
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 39, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Afscheid van de vroedvrouwen is het slotdeel van 
een trilogie over de vroedvrouwen in de Londense 
achterstandswijk Poplar in East End eind jaren vijftig, 
begin jaren zestig van de twintigste eeuw. Het bevat 
de herinneringen van auteur Jennifer Worth. De 
trilogie is de basis voor de BBC-televisieserie Call the 
midwife. 
• Tijden veranderen : verhalen vol warmte, liefde en 
humor bevat meer dan veertig korte verhalen van de 
Ierse schrijfster Maeve Binchy (1940-2012). Een 
groot aantal is niet eerder verschenen. Het zijn zeer 
menselijke verhalen over liefde en scheiden, over 
geluk en pech, over verkeerde keuzes die soms heel 
goed uitpakken. 
• In Het huis in Bellevue Gardens : een sterke 
vrouw helpt drie jonge mensen op hun weg door de 
valkuilen van het leven van Rachel Hore runt in een 
gegoede buurt in Londen Leonie een opvanghuis 
voor mensen die op drift zijn geraakt. Een verhaal 
over warmte, vriendschap en empathie voor je 
medemens.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Hay : biografie van de grootste rockster van 
Nederland van journalist Sander Donkers is de 
biografie van Barry Hay, de voorman van de langst 
bestaande rockband in Nederland, Golden Earring. 
Er zit ontzettend veel seks, drugs en rock 'n roll in 
zijn leven, waarover hij met smaak en in behoorlijk 
macho taalgebruik spreekt. 
• Dochter van het licht : het onvoorstelbare verhaal 
van een yezidi-meisje in het kalifaat is het persoonlijk 
relaas van Shirin, een jonge yezidi-vrouw, die door 
IS-strijders werd mishandeld, verkracht en 
doorverkocht als seksslavin, tot ze wist te vluchten en 
in Duitsland terechtkwam in een hulpprogramma. 
• Vliegen zonder angst van Marcel Verheyen is een 
in prettig leesbare vorm en stijl geschreven 
zelfhulpgids voor vliegtuigpassagiers met vliegangst. 
Onder meer wordt in tien acties beschreven hoe een 
passagier zich tegen vliegangst kan verdedigen en 
hoe een vliegtuig uiterst zorgvuldig in z’n werking 
gecontroleerd. 

 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-31-1944,  Prowse, Amanda. Verhaal  
afl. 37, volgnr. 0044 van een moeder. De aan- 
ppn 406376425 bieding komt te vervallen in 

verband met een verkeerde 
prijs. De titel wordt zo 
spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  

 
 
Gewijzigde release-datum 
 
Tot onze spijt zijn de bestelnummers van dvd en 
blu-ray van From Darkness, seizoen 1 aangeboden 
in week 33, 2016 verwisseld.  
Hierdoor wordt de dvd From Darkness geleverd 
onder bestelnummer 2016-26-4411 en wordt de 
blu-ray van From Darkness geleverd onder 
bestelnummer 2016-26-4412.  
De melding bij de openstaande bestellingen dat 
betreffende nummers niet geleverd worden, kunt u 
negeren. Onze excuses voor het ongemak. 
 
De verschijningsdatum van: De dvd L’avenir, 
bestelnummer 2016-29-1022, a.i.-week 33, 2016 
is uitgesteld van: 06-09-2016 naar januari 2017. 
Tegen die tijd wordt het opnieuw aangeboden. 
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
Genre 
 
2014-46-1842 McDermot, Andy. Kingdom of  
ppn 383787416 Darkness met het genre av. 

Het genre moet zijn th. 
 
2015-50-1776 Jongstra, Atte. Aan open  
ppn 398407509 zee, met het genre th (1110) 

en ps (1111). Het genre 
wordt: ps (1110) en th 
(1111). 
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