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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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De terugkeer / C.J. Tudor (TUDO) 
Toen Joe Thorne vijftien jaar was, verdween zijn zusje Annie. En toen kwam ze terug. 
Vijfentwintig jaar later is Joe terug in zijn geboortedorp Arnhill. Hij heeft een baan 
aangenomen als leraar Engels op zijn oude middelbare school. Terugkomen in zijn ou-
de woonplaats betekent ook dat hij de mensen met wie hij opgroeide opnieuw onder 
ogen zal moeten komen, evenals de dingen die ze op hun geweten hebben. Dan krijgt 
hij een anonieme mail: ik weet wat er gebeurd is met je zusje. Het gebeurt opnieuw. 
 
Stad van meisjes / Elizabeth Gilbert (GILB) 
New York, 1940. De negentienjarige Vivian Morris heeft het eerste jaar van de univer-
siteit niet gehaald en haar ouders besluiten dat ze bij haar tante in New York moet 
gaan wonen. Haar tante is de eigenaar van de Lily Playhouse, een roemrucht maar 
vervallen theater in Manhattan, en Vivian voelt zich meteen thuis in de extravagante 
en onconventionele wereld van acteurs en showgirls. Ze mag achter de schermen wer-
ken en de kostuums ontwerpen, maar als ze een schandaal veroorzaakt staat haar we-
reld op zijn kop en zal ze pas jaren later alle gevolgen kunnen overzien. 
 
De schaduw van mijn moeder / Nikola Scott (SCOT) 
1958. De jonge Elizabeth wordt naar het landgoed van de rijke familie Shaw gestuurd, 
zodat ze de laatste dagen van haar zieke moeder niet hoeft mee te maken. Tientallen 
jaren later denkt Addie dat ze, ondanks hun moeizame relatie, alles weet over haar 
recent overleden moeder Elizabeth. Wanneer er een vreemde vrouw voor de deur 
staat die beweert dat ze Addie's zus is, is ze verbijsterd. Is Addie's hele leven dan één 
grote leugen?  
 
Bruid van de bergen / Kristen Heitzmann (HEIT) 
Het land van de gouden rivieren; 1 
Colorado, 1870. Desi Brennan diepste wens is vrede. Voor iedereen, ook voor slaven 
en indianen. Ze botst dan ook flink met de rijke nieuwkomer Remy Montgomery. Maar 
als hij haar familie helpt na een overval door bandieten, kijkt ze met andere ogen naar 
hem en groeien ze steeds meer naar elkaar toe. Voor Desi is de schok groot als Remy 
van een lange reis terugkeert met een kersverse bruid aan zijn zijde. Ondanks haar 
gebroken hart sluit ze vriendschap met de jonge vrouw, Violet. Maar na een onverwachts be-
richt stort Desi’s wereld in. Had ze andere keuzes moeten maken? Is ze de belangrijkste men-
sen in haar leven nu voorgoed kwijt? 
 

Schimmenstorm / Garvin Pouw (POUW) 
Een nieuw gevaar teistert de Valta. Woudgeesten en finistra bewegen zich door het 
magische woud, jagend op een prooi. De zielen van gevallenen werpen zich op de le-
venden en een tovenaar op een duister eiland spint een geheimzinnig web. Binnen de-
ze grimmige sfeer zoeken Nîve en Aeyen een weg naar de Licht-Val met hun in Viliria 
gewonnen prijs. Hoe ver kunnen zij komen wanneer de Schimmenstorm gaat razen? 
En hoe versla je een vijand die dood sterker lijkt te zijn dan levend? 
 
Het dubbele geheim van de familie Lessagne / Sandrine Destombes (DEST) 
Augustus, 1989. In het kleine dorp Piolenc, in de Franse Vaucluse, verdwijnen Solène 
en Raphaël, de elfjarige tweeling van de familie Lessage. Drie maanden later wordt 
een van de twee dood teruggevonden. Juni, 2018. Opnieuw verdwijnen kinderen in 
Piolenc. Als een macabere echo van dertig jaar geleden begint de nachtmerrie op-
nieuw, wat het dorp in een angstige shocktoestand brengt. Alle aanknopingspunten 
verwijzen naar de oude zaak en alle betrokkenen lijken hun onschuld te verliezen. 
 

https://www.bol.com/nl/p/schimmenstorm/9200000109467508/?promo=pdp_818_recentbekeken-MCM-slot_D99_product_2_&bltgh=rodVGro-iNUnCi2uXtNOuA.1_29.sDw-DceZUKbUGXYKvRtANw.ProductImage
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Russische rozen / Martha Hall Kelly (KELL) 
1914. De New Yorkse Eliza Ferriday reist af naar Sint-Petersburg met haar vriendin 
Sofia, een lid van de Russische tsarenfamilie. De dreiging van de Eerste Wereldoor-
log wordt echter steeds concreter en de tsaar verliest de macht. Eliza keert terug 
naar New York en Sofia en haar gezin vluchten naar hun datsja op het platteland. 
Daar huurt Sofia als hulp Varinka in, zich niet bewust van het gevaar dat ze zo in 
huis haalt. Eliza zet een hulpnetwerk op voor Russische families die naar Amerika zijn 
gevlucht. Wanneer ze geen brieven van Sofia meer ontvangt vreest ze het ergste… 
 
De aardbeiendief / Joanne Harris (HARR) 
Na haar vele omzwervingen heeft Vianne Rocher in Lansquenet, waar ze ooit als bui-
tenstaander de boel flink opschudde, eindelijk een thuis gevonden. Samen met haar 
dochter Rosette runt ze de chocolaterie. Maar als de oude bloemist Narcisse sterft en 
een deel van zijn land aan Rosette nalaat, strijkt in zijn oude winkel een mysterieuze 
vreemdeling neer die een duistere wind doet waaien. Opnieuw loopt een scheidings-
lijn door het dorp maar dit keer staat Vianne aan de andere kant… 
 

De verloren dochter / Armando Lucas Correa (CORR) 
Berlijn, 1939. Na het overlijden van haar man vlucht Amanda Stenberg met haar 
twee dochters naar Frankrijk. Maar ze komt slechts met één van hen op de plaats 
van bestemming aan. New York, 2015. Toen de Française Elise Duval na de Tweede 
Wereldoorlog in New York aankwam, liet ze haar verleden achter zich. Inmiddels is 
ze tachtig en heeft ze al jaren niet meer aan de oorlog of haar geboorteland Frankrijk 
gedacht. Dan staat er een vrouw op de stoep met een stapel brieven van Elises moe-
der, geschreven tijdens de oorlog.  
 
Elke ochtend de zee / Karl-Heinz Ott (OTT) 
Dertig jaar lang was Sonja manager van een hotel aan de Bodensee. Lange tijd lie-
pen de zaken goed, haar man Bruno kreeg zelfs een ster als kok. Maar dan sterft 
Bruno. Dreef de faillietverklaring hem tot zelfmoord? Bruno's broer Arno is bereid om 
alles over te nemen, inclusief de berg schulden, op voorwaarde dat Sonja verdwijnt. 
Nu staat ze aan de rand van de kliffen bij Abydyr, een afgelegen Welsh dorp. Kijkend 
naar beneden rest haar enkel nog de vraag wanneer ze zal springen. 
 
Rot fruit / Jos Pierreux (PIER) 
In een winkelpand stuit Luk Borré op een gruwelijke moord. Terwijl zijn echtgenote 
Rena op zoek gaat naar een aannemer om hun flat te verbouwen, probeert inspec-
teur Borré de dader op het spoor te komen. Het onderzoek vordert niet, tot speur-
ders van buiten Knokke zich ermee bemoeien en een aanhouding verrichten. De ver-
dachte lijkt echter zo onwaarschijnlijk dat Borré niet kan geloven in zijn schuld. De 
inspecteur zoekt in stilte verder. Is dit trouwens wel een alleenstaand misdrijf? Of is 
de inspecteur een seriemoordenaar op het spoor? 
 
