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10 kastjes verspreid over
de gemeente

stekene van nature actief



  Straks doet het geen pijn meer

Locatie: dokterspraktijk Huis De Ro - Pauwel Hauweplein
Inhoud boek: Na de scheiding van haar ouders brengt Friedl de weekends door 
bij haar vader. Het begint met cadeautjes en uitstapjes. Daarna zijn er de knuffels 
en strelingen ... Friedl voelt aan dat er iets mis is. Als tiener draagt 
Friedl het misbruik nog altijd als een geheim met zich mee. Zeker 
Stef, haar vriend, mag het niet te weten komen. Maar telkens als 
hij haar aanraakt, voelt ze weer de handen van haar vader. Friedl 
wordt heen en weer geslingerd tussen haar eigen onzekerheid
en schuldgevoelens.
Dirk Bracke baseerde dit ontroerende verhaal op een persoonlijk
getuigenis.
Onderwerpen: incest - misbruik

  Black

Locatie: Marja Luyckx (weduwe Dirk Bracke) - Drieschouwen 96
Inhoud boek/film: Mavela (15) hoort bij The Black Bronx, een 
straatbende in Brussel. Wanneer zij verliefd wordt op Marwan, 
een jongen van een concurrerende Marokkaanse bende, beseft 
ze dat ze niet meer terug kan.
Verfilming van de boeken ‘Back’ en ‘Black’.
Onderwerpen: jeugdbendes - onmogelijke liefde - multi-
culturele samenleving

  Het Engelenhuis

Locatie: Erika Van de Perre - Abdijstraat 26
Inhoud boek/film: De veertienjarige Bo belandt in de gesloten instelling
van Beernem. Ze lijkt er met haar dure merkkledij en juwelen niet echt op haar 
plaats. Vernederd geeft ze al haar kleren en persoonlijke spulletjes af. Haar eerste 
dagen zijn een echte hel: ze wordt afgezonderd van de rest van de wereld en 
vooral van Tony … 

  Mijn lieve vijand

Locatie: Annelies Van Mullem - Koestraat (infobord bij Boshoeve)
Inhoud boek: Victor woont in een grensdorp tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Voor hem is de oorlog vooral een boeiende, 
spannende tijd, zeker als hij met pa mee op smokkeltocht naar 
Nederland mag. Intussen probeert Victors oudere zus Tilleke 
de toenaderingspogingen van Jo, een jongen uit het dorp, af te 
houden. Zelf is ze verliefd op Ulrich, een Duitse grenswachter. 
Maar verliefd op een Duitser? Kan dat wel? Langzaam maar
zeker krijgen ook Tilleke en Victor te maken met de verschrik-
kingen van de oorlog ...
Speelt zich af op de grensstreek in De Klinge.
Onderwerpen: vriendschap - Wereldoorlog II - smokkelen

Yasmien ontfermt zich over Bo en de junkie Steffie, een ander 
nieuw meisje. Samen kunnen ze beter opboksen tegen de harde 
realiteit van de instelling. Toch kan Bo er niet aarden. Ze droomt 
van Tony en het luxeleventje dat ze buiten leidde!
Dirk Bracke leerde in de gesloten instelling in Beernem een
heleboel meisjes als Bo, Yasmien en Steffie kennen.
Verfilmd onder de titel ‘Bo’.
Onderwerpen: drugs - jeugdinstellingen - prostitutie

  Buitenbeen

Locatie: picknickbank Boudelostraat bij de Moervaart
Inhoud boek: Delphine zit in een rolstoel en daar baalt ze van. 
Wanneer ze een uitnodiging ontvangt voor een filmauditie,
denkt ze geen kans te maken. Dan ontmoet ze lotgenoot Robin, 
die haar dingen laat doen die ze nooit voor mogelijk hield.
Onderwerpen: anders zijn - personen met een lichamelijke 
handicap
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  Het uur nul

