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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   In Het duistere dal van Thomas Willmann vestigt 
een schilder zich in een geïsoleerde 
dorpsgemeenschap in de Alpen. Hij wil wraak nemen 
voor het onrecht dat een machtige boerenfamilie 
jarenlang heeft begaan. Een prachtige, klassiek 
aandoende literaire debuutroman, inmiddels verfilmd 
met Sam Riley in de hoofdrol.
•  Een duistere schaduw bevat zeventien nog niet 
eerder in het Nederlands vertaalde misdaadverhalen 
van twintig bekende en minder bekende Zweedse 
thrillerauteurs als Maj Sjöwall & Per Wahlöö, Åsa 
Larsson, Åke Edwardson, Tove Alsterdal en Stieg 
Larsson. Samensteller John-Henri Holmberg schreef 
er een uitgebreide inleiding bij.
•   De Ierse Kate is verhuisd naar New York en werkt 
daar bij Chez Ninon, een naaiatelier dat de laatste 
mode uit Parijs namaakt. Ze krijgt opdracht het 
bekende Chanel-pakje voor Jackie Kennedy te 
maken. In het originele The pink suit van Nicole Mary 
Kelby zijn historische feiten en fictie met elkaar 
gemixt.  
•  In Het nulpunt wordt een politieagent met gaten in 
zijn bewustzijn in de weken na 9/11 op het spoor van 
een terroristische cel gezet; hij gaat de werkelijkheid 
steeds meer als bizar ervaren. Jess Walter neemt je 
vanaf het begin van het verhaal mee met de 
zoektocht van de agent en de verschrikkelijke 
werkelijkheid van de ramp. 

Non-fictie volwassenen 
•   Robert Weijdert is een van de bekende alpinisten 
van Nederland. In Valpelline: zomer in de bergen 
vertelt hij over zijn ervaringen in de Alpen en meer 
specifiek over die in Valpelline (Italië). In prachtige 
stijl schrijft hij over zijn vroegste Alpenervaring, wat 
hij ervaart als hij klimt in het hooggebergte en hoe 
gelukkig hij daar is. 
•  Na veel gewandel door Londen vraagt Alexandra 
Heminsley zich af of dat vreselijke hardlopen 
misschien toch iets voor haar is. Ze trekt de stoute 
schoenen aan en bereidt zich voor. In Running like a 
girl beschrijft ze haar ervaringen en geeft tips. 
Grappig en inspirerend voor velen die denken dat 
hardlopen nooit gaat lukken.

•   Derk Jan Eppink geeft in Het rijk der kleine 
koningen een kijkje achter de schermen van het 
Europees Parlement. Zijn sterk persoonlijk getinte 
beschouwing over de werking van het Parlement is 
geschreven op basis van zowel een grote ervaring en 
deskundigheid, als de nieuwsgierige scepsis van een 
goede journalist.
•   Alles om jullie heen is er nog: het verhaal van een 
nabestaande is het persoonlijk relaas van journaliste 
Marieke Poelmann die door de vliegtuigramp in 
Tripoli in 2010 haar beide ouders verloor. De intense 
pijn om het verlies is voor de lezer voelbaar. Zal 
zeker andere nabestaanden aanspreken.

Dvd en Blu-ray
•   De stopmotion-animatiefilm Shaun het schaap: de 
film is gemaakt in de Britse Aardman Studio's 
(Wallace & Gromit, Chicken run) en is een vervolg op 
de animatieserie over Shaun het schaap die loopt 
vanaf 2007. De eigenwijze en vindingrijke Shaun 
heeft een beetje genoeg van het leven op de 
boerderij en wil er een dagje tussenuit. Dat loopt 
anders dan gepland, waarna de schapen hilarische 
avonturen beleven in de grote stad wanneer de boer 
zijn geheugen kwijtraakt.
•   Het Franse drama Timbuktu is gemaakt door de 
uit Mauretanië afkomstige maar in Mali wonende 
regisseur Abderrahmane Sissako (Bamako). De film 
reconstrueert de periode waarin gewapende 
jihadisten het noorden van Mali binnenvallen en hun 
fundamentalistische interpretatie van de islam aan de 
bewoners opdringen. Vrouwen moeten 
handschoenen dragen en hun hoofd bedekken, er 
mag geen muziek meer geluisterd worden en het is 
verboden te roken of te voetballen. Een van de 
verhaallijnen van de mozaïekfilm volgt een Toeareg-
echtpaar dat tevreden leeft in hun tent en het vee 
hoedt. De film won vele prijzen waaronder zeven 
Césars voor o.a. Beste film, Beste regisseur en Beste 
script en kreeg een Oscarnominatie voor Beste 
buitenlandse film.
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Etiket ´Waar´

2014-47-3205               Etiket 'Waar!' abusievelijk 
ppn  391116878            geplakt.  Noah, van Frank De 

Schepper. Graag etiket zelf 
aanpassen. 

