan het hoofd van een ervaren elitecorps gaat Bernard de Cors op 
weg om ze op te sporen en de orde te herstellen. 
Het lijkt erop dat niets fout kan gaan, maar machtige krachten zijn 
ontwaakt in de moerassen... en een oorlog die ouder is dan de men-
sen staat op het punt om opnieuw te beginnen. 
 

Aquarica (deel 1 van 2) 
Scenario: François Schuiten, Benoît Sokal 
Tekeningen: Benoît Sokal 
 
Wanneer er op het strand van Roodhaven een gigantische krab op-
duikt, slaan de bewoners in paniek. Wat is dit voor een beest? Hoe 
komt het hier? De jonge Greyford, van het instituut voor zeekunde, 
wordt op onderzoek gestuurd. 
Aangekomen in Roodhaven stoot hij op verzet van de dorpelingen. 
Die willen immers dat het beest vernietigd wordt, maar de weten-
schapper in Greyford wil een grondig onderzoek voeren... 
Eerste deel van een tweeluik door topauteurs Schuiten en Sokal! 

 
Conan (deel 1 en 2) 
Scenario: Jean-David Morvan, Vincent Brugeas 
Tekeningen: Pierre Alary, Ronan Toulhot 
 
Conan wordt vervolgd omdat hij een rechter heeft gedood. Hij zoekt zijn toevlucht op een 
koopvaardijschip. Maar ze zijn nog maar net ingescheept of de avonturier en zijn nieuwe 

 Strips 

14 



Strips 
kompanen moeten een eerste bedreiging afwenden: de piraten 
van de legendarische Koningin van de Zwarte Kust! Zijn heldhaf-
tige optreden heeft wat losgemaakt bij zijn tegenstandster die 
valt voor zijn charmes. Ze ziet in hem haar langverwachte we-
derhelft, de piratenkoning die haar mannen naar de ultieme 
overwinning zal leiden… 
Eerste album van een hommagecollectie aan een iconisch perso-
nage uit het swords & sorcery-genre. 
 

Irons (deel 1) 
Scenario: Tristan Roulot 
Tekeningen: Luc Brahy 
 
Nieuwe actiethriller rond een bouwkundig ingenieur met nare 
kantjes 
Jack Irons is een ingenieur die gespecialiseerd is in de bouw van 
superstructuren. Een topper in zijn vakgebied van wie het advies 
gegeerd is. Maar Irons is een mensenhater en een sarcast. Een 
man die geen greintje sympathie opwekt. Van reuzebruggen tot 
constructies in de meest vijandige omstandigheden: als de uitda-
ging onmogelijk lijkt, is Irons de man die je zoekt. 

 
Laowai (deel 1 en 2 van 3) 
Scenario: Alcante, LF Bollée 
Tekeningen: Xavier Besse 
 
1859. Frankrijk en Engeland maken zich op voor een nieuwe oor-
log met China. Boezemvrienden François en Jacques willen koste 
wat het kost mee. Na maanden van keiharde training schepen ze 
eindelijk in. Aan boord maakt François kennis met een oude diplo-
maat en zijn veel jongere Chinese echtgenote. Als ze aankomen in 
de Franse concessie van Shanghai ontdekt de jonge Franse sol-
daat dat er heel andere belangen op het spel staan in deze oor-
log. De commercialisering van opium in China, dat is de echte in-
zet! 
Drieluik over de Opiumoorlog: een oorlogsexpeditie van Frankrijk én Groot-Brittannië tegen 
China. 
 

Nils (oneshot) 
Scenario: Jérôme Hamon 
Tekeningen: Antoine Carrion 
 
Nils is een sprankelende ecologische saga die zich situeert tussen 
de Noordse mythologie en de werken van Miyazaki. 
Volgens oude legendes bestaat er een tweede wereld voorbij de 
materiële. Een schimmenrijk bevolkt door schitterende wezens 
zonder wie onze wereld niet kan bestaan. Toen de eens zo 
vruchtbare noordelijke gebieden veranderden in dorre woestij-
nen, lagen deze legendes bijgevolg opnieuw op de lippen en wer-
den de ogen weerom naar boven gericht, naar de oude Goden... 

