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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Jeugd fictie  
• Op de ijzige vlakten van de Noordpool woont een 
kleine, brutale ijsbeer. Het leukste wat hij kan 
bedenken, is andere dieren ijskoud laten schrikken. 
Wat een lol heeft hij dan! Beer zegt boe! van David 
Walliams is een prachtig prentenboek over een 
ondeugende bezigheid die peuters en kleuters zeker 
zal aanspreken: boe roepen! De kleurenillustraties 
zijn een lust voor het oog door de dynamiek in de 
tekeningen, de fraaie composities en heldere kleuren. 
Kleuters zullen genieten van de gezichtsuitdruk-
kingen van de geschrokken dieren en de chaos die 
het ijsbeertje veroorzaakt. 
 
Non-fictie jeugd  
• De bekende Amerikaanse foodblogger Erin 
Gleeson heeft na haar succesvolle Forest feast 
kookboek met eenvoudige vegetarische recepten 
voor volwassenen nu ook een editie voor kinderen 
uitgebracht. Het Forest feast kookboek voor kinderen 
is eigentijds, met veel kleurenfoto’s, vormgegeven. 
De recepten worden duidelijk stapsgewijs uitgelegd. 
Behalve recepten worden er ook tips gegeven voor 
onder meer het snijden en kleurrijk opdienen. 
Geschikt voor kinderen die geen vlees eten, wel 
groente lusten en graag al dan niet met een beetje 
hulp willen koken.  
• Babel van Arnoud Wierstra is een opvallend mooi 
tekstloos prentenboek dat is gebaseerd op het 
beroemde schilderij van Pieter Brueghel. Het Bijbel-
verhaal over de toren van Babel spreekt al duizenden 
jaren tot de verbeelding. Een van de bekendste 
afbeeldingen van de toren werd gemaakt door Pieter 
Brueghel de Oude in 1563. Dit schilderij inspireerde 
op zijn beurt weer tot dit prentenboek met gedetail-
leerde pentekeningen. Beginnend in een van de 
arbeidershuisjes op de achtergrond, volgen we een 
uitvinder op zijn weg naar het hoogste punt van de 
toren. Daar wil hij de sprong wagen en zijn zelf-
gemaakte vleugels uittesten. Arnoud Wierstra heeft 
jarenlang gewerkt aan dit bijzondere prentenboek, 
waarvoor hij niet alleen De toren van Babel, maar 
ook al het andere werk van Brueghel nauwkeurig 
bestudeerde. Alle details op de prenten zijn dan ook 
in het werk van Brueghel en zijn tijdgenoten terug te 
vinden.  

 
Dvd en Blu-ray 
• De Finse serie computerspellen Angry birds was 
eerder al de basis voor een animatieserie, nu is er 
ook een bioscoopfilm: Angry birds: the movie. Deze 
Amerikaanse animatiefilm vertelt de achtergrond van 
de eeuwige strijd tussen vogels en varkens. Wanneer 
een groep groene varkens het paradijselijke eiland 
van de vogels bezoekt zijn het juist de buitenbeentjes 
Red, Chuck en Bomb die de snode plannen van de 
varkens moeten verhinderen.  
• In de tragikomedie Truman van de Spaanse 
regisseur Cesc Gay heeft vijftiger Julián (Ricardo 
Darín) die aan longkanker lijdt besloten met de 
behandeling te stoppen. Samen met zijn beste vriend 
Tomás beleeft hij bijzondere momenten, terwijl ze 
intussen een goed tehuis zoeken voor Juliáns trouwe 
hond Truman. Winnaar van vier Goya Awards. 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-19-5247,  Boivin, … De slag om Parijs. 
afl. 34, volgnr. 0195 De aanbieding komt te  
ppn 402486560 vervallen in verband met 

ontbrekende leeftijd en 
genre. De titel wordt zo 
spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  

2016-28-0801,  Oudheusden, Pieter van. 
afl. 34, volgnr. 0223 Piet wordt Sint. De aan- 
ppn 397188765 bieding komt te vervallen in 

verband met ontbrekende 
leeftijd en genre. De titel 
wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

2016-07-3159,  Tijsmans, Mark. De ridders  
afl. 34, volgnr. 0237 van de ronde keukentafel.  
ppn 383987709 De aanbieding komt te ver-

vallen in verband met ont-
brekende leeftijd en genre. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw aan-
geboden.  

