
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 4, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De tarantas van Vladimir Sollogoeb (1813-
1882) reizen twee buren samen per tarantas (een 
soort rijtuig) van Moskou naar hun landgoed achter 
Kazan. Ze verschillen van mening of hun land, het 
negentiende-eeuwse Rusland, bij Europa of bij Azië 
hoort. De zaken die ze bespreken maken dat het 
boek ook nu nog actueel is. 
• De vlucht is het eerste deel van de reeks Tussen 
de rendieren geboren van Lillian van Bael. Speelt 
zich af tijdens de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) 
toen een alliantie van noordelijke staten vocht tegen 
Zweden om de macht in de Oostzee en de Saami 
werden bedreigd in hun teruggetrokken bestaan met 
hun rendieren. 
• Robert van Gulik (1910-1967) verwierf wereld-
faam met zijn Rechter Tie-detectiveserie, waarin de 
hoofdpersoon gebaseerd is op een magistraat die 
leefde in het zevende-eeuwse China. Moord op het 
maanfeest uit 1968 verschijnt in een reeks her-
uitgaven van de Tie-serie. Nog steeds voortreffelijke 
ontspanning. 
• Als zijn vrouw Dieneke dement wordt, gaat Arthur 
voor een laatste maal met haar op vakantie. In 
Goede dagen toont Helga Warmels met dit portret 
van een huwelijk de moeilijke positie van de mantel-
zorger, die de liefde niet verloren heeft, maar het 
lijden van de ander niet meer kan verdragen. 
Realistisch. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Het boek en het badwater van Lisa Kuitert is een 
hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van papieren 
boeken. Gebaseerd op recent en historisch onder-
zoek. De voor- en nadelen van papieren en elektroni-
sche boeken worden tegen elkaar afgezet op basis 
van wetenschappelijke argumenten. Met humor, en 
toegankelijk van stijl. 
• Bonen! van Joke Boon is een kookboek met, 
verdeeld over de maanden van het jaar, circa 150 
recepten met bonen in de hoofdrol. De recepten 
variëren van bekende/ouderwetse zoals bonensoep 
tot minder bekende. 2016 is uitgeroepen tot Inter-
nationaal Bonenjaar (International Year of Pulses). 

 
• Het Ideeëntoestel van David van der Kooij en 
Anouk Wissink is een praktische gids om creatieve 
denkvaardigheden en talentontwikkeling bij kinderen 
op de basisschool te stimuleren. Een schatkist vol 
ideeën voor leraren en ouders die creatieve denkver-
mogens willen inzetten binnen leer- en opvoedings-
processen.  
• In Hoe sla je een miljardair aan de haak van 
Audrey Vernon staat de ik-persoon aan de vooravond 
van een huwelijk met een miljardair. Wat op het 
eerste gezicht een zelfhulpboek lijkt om rijk te 
worden, is bij nader inzien een satirisch pamflet 
tegen ongelijkheid. Voor wie zich wil bezinnen op de 
verhouding arm-rijk.  
 
Fictie jeugd 
• Het prentenboek Doe dit boekje open van Jesse 
Klausmeier maakt gebruik van een matroesjka-effect, 
maar dan creatiever. Steeds kleiner wordende 
pagina’s vertellen een verhaal over allerlei dieren die 
zelf een boekje aan het lezen zijn. Vervolgens slaan 
ze hun boekjes dicht en zwaaien ze op de groter 
wordende pagina’s elkaar uit. Een visuele spektakel! 
• Haas en zijn dierenvrienden uit het bos hebben in 
Haas in de stad van Annemarie Bon allemaal een 
gratis dagje naar de stad gewonnen. De dieren 
behouden ook in dit verhaal hun eigen(aardige) 
karaktertrekjes, wat tezamen met de onwetendheid 
van het stadse leven vaak hilarische en soms droeve 
situaties oplevert, die gelukkig altijd positief eindigen. 
Met mooie over twee pagina's doorlopende kijk-
platen. 
• Ontworteld van Naomi Novik is een boeiende 
fantasyroman met Oost-Europese sprookjes-
elementen, waarin de sympathieke hoofdpersoon 
Agnieszka zich met vallen en opstaan ontplooit tot 
een daadkrachtige en empathische magiër. De ijzer-
sterke plot staat garant voor avontuur, constante 
spanning en nieuwsgierige verwachting. Wordt ook 
bij Volwassenen fictie aangeboden. 
 



 
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 drie titels 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. 
 
 
Tweetalige en meertalige prentenboeken 
 
In het aanbod van deze aanschafinformatieweek 4, 
2016 vindt u voor de vierde en laatste keer een 
aantal tweetalige prentenboekjes voor peuters en 
kleuters. Het zijn deeltjes uit de serie Nik-
Nakboekjes, in verschillende taalcombinaties, 
waaronder Nederlands-Turks, Nederlands-Arabisch 
en Nederlands-Pools. Mede door de recente grote 
toestroom van vluchtelingen is er een groeiende 
vraag bij bibliotheken en in het onderwijs naar 
geschikte boeken voor kinderen in meertalige 
omgevingen. 
 
