
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 3, 2016 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In De gehangene van Faye Kellerman gaat 

inspecteur Peter Decker met zijn team op zoek naar 
de moordenaar van een jonge verpleegkundige, 
terwijl hij persoonlijk betrokken raakt bij een andere 
zaak. Een meeslepende thriller met een sterke plot 
en een verrassende, overtuigende ontknoping. 

• Niels, een jongen die zich op school verveelt en 

geen vrienden heeft, sluit een levenslange vriend-
schap met een oudere man die zijn liefde voor de 
wetenschap op hem over weet te brengen. Witte 
gaten is een mooi geschreven roman van Guido 
Bottinga over vriendschap en wetenschap. 
• In Gebarsten wit van Corina Engelbrecht heeft 

vijftiger Frederik niet lang meer te leven. Vrienden 
heeft hij niet, zijn vrouw is al lang bij hem weg. Hij 
overdenkt zijn leven. Een prachtig geschreven 
verhaal over sterven, loutering en zelfinzicht dat de 
lezer van begin tot eind aan de grond nagelt. 
• Als Janine veertig is, komt ze tot de ontdekking 
dat ze te dik is, druk bezig met anderen en te veel 
drinkt. Ze besluit voor zichzelf te kiezen, laat haar 
gezin achter en vertrekt. Haar twijfels, verwachtingen 
wanhoop en zijn bijzonder realistisch. Titel van het 
boek: Dik, druk en dronken, geschreven door Nanda 
Roep. 
 
Non-fictie volwassenen  

• In J'aime Paris verzamelde chef-kok Alain 

Ducasse zijn favoriete adressen in Parijs op culinair 
gebied. Van klasse restaurants, brasseries, bars, 
cafés, charcuterieën, ijssalons tot vis- en kaas-
winkels. Een aantrekkelijke, frisse en hippe gids om 
culinair Parijs te ontdekken en lief te hebben. 
• Het rijk geïllustreerde Engelstalige The bronze 

age of DC Comics : 1970-1984 van Paul Levitz geeft 
in woord en beeld de geschiedenis van DC Comics, 
een van de grootste Amerikaanse uitgeverijen van 
stripverhalen (o.a. Batman, Superman en Green 
Lantern). Zal voor de ware comicliefhebber een 
tintelende sensatie zijn. 

 
• Een muts voor een muts : de zin en zen van 

mutsen van Patty Harpenau en Marjolein Hurkmans 
geeft werkbeschrijvingen voor het breien en haken 
van mutsen speciaal voor mensen met een kaal 
hoofd als gevolg van kanker. Met patronen, columns 
en interviews met BN’ers. Een echt feel-good boek in 
een vrolijke lay-out.  
• De Nederlandse documentairefilm 1965-1990 : de 
ontwikkeling van een filmgenre in het televisietijdperk 
van Bert Hogenkamp is een goed gedocumenteerd 
overzicht van 25 jaar geschiedenis van de Neder-
landse documentaire filmproductie en geeft een 
beeld van de creativiteit en bevlogenheid in die 
periode. 
 
Fictie jeugd 
• Bundeling van de oorspronkelijk Star Wars trilogie 
van George Lucas. Nu weer actueel vanwege het 
verschijnen van de film The Force Awakens. De 
jonge Luke Skywalker sluit zich aan bij de rebellen en 
vecht tegen het almachtige Keizerrijk, vertegen-
woordigd door de duistere Darth Vader. Luke doet dit 
samen met zijn vrienden: de eigenzinnige Han Solo, 
prinses Leia, de bangelijke robot 3PO en de kleine, 
driftige R2-D2. Luke wordt Jedi-meester en leert om 
De Kracht te beheersen, maar vecht tegen de aan-
trekking die de Duistere Kant biedt. Het verhaal kent 
veel humorvolle passages en enkele onvergetelijke 
uitspraken, waarvan de bekendste 'May the Force be 
with you!' is. 

• Opa vlucht van David Walliams gaat over Jack 

(12) en zijn opa die gevechtspiloot was bij de Royal 
Air Force in de Tweede Wereldoorlog. Opa lijdt aan 
een vergaande vorm van dementie en leeft nog 
steeds in oorlogstijd. Na enkele doldwaze avonturen 
moet hij echt naar een bejaardenhuis: Huize 
Schemerlicht. Opa vindt het meer een krijgs-
gevangenis dan een verzorgingstehuis en er 
gebeuren duistere zaken. Jack en opa plannen een 
ontsnapping. De auteur is inmiddels een geliefd 
schrijver, door zijn humor met groteske overdrij-
vingen, die herinneringen oproepen aan groot-
meester Dahl. De relatie tussen opa en kleinkind is 
vertederend beschreven. 