Samen met zijn vader probeert Nils, een jongen in de bloei van zijn jeugd, het mysterie op 
te helderen. Zo ontmoet hij de lichtgevende wezens, de zielen van de natuur, die hem naar 15 
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een naburig koninkrijk leiden, een technologisch ver geavanceerd imperium. De zoektocht 
zal zijn leven overhoophalen... Geheugen en herinnering, de balans tussen de wereld van 
de levenden en de doden, een meeslepend verhaal dat intrigeert door de metafysische en 
existentiële vragen die een opgroeiende jongeman zich stelt. 
 
Star Trek (deel 1)  
Scenario: Mike Johnson 
Tekeningen: Rachael Stott 
 
De U.S.S. Enterprise maakt een vijf jaar durende reis door onbe-
kend gebied. Vanuit het Delta Kwadrant zet de Enterprise zijn reis 
verder langs de uiterste grens van het Alfa Kwadrant. Daar komt 
de bemanning van de jonge Captain James T. Kirk in aanraking 
met mysterieuze en vooral dodelijke alpenkrachten… Een ontmoe-
ting waar niet elk bemanningslid levend van af komt… 
Deze stripreeks gaat verder waar de film van J.J. Abrams uit 2009 
stopte. 
 
Graphic Novels 
 
Berenkoning 
Scenario en tekeningen: Mobidic 

 
Het indianenmeisje Xipil wordt geofferd aan de kaaimangodin om 
een vervloeking van haar dorpsgenoten tegen te gaan. Maar de 
berenkoning redt haar van een zekere dood. Nu de kaaimangodin 
een offergave mist, moet er een oplossing komen. De berenkoning 
besluit met Xipil te trouwen tot grote consternatie van de dieren in 
het bos. Maar wat heeft de berenkoning in ruil voor Xipils leven 
aan de kaaimangodin beloofd? 
Prachtig getekend en meeslepend verteld one-shot van de sterk 
debuterende Mobidic, een Frans-Mexicaanse tekenares die in Brus-
sel woont. 
 
 

 
Amorostasia (deel 1 en 2) 
Scenario en tekeningen: Cyril Bonin 
 
Het eerste slachtoffer valt in Parijs. Een oude dame staat roerloos 
voor het raam met een huwelijksaanzoek in de hand. Ze lijkt wel 
versteend. Daarna volgen twee tortelduifjes die innig stonden te 
zoenen in de straat. Ook zij staan nu stokstijf... Het nieuws ver-
spreidt zich snel: een nieuwe epidemie teistert Parijs. Ze krijgt de 
naam Amorostasia: wie getroffen wordt door de vreemde ziekte, 
raakt verlamd en duikelt in een catatonische toestand. Zonder re-
medie kunnen de medische autoriteiten niet anders dan aanbeve-
len om elke ongepaste manifestatie van verliefdheid te mijden. 
Onderzoeksjournaliste Olga Politoff ondervindt het aan den lijve als een collega met een 
boontje voor haar plots verstijfd. Dat terwijl de ziekte geen vat lijkt te hebben op haar en 
haar vriend... 
Ziek van liefde? In deze fantastische romantische komedie neemt Cyril Bonin de uitdrukking 
letterlijk. Hij gaat op zoek naar de oorsprong van verliefdheid. 
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Asume form / James 
Blake 78/BLAK 

Eros / SX 
 78/SX 

 

Fever / Balthazar 
78/BALT 

 

Love / Michael Bublé 
63/BUBL 

Gallipoli / Beirut 
 78/BEIR 

Yours truly / Bent van 
Looy 78/LOOY 

Oxnard / Anderson 
Paak  78/PAAK 

Vivaldi / Bartoli 
32/VIVA 

Hanne danst  
00/HANN 

We begrijpen mekaar/ 
Tourist Lemc 78/TOUR 

Image / Whispering 
Sons  78/WHIS 

Looking for stars / 
Hooverphonic 78/HOOV 
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BlacKkKlansman 
 
Baanbrekend regisseur Spike Lee is terug met de provocerende 
film BlacKkKlansman, gebaseerd op het leven van Ron 
Stallworth. 
Deze politieman uit Colorado Springs slaagde er als eerste Afro-
Amerikaanse agent in om te infiltreren in de Ku Klux Klan. De-
tective Stallworth (John David Washington) en zijn partner Flip 
Zimmerman (Adam Driver) wisten tot in de hoogste kringen van 
de KKK binnen te dringen. Hun doel was de plannen van deze 
geheime, extremistische organisatie om de macht over te nemen 
in de stad, te dwarsbomen.  