Daarnaast bieden wij deze week nog een vijftal 
prentenboeken aan, elk in drie verschillende talen: 
Nederlands, Arabisch en Turks. Het betreft delen uit 
de serie meertalige prentenboeken die in 1994 werd 
ontwikkeld door het Nederlands Jeugdininstituut, 
omdat bleek dat het voor ouders en opvoeders die te 
maken hebben met kinderen uit verschillende 
culturen vaak moeilijk was om geschikte boeken te 
vinden. 
Sinds eind 2013 zijn, met tussenpozen en steeds met 
vier of vijf titels tegelijk, diverse delen uit deze serie 
aangeboden.  
Ook in de volgende aanschafinformatieweek kunt u 
nog een aantal titels uit deze serie verwachten. 
Voor vrijwel al deze titels geldt dat het geen recente 
uitgaven zijn. Toch zijn ze inhoudelijk zeker niet 
verouderd. Ze zijn nog altijd zeer bruikbaar in een 
meertalige omgeving, onder andere voor migranten 
en in asielzoekerscentra. 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2015-53-4904,   Eskandarian , Ali. Golden  
jrg. 2016, afl. 03,  years. De aanbieding komt te  
volgnr. 0038 vervallen i.v.m. een ver- 
ppn 383742323 keerde koppeling.  
 
2014-46-2360, Eskandarian , Ali. Golden  
jrg. 2016, afl. 03,  years. De aanbieding komt te  
volgnr. 0248 vervallen i.v.m. een  
ppn 383742323 verkeerde koppeling.  



 
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 
 
2013-22-1561 Sweerman, Clemens.  
ppn 357841980 St. Jacobs fietsroute. – Dl. 1 

Haarlem-Tours (Loire), met 
het hoofdwoord: Sweerman. 
Het hoofdwoord wordt: St.  

2014-15-0533 Day, Paula. Keep your  
ppn 374764794 friends close, met het hoofd-

woord: Day, Paula. Het 
hoofdwoord wordt: Daly, 
Paula.  

2014-46-1599 Baeyens, Dieter. (Jong)- 
ppn 38389042X volwassenen met ADHD, 

met het hoofdwoord: 
Baeyens, Dieter. Het 
hoofdwoord wordt: 
(Jong)volwassenen.  

 
Trefwoorden 
 
2008-08-0-141 Ingen Schenau, Jan van.  
ppn 305640518 Anti depressiva, met het 

trefwoord: Kalmerings-
middelen. Het trefwoord 
wordt: Psychofarmaca.  

2010-35-2498 Post, Paul. De Romeinse  
ppn 328995150 katakomben in Valkenburg, 

met het 1e trefwoord: 
Catacomben ; Valkenburg 
aan de Geul ; Geschiedenis. 
Het 1e trefwoord wordt: 
Romeinse Katakomben 
(Valkenburg aan de Geul).  

2015-12-2245  Weijzen, Antoine. De Indië- 
ppn 391745786 weigeraars, met het 

trefwoord: Dienstweigering; 
Nederland; 1945-1955. Het 
trefwoord wordt: Dienst-
weiegering; politionele acties.  

 
SISO 
 
2015-07-4511  Hortsensius van Montfoort.  
ppn 390711500 De ondergang van Naarden, 

met het SISO-nummer: 
Noord-Holland ; Naarden 
938.1. Het SISO-nummer 
wordt: Noord-Holland ; 
Gooise Meren 938.1.  

2013-01-5781  Schneiders, Pail.  
ppn 352772336 Onvergetelijke Bussumers, 

met het SISO-nummer: 
Noord-Holland ; Bussum 
938.1. Het SISO-nummer 
wordt: Noord-Holland ; 
Gooise Meren 938.1.  

2012-10-4584  Jansen, Patrick. Groesbeek, 
ppn 338808485 met het SISO-nummer: 

Gelderland ; Groesbeek 
986.6. Het SISO-nummer 
wordt: Gelderland ; Berg en 
Dal 986.6.  

2011-13-2852  Soffers, Rina. Vrolijke  
ppn 333180003 vriendjes breien & haken, 

met het SISO-nummer: 
625.7. Het SISO-nummer 
wordt: 625.5.  

2014-11-3123  Callier-Taylor, Alexandre.  
ppn 372584187 Hoooked homedesign, met 

het SISO-nummer: 625.7. 
Het SISO-nummer wordt: 
625.5.  

2013-42-4824  Lesger, Hélène. Omslag- 
ppn 369554493 doeken, met het SISO-

nummer: 625.6. Het SISO-
nummer wordt: 625.5.  

2011-39-3822  Rion, Charlotte.  
ppn 334590299 Lievelingsknuffels breien & 

halen, met het SISO-
nummer: 625.6. Het SISO-
nummer wordt: 625.5.  

2006-34-0-204 Brinkman, Agnes. Hippe  
2006-34-0107  accessoires voor meiden, 
ppn 296502464 met het SISO-nummer: 

625.6. Het SISO-nummer 
wordt: 625.5.  

2007-51-0-115  Velden, Jeanette.  
ppn 305105078 Feestmandala’s, met het 

SISO-nummer: 158. Het 
SISO-nummer wordt: 744.  

2006-31-0-098  Velden, Jeanette. Werkboek  
ppn 29601110X oriëntaalse mandala’s, met 

het SISO-nummer: 158. Het 
SISO-nummer wordt: 744.  

2015-11-0623  Wittenberg, Dick.  
ppn 391257730 Prikkeldraad, met het SISO-

nummer: 943.9.Het SISO-
nummer wordt: 909.  

2015-12-2245  Weijzen, Antoine. De Indië- 
ppn 391745786 weigeraars, met het SISO-

nummer: Indonesië: 944.6. 
Het SISO-nummer wordt: 
399.5.  

 
PIM 
 
2008-08-0-141 Ingen Schenau, Jan van.  
ppn 305640518 Anti depressiva, met het 

PIM-trefwoord: Kalmerings-
middelen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Psychofarmaca.  



 
 
 


	Bij dit nummer
	Vervallen aanbiedingen
	Boeken
	Bibliografische berichten
	Boeken


