
 

Verhalen uit niemandsland 

Woesten 

door schrijver Kris Van Steenberge & Accé 

 

Bibliotheek Malle 

03 309 93 50, malle@bibliotheek.be 
www.malle.be 

Een van de meest gelezen boeken van 2015 is 

ongetwijfeld Woesten van Kris Van Steenberge. 

Op 23 februari 2016 komt hij samen met twee 

muzikanten voor een voorstelling naar ons 

gemeenschapscentrum in Westmalle. 

 

Het dorp Woesten, op het einde van de 

negentiende eeuw. De mooie en pientere 

Elisabeth, dochter van de smid in Woesten wil 

haar vleugels uitslaan en het dorp verlaten.  

Maar dat pakt anders uit. Ze wordt zwanger van 

de Brusselse dokter Guillaume Duponselle, 

trouwt en bevalt acht maanden later van een 

tweeling: een mooie blonde jongen en een 

gruwelijk misvormde baby. En dan breekt ook 

nog de Eerste Wereldoorlog uit, in het jaar dat 

Woesten wordt getroffen door een gruwelijke 

moord… 

Kris Van Steenberge won met Woesten de 

Bronzen Uil, de Bronzen Uil Lezersprijs, de 

Debuutprijs en de Verborgen Parelsprijs. 

 

Dinsdag 23 februari 2016 

20.00 uur 

Gemeenschapscentrum, Sint-Jozeflei 26, Westmalle 

Kassa: 8,00 EUR – VVK & leden KWB: 5,00 EUR 

Een organisatie van Bibliotheek & KWB Malle 

 

 
 
De muzikale en literaire voorstelling 
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