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Deel 1: ‘Kamer in Oostende’ van Koen Peeters  
Een schrijver vertelt over zijn jarenlange vriendschap met een schilder. Telkens ontmoeten 
ze elkaar in Oostende, waar ze allebei ooit de liefde van hun leven gevonden hebben. Ze 
lopen rond in de Stad aan Zee met haar roekeloze talent voor toerisme, fameuze 
kunstenaars en het zilveren Noordzeelicht. Ze spreken af in hotels, flaneren, dwalen tussen 
de Oostendenaars. Ze vertoeven in het gezelschap van vissers, Congolezen, tragische 
architecten, Snoek en Claus, Spilliaert en Ensor. En vrouwen. De schrijver en de schilder zijn 
nieuwsgierig, soms opdringerig, nooit onbeschoft. Ze ontwikkelen een ironische 
onderzoeksmethode, het perspectivisme, op zoek naar de Onvoltooid Oostendse Tijd. Niets 
blijkt dan nog toevallig. In hun ontmoetingen ontdekken ze hoe ze op zeldzame, kostbare, 
melancholische momenten door elkaars ogen kunnen kijken. Zelfs diep terug in de tijd. Met 
zijn boek ‘Kamer in Oostende’ brengt stilist Koen Peeters een even fijnzinnig als ontroerend 
boek. (…) Koen Peeters. Kamer in Oostende. 9 braillebanden. Boeknummer: 17310. 
Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 27721. 

Deel 2: ‘Een kleine verrassing, of Hoe Hendrik en Evert zich 

in de nesten werken’ van Hendrik Groen 

Er is weer een nieuw deel uit in de succesvolle Hendrik Groen-reeks: ‘Een kleine verrassing’. 

We gaan terug in de tijd naar 2004. Hendrik woont nog zelfstandig en zijn vriend Evert leeft 

nog. Op een van hun schaakavondjes komt Evert aanzetten met een baby, die hij in een 

opwelling heeft meegenomen uit een basisschool, waar de baby in kwestie de rol van Jezus 

had moeten vertolken in de kerstuitvoering. Tegen de tijd dat Evert bij Hendrik aankomt, 

heeft hij ook wel door dat dit niet zo'n geslaagde grap was, maar inmiddels staat de stad al 

op z'n kop en zitten zij ermee. (…) Hendrik Groen. Een kleine verrassing, of Hoe Hendrik en 

Evert zich in de nesten werken. 11 braillebanden. Boeknummer: 44712. 



Deel 3: Romans 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Jørgen-Frantz Jacobsen. Barbara. Vertaald uit het Deens. Een twintigste-eeuwse 

liefdegeschiedenis verborgen in een historische roman. 14 braillebanden. Boeknummer: 

44606. 

Danielle Steel. De hoogste eer. Vertaald uit het Engels. Gaëlle de Barbet zit als 16-jarige 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet, wordt na de oorlog topmodel bij Dior, belandt 

in New York en wordt als 95-jarige onderscheiden voor haar heldendaden. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 44650. 

Dina Nayeri. Schuilplaats. Vertaald uit het Engels. Een jonge Iraans-Amerikaanse vrouw in 

Amsterdam kijkt terug op haar bestaan als vluchteling en de ontmoetingen met haar vader in 

Iran. 17 braillebanden. Boeknummer: 44723. 

Désanne Van Brederode. Wonderlamp. De verteller en haar zoon leren tijdens een reis het 

alledaagse leven van de Palestijnse Aladdin kennen. Thuisgekomen overheerst het heimwee 

naar hem en zijn winkel. 17 braillebanden. Boeknummer: 44725. 

2: Romantische boeken 

Riley Lucinda. De olijfboom. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw met haar gezin 

terugkeert naar Cyprus omdat ze daar een huis van haar peetvader heeft geërfd, komen er 

allerlei geheimen aan het licht. 20 braillebanden. Boeknummer: 17294. 

Catherine Cookson. Een heel bijzonder meisje. Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge 

vrouw met autopech in een Engels dorpje strandt, wordt de garagehouder verliefd op haar, 

maar dan verschijnt er een vreemde man in het dorp die naar de jonge vrouw informeert. 13 

braillebanden. Boeknummer: 43980. 

Nicholas Sparks. Lieve John. Vertaald uit het Engels. Een soldaat kijkt terug op een voorbije 

liefdesrelatie die zijn leven intens heeft verdiept, o.a. door de verbetering van het contact met 

zijn vader. 12 braillebanden. Boeknummer: 17291. 

Catherine Cookson. Een vriend voor het leven. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 

vertelt haar moeizame leven vanaf haar jeugd tot haar dertigste en hoe een bedacht paard 

haar op de been houdt. 14 braillebanden. Boeknummer: 44394. 

3: Thrillers 

Anja Feliers. Wat hij mij zei. Als het gezin van medium Caro wordt verwoest, gaat zij op 

onderzoek uit. 9 braillebanden. Boeknummer: 17326.  

Hugo Luijten. De brexitmoorden. Commissaris Cools van de Antwerpse politie onderzoekt 

enkele politieke moorden. 15 braillebanden. Boeknummer: 17333.  

B.A. Paris. Achter gesloten deuren. Vertaald uit het Engels. Nadat Grace getrouwd is met de 

charmante, elegante Jack blijkt hij een sadistische psychopaat te zijn die haar zo perfect 

gevangen houdt dat ontsnappen onmogelijk lijkt. Jack heeft het ook gemunt op haar zusje 

Millie, een kind met het Downsyndroom. 13 braillebanden. Boeknummer: 43424. 

