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Blinker is back!

Meer dan dertig jaar nadat Blinker en zijn 
vrienden een hele generatie in de ban hielden, 
zijn ze terug! Iets ouder weliswaar, maar voor 
de rest bleef veel bij het oude. Blinker, Jonas 
en Mats zijn nog altijd de beste  vrienden, 
Nelle en Blinker zijn nog steeds smoorverliefd 
op elkaar en hebben nog altijd het talent om 
holderdebolder halsoverkop in superspannende 
avonturen te belanden. Avonturen zoals alleen 
Marc de Bel ze kan verzinnen.

De eerste generatie lezers, 
die opgroeide met Blinker en 
Nelle (en er, eerlijk gezegd, 
een beetje veel smoorverliefd 
op werden), nadert intussen 
de veertig. Sommigen 
hielden de boeken bij om 
door te geven aan hun 
kinderen. Anderen vragen 

zich nostalgisch af wat er geworden is van dat 
idyllische dorp Kruisem en van Blinker, Nelle en 
hun vrienden.

Uitgeverij Houtekiet is maar wat blij om al die 
fans van het eerste uur én hun kinderen een 
plezier te doen. De nieuwe Blinker is ongemeen 
spannend en alweer heerlijk geïllustreerd door 
Jan Bosschaert. 

In De bezemstaf van de Belleheks nemen Blinker 
en Nelle deel aan de jaarlijkse dropping van de 
Kruisemse Heemkundige Kring. Die lijkt letterlijk 
en figuurlijk in het water te vallen, zeker wanneer 
onze twee helden ook nog eens verdwalen. Tot 
ze, net zoals in een sprookje, in het donkere bos 
een lichtje zien en ze ‘toevallig’ op een wiccafeest 
belanden.

Maar... Toeval bestaat niet. Het Lot geeft je vaak 
een duwtje in de rug. Dit duwtje valt hier wel erg 
letterlijk te nemen, want Nelle belandt niet in een 
sprookje met lieve heksen, maar in de handen van 
een stel geflipte Swami Wami Sjalami’s. Gelukkig 
is ze geen katje om zonder handschoenen aan te 
pakken, zelfs zonder Blinker. Al hangt haar Lot 
deze keer wel aan een heel dun zijden draadje…

De bezemstaf van de Belleheks is een super
spannend verhaal, niet alleen voor pientere 
jongens, maar zeker ook voor dappere meisjes.
Vanaf 9 jaar en ouder(s)!

Eindelijk een nieuwe Blinker!
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We wisselen nog een aarzelende blik.
‘Nou, aanbellen dan maar,’ besluit ik dapper, terwijl ik de brede granieten trap op loop en een bliksemschicht weer een flard van mijn nachtmerrie in mijn hoofd flitst.

Ik bons zo hard ik kan met mijn beide vuisten op de voordeur van de pastorie en zak druipend van de regen en helemaal buiten adem met mijn rug tegen de deur op de stenen trap neer. Mijn hart bonkt als een voorhamer op een aambeeld. Mijn hele lichaam bibbert. Mijn polsen bloeden. Alles draait…
Ik tuimel achterover wanneer de zware deur opengaat en…

De deur van Villa Perrault gaat open. Een al wat oudere vrouw in een kleurig, lang gewaad, met lang grijs haar en een pukkel, die als een levensechte bindi haar voor-hoofd siert, kijkt Blinker verrast aan en glimlacht mij uitnodigend toe.
‘Goeie avond… Euh, bonsoir, madame,’ groet Blinker. ‘Excusez-nous, mais nous avons perdu le chemin. Pouvez-vous nous expliquer…’
‘Jullie zijn Vlamingen, niet?’ glimlacht de vrouw.Ze monstert ons van top tot teen.
‘Kletsnatte Vlamingen, meer bepaald. Kom binnen voor jullie een longontsteking oplopen.’
Ze doet de deur nu helemaal open. Ik stap naar binnen. Een sterke geur van wierook en kruidenthee walmt me tegemoet.
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Wist je dat:
• De tekeningen in de eerste (gegeerde) druk (anno 1989)  

van Blinker en de bakfietsbioscoop van Marc de Bel zelf zijn? 
• Er eigenlijk al vier Blinker-boeken bestaan? In 2002 verscheen Blinker en de Bende van Bork en 

in 2007 volgde Blinker en de Blixvaten.
• Drie van de vier Blinker-boeken verfilmd werden?
• Een jonge Nathalie Meskens haar acteerdebuut maakte in de eerste Blinker-film?
• Joren Seldeslaghs, die in de films Blinker speelde, dit jaar zelf papa is geworden?
• Er een Blinker-musical in de maak is?
• Kruishoutem en Zingem in 2019 fuseerden tot de gemeente Kruisem, het dorp waar Blinker 

woont?

Voor meer informatie, een interview met de auteur of een recensie-exemplaar: promotie@vbku.be 
Voor bestellingen: verkoop@vbku.be | Nederland: ssnel@amboanthos.nl


