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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Rosie zegt ja van de Britse comédienne Dawn 
French komt een dertigjarige Britse vrouw als nanny 
naar New York om voor een achtjarige tweeling te 
gaan zorgen en verandert zij een strikt huishouden in 
een vrolijke boel, wat niet iedereen kan waarderen. 
Een verhaal vol humor maar met een serieuze 
ondertoon. 
• In De man met negen vingers van Thomas Rydahl 
woont een oudere Deense man op Fuerteventura, 
waar hij teruggetrokken leeft. Als in een doos in een 
auto een dood jongetje wordt gevonden, besluit hij 
voor amateurdetective te gaan spelen. Een bloed-
stollend verhaal, dat de lezer ademloos laat door-
lezen. 
• De alleenstaande boerenzoon Jan zoekt een 
vrouw via een contactadvertentie. Er reageren vier 
vrouwen, van wie Wil overblijft. Mathijs Deen 
beschrijft in wonderlijk mooie korte beelden, zinnen 
en dialogen hoe deze twee individuen ongewild naar 
elkaar toe groeien. Onder de mensen is de bewerkte 
heruitgave van Moeder doen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Theetuin : zelf theeplanten kweken, oogsten en 
mengen geeft Modeste Herwig informatie over 
theezetten met kruiden uit eigen tuin, over teelt, 
verwerking en het samenstellen van theemengsels. 
Ook met ontwerpen voor theekruidentuintjes. Een 
fraai en verrassend compleet boekje voor creatieve 
tuiniers en theedrinkers. 
• Kunstenaar/auteur Fiona Peart schreef meerdere 
Engelstalige boeken over aquarel en andere in water 
oplosbare media. In haar eerste Nederlandstalige 
boek Tulpen aquarelleren laat zij zien hoe haar 
aquarellen tot stand komen. In vijf projecten met 
onderwerpen wordt stapsgewijs de werkwijze 
uitgelegd. 
•  In iPad voor senioren onder hoofdredactie van 
Arjan Kropman worden op duidelijke en prettige wijze 
de basisinstellingen en de basisprincipes uitgelegd 
van de belangrijkste apps op een iPad (vanaf de iPad 
Air 2/mini 3) waarbij de teksten gericht zijn op 
senioren. Een praktische en voordelige handleiding. 
 

 
Jeugd fictie 
• Eind juli komen de films van Meester Kikker van 
Paul van Loon en De GVR  van Roald Dahl in de 
bioscoop. Deze week treft u filmedities van de 
boeken aan. Meester Frans heeft een geheim: hij 
verandert zo nu en dan in een kikker. Maar de 
directeur van de school, meneer Stork, verandert 
soms in een ooievaar. De kinderen bedenken een 
plan om hun meester te redden. En midden in de 
nacht wordt Sofie door een reus meegenomen naar 
Reuzenland. Gelukkig wordt ze niet opgegeten, want 
de reus is heel vriendelijk. Samen bedenken ze een 
plan om de mensen etende reuzen te vangen. 
• In Word wakker Walter van Lorraine Francis valt 
Walter overal in slaap. Zelfs tijdens zijn eigen 
verjaardag. Zijn ouders zijn wanhopig en slepen hem 
naar het Koninklijk Ziekenhuis voor Slaapziekten, 
maar niks helpt. Dit originele en grappige verhaal is 
prachtig geïllustreerd met afbeeldingen die digitaal 
zijn gemaakt. Ze zijn groot, kleurig en hebben een 
nostalgische sfeer.  
• Een kleine pandabeer gaat op reis. Hij vliegt in 
een raket door de ruimte, wandelt door een 
bloemenbos en later door een bomenbos. Vierkant, 
stoffen, tekstloos prentenboek, waarvan de pagina’s 
een dun laagje vulling bevatten. De paginagrote 
illustraties zijn zeer kleurrijk en staan vol motieven. 
Vrolijk babyboekje: leuk om te voelen, en te luisteren 
naar het knisperen en de verhalen die erbij verteld 
kunnen worden. Baby’s first cloth book is een mooi 
babyboekje van Engelse makelij, maar tekstloos, dus 
de taal is geen belemmering. 
 
Non-fictie jeugd 
• Middels de prachtige uitgave Wilde dieren in het 
woud van Lucas Arnoldussen krijgen kinderen de 
kans om op speelse wijze o.a. de reuzenpanda, de 
wolf, de kiwi, de egel, de tijger, de papegaai en de 
zijdespin te leren kennen. Het prentenboek, dat in 
samenwerking met het Wereld Natuur Fonds is 
gemaakt, combineert feiten (leerzame informatie) en 
fictie (vriendelijke fantasieverhalen) op een aan-
trekkelijke manier.  
• In Etenstijd legt o.a. Bas Houweling aan kinderen 
uit wat gezond eten is. De toon van het boek is 
speels, maar niet bevoogdend. Ingewikkelde termen 
worden niet geschuwd, maar uitgelegd op 
begrijpelijke wijze.  



 
De inhoud is actueel; de recent verschenen Schijf 
van vijf wordt als uitgangspunt genomen. Ook zaken 
als gewicht, geen groente lusten en beweging komen 
aan de orde. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Un plus une is een romantische komedie van 
Claude Lelouch met Jean Dujardin en Elsa 
Zylberstein. Antoine is een beroemde  filmcomponist 
die in India gaat werken aan een Bollywood-versie 
van 'Romeo en Julia'. Hij heeft een vriendin in Parijs, 
maar krijgt een relatie met Anna, de vrouw van de 
Franse ambassadeur. Ze maken een lange reis naar 
het zuiden van India omdat Anna een bezoek wil 
brengen aan Amma, de beroemde spirituele leider.  
• De Amerikaans-Chinese animatiefilm Kung fu 
panda 3 is het derde avontuur van de mollige 
pandabeer Po die in het oude China is opgevoed 
door een adoptievader, de gans Mr. Ping. Hij is een 
meester in de vechtsport kungfu en moet nu strijden 
tegen de bovennatuurlijke schurk Kai die alle 
kungfumeesters van China wil vernietigen. Een 
energieke film, net als de vorige delen fraai 
geanimeerd. In de Nederlandse versie horen we de 
stemmen van o.a. Martijn Fischer, Yolanthe Sneijder-
Cabau en Jörgen Raymann.  
 