 
Book club 
 
Diane (Diane Keaton) is pas vrijgezel na een huwelijk van 40 
jaar. Vivian (Jane Fonda) geniet van haar leven als eeuwige vrij-
gezel. Sharon (Candice Bergen) verwerkt nog steeds haar schei-
ding van jaren geleden. En het huwelijk van Carol (Mary Steen-
burgen) zit in een sleur. Het leven van de vier hartsvriendinnen 
zal nooit meer hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey in hun 
boekenclub lezen. Door het aanwakkeren van een oude vlam of 
door nieuwe romances inspireren ze elkaar aan een nieuw 
hoofdstuk van hun leven te beginnen. Misschien wel het beste 
hoofdstuk tot nu toe. 
 

C.B. Strike: seizoen 1 
 
The Strike Series is een nieuwe crime serie gebaseerd op de de-
tective boeken geschreven door JK Rowling onder de naam van 
Robert Galbraith. Oorlogsveteraan en privédetective Cormoran 
Strike lost brute moorden op met de hulp van zijn vertrouwde 
assistent Robin Ellacott. Na een ongeluk tijdens een legermissie 
heeft Cormoran Strike een been verloren. Hij verlaat het leger 
en verdient daarna de kost als privédetective. De zaken lopen 
echter niet zo goed, en ook privé gaat alles niet zoals het zou 
moeten gaan. Zijn relatie loopt op de klippen en Cormoran ziet 
zichzelf genoodzaakt om te overnachten op een veldbedje in zijn 
kantoor. De volgende dag wordt Cormoran wakker door de inte-

rim-secretaresse die voor de deur staat. Cormoran wil haar eigenlijk wegsturen, want hij 
weet dat hij haar nooit kan betalen, tot plots de broer van een jeugdvriend voor de deur 
staat met het verzoek om de zelfmoord van diens adoptiezus en tevens wereldberoemd 
model te onderzoeken. 
 
The Children Act 
 
Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het Hooggerechts-
hof waar ze bekend staat om haar professionele en weloverwo-
gen uitspraken binnen het complexe familierecht. Wanneer haar 
huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te bezwijken onder haar 
toewijding voor het vak stort Fiona zich op een ingewikkelde 
zaak. 
De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead, DUNKIRK) heeft leukemie 
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en zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s 
getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten 
of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch 
zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden. 
 
Agatha Christie’s Crooked House 

 
Van de Mistress of Mysterie, Agatha Christie, haar meest verdor-
ven verhaal… 
In het landhuis van de schatrijke familie Leonides wordt de patri-
arch en eigenaar van het familiefortuin onder verdachte omstan-
digheden dood aangetroffen. Zijn prachtige kleindochter Sophia 
roept de hulp in van haar voormalige minnaar, de privé detective 
Charles Hayworth. Er zijn verdachten te over: drie generaties van 
de Leonides dynastie wonen op het weeldige landgoed in een gif-
tige atmosfeer vol bitterheid en jaloezie. En met het ongekende 
fortuin ligt het motief voor de hand. Maar niets is wat het lijkt. In 
de klassieke stijl van Agatha Christie volgen gruwelijke ontdekkin-
gen en onverwachte wendingen elkaar in hoog tempo op. Aan 

Hayworth de taak om de waarheid te achterhalen…  
 
Janneman Robinson & Poeh 
 
Disney's hartverwarmende live-actionavontuur. Christopher Robin 
vertelt het verhaal van Janneman Robinson, het jongetje dat vroe-
ger talloze avonturen beleefde met Winnie de Poeh in het Honderd 
Bunderbos en nu is opgegroeid tot een volwassen man die de weg 
is kwijtgeraakt. 
 
Liar 

 
Laura is een intelligente en toegewijde 
lerares die na een lange relatie nog niet 
helemaal zeker weet of ze klaar is voor een volgende liefde. An-
drew is een beroemde chirurg wiens zoon op de school van Laura 
zit. De vonk die tussen hen opbloeit leidt tot een date, maar geen 
van beide realiseert zich wat de gevolgen zijn voor hen en hun 
families. Leugens en waarheid gaan hand in hand in deze intense 
thriller die beide kanten van een verhouding en de waarheid laat 
zien. Zitten er echt twee kanten aan een verhaal? Liar onderzoekt 
het vernietigende effect van bedrog op zowel het koppel als hun 
vrienden en familie, wanneer geheimen en leugens naar de opper-
vlakte komen. 