De oorlog in mij / Baruch Kojocaru (BULT) 
De Joodse Baruch Kojocaru groeit op in Roemenië. Als de Duitsers tijdens de Tweede We-
reldoorlog zijn land binnenvallen, wordt de dan vijfjarige Baruch op weg naar een 
werkkamp gered en duikt hij onder. Na te zijn verraden, moet hij alsnog op 
transport. Door een ruilhandel kan Baruch het kamp in 1944 verlaten en hij belandt 
op een boot naar Palestina. Het schip wordt bij aankomst beschoten en naar Cyprus 
gestuurd. Na maanden mag Baruch alsnog naar het Beloofde Land. Maar in het vrije 
Israël en later in Amsterdam blijkt het leven ook niet altijd zo mooi. Hij begint een 
zoektocht naar zijn familie, de mensen die hem gered hebben en vooral naar zichzelf.  

http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/detail/Jos-Pierreux/Rot-fruit-thriller/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c10207296&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7EMBBFPVkoIoTQakUN5TbgI1njeKKMmHh27X
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De verloren soldaten / Liz Trenow (TREN) 
Ieper, 1919. Drie vrouwen reizen naar België, in de hoop het lot van hun geliefden te 
achterhalen. Ruby, een verlegen Britse jonge vrouw, is haar man verloren. Alice is 
vanuit Amerika naar België gereisd op zoek naar haar broer. Martha en de jonge Otto 
zijn op zoek naar nieuws over hun zoon en broer, die nooit teruggekomen is uit de 
loopgraven. Hoe verschillend ze ook zijn, deze drie vrouwen vinden elkaar in hun 
zoektocht naar antwoorden. En alle drie ontdekken ze dat ze eerst moeten afrekenen 
met de geheimen uit hun verleden, voor ze kunnen beginnen aan hun toekomst. 
 

De saffierweduwe / Dinah Jefferies (JEFF) 
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft. 
Maar hun allergrootste verlangen mist een kind. Terwijl Louisa met miskramen wor-
stelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een nabijgelegen 
kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet 
Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van de planta-
ge voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo. En wanneer Elliots schok-
kende verraad naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa 
terechtkan. 
 
Vijd / Jonas Bruyneel (BRUY) 
Het Lam Gods is niet alleen een hoogtepunt van de schilderkunst waar al eeuwenlang 
een zweem van mysterie rond hangt. Het was ook het afscheid van de ambitieuze 
turfhandelaarsfamilie Vijd, die zich in korte tijd had opgewerkt tot de elite van het 
Bourgondische Vlaanderen.  
 
Zomerwind / Nina George (GEOR) 
De intellectuele Parisienne Claire Cousteau brengt ieder jaar met haar gezin de zomer 
door in Bretagne. Dit jaar is Julie, de vriendin van haar zoon Nicolas, voor het eerst 
mee. Claire en Julie, die op het eerste gezicht tegenpolen zijn, herkennen langzaam 
de overeenkomsten in elkaar. Evenals hun wens om meer uit het leven te halen. Tij-
dens de laaiende zomerhitte aan de Bretonse kust nemen beiden een beslissing die 
hun leven voorgoed zal veranderen. 
 
De kleine bakkerij aan het strand / Jenny Colgan (COLG) 
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: Polly maakt van haar hobby haar beroep, ze 
wordt bakker. En dat in Cornwall. Maar haar oude bakkerij is een bouwval en het kan 
heel koud zijn aan zee, daarbij is het onthaal van sommige eilandbewoners nog kou-
der... Gelukkig heeft Polly een kleine papegaaiduiker met een gebroken vleugel. Al 
snel koopt de helft van het eiland stiekem Polly’s heerlijke zelfgebakken broden en als 
Neil weer kan vliegen, voelt Polly zich steeds meer thuis. Alleen met de liefde gaat het lastiger 
dan verwacht… 
 
Dood de Koning / Sandrone Dazieri (DAZI) 
Politieagente Colomba Caselli leidt een teruggetrokken bestaan. Haar geïsoleerde le-
ven wordt echter ruw verstoord als ze na een verschrikkelijke sneeuwstorm een on-
derkoelde jongen in haar tuin vindt. Hij kan niet praten en zit onder het bloed. Colom-
ba ontfermt zich over de jongen, die de enige overlevende blijkt te zijn van een brute 
familiemoord. Als ze door begint te krijgen waar deze zaak naar verwijst, weet ze dat 
alleen zij en Dante de waarheid boven tafel kunnen krijgen. Maar dan moet ze haar vriend 
wel zien te vinden… 
 
In de stilte van de nacht / Michael Connelly (CONN) 
Renée Ballard haalt de nacht weer eens door en keert vroeg in de ochtend naar Hollywood 
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Station terug, waar ze een vreemde man door de oude dossierkasten ziet romme-
len. Ballard stuurt hem weg, maar werpt dan zelf een blik op de zaak en voelt een 
steek van empathie en woede. Bosch onderzoekt de dood van de vijftienjarige Daisy 
Clayton, die was weggelopen, door de straten van Hollywood zwierf en meedogen-
loos werd vermoord. Ballard sluit zich aan bij Bosch om uit te vinden wat er met 
Daisy is gebeurd en om haar moordenaar eindelijk te kunnen veroordelen. 
 
De bijenhouder van Aleppo / Christy Lefteri (LEFT) 
Als ze alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn 
vrouw Afra weg uit Aleppo. Ze hebben een onuitsprekelijk verdriet te verwerken: 
hun zoontje Sami is om het leven gekomen bij een bomaanslag. Afra is bij deze aan-
slag blind geworden. Het enige wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat 
Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in Groot-Brittannië waar hij op-
nieuw is begonnen met het houden van bijen. Want ‘waar bijen zijn, zijn bloemen, 
en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.’ 
 

7200 seconden / Thordis Elva; Tom Stranger (ELVA) 
In 1996 had de IJslandse Thordis Elva een jeugdrelatie met Tom Stranger, een uit-
wisselingsstudent uit Australië. Na een schoolbal wordt Thordis verkracht door Tom. 
Niet veel later vliegt hij terug naar huis. Na jaren van schaamte en stilte neemt Thor-
dis contact op met Tom. Honderden snijdend eerlijke mails verder en acht jaar later 
besluiten ze dat het tijd is om elkaar in de ogen te kijken. Ze treffen elkaar in Kaap-
stad, Zuid-Afrika.  
 
De pruimenpluk / Dimitri Verhulst (VERH) 
Moe van de mens, kampioen van de solitude, woont Mattis afgelegen aan een meer, 
waar hij zijn potentie naar beneden drinkt. Een donker denker met een tanend geloof 
in zowat alles, dus zeker ook in de liefde. Soms, echter, twijfelt hij aan zijn kwalitei-
ten als eenzaat en misantroop en overweegt hij een leven in een stad vol heerlijke 
drukte om niets. Maar wanneer een weduwe opeens vergeten gevoelens weer in hem 
aanwakkert, verlegt hij zijn ambities. 
 
Verloren in Napels / Heddi Goodrich (GOOD) 
In een vervallen Palazzo in de Quartieri Spagnoli vieren de Amerikaanse Heddi en de 
Italiaanse Pietro het studentenleven. Pietro staat voor de keuze tussen een leven met 
Heddi of een leven op het land dat zijn ouders met veel moeite voor hem bij elkaar 
hebben gespaard. Hij durft geen beslissing te nemen. Een paar jaar later is Heddi 
geëmigreerd, getrouwd en heeft ze twee kinderen. Pietro is ze nog altijd niet verge-
ten, maar ze beseft ook dat Napels haar heeft geleerd hun geschiedenis onvoorwaar-
delijk lief te hebben; inclusief het verval en de teloorgang ervan. En dan stuurt Pietro haar 
een teken van leven.   
 
Cari Mora / Thomas Harris (HARR) 
Onder een villa in Miami ligt voor 25 miljoen aan Narco-goud. Allerlei criminelen ja-
gen erop, waaronder Hans-Peter Schneider. Om bij het goud te komen moet hij al-
leen nog wel afrekenen met de van oorsprong Colombiaanse Cari Mora, die op het 
huis past. Wanneer Hans-Peter haar ziet, denkt hij niet alleen het goud maar ook een 
mooi, weerloos speeltje te hebben gevonden. Maar daarmee onderschat hij Cari Mora 
op dodelijke wijze. 
 
Een kleine verrassing / Hendrik Groen (GROE) 
Hendrik Groen en Evert Duiker zijn de zeventig ruim gepasseerd en het leven is in kalm 
vaarwater terechtgekomen. Maar op zekere dag wordt de rust ruw verstoord als Evert bij 
Hendrik aankomt met als verrassing een onverwachte kleine gast. In een vlaag van ver-
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standsverbijstering is hij aan de wandel gegaan met een éven onbeheerd achterge-
laten kinderwagen met baby. Als babysitter doen de vrienden het heel aardig, terwijl 
ze zinnen op een manier om het kleintje zo snel mogelijk weer ongezien bij de ou-
ders terug te brengen. Maar het blijkt nog helemaal niet zo eenvoudig om van het 
ongewilde pleegouderschap af te komen 
 
Het mes / Jo Nesbo (NESB) 
Harry Hole is terug naar waar het ooit begon. De politie in Oslo biedt hem een baan 
aan maar hij mag alleen nog cold cases onderzoeken. Als na meer dan tien jaar ge-
vangenis Svein Finne weer op vrije voeten komt, is Hole ervan overtuigd dat hij op-
nieuw zal toeslaan. Wanneer hij op een dag in zijn appartement ontwaakt na een 
nacht vol alcohol, ontdekt Harry dat hij besmeurd is met bloed. Het is het begin van 
een nachtmerrie die erger wordt dan hij ooit kon dromen.  
 