 

• Een dik jaar Julia en Ot van Elle van Lieshout en 

Erik van Os is een voorleesboek met 82 korte 
verhalen en versjes over de 4-jarige Ot en zijn 6-
jarige zus Julia. Ot en Julia beleven allerlei kleine 
avonturen in en om het huis: ze planten met mama 
'nasibollen' in de tuin en maken een rozijnentrein, de 
orenfee komt op bezoek, Ot heeft een muggenbult en 
tijdens een boswandeling ziet hij 'badouters'. Een fijn, 
grappig voorleesboek waarin het dagelijks leven van 
Ot en Julia centraal staat. In deze bundel zijn naast 
oude verhalen uit 'Dames en heren: Julia en Ot!' 
(2003) en 'Julia en Ot en een cavia alstublieft' (2006) 
31 nieuwe verhalen en versjes opgenomen. Een 
voorleesfeest voor kinderen én hun ouders. 
 
Non-fictie jeugd 
• In de 15-delige serie Hollandse Helden wordt een 
beeld gegeven van helden uit de Nederlandse 
geschiedenis (van ca. 1400 tot 1700), zoals Piet 
Hein, Hugo de Groot en Erasmus. De historische 
feiten zijn speels in spannende verhalen verwerkt. Op 
deze wijze kunnen (jonge) kinderen op speelse wijze 
kennismaken met de geschiedenis van Nederland. 
Het betreft vaak ook onderwerpen die aansluiten bij 
de geschiedeniscanon. De boekjes zijn geschreven 
door bekende jeugdauteurs als Martine Letterie, 
Lydia Rood en Hans Kuyper. Ze beslaan ruim dertig 
bladzijden en lijken qua vormgeving op de bekende 
Gouden Boekjes. Ze zijn uitgegeven als ‘Een zilveren 
boekje’. In deze a.i.-week 3, 2016 treft u acht delen 
van de serie aan; in a.i.-week 4, 2016 worden de 
resterende zeven delen aangeboden.  
• Waarom een bloedcel een ware held is, DNA de 
baas over jou is en je lichaam biljoenen bacteriën 
nodig heeft, zet de auteur op zijn eigen humoristische 
wijze uiteen in dit fraaie boek Het wonder van jou en 
je biljoenen bewoners van Jan Paul Schutten over 
het menselijk lichaam. De prachtige tekeningen in 
gedekte kleuren beelden elk onderdeel kundig uit en 
vormen een geheel met de tekst. Goed verzorgde 
uitgave met overzichtelijke lay-out, aansprekende 
titels en subtitels, een mooi uitgevoerde harde kaft en 
goud op snee, in dezelfde opzet als 'Het raadsel van 
alles wat leeft’ dat meermaals werd bekroond, o.a. 
met een Gouden Griffel én Gouden Penseel in 2014. 

 
 
Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit zes titels uit de kernen 5 en 6 van Veilig 
leren lezen van Zwijsen. Bibliotheken die graag de 
combinatie boek+meelees-cd willen bestellen, 
kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie jeugd. De 
aanbieding van alleen de compact disc is bedoeld 
voor bibliotheken die de boeken al zonder audioboek 
aangeschaft hebben. U treft de meelees-cd’s aan in 
de rubriek Luisterboeken.  
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl. 

Meertalige prentenboeken 
 
Net als in de eerste twee aanschafinformatieweken 
van dit jaar treft u als Extra Aanbieding enkele meer-
talige prentenboeken aan. Het zijn vooral tweetalige 
uitgaven voor peuters en kleuters, in verschillende 
taalcombinaties, zoals Engels-Arabisch, Nederlands-
Pools en Nederlands-Turks. Mede door de recente 
grote toestroom van vluchtelingen is er een 
groeiende vraag bij bibliotheken en in het onderwijs 
naar geschikte boeken voor deze doelgroep.  
 

 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 

2015-26-5402 Amant, Kathleen. Anna wil  
Jrg. 2015 afl. 52, een huisdier. De aanbieding  
volgnr. 0240 komt te vervallen omdat de  
ppn 397802684 standingorder code fout is. 

De titel wordt opnieuw aan-
geboden. 