 
The Looming tower 
 
The Looming Tower volgt de groeiende dreiging van Osama Bin 
Laden en Al-Qaeda eind jaren negentig en laat zien hoe de rivali-
teit tussen de FBI en de CIA in die tijd onbedoeld de weg vrij-
maakte voor de tragische gebeurtenissen op 11 september 2001. 
Deze nieuwe dramaserie is gebaseerd op het non-fictiewerk van 
Lawrence Wright, dat een Pulitzer Prize won. 
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Mamma Mia! Here we go again 

 
Zing, dans, lach en wordt opnieuw verliefd met het feel-good film 
event van deze zomer: Mamma Mia! Here we go again. 
Tien jaar na het wereldwijde succes van Mamma Mia! The Movie 
nodigen we je uit om terug te keren naar het magische Griekse 
eiland Kalokairi in een geheel nieuwe musical gebaseerd op de lied-
jes van ABBA. De oude cast keert terug en is uitgebreid met onder 
meer Lily James (Cinderella, Baby Driver) en Cher. 
Net als in Mamma Mia! The Movie zien we Oscarwinnares Meryl 
Streep als Donna, Julie Walters als Rosie en Christine Baranski als 
Tanya. Amanda Seyfried en Dominic Cooper keren terug als Sophie 
en Sky, terwijl Pierce Brosnan, Skarsgård en Colin Firth opnieuw 
Sam, Bill en Harry spelen; de drie mogelijke vaders van Sophie. In 

deze film keren we ook terug in de tijd en zien we hoe de relaties uit het heden tot stand 
kwamen. Lily James speelt de rol van de jonge Donna. Alexa Davies (A Brilliant Young Mind) 
en Jessica Keenan Wynn (Broadway’s Beautiful) nemen de rollen op zich van de jonge Rosie 
en Tanya. De jonge Sam wordt gespeeld door Jeremy Irvine (War Horse), terwijl de jonge 
Bill gespeeld wordt door Josh Dylan (Allied) en de jonge Harry gespeeld wordt door Hugh 
Skinner (Kill Your Friends). 
 
The man who killed Don Quixote 
 
Ooit was Toby (Adam Driver) een ambitieuze, idealistische student 
die in een Spaans dorpje zijn afstudeerproject Don Quichote regis-
seerde. Vandaag is hij een gevierde, maar verwaande filmmaker. 
Wanneer hij na vele jaren terugkeert naar Spanje, ontmoet hij de 
oude man die ooit de rol van Don Quichote speelde. Maar de man 
waant zich nog steeds Don Quichote en ziet in Toby zijn trouwe 
volgeling Sancho Panza. Het duo begint aan een bizarre tocht en 
langzaam wordt Toby meegezogen in een wereld van illusie waarin 
hij dromen en realiteit niet meer van elkaar kan onderscheiden. 
Na 17 jaar pre-productie is de legendarische regisseur Terry Gilliam  
er eindelijk in geslaagd om zijn mythisch droomproject te verfilmen. 
Hij kan daarvoor rekenen op een droomcast aangevoerd door Adam 
Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård en Olga Kurylenko. 
 
Midnight Sun 
 

De zeventienjarige Katie is een mooie, slimme tiener die dol is op 
muziek maken. Toch is haar leven verre van perfect. Ze lijdt aan 
een zeldzame ziekte, waardoor ze geen daglicht kan verdragen. 
Pas als het donker is, gaat haar wereld open en trekt ze naar het 
station om gitaar te spelen voor de reizigers. Op een avond staat 
plots Charlie te luisteren, de knappe atleet waar ze al jaren stiekem 
een oogje op heeft. Katie wil hem beter leren kennen en verzwijgt 
haar ziekte. Samen beleven ze een romantische zomer die hun le-
ven voorgoed zal veranderen. 
De cast van bestaat onder andere uit Bella Thorne, Patrick Schwar-
zenegger, Rob Riggle.  
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Mr. Mercedes 
 
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King! 
Een gestoorde moordenaar tart een gepensioneerde politie-
rechercheur met een reeks lugubere brieven en e-mails, waardoor de 
ex-agent gedwongen wordt een eigen, en mogelijk onwettelijke, zoek-
tocht te beginnen om de moordenaar te pakken voor hij weer kan toe-
slaan. 
 