 
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 vier titels van de serie Ik lees! van 
uitgeverij 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. 
 
 

Taalaanduiding 
 
2016-16-4058,  Busy bugs : cloth book met  
jrg. 2016, afl. 23,  de indeling enge AB. De  
volgnr. 0166 indeling wordt: AB. De  
ppn 402257464 uitgave is geschikt voor een 

grotere doelgroep dan alleen 
Engelstalig.  

2016-17-4378,   de indeling enge AB. De  
jrg. 2016, afl. 23,  indeling wordt: AB. De  
volgnr. 0167 uitgave is geschikt voor een  
ppn 402313739 grotere doelgroep dan alleen 

Engelstalig.  
2016-17-4300,  Sajnani, Surya. Faces in the  
jrg. 2016, afl. 23,  garden met de indeling enge  
volgnr. 0204 AB. De indeling wordt: AB.  
ppn 402313089 De uitgave is geschikt voor 

een grotere doelgroep dan 
alleen Engelstalig.  

 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-17-4380,   Baby's very first cot book  
jrg. 2016, afl. 26,  night time. De aanbieding  
volgnr. 0180 komt te vervallen omdat het  
ppnn 402313399 boekje als Engelstalig is 

aangeboden (zonder 
woorden). De uitgave komt 
beter tot zijn recht in het 
Nederlandse pakket. De titel 
wordt opnieuw aangeboden 
in a.i.-week 30, 2016.  

2016-17-4381,   Baby's very first cot book  
jrg. 2016, afl. 26,  train. De aanbieding komt te  
volgnr. 0181 vervallen omdat het boekje  
ppn 402313410 als Engelstalig is angeboden 

(zonder woorden). De 
uitgave komt beter tot zijn 
recht in het Nederlandse 
pakket. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in a.i.-
week 30, 2016.  

 
Gewijzigde release-datum 
 
2016-20-5630(dvd) Jeuk, box met 3  
ppn 402522710  seizoenen, a.i.-week 25, 

2016 is uitgesteld van:  
 12-07-2016 naar 25-10-2016. 

 En wordt opnieuw aan-
geboden in september. Uw 
bestelling wordt niet in nota 
gehouden. 

2016-10-4996(blu-ray) De grote Zwaen, a.i.-week 
ppn 401418103  14, 2016 komt te vervallen. 
2016-10-4995(dvd) De grote Zwaen, a.i.-week 
ppn 401417840  14, 2016 met gewijzigde 

releasedatum naar 
23-8-2016 wordt wel 
geleverd. 

 
  



 
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 
 
2016-21-0025  Miklič, Maja. Voorkom  
ppn 402349512 rugklachten met yoga. Het 

hoofdwoord wordt: Voorkom. 
 
Trefwoorden 
 
Het nieuwe trefwoord: Gravitatiegolven is ingevoerd: 
 
2016-08-4010 Schilling, Govert. Einsteins  
ppn 401198065 gelijk, met het eerste 

trefwoord: Gravitatie. Het 
trefwoord wordt: Gravitatie-
golven   

 
SISO 
 
2016-21-0025  Miklič, Maja. Voorkom  
ppn 402349512 rugklachten met yoga, met 

het SISO-nummer: 604.3. 
Het SISO-nummer wordt: 
158.27.  

 
PIM 
 
2015-45-4721  Teeling, Elsbeth. Relax  
ppn 401592677 mama! In de keuken, met de 

PIM-categorie: 08 Hobby’s. 
De PIM-categorie wordt: 03 
Eten en Drinken.  

2007-31-0-266  Ent, Maria van der. In  
ppn 30335786X betrekking, met de PIM-

categorie: 19 Nederland en 
het PIM-trefwoord: 
Dienstboden. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: Huishoudelijk 
personeel.  

2007-40-0-123  Ent, Maria van der. In  
ppn 304251488 betrekking, met de PIM-

categorie: 19 Nederland en 
het PIM-trefwoord: Dienst-
boden. De PIM-categorie 
wordt: 11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Huishoudelijk personeel.  

 

2014-29-3621  Hoogeveen, Tialde.  
ppn 377416665 Alstublieft mevrouw!, met de 

PIM-categorie: 19 Nederland 
en het PIM-trefwoord: 
Dienstboden. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: Huishoudelijk 
personeel.  

 
PIM 
 
2016-21-0025  Miklič, Maja. Voorkom  
ppn 402349512 rugklachten met yoga, met 

de PIM-categorie: 02 
Lichaam en Gezondheid en 
met het PIM-trefwoord: 
Rugklachten. De PIM-
categorie wordt: 01 
Geestelijk leven. Het PIM-
trefwoord wordt: Yoga-
oefeningen.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2015-50-2640 Veldkamp, Tjibbe. Agent en  
ppn 401544311  Boef en de gladde grapjas, 

met leeftijdsindeling: AP. 
Leeftijdsindeling wordt: AK.  

 
Thematrefwoord 
 
2016-13-1984 Cousins, Lucy. Spelletjesdag  
ppn 401631974  met Muis, zonder thema-

trefwoord. Het thematref-
woord wordt: Sport en spel.  
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