Kamers Antikamers / Nina Weijers (WEIJ) 
Een vrouw woont op de bovenste verdieping van een rijzig, laat negentiende-eeuws 
pand aan een stadspark. Ooit woonde er een kunstschilder die melancholische stads-
gezichten maakte en artistieke vrienden ontving in zijn atelier. Nu schrijft ze er een 
boek. Onder haar vingers beginnen verleden, heden en toekomst over elkaar heen te 
buitelen. De werkelijkheid blijkt een veelvoud, en zijzelf ook, zeker wanneer ze op-
duikt als personage in de roman van haar goede vriendin M, die haar misschien wel 
of misschien niet zal laten leven. 
 
Het boek van de vergeten artiesten / Vera Buck (BUCK) 
Duitsland, 1902. Mathis is de 13de zoon in een boerengezin, zijn verdere leven lijkt 
voorbestemd tussen akkers en velden. Maar als op een dag een jaarmarkt zijn dorp 
aandoet, ziet hij dat de wereld groter is dan het dorp waar hij opgroeide. Na dertig 
jaar optreden als "röntgen-artiest' op de jaarmarkt leeft Mathis samen met zijn 
vrouw in een woonwagenkamp aan de rand van Berlijn. Het is de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens geheime bijeenkomsten blijven de artiesten elkaar 
ontmoeten, zo houden ze het verleden in stand. Ondertussen schrijft Mathis een boek, vol 
met geheimen die onder geen enkel beding in verkeerde handen mogen vallen. 
 
Het Italiaanse meisje / Lucinda Riley (RILE) 
Rosanna is nog maar elf als ze Roberto, de man die haar leven zal veranderen, voor 
het eerst ontmoet. Als ze gevraagd wordt een lied te zingen, is Roberto zo onder de 
indruk van haar stem dat hij Rosanna ervan overtuigt dat ze net als hij een grootse 
toekomst in de opera heeft. In de jaren die volgen blijven de paden van Rosanna en 
Roberto elkaar kruisen. Maar de glamour en het succes gaan niet altijd samen met 
Rosanna's onwankelbare liefde voor Roberto. En dan wordt Rosanna geconfronteerd 
met het onomkeerbare verleden, dat hun geluk in de weg lijkt te staan… 
 
Eerste liefde / David Nicholls (NICH) 
Charlie Lewis een type jongen wiens naam je je niet kunt herinneren als je hem op 
de  schoolfoto ziet staan. In de klas is hij geen uitblinker en thuis gaat al zijn aan-
dacht naar de zorg voor zijn werkloze vader. Terwijl zijn klasgenoten reikhalzend uit-
kijken naar de aankomende zomervakantie, ziet Charlie niets dan donkere wolken 
aan de horizon. Maar als onverwachts de intrigerende Fran in zijn leven komt, krijgt 
Charlie voor het eerst in tijden weer hoop…. 
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De drone / Unni Lindell (LIND) 
In een verlaten militair kamp staat een man die een drone over het omringende bos 
laat vliegen. Wanneer de drone over een open plek vliegt verschijnt er plotseling een 
tent op het scherm, met een vrouw erbij. Na een ongeluk anderhalf jaar geleden is po-
litieagent Marian Dahle weer volledig aan het werk. Cato Isaksen zet haar op een 
moordzaak: er is een lijk aangetroffen in een tent. Tijdens het onderzoek ontmoet ze 
de zestienjarige Agnes. Wat Marian niet weet, is dat Agnes om een heel speciale reden 
van plan is om te gaan kamperen op een levensgevaarlijke plek. 
 
De vergeten kamer / Ann Mah (MAH) 
Kate, een jonge Amerikaanse vrouw, studeert voor haar sommeliersdiploma. Ze gaat 
op bezoek bij de wijngaard van haar familie in Frankrijk om haar kennis van de lokale 
bourgogne nog wat aan te scherpen. Wanneer ze haar neef helpt bij het opruimen van 
de enorme wijnkelder, ontdekt ze een geheime schuilplaats uit de Tweede Wereldoor-
log en vindt ze een stapel oude verzetspamfletten en een grote voorraad waardevolle 
wijnen. Geïntrigeerd begint ze te graven in haar familiegeschiedenis. Heeft Kates voor-
aanstaande familie, groot geworden in de wijnhandel, zich in de oorlog misschien niet zo goed 
gedragen als zij altijd dacht? 
 
Het Duitse meisje / Chris Bohjalian (BOHJ) 
Januari 1945. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog wil een groepje mensen het Derde 
Rijk doorkruisen om de Engelse en Amerikaanse linies te bereiken. Onder hen is het 
achttienjarige meisje Anna Emmerich. Haar geliefde is de jonge Schot Callum Finella, 
die van een Russisch krijgsgevangenkamp naar de boerderij van haar familie is ge-
bracht om er dwangarbeid te verrichten. En dan is er korporaal Manfred, die erin is ge-
slaagd uit een trein naar Auschwitz te ontsnappen. Als zij naar het westen trekken, 
worden ze geconfronteerd met een door oorlog verwoest land. Hun vlucht zal Anna's en Cal-
lums liefde op de proef stellen, evenals hun vriendschap met Manfred, aangenomen, dat elk 
van hen het overleeft... 
 

Marilla / Sarah McCoy (MCCO) 
Prince Edward Island. Canada, 1837. Marilla Cuthbert is dertien jaar oud als haar leven 
voorgoed verandert. Haar moeder sterft in het kraambed. Marilla's enige connectie met 
de buitenwereld is haar ongetrouwde tante Elizabeth, die het eiland heeft verlaten en 
in de grootste stad van de provincie haar eigen geld verdient als naaister. Door liefda-
digheidswerk voor een weeshuis dat in het geheim dienstdoet als schuilplaats voor 
weggelopen slaven, raakt ze politiek betrokken. Daarmee brengt ze haar ontluikende 
romance met een jongen uit het dorp in gevaar. Of durft ze haar dromen te volgen om een 
verschil te maken in de wereld? 
  

De dromenweefster / Cristina Caboni (CABO) 
Camilla heeft als kledingontwerper de ambitie om het perfecte kledingstuk te maken 
voor haar klanten. Op een dag krijgt ze een jurk te zien van haar overleden tante, die 
ze nooit gekend heeft. De oogverblindende jurk is gemaakt door de legendarische Ma-
ribelle, die bekend stond als de dromenweefster. Elk kledingstuk dat zij maakte, was 
een unieke creatie en ademde het karakter van de drager. Ze besluit aan de hand van 
de jurk op zoek te gaan naar het verhaal van haar tante en dat van Maribelle.   
 

Huis vol leugens / Nicci French (thri) (FREN) 
Het was een misstap die ze wel geheim kon houden, dacht Neve. Maar wanneer ze op 
een ochtend naar haar minnaar Saul gaat, treft ze hem dood aan: vermoord in het ap-
partement waar ze elkaar altijd ontmoeten. Om te voorkomen dat haar bedrog uit-
komt, wat  vreselijke wat vreselijke gevolgen voor haar gezin zou hebben, besluit ze al 9 
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haar sporen uit te wissen. De moord wordt onderzocht door Alastair Hitching en alle aanwij-

zingen leiden naar Neve. Maar met elke leugen die ze vertelt, raakt ze verder verstrikt en 

brengt ze zichzelf meer in gevaar. Want Alistair is niet de enige die haar in de gaten houdt… 

 

Alles voor jou / Liane Moriarty (MORI)  
Ellen O'Farrell werkt als hypnotherapeut in het excentrieke strandhuis dat ze van haar groot-
ouders heeft geërfd. Op haar tumultueuze relatiegeschiedenis na, heeft ze een fijn 
leven. Wanneer ze Patrick ontmoet heeft ze goede hoop: hij is knap, vrijgezel, heeft 
een baan én hij vindt haar ook leuk. Maar dan komt het gevreesde moment: hij moet 
haar iets vertellen. Het blijkt dat Patricks ex-vriendin hem stalkt. Dat vindt ze eigenlijk 
wel interessant. Ook is ze gefascineerd door de motieven van deze vrouw. Ze zou 
haar eigenlijk weleens willen ontmoeten. Maar Ellen weet niet dat ze haar al heeft 
ontmoet…. 
 

De moordenaar, de advocaat en de schrijver: over het boek dat Harper Lee nooit 
schreef / Casey N. Cep  (CEP)  
Alabama jaren zeventig: dominee Willie Maxwell wordt beschuldigd van de moord op 
vijf van zijn eigen familieleden, maar een veroordeling blijft jarenlang uit door de 
handigheid van zijn advocaat. Dan wordt Maxwell bij de begrafenis van zijn laatste 
slachtoffer neergeschoten. Ondanks de aanwezigheid van honderden getuigen wordt 
de dader vrijgesproken. Harper Lee zit in het publiek tijdens de rechtszaak. Nu is ze 
vastbesloten om de gebeurtenissen rondom de zaak-Maxwell te verwerken tot de 
langverwachte opvolger van haar bestseller To Kill a Mockingbird. 
 

