
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 19, 2015 
 

 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
• Robin Hood-acties van een bejaardenbende: 
onder leiding van Märtha (79) plant een groepje 
ouderen overvallen, de opbrengst is bestemd voor de 
ouderenzorg. Oma doet het weer van de Zweedse 
auteur Catharina Ingelman-Sundberg vertelt hun 
soms hilarische ondernemingen. Tweede boek over 
deze bende, er is een tv-serie in de maak.  
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen. 
• In Bakken voor je leven, de debuutroman van de 
Britse Sarah Vaughan, hebben vijf deelnemers aan 
een bakwedstrijd ieder zo hun redenen om deze 
competitie met elkaar en met zichzelf aan te gaan. 
Een vermakelijk, bij vlagen ontroerend verhaal dat 
goed aansluit op de hype rond ‘Heel Holland bakt’. 
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen. 
• In mei 1940 verandert het leven van de 21-jarige 
Katja door het bombardement op Rotterdam 
ingrijpend. Haar ouders komen om, broers en zussen 
komen bij haar en haar man wonen, Katja doet 
koerierswerk, haar schoonouders zijn NSB’ers. De 
lege stad is een boeiende roman van Simone van der 
Vlugt. 
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.  
• Heen-en-weer springend in de tijd en tussen de 
drie hoofdpersonen wordt in De jongen die ontsnapte 
het lot van een Oostenrijks zigeunergezin in de 
Tweede Wereldoorlog verteld. Indringende debuut-
roman van Lindsay Hawdon, een Engelse 
reisjournaliste. 
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen.  
• In Portret van een man van de Deense auteur 
Jens Christian Grøndahl blikt een bijna zestigjarige 
man terug op zijn leven. Prachtig meeslepend 
verhaal, met juweeltjes van zinnen. Gekozen tot 
Boek van de Maand Maart 2015 door het boeken-
panel van het tv-programma De Wereld Draait Door. 
Zie de rubriek boeken, fictie volwassenen. 
• De bij handwerkliefhebbers populaire ontwerpster-
blogster Claire Boeter (www.byclaire.eu) combineert 
in Haakgeluk by Claire haakwerk met textiel. De 
projecten van speldenkussen tot kindertuniek met 
gehaakte rand hebben een werkbeschrijving en een 
teltekening. 
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen. 

 
• In Van de kaart : verloren ruimtes, onzichtbare 
steden, vergeten eilanden, ruige woestenijen en wat 
ze ons over de wereld vertellen neemt sociaal 
geograaf Alastair Bonnett de lezer mee op een 
surrealistische en vermakelijke wereldreis langs 
plekken en plaatsen die met elkaar gemeen hebben 
dat ze ‘ongereguleerd’ zijn, van een spookstad in 
Mongolië tot de plasticsoep in de Stille Oceaan. 
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen. 
• De schaduw van Tambora van wetenschaps-
journalist Philip Dröge is het verslag van de uit-
barsting van de vulkaan Tambora op het 
Indonesische eiland Soembawa in april 1815. 
De klap was tot op 2500 km hoorbaar, de gevolgen 
waren enorm: een verstoord klimaat, misoogsten, 
ziekten en hongersnood. Voedseloproeren, emigratie 
en massahysterie volgden. 
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen. 
• Zanger en theatermaker Herman van Veen is 
70 geworden in 2015. Dat wordt breed gevierd met 
meerdere boeken, cd’s en een nieuwe theatershow. 
In de a.i.’s van deze week een autobiografie, een 
vervolg op een eerdere autobiografie, een biografie 
van Emile Schra en een fotoboek van de Vlaamse 
fotograaf Herman Selleslags, met zwart-witfoto’s van 
Van Veen voor- en achter de theaterschermen, in de 
opnamestudio en af en toe bij een privémomentje. 
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen. 
 
 
Omwerklijst en thema-aanbieding 
thematische prentenboeken 
 
Sinds aanschafinformatieweek 50, 2014 worden er 
thematrefwoorden op de ruggen van prentenboeken 
geplakt. Er is een omwerklijst samengesteld met 
thematische prentenboeken die zijn aangeboden 
voordat prentenboeken van zo’n thema-etiket werden 
voorzien. Op deze omwerklijst vindt u bij elk thema 
vijf à zes titels, die recent (max. vijf jaar geleden) zijn 
aangeboden en relatief veel door bibliotheken zijn 
besteld. Bibliotheken die hun prentenboeken op 
thema willen indelen, kunnen deze lijst gebruiken om 
titels die in hun bezit zijn, zelf te voorzien van een 
thema-etiket.  
 



 
Van deze omwerklijst is ook een bestellijst gemaakt, 
voor bibliotheken die de titels liever willen nabestellen 
om ze kant en klaar met thema-etiket uitgeleverd te 
krijgen. Een aantal titels bleek niet meer leverbaar, 
dus de bestellijst is iets minder omvangrijk dan de 
omwerklijst.  
Aan de bestellijst zijn alle prentenboeken toegevoegd 
die sinds a.i.-week 50 met thema-etiket zijn aan-
geboden. Mocht u titels uit dit aanbod gemist hebben, 
dan is er nu gelegenheid deze alsnog te bestellen. 
Deze lijsten zijn gecombineerd tot een thema-
aanbieding. 
 
Deze omwerklijst en thema-aanbieding zijn opge-
nomen in M’zine week 16 en in de NBD Biblion 
nieuwsbrief van week 17. U kunt ze ook terugvinden 
op onze website: www.nbdbiblion.nl. 
 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2015-10-5921,  Steenkoop, Catalina. Slim  
jrg. 2015, afl. 18,  konijn en de wolf. De  
volgnr. 0230 aanbieding is vervallen  
ppn 391170619 omdat de titel niet meer 

leverbaar blijkt te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 
 
 
PIM 
 
2015-08-4969 Vissers, Willem. Piet de  
ppn 392051044 Visser: voetbal als medicijn, 

met het PIM-trefwoord: 
Voetballers. Het PIM-
trefwoord wordt: Trainers. 

 
Thematrefwoorden 
 
2014-47-2699 Busser, Marianne. Hoera, ik  
ppn 383765161 ben 5! Met thematrefwoord: 

Verjaardagen. Het thema-
trefwoord vervalt.  

2014-47-2700 Busser, Marianne. Hoera, ik  
ppn 38376517X ben 6! Met thematrefwoord: 

Verjaardagen. Het thema-
trefwoord vervalt.  



 
 


