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DE KOEKJESCLUB: 
Leesclub 20-12-2016 

 

   

Een smakelijke roman - met koekjesrecepten! 
 
De twaalf vrouwen van de koekjesclub komen elk jaar bijeen in het huis van 
een van hen. Ze nemen allemaal zelfgemaakte koekjes mee, maar ook wijn 
en vrolijkheid - en hun persoonlijke geschiedenis en geheimen. 
 
Gastvrouw Marnie heeft dit jaar een hoop zorgen: ze heeft een nieuwe 
geliefde; haar oudste dochter is na enkele miskramen en een doodgeboren 
baby weer zwanger, en kan ieder moment opbellen met de uitslag van het 
prenataal onderzoek.- zal de baby dit keer wel gezond zijn? 
En dan is er nog Marnies jongste, ongetrouwde dochter, die zwanger is van 
een rapper met een crimineel verleden.  
 
Terwijl Marnie het verloop van de avond vertelt, maken we kennis met haar 
vriendinnen. We horen over hun onderlinge relaties en ruzies, maar vooral 
over zaken die vrouwen overal ter wereld bezighouden zoals liefde, trouw 
en overspel, kinderen en klinkinderen, geldzaken, ziekte gen gezondheid, en 
onvoorwaardelijke vriendschap.  
 
De koekjesclub is een heerlijke roman om tijdens koude wintermaanden in 
weg te duiken, of om te lezen tijdens de vakantie. Het is een boek dat je blij 
maakt en is voor iedere vrouw - jong en oud - heel herkenbaar. 

  

  

Naam: Ann Pearlman 

Geboren: ?? 
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Biografie 

Ann Pearlman debuteerde met Infidelity, dat werd genomineerd voor de Pulitzer Prize en de 
National Book Award. De koekjesclub is haar eerste roman en werd in de Verenigde Staten voor 1 
miljoen dollar verkocht aan uitgeverij Atria/Pocket Books. 
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