Vanuit het duister / Nora Roberts (ROBE) 
De Bron; 2 
Van een afstandje lijkt het een alledaags boerengezin met een heel gewoon leven. 
Maar buiten het erf van deze vredige boerderij heerst de duisternis. Fallon Swift is 
bijna dertien en weet nauwelijks hoe de wereld er vroeger uitzag. Slechts een enke-
ling waagt zich buiten, waar gangs de dienst uitmaken. Op mensen met bijzondere 
gaven, zoals Fallon, wordt gejaagd. Toch zal ze haar veilige thuis moeten verlaten. 
Fallon is De Ene, en het is slechts een kwestie van tijd tot haar ware identiteit aan 
het licht komt. Fallon vlucht naar een schuilplaats in het bos. Daar bereidt de eeu-
wenoude Mallick haar voor op de toekomst. Want alleen als Fallon haar lot aanvaardt, kan de 
wereld weer de oude worden. 
 

Een nieuwe droom / Robyn Carr (CARR) 
Dat haar steenrijke man een fraudeur was, wist Emma inmiddels wel, maar zijn zelf-
moord zag ze niet aankomen. Na een jaar vol rechtszaken blijft ze berooid en alleen 
achter. De enige aan wie ze nog hulp kan vragen is haar jeugdvriendin Riley, die haar 
toen ze achttien waren vreselijk heeft verraden. De sfeer tussen hen blijft echter ge-
spannen. Het maakt Riley dan ook woest als ze erachter komt dat Emma weer con-
tact heeft met haar broer Adam. De vraag is of de twee vrouwen elkaar, en zichzelf, ooit kun-
nen vergeven, zodat ze eindelijk aan een nieuwe toekomst kunnen denken. 
 

De gestolen glasramen / Lydia Verbeeck (VERB) 
1542-1545. Nadat de Italiaanse koopman Gian Carlo Affaitati de inname van Antwer-
pen verhinderde, beloont Karel V hem met de adellijke titel Heer van Gistel. Hij in-
stalleert zich als kasteelheer en pendelt met zijn gezin tussen zijn nieuwe domein in 
Gistel en hun palazzo in Lier. Bij de geboorte van zijn zoon schenkt hij twee glasra-
men aan de Sint-Gummaruskerk. 1910-1918. De glasramen uit de kerk worden opge-
haald voor restauratie en verdwijnen spoorloos. Pas aan het eind van WO I komt de diefstal 
aan het licht. Verder onderzoek voert de lezer terug naar de zestiende eeuw, waarin de edel-
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Romans 
man Gian Carlo Affaitati evenmin vrij van smet blijkt… 
 
Het vallen van de nacht / Minette Walters (WALT) 
Het jaar 1349 komt steeds dichterbij en de pest houdt Engeland nog steeds volledig 
in de greep. De afgezonderde bewoners van Develish vragen zich af of ze de enige 
overlevenden zijn. Om erachter te komen wat er buiten de hofstede gebeurt, stuurt 
Lady Anne de vrijgevochten slaaf Thaddeus erop uit. Thaddeus blijkt een geboren 
leider en ziet het al snel als zijn doel om, met de hulp van Lady Anne, de toekomst 
van Develish zeker te stellen en de vrijheid van de bevolking te garanderen. Maar de geschie-
denis loopt anders dan verwacht… 
 
Het leger van steen / Terry Goodkin (GOOD) 
De Kronieken van Nicci; 3 
Nicci, Nathan Rahl en de jonge zwaardvechter Bannon verblijven nog altijd in de le-
gendarische stad Ildakar. De onvoorspelbare tovenaar-commandant Maxim is echter 
ontkomen, en terwijl hij de stad ontvluchtte heeft hij de versteningsspreuk die vijf-
tien eeuwen geleden het leger van generaal Utros in steen veranderde laten oplos-
sen. Nicci, Nathan en Bannon moeten Ildakar helpen de onbreekbare belegering te 
overleven. Maar terwijl generaal Utros de stad gegijzeld houdt en zijn krachtige leger loslaat 
op de nietsvermoedende Oude Wereld, arriveert een nieuwe, krachtige vijand vanuit de zee.  
 
Washington Black / Esi Edugyan (EDUG) 
Wanneer Washington Black, een elfjarige slaaf op een suikerplantage in Barbados, 
de persoonlijke bediende van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt hij de kans op 
een nieuw leven. Titch is bioloog, ontdekkingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd door 
zijn creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van een familielid vermorzelt zijn idea-
listische plannen en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te vluchten, maar dan 
verdwijnt Titch. Washington moet zijn weg alleen zien te vinden. 
 
Een wonderlijke gemis / Christophe Ono-dit-Biot (ONOD) 
César heeft besloten te sterven. Het leven is zijn kleur verloren sinds zijn vrouw Paz stierf, en 
hij gelooft niet dat hij hun zoon gelukkig kan maken. Op het moment dat hij zijn 
dood orkestreert, belt een jonge vrouw bij hem aan die zijn plannen dwarsboomt. Zij 
is een Griekse architectuurstudente en beweert Césars buurvrouw te zijn, ook al 
heeft hij haar nog nooit gezien. Waarom is ze zo geïnteresseerd in zijn bibliotheek 
vol oude auteurs? Waarom is ze zo attent tegenover hem? Stilaan herontdekt César 
in de jonge studente wat hij verloren achtte. 
 
Heimweeland / Kat Naumann (NAUM) 
In een zoektocht naar zichzelf zoekt Milla via geotracking naar verloren plaatsen. Midden in 
het Thüringer Woud stuit ze op een overwoekerd hotel, waar ze een schriftje van een 
jong meisje vindt. Het gebied rond hotel Waldeshöh was onderdeel van het nie-
mandsland tussen de twee Duitslanden. Bezit werd onteigend, bewoners verplaatst. 
Zo ook de familie Dressels, eigenaar van het hotel. Als ze na de val van de Muur te-
rug willen naar hun geboortegrond, blijkt de DDR het hotel en zijn bewoners al lang 
vergeten te zijn. Maar Milla krijgt het schriftje en het jonge meisje niet uit haar 
hoofd… 
 
Verborgen verbintenissen / Delphine De Vigan (DEVI) 
Théo en Mathis zijn twaalf en hebben een geheim. Hun docent Hélène vermoedt dat 
er iets met Théo aan de hand is. In haar pogingen hem te helpen overschrijdt ze elke 
professionele grens. Cécile, de moeder van Mathis, ontdekt iets vreselijks op de com-
puter van haar man. Heeft ze hem ooit echt gekend ?  

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/detail/Esi-Edugyan/Washington-black/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fmarc%2fvlacc%7c10207442&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7EMBRE@RNAihBFRElBqKCBnGGhAARa


Informatief 

Ambachtelijk smeden. Technieken en inspiratie voor de smid / Robert Thomas  
                                                                       Toegepaste mechanica Metaalbewerking  

Mytische runs in de wereld. Verken de spannendste looproutes en trails  
                                                                                                    Duursporten Duursporten 
Go(lf) with the flow / Auke Hempenius; Jaap Kleinpaste            Miksporten Golf 
Het jaar van Eddy Merckx 69 / Johny Vansevenant                     Wielersporten Wielrenners  
Mijn tas: 12 concepten, 24 uitvoeringen. 2 / Nathalie Charlier                Handwerken Naaien 

Digitaal minimalisme. Doelbewust omgaan met digitale overvloed / Cal Newport  
                                                                                   Samenleving Informatiemaatschappij 
Kapitalisme voor beginners / Vivek Chibber                         Samenleving Maatschappijvisies  
De tweede vervreemding / Michael Vlerick                          Samenleving Maatschappijvisies 
Hoe  legaal te fliren / Liesbet Stevens                    Misdaad-Geweld Geweld-Slachtofferhulp 
Onopgeloste moorden in België 2 / Luc Schoonjans                        Misdaad-Geweld Moord 
Out of office. De succesformule voor harde werkers / Sabine Tobback           Werken Werken 
Dive at work: een future-proof antwoord op een werkplek vol afleiding / Tim Christiaens                                         
                           Werken Welzijn op het werk 
Psychologische test: voorbereidende oefeningen / John Wiering  
                                                                                  Solliciteren Psychotechnische tests  

Ruimte om te groeien / Louise L. Hayes                   Opgroeien-Opvoeden Emoties-Relaties  
Opvoedwijzer ADD en ADHD / Edward Hallowell             Leer-en gedragsproblemen ADHD 