 



 
AVM 
 
2016-28-0580,  Abeelen, Willemijn van.  
afl. 34, volgnr. 0312 Kamperen in de tuin. De  
ppn 405482507 aanbieding komt te vervallen 

in verband met ontbrekende 
leeftijd en genre. De titel 
wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

 



 
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 
 
2016-02-0003  Kooijmans, Jip Louwe.  
ppn 400454815 Stadsvogelaar & andere 

verhalen. Het hoofdwoord 
wordt: Louwe Kooijmans, Jip.  

2016-01-5593 Kooijmans, Jip Louwe.  
2016-29-0996  Vogels. Het hoofdwoord  
ppn 400387050 wordt: Louwe Kooijmans, Jip.  
2013-27-1109  Kooijmans, Jip Louwe.  
ppn 363220208 Stadsvogels in hun domein. 

Het hoofdwoord wordt: 
Louwe Kooijmans, Jip.  

2009-41-0208  Kooijmans, Jip Louwe.  
ppn 318930579 Stadsvogels. Het hoofdwoord 

wordt: Louwe Kooijmans, Jip.  
 
Trefwoorden 
 
2016-26-4961  Bosc, Adrien. Constellation,  
ppn 405465149 met het trefwoord: Vliegtuig-

rampen; verhalen. Het 
trefwoord wordt: Vliegtuig-
rampen.  

2015-45-4874  Gevaert, Bert. Te wapen!  
ppn 398018448 De trefwoorden Blanke 

wapens; middeleeuwen en 
Duels; middeleeuwen 
worden toegevoegd.  

2015-50-2389   Tanja, Roel. Olympische  
ppn 401566196 Spelen voor in bed, op het 

toilet of in bad, met het 
trefwoord: Olympische 
Winterspelen; Geschiedenis. 
Het trefwoord wordt: 
Olympische Zomerspelen; 
Geschiedenis. 

 
SISO 
 
2016-26-4961  Bosc, Adrien. Constellation,  
ppn 405465149 met het SISO-nummer: 

659.46. De titel wordt als 
fictie aangeboden.  

2015-45-4874  Gevaert, Bert. Te wapen!,  
ppn 398018448 met het SISO-nummer 618.8. 

Het SISO-nummer  wordt: 
925.9.  

2013-32-4435  Winant, Fran. Eet rijst  
ppn 364210559 vertrouw op vrouwen, met 

het SISO-nummer: 
Verenigde Staten 875. Het 
SISO-nummer wordt: Engels 
876.  

2013-32-4946  Birnbaum, Larry. Before  
ppn 357757149 Elvis, met het SISO-nummer: 

Verenigde Staten 873.3. Het 
SISO-nummer wordt: 785.72.  

2012-46-0743  Butterworth, Jez. Plays 1,  
ppn 341494364 met de SISO-nummers: 

Groot-Brittannië: 885 en 
Groot-Brittannië: 886. Het 
SISO-nummer wordt: Engels 
886.  

 
PIM 
 
2015-46-5304  De Amerikaanse ambassade  
ppn 398090653 in Den Haag, met de PIM-

categorie: 21 Beeldende 
kunst. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en Maat-
schappij.  

2016-26-4961  Bosc, Adrien. Constellation,  
ppn 405465149 met de PIM-categorie: 15 

Verkeer en Vervoer en het 
PIM-trefwoord: Vliegtuig-
rampen. De titel wordt als 
fictie aangeboden.  

2015-45-4874  Gevaert, Bert. Te wapen!,  
ppn 398018448 met de PIM-categorie: 09 

Sport en Spel en het PIM-
trefwoord: Vechtsporten. 
De PIM-categorie wordt: 
13 Wetenschap en Techniek. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Wapens.  

 
Thematrefwoord 
  
2016-12-1717 McKee, David. Elmer en de  
ppn 401623971 wedstrijd, zonder thema-

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

 
Leeftijdsindeling 
 
2016-10-5471 Brown, Pierce. Rood, met  
ppn 401437671  leeftijdsindeling: V. Leeftijds-

indeling wordt: D.  
2009-17-0234 Biegel, Paul. Nachtverhaal,  
ppn 317630377  met leeftijdsindeling: A. 

Leeftijdsindeling wordt: B.  
2016-12-1706 Hollander, Vivian den.  
ppn 401623912  Pasop, opa!, met leeftijds-

indeling: A. Leeftijdsindeling 
wordt: E, AVI-M4.  

 
Genre-indeling 
 
2016-12-1395 Bracke, Dirk. De martelaar,  
ppn 405335466  met genre: th. Genre wordt: 

po.  
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