 
Niet schieten 
 

Bij de laatste aanslag van de Bende Van Nijvel op het warenhuis Del-
haize in Aalst op 9 november 1985 ziet de 9-jarige David Van de 
Steen hoe zijn ouders en zus voor zijn ogen worden neergeschoten. 
Hijzelf blijft zwaargewond en verweesd achter. De grootouders Al-
bert en Metje vangen hun kleinzoon op en hebben de loodzware op-
dracht om ondanks het grote verlies en verdriet en vele onbeant-
woorde vragen, hun kleinzoon een toekomst te bieden…  
 

On Chesil Beach 
 
1962. Tijdens hun huwelijksreis droomt het pasgetrouwde jonge 
stel Florence en Edward van hun toekomst samen. Ze beseffen ech-
ter nog niet dat de beslissingen die ze die zomer nemen invloed zul-
len hebben op de rest van hun leven. Gebaseerd op het gelijknami-
ge boek van Ian McEwan (Atonement), die zelf ook het scenario 
voor de film schreef.  
 
 
 
Den Skyldige 

 
In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een inci-
dent, is politie-agent Asger uit zijn functie ontheven en gedwongen 
om te werken bij de alarmcentrale. Hij beantwoordt een noodoproep 
van een verwarde vrouw die vermoedelijk slachtoffer is van een ont-
voering. Met de telefoon als enige hulpmiddel begint Asger aan een 
race tegen de klok om de vrouw op te sporen.  

 
State of happiness 
 
State of happiness vertelt het verhaal van de Westerse welvaart, een 
natie in verandering, een pioniersstad en bovenal van vier jonge men-
sen die in een wervelwind aan mogelijkheden terechtkomen tijdens de 
‘boom’ van de Noorse olie-industrie. Alles is in beweging, alles is 
nieuw. Het is geweldig, maar bij momenten ook eng en onbekend. 
Hoe zullen zij hiermee omgaan?  
 
 
 
 

 
21 



  DVD’s volwassenen 
A simple favor 
 
Stephanie is moeder en vlogger. Haar beste vriendin, Emily, vraagt 
haar om haar zoontje Nicky mee te nemen uit school. Stephanie 
vangt wel vaker de beide jongetjes op als de succesvolle Emily voor 
haar werk van huis is. Maar deze keer komt Emily haar zoontje niet 
ophalen en ze reageert ook niet op telefoontjes. Stephanie probeert 
de waarheid te achterhalen van de plotselinge verdwijning van haar 
vriendin Emily uit hun kleine stadje. Ze wordt hierbij bijgestaan door 
Emily's echtgenoot Sean. 
Een sexy en stylish thriller vol verrassingen, verraad, geheimen, ont-
hullingen, liefde, moord en wraak!  

 
Summer of 84 
 
Zomer, 1984. Davey, Tommy, Dale en Curtis zijn 15 jaar oud en le-
ven een zorgeloos bestaan. Totdat ze het vermoeden krijgen dat Da-
vey's buurman, politieagent, misschien de seriemoordenaar is die 
steeds op het lokale nieuws is. De jongens beginnen een onderzoek 
dat al snel steeds gevaarlijker wordt…  

 
 
Todos lo saben 
 
Laura en haar gezin reizen vanuit Buenos Aires terug naar haar ge-
boortedorp in Spanje voor een huwelijk. De bruiloft is een grote re-
ünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco. 
Wanneer het feest ruw verstoord wordt door de verdwijning van 
Laura’s dochter, staat het leven van de Spaanse familie op z’n kop. 
In hun zoektocht naar antwoorden komen lang verborgen familiege-
heimen boven drijven. Todos lo saben (Everybody Knows is de nieu-
we film van de tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi (A Separa-
tion, The Salesman), met Penélope Cruz en Javier Bardem in de 
hoofdrol.  

 

Utoya 22 july 

 

Op 22 juli 2011 werden vijfhonderd jongeren op een zomerkamp op 

het eiland Utøya aangevallen door een zwaarbewapende rechtsextre-

mist. De moorddadige aanval eiste het leven van 69 mensen. Het 

was een trauma dat Noorwegen tot in de kern raakte, en nog steeds 

doet tot op de dag van vandaag. De 19-jarige Kaja brengt een paar 

dagen door op het eiland met haar jongere zus Emilie. De twee ma-

ken ruzie omdat Emilie niet in de stemming is voor het kamp en ab-

soluut geen zin heeft om naar de barbecue te gaan. En dus eindigt 

Kaja alleen. Dan wordt plots het eerste schot gehoord. 
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Maart 2019… Jeugdboekenmaand: een impressie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met theater…                                            klasbezoeken... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          auteurslezingen... 
 