Minder afval, minder verspillen. Haalbare tips en concrete adviezen / Laetitia Birbes   
                                                                                             Natuur-Milieu Duurzaam leven 
Ons huis staat in brand / Greta Thunberg; Malena Ernman    Natuur-Milieu Milieuproblemen 
Op reis met je hond: alles over hondvriendelijk met vakantie gaan               Honden Honden  

Borsten. De levensloop van een intiem lichaamsdeel / Corien Van Zweden  
                                                                          Lichaam-Gezondheid Menselijk lichaam 
Echte dokters huilen ook / Warner Prevoo                                      Ziekten-Kwalen Kanker 
Natuurlijke pijnstillers / Yann Rougier        Ziekten-Kwalen Migraine-Pijnen  
Moe. Uitrusten? Hoe dan? Tips voor een uitgerust leven / Léonard Anthony  
                                                                                        Stress-Relaxatie  Stress-Relaxatie 
Zou’t! De kracht van een alkalische leefstijl / Loes Visser        Gezond leven Kuren-Ontgiften 
Breek los uit het doolhof. Zelf verandering creëren / Spencer Johnson  
                                                                                      Persoonlijkheid Zelfontplooiing 
Overprikkeld. Eerste hulp bij hoogsensitiviteit / Liesbeth Kamerling  Persoonlijkheid Emoties 
Brainfit. Hoe beweging je hersenen in topconditie houdt /  Anders Hansen   Denken Hersenen  

Life hacks voor op reis met kinderen / Silke Ezner                                 Reizen Op reis gaan  
Hamburg (Groene gidsen Michelin weekend)                                        Duitsland Duitsland 12 

      SAMENLEVING 

      VRIJE TIJD 

              MENS 

     LANDEN 

      WETENSCHAP EN TECHNIEK 
 

    

    

      OPVOEDING EN ONDERWIJS 

      NATUUR 



Informatief 

                                               KUNST 

                             LEVENSVISIES 

                 GESCHIEDENIS 

Etienne Davignon. Mijn drie levens / Etienne Davignon  
                                                              Geschiedenis van België Biografieën-Memoires 
Boris. Bestemming bereikt / Patrick Bernhart                                  Landen Groot-Brittannië 
De Tempeliers. De opkomst en ondergang van de tempelridders / Dan Jones   
                                                                                          Middeleeuwen Kruistochten  
De schaduwjaren: het verhaal van mijn twee grootvaders in de oorlog, zwart en helemaal 
fout / Francis Weyns                                              Wereldoorlog II Collaboratie-Repressie 
De invasie / Alex Kershaw                                                            Wereldoorlog II D-day 
D-Day: een historische reisgids  / Wiebren Tabak                           Wereldoorlog II D-day                                                                                                                          

Waarheid. Een handleiding / Hector Macdonald                     Communicatie Communicatie 
Pitchen op de werkvloer / Quintin Wierenga                          Communicatie Communicatie 
Doordenken over dooddoeners / Ignaas Devisch                                              Talen Talen 
 

 
 
De gouden draad. Hoe stoffen geschiedenis schrijven / Kassia  St.Clair  
                                                                            Toegepaste kunst Weefkust-Textielkunst  
Ed Sheeran / Sean Smith                                                        Zangers-Groepen Sheeran 

Opnieuw echt eten. Wat kunnen we nog eten in een wereld van voedingsrages en fabels? / 
Stef Mintien                                                                                          Voeding Voeding                                                                                                        
Een dagelijkse portie power: 130 recepten / Claudia Van Avermaet  
                                                                                              Kookboeken Kookboeken 
Snel klaar / Löic Van Impe                                                         Kookboeken Kookboeken   
Madam Bakster. Guilt-free klassiekers / Laura Verhulst                Kookboeken Brood-Gebak 
Buiten koken. De kookbijbel voor outdoor cooking / Kathleen Davis 
                                                                                                           Kookboeken Picknick 
Schokkende chocolade / Dominique Persoone                       ookboeken Snoep-Chocolade 
Gezonde groenten / Seppe Nobels                                                Beroemde koks Nobels  
Jamie 's food fight club: weekend kookboek. Weergaloze gerechten voor familie en vrien-
den / Jamie Oliver   
                                                                                                  Beroemde koks Oliver  
De vega optie. 50 homemade vleesvervangers / Joke Boon  
                                                                    Vegetarische keuken Vegetarische keuken  
Frisse vis / Peter De Clercq; Seppe Nobels                        Bereidingswijzen Barbecue-Grill 
Vurig vlees / Peter De Clercq                                           Bereidingswijzen Barbecue-Grill  
Groene zeepjes & sopjes. 68 schoonmaakmiddelen op zelf te maken / Fern Green   
                                                                                               Huishouden Huishouden    
 
 
 
De verloren kunst van de heilige geschriften /  Karen Armstrong                 Religies Religies 
In de leer bij de monnik. Monastieke accenten in het dagelijks leven / Erik Galle   
                                                                                           Christendom Kloosterorden 
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                                DAGELIJKS LEVEN 

                                                 TAAL 

http://zoeken.aalter.bibliotheek.be/?action=search&itemid=&nodymsearch=false&cmd=find&curpage=1&page=mainpage%2fresults&q=author%3d%22Jamie%20Oliver%22&cs=detail&si=user&rctx=Ab2RT2oUURDGuzKMMAxZDEGXztuI2SSdBAx6BTc5QlP9unq66HqvJq$re4jkIkJO4gWEbHMBD5BD$KIiQhBx


Alma Cubrae (deel 1 en 2 van 2) 

Scenario: Gonzalo Torné de la Guardia 
Tekeningen: Sergio Sandoval 
 

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 Bernat 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 mensen staat op het 

punt om opnieuw te beginnen. 
 

Detectives (deel 1 en 2) 

Scenario: Herik Hanna 
Tekeningen: Sylvain Guinebaud, Nicolas Sure 
 

Engeland 1918. In de nasleep van de oorlog geniet iedereen in het 
dorpje Sweet Cove van de zoetheid van het leven. Ah, Sweet Cove... 
goed onderhouden tuintjes, theepartijtjes geurend naar het zoete 
aroma van warme taart...  
En over taarten gesproken... Een beroemde gepensioneerde lerares 
zal hier haar favoriete bezigheid weer oppikken: mensen ondervra-
gen. Een mysterieuze moordenaar, een kolos van een man aan zijn 
voetsporen te zien, zaait dood en verderf op het idyllische platteland. 
Maar dan maakt "Het Gelaarsde Monster" de fout om iemand die 
dicht bij Miss Crumble staat aan te vallen... 
De meest ravissante van de Zeven detectives is terug in een solo-avontuur. Het onmogelijke 
onthullen is een kolfje naar haar hand.. 
 

De Lijkwade (deel 1 van 3) 

Scenario: Gérard  Mordillat, Jérôme Prieur 
Tekeningen: Eric Liberge 
 

Nieuw drieluik over de lijkwade door de eeuwen heen! 
De plot van De Lijkwade speelt zich af doorheen verschillende eeu-
wen, in verschillende landen, terwijl zijn personages de hoofdrolspe-
lers zijn van een verhaal dat in elk van de tijdperken heropleeft. 
In de XIVe eeuw op het platteland van Troyes, is Lucie een jonge 
non die binnenkort haar geloftes aflegt. Haar neef, Henri, de bis-
schop van Troyes, is er het hart van in, maar ze staat onder de be-
scherming van Thomas, de prior van de abdij van Lirey. 

Is de fascinerende afdruk van een aangezicht op een doek een heilige reliek uit de eerste 
eeuw van onze jaartelling, die het bestaan van de mens-God bewijst? Of een volledig verzon-
nen leugen om hen die willen geloven te misbruiken en beheersen? 

Fantastisch getekend door Eric Liberge, bekend van De heer Vastenavond van As en De Ka-
pers van Alcibiades. 
 

The Regiment (deel 1 en 2)  
Scenario: Vincent Brugeas 
Tekeningen: Thomas Legrain 
 

 Strips 
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Strips 
1941. Aan het front in Noord-Afrika lijkt weinig te doen aan de 
superioriteit van het Afrikakorps onder leiding van de Duitse veld-
maarschalk Rommel, alias de Woestijnvos. Tegen het advies van 
de legerstaf in drukken drie Britse officieren hun idee door om 
een klein regiment van elitesoldaten op te richten: de Special Air 
Service (SAS). Een honderdtal mannen worden specifiek opgeleid 
om àchter de vijandelijke linies de meest heikele missies uit te 
voeren. Na een periode van intensieve training en verkenningen, 
lanceert de SAS haar eerste raids op Duitse vliegvelden. 
De echte geschiedenis van de SAS, de elitetroepen van het Britse 
leger. 
 