 

 
Gewijzigde release-datum 
 

DVD-video 
 

2015-48-0801 Titel: Tessa.  
ppn 398536929 De verschijningsdatum van 

de dvd is uitgesteld tot 23 
februari 2016. Bestellingen 
worden in nota gehouden. 

2015-48-0655 Titel: Super Grover.  
ppn 398514909 De verschijningsdatum van  
 de dvd is uitgesteld tot 22 

maart 2016. Bestellingen 
worden in nota gehouden. 

  



 

Bibliografische berichten 
 
Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement Catalogus-
onderhoud. 
 
 

Boeken 
 
Hoofdwoorden 
 
2014-40-3961 Two Maronitecarols, met het  
ppn 395344824 hoofdwoord: Two. Het 

hoofdwoord wordt: Hakim. 
 
Trefwoorden 
 
Het nieuwe trefwoord: Niets, Het is ingevoerd: 
 
2013-46-1619 Niets: van absoluut nul tot  
ppn 369666704 kosmische vergetelheid, met 

het trefwoord: Wetenschap; 
Opstellen. Het trefwoord 
wordt: Niets, Het; Opstellen   

2008-05-0-102  De Rijdt, Chris. Werken met  
ppn 30509887X visualisaties, met het 

trefwoord: Visualisaties; 
Communicatie; Verstandelijk 
gehandicapten. Het tref-
woord wordt: Beeld-
communicatie; Verstandelijk 
gehandicapten   

 
SISO 
 
2015-28-1138  Rietberg, Bert. Grebbelinie,  
ppn 39418159X met het SISO-nummer: 

399.63. Het SISO-nummer 
wordt: Utrecht 986.3.  

2015-29-1646 Rietberg, Bert. Grebbelinie,  
ppn 375161325 met het SISO-nummer: 

399.63. Het SISO-nummer 
wordt: Utrecht 986.3.  

2006-19-0-246 Sluyzer, Betty. Het abc van  
ppn 292223498 Tuk, non-fictie jeugd met 

SISO-aanduiding: J 
Nederlands 875. Wordt non-
fictie jeugd met SISO-
nummer: AJ Nederlands 875. 

 
PIM 
 
2015-04-2298  Heijnen, Armand. Bloeiende  
ppn 387208771 wetenschap, met het PIM-

trefwoord: Botanische tuinen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Tuinen.  

2008-04-0-162  Kruidenier aan de Amstel,  
ppn 304440167 met het PIM-trefwoord: 

Botanische tuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Tuinen.  

2006-32-0-136  Geemert, Ko van. De Hortus,  
ppn 29634074X met het PIM-trefwoord: 

Botanische tuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Tuinen.  

2015-07-4474  Het leesplankje, met het  
ppn 39100655X PIM-trefwoord: Leesplankjes. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Leesonderwijs.  

2014-13-5238 Robroek. Leonie. Aap-bis- 
2013-45-0466  zjwaam, met het PIM- 
ppn 369544056 trefwoord: Leesplankjes. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Leesonderwijs.  

2011-28-2545  Termeer, Elizabeth. Samen  
ppn 335989349 lezen, met de PIM-categorie 

12 Communicatie en het 
PIM-trefwoord: Lees-
oefenstof. De PIM-categorie 
wordt: 05 Opvoeding en 
Onderwijs. Het PIM-
trefwoord wordt: Lees-
onderwijs.  

2010-51-4700  Gathier, Marilene. Beter  
ppn 331119749 lezen. Tekstboek, met de 

PIM-categorie: 12 
Communicatie en het PIM-
trefwoord: Leesoefenstof. 
De PIM-categorie wordt: 05 
Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Leesonderwijs.  

2010-51-4701  Gathier, Marilene. Beter  
ppn 331119757 lezen. 1, bij de teksten 1-21, 

met de PIM-categorie: 12 
Communicatie en het PIM-
trefwoord: Leesoefenstof. 
De PIM-categorie wordt: 05 
Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Leesonderwijs.  

2010-51-4702  Gathier, Marilene. Beter  
ppn 331119765 lezen. 2, bij de teksten 22-42, 

met de PIM-categorie: 12 
Communicatie en het PIM-
trefwoord: Leesoefenstof. 
De PIM-categorie wordt: 05 
Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Leesonderwijs.  

 
Etiket ‘Waar’ 
 
2015-39-1238  Hooyberg, Anne-Marie.  
ppn 39707798X Niemandskind.  Etiket ‘Waar’ 

abusievelijk geplakt. Graag 
zelf etiket aanpassen.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 