 
 
 
 
                                         en veel pret...                  
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 Bibnieuws 
Sluitingen 
 
Alle bedieningsposten zijn gesloten op: 

 maandag 22 april 2019 (paasmaandag) 
 woensdag 1 mei 2019 (dag van de Arbeid) 
 donderdag 30 mei 2019 (hemelvaartsdag) 
 vrijdag 31 mei (brugdag) 
 zaterdag 1 juni (brugdag) 
 maandag 10 juni (pinkstermaandag) 

 

Storingen 
 
De laatste tijd waren wat problemen met de bereikbaarheid van de bibliotheek of met biblio-
theekdiensten. Soms haperde de telefonie, soms was het onmogelijk om via Mijn Bibliotheek 
transacties te doen, één enkele keer werden geen herinneringsberichten verzonden, … Dat 
alles kon ervoor zorgen dat niet alles verliep zoals wij dit wensten en zoals je dit van ons ge-
woon was. Met de overgang naar het Vlaamse eengemaakt bibliotheeksysteem, valt trou-
wens niet uit te sluiten dat zich in de toekomst nog problemen zullen voordoen. Hou daarom 
zelf goed de vervaldatum van je geleende materialen in de gaten en vertrouw niet blinde-
lings op herinneringsberichten van de bibliotheek. 
 

Verlengingen 
 
Graag vragen wij nogmaals aandacht voor de manier waarop verlenging van de uitleenter-
mijn via een e-mailbericht kunnen worden aangevraagd. Dit kan enkel: 

 via een bericht aan bibliotheek@aalter.be (geen ander adres) 
 mits opgave van het juiste lenersnummer/of rijksregisternummer (indien je ingeschre-

ven bent met je e-IK) 
 mits opgave van de oorsprong van de geleende werken (cluster Aalter-Ruiselede of 

cluster Knesselare-Ursel). 
Vraag je een verlenging aan van de uitleentermijn voor beide clusters, vermeld dit dan even-
eens, met het corresponderende lenersnummer mocht dit verschillend zijn. 
 
Enkel onder deze voorwaarden wordt uw aanvraag behandeld. U ontvangt dan een bericht 
met de nieuwe vervaldatum. Gebeurt dit niet, dan is het mogelijk dat wij uw bericht niet 
hebben gelezen en de uitleentermijn dus niet is verlengd. Vraagt u verlenging van de uit-
leentermijn voor meerdere gezinsleden, vermeld dan voor elk het lenersnummer. 
 
Het falen van de informatica of de telefonie kan niet als reden worden ingeroepen voor het 
niet tijdig verlengen van bibliotheekwerken.  

 
Schooluitleningen 
 
In de bibliotheken Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter hebben tijdens het schooljaar na-
genoeg wekelijks schooluitleningen plaats. De kinderen lenen tijdens die uitleensessies op 
hun persoonlijke lenerspas. 
De laatste maanden merken wij echter dat van die schooluitleningen wordt gebruikt gemaakt 
om allerhande transacties af te dwingen die niet horen: 

 werken meegeven van andere locaties  
 werken meegeven van andere leners (broers, zussen, ouders, …) 
 verlenging van de uitleentermijn vragen voor werken die niet op de kinderpas zijn ge-

leend. 
Bovendien merken wij heel regelmatig dat werken op de kinderpas staan uitgeleend die dui-
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delijk tot de volwassenencollecties behoren: tijdschriften, reisgidsen, kookboeken, ... 
Al deze obstakels vertragen de vlotte afhandeling van de schooluitleningen en bemoeilijken 
een correcte registratie. 
 
Staat uw kind bovendien met een openstaande schuld, dan vragen wij u om die zo snel mo-
gelijk te betalen, zodat niet bij elke manipulatie een pop-upscherm verschijnt dat ons op de 
openstaande schuld wijst. Ook dat werkt enorm vertragend. 
 

Van catalogus naar bibliotheekwebsite 
 
Tot nu toe kon je op https://aalter.bibliotheek.be terecht voor de bibliotheekcatalogus. Je 
vond er ook wel wat praktische informatie over de bibliotheek (openingsuren, sluitingsdagen) 
en de vermelding van komende activiteiten, maar je consulteerde de site vooral om te weten 
of de bibliotheek een bepaald werk in bezit had en of het aanwezig was. 
 