Sangre (deel 1 en 2) 
Scenario: Scoth Arleston 
Tekeningen: Adrien Floch 
 
De onbezorgde jeugd van de kleine Sangre eindigt op de dag dat 
ze ziet hoe haar moeder wordt ontvoerd en de rest van het gezin 
wordt vermoord. Ze komt als weeskind terecht op een instituut, 
waar ze een bijzondere gave blijkt te ontwikkelen: ze kan de tijd 
een moment “bevriezen”. De rest van haar levenslessen leert San-
gre op straat en dat komt goed uit, want Sangre wil slechts één 
ding: haar moeder terugvinden en wraak nemen op de Duistere 
Schuimers, die de verschrikkelijke slachtpartij op hun geweten 

hebben...  
 

Team Rafale (deel 1 en 2) 

Scenario: Frédéric Zumbiehl 
Tekeningen: Eric Loutte 
 
Centrale figuur in Team Rafale is Tom Nolane, een gevechts- en 
testpiloot. Hij is een stuk menselijker dan in de meeste vliegtuig- 
strips. Zoals iedereen worstelt hij met de problemen van onze tijd. 
Hij is gescheiden en deelt het co-ouderschap over zijn twaalfjarige 
dochter met een ex waarmee het nog altijd moeilijk praten is. Hij 
schiet bijzonder goed op met zijn knappe partner, Jessica Nate, 
ook een jachtpilote. 
Team Rafale is een spannende realistische vliegtuigstrip. Industri-
ële spionage, economische oorlog, terrorisme, bemiddeling bij internationale conflicten: de 
onderwerpen zitten kort op de geopolitieke actualiteit. 
 

Terug naar Aldbaran (deel 1) 

Scenario en Tekeningen: Léo 
 
Kim keert samen met haar dochter Lynn terug naar Aldebaran 
waar ze intussen een beroemdheid is. Als afgezante van een bui-
tenaards volk moet ze een groepje wetenschappers begeleiden 
dat diep in het woud een expeditie onderneemt naar een kubus 
die een quantum gate verbergt. Net dan ontmoet ze Manon, een 
overlevende. Kim neemt haar op in haar team...  
 15 



 Strips 

16 

Het wilde Westen (Deel 1, 2 en 3) 

Scenario: François Capuron, Fred Duval 
Tekeningen: Fabrice Jarzaguet 
 
De kleine groep rebellen, geleid door de vrouw van de kolonel, 
trekt naar het westen. Op zoek naar de "Schedel", de plek waar 
de veelbesproken Schat van de Zuidelijken zou liggen. Lopeman 
achtervolgt ze, samen met zijn beruchte IJzeren Brigade, een 
troep soldaten, die Indianen uitmoordt. Aangekomen in Silver 
Creek, een in onbruik geraakte en vervloekte mijn, horen onze 
vrienden van een briljante vervalser het goed bewaarde geheim 
van de Schat... Eer, vrijheid, wraak en een handvol dollars bren-

gen vier levens bijeen in een wilde rit door een door burgeroorlog verscheurd land. Een 
spannende western! 
 

 
Graphic Novels/One-shot 
 

Andy 

Scenario en tekeningen: Typex 
 

Schilder, filmmaker, auteur, producent, acteur, geniaal en vernieu-
wend of plat en provocerend? Andy Warhol is een ongrijpbare fi-
guur die vele gedaanten heeft aangenomen. Dankzij Typex, die 
eerder het levensverhaal van Rembrandt verstripte, krijgt 's we-
relds bekendste popartist nu ook zijn eigen fifteen minutes of fa-
me.  
In tien delen ontvouwt zich het opwindende en getroebleerde le-
vensverhaal van een van de grootste artiesten van onze tijd, tegen 
de achtergrond van de meest enerverende periode aller tijden: de 
twintigste eeuw, van de jaren '30 tot de jaren '80! Waar alles waar 
je nu van houdt en walgt, zijn oorsprong vindt! 
 

Texas Jack 
Scenario: Pierre Dubois 
Tekeningen: Dimitri Armand 
 
Een nieuwe western-one-shot van dezelfde makers van het beju-
belde Sykes. 
Niemand kan beter met een revolver overweg dan Texas Jack. 
Maar ondanks zijn status van levende legende heeft hij zijn talent 
nooit buiten het circus gebruikt. Tot hij op een dag voor de uitda-
ging staat: naar het Wilde Westen vertrekken om er af te rekenen 
met de bloeddorstige Gunsmoke en zijn killers. Het is een regel-
rechte zelfmoordactie maar Texas Jack kan niet anders dan toe-

stemmen om zijn reputatie hoog te houden. Gelukkig hebben ook twee échte wildwestle-
genden het op Gunsmoke gemunt: de marshals Sykes en O’Malley... 
Ook Sykes krijgt in dit one-shot een rol in het verhaal. 
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When we all… / Billie 
Eillish  78/EILI 

Chocolat / Romeo Elvis 
78/ROME 

 

Liefde voor muziek 
2019  64/LIEF 

 

Ment: de Vlaamse top 
10 2019  60/MENT 

Doom days / Bastille  
78/BAST 

Rammstein / Ramm-
stein  78/RAMM 

I am easy to find / The 
National  78/NATI 

Oogst: 30 jaar Kommil 
Foo  60/KOMM 

Mozart / Juan Diego 
Florez  32/MOZA 

Western Stars / Bruce  
Springsteen 78/SPRI 

Young loving / Warhola 
78/WARH 

MNM Big Hits 2019,  
vol. 3  78/MNM 
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Arctic 
 
Als een man na een vliegtuigcrash als enige overlevende strandt 
op de Noordpool wordt hij geconfronteerd met de verschrikkelij-
ke kou en volledige afzondering. In de hoop zijn afgrijselijke om-
standigheden te overleven besluit hij zijn geïmproviseerde kamp 
te verlaten en de levensgevaarlijke reis door onbekend terrein te 
maken..  
 
 
 
 
 

Adrift  
 
Tami (Shailene Woodley) en Richard (Sam Claflin) zeilen met 
een jacht over de Stille Oceaan, ze zijn jong en verliefd. De klus 
die ze hebben aangenomen lijkt meer op een perfecte vakantie 
dan op werken. Totdat het noodlot toeslaat en ze terecht komen 
in een genadeloze orkaan. Met een verwoeste boot, zonder com-
municatiemiddelen of navigatie en weken verwijderd van de 
dichtstbijzijnde haven, moet Tami vechten voor zichzelf en de 
zwaargewonde Richard. Hun enige kans op overleven is om 
3000 km lang de juiste koers te varen naar de Hawaï eilanden…  
 

Un amour impossible 
 
Frankrijk, jaren vijftig. Rachel werkt als eenvoudige typiste wan-
neer ze de charmante Philippe ontmoet, een intellectueel van 
gegoede komaf. Ze worden verliefd en krijgen al snel een doch-
ter, Chantal. Onder druk van zijn familie weigert Philippe echter 
beneden zijn stand te trouwen. Rachel moet daardoor hun doch-
ter alleen opvoeden. Jarenlang strijdt ze ervoor om Chantal er-
kend te krijgen. Na tien jaar geeft Philippe eindelijk toe. Tegelij-
kertijd besluit hij werkelijk een vader voor Chantal te zijn. De 
gevolgen zijn onvoorzien en ingrijpend. 
Een meeslepend drama van Catherine Corsini naar de gelijkna-
mige roman van Christine Angot. 
 

Becoming Astrid 
 
Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een gebeurtenis mee die 
haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen. 
Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te 
kiezen dan van haar in die tijd werd verwacht. Ze volgde haar 
hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven. Met haar fan-
tasierijke kinderboeken als Pippi Langkous is ze wereldwijd een 
van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk 
geworden en staat ze symbool voor de vrije mens die met con-
venties durfde te breken. 
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Can you ever forgive me? 
 
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de succes-
volle biograaf Lee Israel, aandoenlijk en geloofwaardig gespeeld 
door Melissa McCarthy. 
Zij verdiende begin jaren ‘70 en ‘80 haar geld door als freelancer 
boeken te schrijven over klassieke Hollywood figuren als Katharine 
Hepburn. Als haar schrijverscarrière in het slob raakt en ze ver-
slaafd raakt aan alcohol, vindt ze een nieuwe manier om snel geld 
te verdienen. Aangemoedigd door haar loyale vriend Jack (Richard 
E. Grant) gebruikt ze haar schrijftalent om brieven van overleden 
auteurs te falsificeren en te verkopen. 
 

Captain Marvel 
 
Captain Marvel is een compleet nieuw avontuur dat zich afspeelt in 
1990, een tot nu toe verborgen periode uit de geschiedenis van het 
Marvel Cinematic Universe. De film volgt de belevenissen van Carol 
Danvers (Brie Larson) die uitgroeit tot een van de grootste helden 
van het universum. Wanneer een oorlog in de ruimte de Aarde be-
reikt, ontmoet ze in de chaos de jonge agent Nick Fury, wat ertoe 
leitdt dat ze een Avenger wordt!  
 