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2014-42-5500,              Stoffels, Kristin. 100% 
jrg. 2015, afl. 25,           Antwerpen. De aanbieding 
volgnr. 0178                  komt te vervallen omdat hij in 
ppn 382788524             week 22 al is aangeboden 

onder bestelnummer 
2014-30-4856. De titel wordt 
niet opnieuw aangeboden.  

2015-12-2286,              Kroes, Rens. Powerfood.
jrg. 2015, afl. 28,           De aanbieding komt te 
volgnr. 0155                  vervallen in verband met een 
ppn 391744402             ontbrekende codering. De 

titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw 
aangeboden. 
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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 
Catalogusonderhoud.

Boeken

SISO

2012-30-2505               Schalken, Henk. 
ppn 339420472             Zee(ver)wering, met het 

SISO-nummer: Friesland; 
De Friese Meren: 938.1. 
Het SISO-nummer wordt: 
Friesland; De Fryske Marren 
938.1. 

2006-05-0-203              Gaasterland, met het SISO-
ppn 288982959             nummer: Friesland; De 

Friese Meren: 938.1. 
                                     Het SISO-nummer wordt: 

Friesland; De Fryske Marren 
938.1. 

PIM

2008-08-0-187              Stips, Wouter. Hoera het is 
ppn 305655523             vandaag, met het PIM-

trefwoord: Gedichten. Het 
PIM-trefwoord wordt: Stips. 

2014-11-3818               Campert, Remco. Licht van 
ppn 372670555             mijn leven, met het PIM-

trefwoord: Gedichten. 
                                     Het PIM-trefwoord wordt: 

Campert. 
2013-27-07587             Avenue, met het PIM-
ppn 363083537             trefwoord: Gedichten. Het 

PIM-trefwoord wordt: 
Bloemlezingen. 

2012-14-2511               Smit, Frederik. 
ppn 341236543             Medezeggenschap en 

kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs, met het PIM-
trefwoord: Wet 
medezeggenschap school. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Medezeggenschap. 

2012-14-2511               Tekstuitgave Wet BRP en 
ppn 386017352             Privacy 2014, met het PIM-

trefwoord: Wet 
basisregistratie personen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Persoonsregistrattie. 

2013-33-5153               Leede, Ruud de. Gevolgen 
ppn 363899650             van de modernisering van de 

Ziektewet, met het PIM-
trefwoord: Wet beperking 
ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Ziekteverzuim. 

2014-37-2661               Wet werk en zekerheid, met 
ppn 381104060             de PIM-categorie: 10 Mens 

en Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Wet werk en 
zekerheid. De PIM-categorie 
wordt: 11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Arbeidsrecht. 

2014-37-2701               Knipschild, E. Wet werk en 
ppn 383607280             zekerheid, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Wet werk en 
zekerheid. De PIM-categorie 
wordt: 11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Arbeidsrecht. 

2014-28-3240               Houweling, A.R. Wet werk en
ppn 377314773             zekerheid, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. 

2006-27-0-104              Verhoef, H. WIA in de 
ppn 291056199             praktijk, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: WIA. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: 
Arbeidsongeschiktheid. 

2007-42-0-066              Nikkels-Agema, Marjol. De 
ppn 303727462             WIA in 100 vragen, met de 

PIM-categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: WIA. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: 
Arbeidsongeschiktheid. 

2012-28-1037               Johnson, Alex. Bookshelf, 
ppn 33840497X            met het PIM-trefwoord: 

Kasten. Het PIM-trefwoord 
wordt: Meubels. 
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Bladmuziek

SISO

2015-24-2747               Fortin, Viktor.  Geige macht 
ppn 393805611             Spaß, met het SISO-

nummer: 789.212 km. 
                                     Het SISO-nummer wordt: 

789.212.