Locatie: Nancy Bassleer - Polderstraat 26
Inhoud boek: Ben leidt een vrij onbezorgd tienerleven. Hij lum-
melt na school wat rond met vrienden, rookt weleens een jointje
en wordt verliefd. Tot hij op zijn zestiende van de dokter te horen 
krijgt dat hij seropositief is. Zijn wereld wankelt. Hij wil een einde 
maken aan zijn passionele relatie met de veertienjarige Diana.
Angstvallig houdt hij zijn geheim verborgen voor zijn omgeving.
Zij die het toch vernemen, reageren verbijsterd. Met de moed der
wanhoop klampt Ben zich aan het leven vast ...
Het uur nul is een overdonderend boek. Door de ogen van de hoofdfiguur 
ontdekt de lezer dat mensen met aids in volstrekte eenzaamheid terechtkomen.
Onderwerpen: aids - seksualiteit

  Watervrees

Locatie: Ingrid Vanderstukken - Koebrugstraat 86
Inhoud boek: Sien is alleen en doodsbang voor water. Als kind 
probeerde haar moeder haar in bad te verdrinken en sindsdien is 
Sien panisch voor baden en zwembaden.
Wanneer ze na de dood van haar vader alleen gaat wonen, wordt
ze tot over haar oren verliefd op Frenkie. Hij wil haar sociale-
mediaprofiel boosten en een filmpje maken waarin Sien het
water ingaat. Maar zijn zijn bedoelingen wel zuiver?
Boek speelt zich (deels) af in De Klinge.
Onderwerpen: bang zijn - kindermishandeling - rouwproces -
familie - Borderlinesyndroom

hun jachtgebied. Als eerste merkt Steen een meisje op. Ze kan 
zelf vuur maken en dat verrast hem.
Het meisje blijft door zijn hoofd spoken. Ze moet wel heel bij-
zonder zijn … Als zijn stam de hare aanvalt, besluit Steen haar
te redden. Van dan af wijkt Vuurmeisje geen moment van zijn 
zijde.
Heruitgegeven onder de titel ‘Vuurmeisje’.

  Under construction

Locatie: Bormte 125
Inhoud boek: Andreas is een meisje in een jongenslichaam. Geboren in de ver-
keerde verpakking vindt hij zelf. Stiekem draagt hij de kleren
van zijn zus en gebruikt hij haar make-up. Tot hij ervoor
kiest om als Emma door het leven te gaan en met een jurk naar 
school te gaan. Op een dag ontmoet Emma Elvire. Het klikt 
wonderwel tussen de twee, maar Elvire heeft een groot prob-
leem. Ze is verslaafd aan drugs en doet alles om eraan te
geraken. Zoals geld stelen, of met Liam slapen.
En dan nemen ze allebei een moedige stap. Emma laat zich
ombouwen tot een echt meisje en Elvire vertrekt naar een
afkickcentrum. Maar Liam blijft hen achtervolgen. En dan zijn 
er nog de gevoelens die Emma heeft voor Elvire. Wat doet ze 
daarmee eens ze helemaal een meisje is?
Onderwerpen: vriendschap - transgender - drugs

  Steen / Vuurmeisje

Locatie: Roos Verschraege - Oud Station in Klein-Sinaai
Inhoud boek: IJstijd. Voor Steen en zijn stamgenoten is het niet makkelijk om te 
overleven. Knagende honger, bijtende kou, wilde dieren en onderlinge vetes moe-
ten dagelijks overwonnen worden. Op een dag betreedt een andere stam echter 

  Het land van friet

Locatie: Habroekwijk Kemzeke
Inhoud boek: Musical die Dirk Bracke in 1998 geschreven heeft naar aanleiding 
van het 40- en 45-jarig bestaan van respectievelijk chiro Hermelinde (meisjes) 
en chiro Juventa (jongens) in Kemzeke. Het verhaal speelt zich af in ‘Frietland’ en 
koning Friet mist eigenlijk nog een belangrijk onderdeel om zijn favoriete frietjes 
echt helemaal af te maken. Namelijk … de mayonaise …
Onderwerpen: Chiro Kemzeke - frietjes - vriendschap - samenwerken
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