 

Colette 
 
Het waargebeurde verhaal van Colette begint wanneer ze als sim-
pel plattelandsmeisje rond 1900 als jonge bruid van de beroemde, 
maar berooide schrijver Henri "Willy" Gauthier-Villars haar entree 
maakt in de Parijse high society. Verveeld met haar nieuwe be-
staan schrijft ze dagboeken vol met haar seksuele fantasieën, die 
uiteindelijk onder Willy's naam gepubliceerd worden als de novelle-
reeks Claudine. De sensuele verhalen zijn een hit, en Willy en Co-
lette groeien uit tot het bekendste koppel van Frankrijk. Tot Willy 
haar op een dag verraadt. 

 
 

 
Creed II 
 
Creed II gaat over teruggaan naar de basis, waarom je in eerste 
instantie kampioen werd en dat waar je ook naartoe zal gaan, je 
niet kan ontsnappen aan je verleden. 
Het leven is voor Adonis Creed een evenwichtsoefening geworden. 
Balancerend tussen persoonlijke verplichtingen en zijn volgende 
gevecht, maakt hij zich klaar voor de grootste uitdaging van zijn 
leven. Zijn volgende tegenstander heeft vanuit het verleden nog 
banden met zijn familie, wat zijn drang naar het winnen van deze 
strijd in de ring alleen maar intensiveert. Rocky Balboa bevindt zich 
continu aan zijn zijde en samen confronteren zij hun gedeelde nala-
tenschap. Ze vragen zich af wat werkelijk de moeite waard is om 
voor te vechten en ontdekken dat niets belangrijker is dan familie. 
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De Dag 
 
De Dag neemt ons mee naar een Vlaams dorpje waar het leven 
gewoon zijn gangetje gaat. Wanneer in een bankkantoor in het 
centrum een overval wordt gepleegd en er een heleboel gijzelaars 
zijn, komt de politie in actie. Onderhandelaars doen hun best om 
iedereen vrij te krijgen, terwijl speciale eenheden alles proberen te 
ondernemen om de bank te bestormen. Maar er is iets vreemd aan 
deze overval. Hoe meer Vos, Arne en alle andere politiemensen be-
ginnen te onderzoeken, hoe meer ze voelen dat er iets niet klopt. 
De tijd tikt, want door één foute handeling kan alles misgaan en 
kan het dat de politie lijken op haar geweten heeft. Iedereen moet 

met uiterste precisie te werk gaan om slachtoffers te vermijden, terwijl de daders voelen dat 
het steeds warmer en warmer wordt. Komt het allemaal wel goed?  
 

The Durrells 
 
The Durrells is een gemoedelijke en humoristische feelgoodserie die 
zich afspeelt op het Griekse eiland Corfu. Het verhaal begint in En-
geland, waar we kennismaken met Louisa Durrell. Zij is een weduwe 
die geldzorgen heeft maar zich daardoor niet uit het veld laat slaan. 
Op een dag besluit ze alles achter te laten en met haar gezin een 
nieuw leven te beginnen in het zonnige Griekenland. De kinderen 
vinden het vreselijk om weg te gaan, maar Louisa is vastbesloten. 
Op Corfu nemen de Durrells hun intrek in een vervallen huis. Daar 
zullen ze moeten wennen aan een totaal ander leven. In de loop van 
de serie zien we hoe ze hun plek proberen te vinden te midden van 
nieuwe vrienden, rivalen, liefdespartners en... dieren! 
 

De Luizenmoeder 
 
De luizenmoeder is een comedyreeks die zich afspeelt in een even 
bijzondere als alledaagse en herkenbare arena: de lagere school. 
Het leven om en rond de basisschool lijkt -meer dan we vermoe-
den- op het echte leven in de hedendaagse maatschappij, waar 
vaak te veel regels of (gedrags)codes gelden, waar de volwasse-
nen zich soms als kinderen gedragen en omgekeerd. Met eigen 
speelplaatsafspraken, verkeers- en verjaardagsfeestjesregels, hi-
ërarchieën, hangouders, tienminutengesprekken en natuurlijk... 
luizenmoeders.  
 

 
 
Matriarch 
 
Na een auto-ongeval op het Schotse platteland, worden Matt Hopk-
ins en zijn zwangere vrouw Rachel opgevangen door een lokale boer 
en zijn gezin. Als Rachel er die avond achter komt dat de dochter 
van het gezin een vermist kind is, voelt ze zich niet langer op haar 
gemak. Matt en Rachel proberen de boerderij te verlaten, maar ze 
worden tegengehouden. Al snel wordt duidelijk dat het gezin uit is 
op hun baby. 
 

20 
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La / The Mule 

 
Clint Eastwood schittert als Earl Stone, een eenzame man van in de 
tachtig die failliet is en zich genoodzaakt ziet om zijn bedrijf te slui-
ten. Hij krijgt een job aangeboden waar hij alleen voor hoeft te rij-
den. Simpel toch? Maar zonder het te beseffen is Earl een drugskoe-
rier voor een Mexicaans drugskartel geworden. Hij doet het goed, 
zo goed zelfs dat zijn ladingen exponentieel toenemen en Earl een 
handlanger krijgt toegewezen. Hij is niet de enige die Earl in de ga-
ten houdt; de mysterieuze nieuwe koerier komt ook op de radar van 
de ambitieuze DEA-agent Colin Bates. Maar zelfs nu zijn geldproble-
men van de baan zijn, beginnen Earls fouten uit het verleden door 
te wegen. Het is onzeker of hij zijn fouten op tijd kan rechtzetten 

met de autoriteiten en het drugskartel op zijn hielen. 
 

The old man & the gun 
 
'De charmante Forrest Tucker (Robert Redford) is al ruim op pensi-
oengerechtigde leeftijd, maar nog steeds één van de meest succes-
volle bankovervallers van de 20e eeuw. Wanneer hij ook nog de 
vrouw van zijn dromen ontmoet lijkt zijn leven compleet. Maar wan-
neer de jonge detective John Hunt (Casey Affleck) een klopjacht or-
ganiseert op Forrest en zijn handlangers, ontstaat er al snel een kat 
en muisspel waarbij zelfs Hunt de charmes van Forrest niet kan 
weerstaan. 

 
Over water 
 
In Over Water krijgt de voormalige tv-ster John Beckers van zijn 
vrouw Marjan en hun twee kinderen een allerlaatste kans om zijn 
leven weer op de rails te krijgen. Na een verblijf in de ontwennings-
kliniek gaat hij daarom met vernieuwde moed aan de slag in de ha-
ven, bij het familiale expeditiebedrijf van zijn schoonvader. John 
vecht tegen zijn oude demonen en tegen nieuwe verleidingen, maar 
komt al snel in het circuit terecht van de gevaarlijkste en lucratiefste 
handel aan de dokken: cocaïne. 
Over Water is een haarfijn uitgewerkt psychologisch drama waarvan 
de doorleefde personages onder uw huid zullen kruipen om u niet 
meer los te laten. 

 

Das Schweigende Klassenzimmer 
 
Waargebeurd verhaal. Het is 1956 en tijdens een bezoek aan een 
bioscoop in West Berlijn zien de Oost-Duitse scholieren Theo en Kurt 
schokkende beelden over de Hongaarse opstand in Boedapest. Te-
rug in Stalinstadt (nu Eissenhüttenstadt) willen ze een gebaar ma-
ken uit solidariteit met de gevallen slachtoffers en tijdens een les 
houden ze allen een minuut stilte. Dit veroorzaakt flink wat onrust 
en als dit ter ore komt van het Ministerie van Onderwijs wordt het 
als een contrarevolutionaire daad beschouwd met verstrekkende ge-
volgen voor de scholieren...  
 21 
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Shazam! 
 
We hebben allemaal een superheld in ons. Het vereist alleen wat 
magie om hem eruit te halen. In het geval van Billy Batson (Angel), 
kan dat door één woord te roepen: Shazam! Het 14 jarige pleegkind 
kan daardoor met behulp van een oude tovenaar in de volwassen 
Superheld Shazam (Levi) veranderen. Van binnen is hij nog een kind, 
maar van buiten heeft Shazam een gespierd, goddelijk lichaam. 
Shazam komt tot leven in deze volwassen versie van zichzelf door te 
doen wat elke tiener zou doen met superkrachten: er veel plezier 
mee maken! Shazam gaat op zoek naar de grenzen van zijn krachten 
met de roekeloosheid van een kind. Maar hij zal deze krachten snel 
moeten beheersen om de dodelijke krachten van het kwaad te be-

strijden die worden beheerst door Dr. Thaddeus Sivana. 
 