Marelle Boersma. Chateau de Provence. Julia en haar man Luuc maken een nieuwe start 

door een Frans kasteel met een grote olijvenboomgaard te kopen. Maar dan wordt er een lijk 

ontdekt in het kasteel. 16 braillebanden. Boeknummer: 43648. 



4: Verhalen 

Rachel Wells. Kat voor de deur. Vertaald uit het Engels. Alfie, de Londense kater, moet voor 

de ondeugende kitten George zorgen en samen een mysterie oplossen. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 17311. 

Tommy Wieringa. Dit is mijn moeder. In verhalen en herinneringen schetst de auteur een 

portret van zijn overleden moeder. 5 braillebanden. Boeknummer: 44385.  

Manon Duintjer. Wat ik van mijn moeder leerde. Levenslessen, praktische lessen en 

filosofische lessen: ze komen allemaal aan bod in de persoonlijke herinneringen en 

anekdotes van de verschillende auteurs. 7 braillebanden. Boeknummer: 44496. 

Kristen Roupenian. Je weet dat je dit wil : 'Cat person' en andere verhalen. Vertaald uit het 

Engels. Korte verhalen over onder andere moderne relaties en datingtrends. 12 

braillebanden. Boeknummer: 44644. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Jean Flamme. Rwanda 1994 : de samenzwering van de machtigen. Ervaringen van een 

Belgische jurist die vlak na de massamoorden in 1994 Rwanda bezocht en later advocaat 

was bij het Rwandees Tribunaal. 11 braillebanden. Boeknummer: 17324. 

Dick Harrison. De Dertigjarige Oorlog : de allereerste wereldoorlog 1618-1648. De 

Dertigjarige Oorlog, die 400 jaar geleden begon, wordt meestal beschreven vanuit een 

nationaal standpunt. Maar het was in feite de allereerste wereldoorlog, die bijna 12 miljoen 

slachtoffers maakte. Wat begon als een godsdienstoorlog in een uithoek van Europa 

mondde uit in een allesverwoestende strijd om de macht. Voor de Republiek der Verenigde 

Nederlanden was de strijd de voortzetting van de Tachtigjarige Oorlog. 37 braillebanden. 

Boeknummer: 44345. 

Luc Panhuysen. Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog : van de eerste ruzie tot het 

laatste kanonschot. Ruim honderd ooggetuigenverslagen van de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648), voorzien van korte inleidingen. 22 braillebanden. Boeknummer: 44601. 

Hester Den Boer. Onderdrukt door de verlosser : een zoektocht naar Stalins erfenis in het 

Rusland van nu. Hester den Boer onderzoekt in "Onderdrukt door de verlosser' de rol die het 

stalinistische verleden speelt in het Rusland van nu. 13 braillebanden. Boeknummer: 44426. 

2: Gezondheid 

Herman Depypere. Menopauze: alle vragen beantwoord. De auteur stelt zich als doel de 

klachten van de menopauze te verminderen of te verhelpen. Daartoe legt hij uit hoe het 

hormoonstelsel werkt en beschrijft hij de invloed ervan op de organen. Klachten krijgen alle 

aandacht en worden gekoppeld aan een leefwijze die leidt tot verlichting. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 17312.  

Danny De Looze. Lactose, gluten & co : over hoe belangrijk voeding is voor je maag en 

darmen, en de mythes die daarover bestaan. Het boek begint met de fysiologie van de 

spijsvertering: hoe werkt het, hoe hoort het te gaan. Vervolgens bespreekt de auteur de 

meest voorkomende maag-darmaandoeningen en de bijbehorende behandelingen. Ook 

hypes en mythes rond gluten en lactose komen aan bod, evenals de nieuwste 

ontwikkelingen zoals poeptransplantatie. 7 braillebanden. Boeknummer: 17331. 



Theo Wobbes. Ziektebeeld door de tijd heen : van mythisch naar mechanistisch. Essay over 

de mechanisering van het ziek-zijn. 10 braillebanden. Boeknummer: 44201. 

Thom Kloes. Het maakt uit hoe je sterft : visies op euthanasie. Beschouwingen over 

euthanasie en het al of niet voltooide leven vanuit antroposofisch perspectief. 14 

braillebanden. Boeknummer: 45060. 

3: Psychologie 

Iris Sommer. De zeven zintuigen : over waarnemen en onwaarnemen. Bespreking door een 

neurologe van de werking van de zintuigen. 9 braillebanden. Boeknummer: 44257. 

James Clear. Elementaire gewoontes : een makkelijke en bewezen manier om goede 

gewoontes te creëren en te breken met slechte gewoontes. Het meest complete boek over 

hoe je slechte gewoontes afleert en goede gewoontes aanleert. 17 braillebanden. 

Boeknummer: 44918. 

Carl Honoré. Hoe ouder hoe gekker : zoveel mogelijk profiteren van ons langere leven. 

Inspiratie voor ouderen om positief te kijken tegen het leven op gevorderde leeftijd met 

voorbeelden uit het leven van oudere mensen. 14 braillebanden. Boeknummer: 44922. 

Jan Heemskerk. Man man man : 55 lifehacks & levenslessen voor mannen. Twee bekende 

veertigers verdiepten zich in het manzijn in de huidige samenleving en geven tips om te 

overleven. 8 braillebanden. Boeknummer: 44420.  