Binnen afzienbare tijd, zal dat veranderen en wordt de catalogus een onderdeel van een heu-
se bibliotheekwebsite waarop ook de online dienstverlening van Mijn Bibliotheek zal te vinden 
zijn naast tal van wetenswaardigheden over de bibliotheek.  
 
Let op, https://mijn.bibliotheek.be zal dus niet meer apart op te roepen vallen. Alles zal voort-
aan gebeuren via https://aalter.bibliotheek.be. 
 

Inleverbus 
 
Heel wat van onze leners hebben ondertussen het gemak van de inleverbus ontdekt en ma-
ken gebruik van deze 7 x 24 dienstverlening. Helaas komen daar ook objecten in terecht die 
wij liever niet op die manier zien ingeleverd worden bv. vertelplaten en e-readers. Denk eraan 
dat indien wij schade vaststellen, wij die verhalen op de lener. 
 

Inleveren via de zelfscanbalies 
 
82% van alle innames in de hoofdbibliotheek gebeurt via de zelfscanbalies en 79% van alle 
uitleningen! Spectaculaire cijfers die bewijzen hoe goed het gebruik van de zelfscanmodules is 
ingeburgerd in onze hoofdbibliotheek. Zo goed ingeburgerd dat onze leners er soms wat on-
zorgvuldig mee omspringen. 
  
Daarom een paar aandachtspunten: 

 enkel werken van de hoofdbibliotheek Aalter worden herkend door de zelfscantoestel-
len 

 wie werken van een andere locatie voor inname aanbiedt, zal de werken niet van de 
kaart zien verdwijnen (= de titel verschijnt niet op het scherm) 

 dat geldt ook voor werken en toestellen die geen tag hebben 
 geef deze werken en andere materialen die niet worden ingenomen af aan de balie, 

want de uitlening blijft anders op je kaart geregistreerd staan. 
 

Tentoonstelling 
 
Tijdens de maanden april, mei stellen Stefaan Körmöczi, Liliaene Daemen en Caroline 
Cortvriendt tentoon in de hoofdbibliotheek.  
De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de hoofdbibliotheek. 
Er valt ook werk te bezichtigen van de leerlingen van de Kunsthumaniora Maldegem - lagere 
graad. 



 

 
Contactgegevens 

 
 
Hoofdbibliotheek 
 
Boomgaardstraat 10—9880 Aalter 
Tel. 09 374 60 71 
Fax 09 375 20 45 
E-mail bibliotheek@aalter.be  
Webcatalogus https://aalter.bibliotheek.be 
 
Maandag  : van 14 tot 19 uur 
Dinsdag  : van 14 tot 19 uur 
Woensdag   : van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 
Donderdag  : van 14 tot 19 uur 
Vrijdag  : van 14 tot 19 uur 
Zaterdag  : van 9 tot 12 uur 
 

 
Uitleenposten 
 
Bellem 
 
Bellemdorpweg 5 
Tel. 09 374 10 72 
 
Maandag  : van 16 tot 18 uur 
Woensdag  : van 17 tot 19 uur 
 
Knesselare  
 
‘’t Boekengoed’ 
Veldstraat 53 
Tel. 09 325 78 90 
 
Maandag   : van 16 tot 19 uur 
Woensdag   : van 14 tot 17 uur 
Vrijdag  :  van 16 tot 19 uur 
Zaterdag  :  van 10 tot 12 uur   
 
Lotenhulle 
 
Lodorp 68 
Tel. 051 68 73 96 
 
Dinsdag   : van 17 tot 19 uur 
Donderdag  : van 16 tot 18 uur 
 

 

 

 

 

 

Ruiselede 
 

‘Het Portaal’ 

Nieuwstraat 8 
8755 Ruiselede 
Tel. 051 68 81 25 
  
Maandag  : van 16 tot 18 uur 
Woensdag  : van 17 tot 19 uur 
Zaterdag  : van 10 tot 12 uur 
 

 

Sint-Maria-Aalter 
  

Oude Kantschoolstraat  7 
Tel. 09 236 39 74 
  

Dinsdag   : van 16 tot 18 uur 
Vrijdag  : van 17 tot 19 uur 
  
  

Ursel 
 
‘’t Boekenbos’ 
Eekloseweg 6A 
0473 64 81 30 
 
Dinsdag   :  van 16 tot 19 uur 