Shoplifters 

 
Als Osamu en zijn zoon na hun zoveelste winkeldiefstal weer onder-
weg naar huis zijn, komen ze buiten in de kou een verloren klein 
meisje tegen. Als blijkt dat ze van huis is weggelopen, neemt Osamu 
haar mee naar huis, waar ze al snel wordt opgenomen in het hechte 
gezin. Hoewel de familie arm is en ze net genoeg verdienen door te 
stelen, hebben ze een gelukkig leven samen. Tot een onverwachte 
gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden he-
vig op de proef worden gesteld. 
Winnaar Gouden palm 
 

Werk ohne autor 

 

Kurt (Tom Schilling) groeit op in Duitsland tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. Als hij op de kunstacademie Elisabeth (Paula Beer) ontmoet, 

worden ze op slag verliefd. Elisabeths vader, Professor Seeband 

(Sebastian Koch), is niet onder de indruk van Kurt en is hem liever 

kwijt dan rijk. De twee mannen zijn verbonden door gebeurtenissen 

uit het verleden. De dubieuze rol die Seeband tijdens de Tweede We-

reld Oorlog speelde, achtervolgt hem als een schaduw. Als Kurt zich-

zelf en de ware kunst ontdekt, heeft dit ook implicaties voor See-

band.  

 

 

Wij 
 
Tijdens een lome zomer in een dorpje in de Nederlands-Belgische 

grensstreek, zoekt een groep van acht rebelse tieners naar vertier, 

seks en spanning. Hun avontuur begint idyllisch en ongericht. Ze 

stoken vuurtjes bij hun afgelegen honk, halen kattenkwaad uit en 

vozen met elkaar. Die kicks blijken niet genoeg. Hun oorspronkelijk 

lichtvoetige seksspelletjes veranderen allengs in professioneel ver-

kochte pornofilmpjes, prostitutie en chantage. Hun speelse bestaan 

krijgt een duistere ondertoon en komt tot een halt wanneer er iets 

gruwelijk misgaat. 22 
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Nieuw… games in de bibliotheek! 

Vanaf september 2019 vind je in de bib van Aalter een gloednieuwe spelletjescollectie terug.  

Sartcollectie 

De startcollectie bestaat uit een 50-tal games voor Playstation 4 (PS) en Nintendo Switch 
(NS). Naast populaire games, wordt de collectie aangevuld met iets minder bekende, originele 
en mooi gemaakte indie games. Voorlopig is het aanbod nogal sterk gericht op de jeugd, maar 
de volgende jaren wordt de collectie aangevuld met een aanbod voor volwassenen. 

Uitleenvoorwaarden 

 Jeugdgames kunnen geleend worden op alle kaarten, games voor volwassenen en adoles-
centen kunnen enkel op adloslescenten- en volwassenkaarten 

 Er kan per kaart maar één game geleend worden 
 Er kan per kaart maar één game gereserveerd worden 
 Verlengen is mogelijk tot tweemaal toe  
 Er wordt geen leengeld gevraagd 
 Wie een game beschadigd of verliest betaalt de kostprijs 
 De boeteregeling is dezelfde als voor de andere materialen: 0,15 euro per dag per game  
 
Een grabbel in de collectie 

 

 
 
 



 Bibnieuws 
EBS 

Sinds 2010 maakte Aalter deel uit van het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) Oost-
Vlaanderen. Begin oktober migreerde de bibliotheek naar het EBS of het Vlaams Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem. 
 
Enkele voordelen aan deze overstap voor de lener: 

 items die net zijn ingeleverd krijgen de status Net binnen. Zo weet de volgende geïnte-

resseerde lener dat hij/zij nog niet in het rek moet gaan zoeken 

 ben je als lener je bibliotheekpas kwijt? Geen probleem, je kan die vlot blokkeren. Vindt 

je je pas later toch terug, dan kan je die opnieuw activeren 

 verricht je regelmatig bibliotheekacties voor anderen (kinderen, ouders…) dan kun je een 

volgpas laten maken. Op die manier hoef je de lenerspas van de betrokkene of zijn/haar 
identiteitskaart niet bij te hebben. Voor een volgpas wordt één euro gevraagd. 

 één uur na het inleveren van een gereserveerd werk wordt reeds een verwittigingsbe-

richt verzonden 

 aan één lenerspas kunnen meerdere e-mailadressen worden gekoppeld 

 en vooral… de beide bibliotheeksystemen van Knesselare en Aalter werden samenge-

voegd, waardoor je voortaan met je lenerspas van Knesselare een werk kunt lenen in bv. 
Lotenhulle; je vanuit je Mijn Bibliotheek-account van de bibliotheek Aalter zelf recht-
streeks een boek kunt reserveren van de bibliotheek Knesselare en omgekeerd; je de in 
Ursel geleende werken kunt inleveren in de bibliotheek Bellem… enz. 

 

Wijzigingen in het bibliotheekreglement 

Dit nieuwe bibliotheeksysteem noopte tot een wijziging aan het bibliotheekreglement: voort-
aan kan er niet langer onbeperkt worden verlengd tot de maximale uitleentermijn (63 dagen 
is bereikt)! Het aantal verlengingen van de uitleentermijn is opnieuw zoals vroeger beperkt 
tot tweemaal. De maximale uitleentermijn blijft ongewijzigd. 
 
Deze wijziging van het bibliotheekreglement werd eveneens aangegrepen om de tijdelijke 
kosteloosheid van de reservaties vanuit de bibliotheek Sint-Maria-Aalter van volwassenboe-
ken ongedaan te maken en zo de discriminatie van de bibliotheek Ursel, die ook een zeer 
kleine volwassencollectie bezit, op te heffen. 
 
Voor de rest had de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem geen wijzigingen aan 
het bibliotheekreglement noch aan het retributiereglement tot gevolg. 
 

Sluitingen 

 Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen) 

 Zaterdag 2 november 2019 (Allerzielen) 

 Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand) 

 Vrijdag 15 november 2019 (Koningsdag) 

 Zaterdag 16 november 2019 (brugdag) 

 Dinsdag 24 december 2019 (kerstavond) 

 Woensdag 25 december 2019 (Kerstmis) 

 Donderdag 26 december 2019 (tweede kerstdag) 

 Dinsdag 31 december 2019 (oudejaarsavond) 

 Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaar) 

 Donderdag 2 januari 2020 (tweede nieuwjaarsdag) 24 
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KJV leesseizoen 2019-2020  

Ook dit jaar doet de bibliotheek mee met de internetjury. Dat biedt het 

voordeel dat je op eigen tempo je leeslijst kan afwerken. De bibliotheek 
helpt je daarbij, want als je je naam opgeeft in de bibliotheek, krijg je 
niet alleen een leuke bladwijzer met de af te werken leeslijst, je kan bo-
vendien gratis de werken van je leeftijdscategorie reserveren. 

Nog leuker wordt het als je samen met een paar vriendjes of vriendin-
netjes aansluit bij de KJV. Dan heb je meteen gesprekstof op de speel-
plaats of kun je heerlijk sms’en, whatsappen of messengerberichten verzenden.  
De lijst van de te lezen boeken vind je terug op de website van de KJV: https://www.kjv.be. 

Voorleesweek 

Voorlezen dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. De Voorleesweek 2019 loopt van 16 
november tot 24 november en zit alweer boordevol leuke activiteiten. 
 

 Op 18 en 20 november in de hoofdbibliotheek voorleesmomenten door de leerlingen van 

de Academie, richting Woord 

 Lezing over dyslexie door Saskia Boets en Diego Anthoons op 19 november 2019 in de 

feestzaal van het gemeentehuis Knesselare - gratis en inschrijven hoeft niet 

 Sprookjesaperitief op 22 november 2019 vanaf 19.30 u in de bibliotheek Knesselare - gra-

tis en inschrijven hoeft niet 
 

Kinderkunstendag 

Zondag 17 november 2019 van 14.00 tot 17.00 uur in Kadans 
Workshops: 

 Totebags maken op basis van het werk van Antoon De Clerck 

 Druktechnieken 

 Slazwierderkunst  

 

Vormingen 

Leren filosoferen met kinderen: deze reeks loopt  
Fotografie: het onderwerp in beeld brengen: deze reeks loopt 
Ukelele voor beginners (16 januari 23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari en 20 februa-
ri 2020 in de Academie van 19.30 tot 21.30 uur) - inschrijven mogelijk 
Digistatie: het nieuwe reizen (19 maart 2020 in de bibliotheek Knesselare van 19.30 tot 21.30 
uur) - inschrijven mogelijk 
Inschrijven via Vormingplus: https://www.vormingplusgent-eeklo.be. 
Digidoktersessies: op 15 februari in de  bibliotheek Aalter, op 22 februari in de bibliotheek 
Knesselare en op 29 februari 2020 in de bibliotheek Ruiselede, tel-
kens van 10.00 tot 12.00 uur 
 

Parlé Détiné 

Fatih De Vos in het Penitentiair Landbouwcentrum Ruiselede op zon-
dag 17 november 2019 van 13.30 tot 16.30 uur 



 

 
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 


