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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
• Het boek De bende van Oss: sabel tegen mes 
geeft achtergronden bij de speelfilm De Bende van 
Oss van regisseur André van Duren, die onlangs 
tijdens de Nederlandse Filmdagen in première ging. 
De film, een misdaaddrama, is gebaseerd op 
historische feiten en speelt zich af in de periode 
1893-1940 in de Brabantse industriestad Oss. De 
stad werd toen geteisterd door een ongekende 
misdaadgolf. Het boek beschrijft de historische 
achtergronden, de impact van de gebeurtenissen in 
Oss en de totstandkoming van de film. Fraaie 
uitgave, rijk geïllustreerd met foto's uit de film, van de 
filmset en met historische afbeeldingen en foto's. De 
film kreeg veel media-aandacht. 
• Annie MG Schmidt (1911-1995) 
Op 20 mei 2011 was het precies een eeuw geleden 
dat Nederlands beroemdste en meest gelezen 
kinderboekenschrijfster werd geboren. Daarom 
worden verschillende van haar verfilmde boeken 
opnieuw uitgebracht op dvd-video.In deze week treft 
u Abeltje, het eerste kinderboek waarvoor Annie M.G. 
Schmidt aan Ben Sombogaart toestemming gaf om 
er een bioscoopfilm van te maken. De film won een 
Gouden Kalf voor Beste lange speelfilm. Maar ook de 
succesvolle bioscoopfilms Ja zuster, nee zuster, 
Minoes, Pluk van de Petteflet en de televisieserie 
Otje. Zie de rubriek Dvd Jeugd. 
 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2011-37-2134,  Dukan, Pierre. Zoete  
jrg. 2011, afl. 42,  heerlijkheden. De titel komt  
volgnr. 0149 te vervallen i.v.m. een  
ppn 335930093 verkeerd bestelnummer en 

wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

 
 

 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2011/2012 
 
Het kalenderjaar 2011 telt bijna 52 volledige 
kalenderweken. 
In tegenstelling tot vorig jaar zal NBD Biblion dit jaar 
dan ook 52 aanschafinformatieweken produceren. 
De data van aflevering zijn zo ingepland dat de 
bibliotheek de a.i.-pakketten bijtijds ontvangt en 
voldoende tijd voor de bestellingen heeft. 
 
Om de bestellingen intern tijdig te kunnen verwerken 
verzoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen. 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen 
uiterlijk de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2011-50 wo 7/12 di 20/12 
2011-51 ma 12/12 di 27/12 
2011-52 vr 16/12 di 3/1 
 
2012-1 do 22/12 di 10/1 
2012-2 wo 4/1 di 17/1 
2012-3 wo 11/1 di 24/1 
 
 
 
 



 



 

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 
 
Trefwoorden en PIM 
 
2009-50-4234  Koller, Dirk. iPhone Apps  
ppn 37201533 programmeren, met de 

trefwoorden iPhone; 
Software + iPad; software + 
iPod ; software. De tref-
woorden worden: Program-
meren; iPhone + Program-
meren; iPod + program-
meren; iPad. Het PIM-
trefwoord wordt Program-
meren. 

2010-44-2126  Ittersum, Dirkjan van. Apps,  
ppn 329959115 met het (PIM)trefwoord 

Geïntegreerde software. Het 
trefwoord wordt: Computer-
programma’s; Smartphones 
+ Computerprogramma’s ; 
Tablets. Het PIM-trefwoord 
wordt: Computer-
programma’s.  

2009-47-0934  Pijnenburg, Koen. Apps  
ppn  322872200 maken voor de iPhone, met 

het trefwoord iPhone; 
Software en het PIM 
trefwoord iPhone. Het tref-
woord wordt Programmeren; 
iPhone en het Pim trefwoord 
Programmeren.  

 
Trefwoorden, PIM en SISO 
 
2010-51-4451   Aalderink, Mark. Basiscursus  
ppn 33105342X Apps ontwikkelen, met het 

(PIM)-trefwoord Geïntegreer-
de software. Het trefwoord 
wordt: Programmeren; 
Smartphones + Program-
meren; Tablets. Het PIM-
trefwoord wordt: Program-
meren. 

 
 
 
 

SISO en PIM 
 
2008-01-0-126 Michaël. Laat het licht zijn,  
ppn 305104802 met het trefwoord Michaël 

(aartsengel); esoterische 
visie en het PIM-trefwoord 
Michaël. Het (PIM-)trefwoord 
wordt: Spiritisme. 

2006-08-0-111 Michaël. Je heilige zoektocht,  
ppn 29070782X met het trefwoord Michaël 

(aartsengel); esoterische 
visie en het PIM-trefwoord 
Michaël. Het (PIM-)trefwoord 
wordt: Spiritisme.  

2011-16-4830 Hauptmeijer, Engelina.  
ppn 333623614 Persoonlijke verlossing, met 

de trefwoorden Zelfverwerke-
lijking; christelijke visie en 
Spiritisme en met het PIM-
trefwoord Zelfverwerkelijking. 
Het (PIM-)trefwoord wordt: 
Spiritisme.   

 
Leeftijdsindeling 
 
2011-23-2496 Johnson, Jinny. De paarden- 
ppn 33660064X bloem, met leeftijdsindeling: 

aj. Leeftijdsindeling wordt: j.  
2011-23-2495 Johnson, Jinny. De vlinder,  
ppn 336601263 met leeftijdsindeling: aj. 

Leeftijdsindeling wordt: j.  
2011-23-2493 Johnson, Jinny. De kikker,  
ppn 336599439 met leeftijdsindeling: aj. 

Leeftijdsindeling wordt: j.  
2011-23-2491 Johnson, Jinny. De eend,  
ppn 33660114X met leeftijdsindeling: aj. 

Leeftijdsindeling wordt: j.  
2011-23-2492 Johnson, Jinny. De vos, met  
ppn 33660095X leeftijdsindeling: aj. Leeftijds-

indeling wordt: j.  
2007-02-0-345 Stolarz, Laurie Faria.  
ppn 297716018 Nachtmerries zijn blauw, met 

leeftijdsindeling: c. Leeftijds-
indeling wordt: d.  

2008-30-0-299 Dunthorne, Joe. Submarien,  
ppn 310503485 met leeftijdsindeling: c. 

Leeftijdsindeling wordt: d.  
2008-28-0-370 Dunthorne, Joe. Submarine,  
ppn 307212998 met leeftijdsindeling: c. 

Leeftijdsindeling wordt: d.  
2009-45-3471 Kiernan, Celine. Troon van  
ppn 322486858 gif, met leeftijdsindeling: c. 

Leeftijdsindeling wordt: d.  
2009-45-3472 Kiernan, Celine. Schaduwen  
ppn 322486866 van de dood, met leeftijds-

indeling: c. Leeftijdsindeling 
wordt: d.  

2008-06-0-288 Leguijt, Guurtje. Niemands- 
ppn 305190288 land, met leeftijdsindeling: c. 

Leeftijdsindeling wordt: d.  
2011-23-2468 Raum, Elizabeth. Gezins- 
ppn 337024642 uitbreiding, met leeftijds-

indeling: j 615.7. Leeftijds-
indeling wordt: aj 615.7.  

 
 



 
Genre-indeling 
 
2009-45-3471 Kiernan, Celine. Troon van  
ppn 322486858 gif, met genre: sk. Genre 

wordt: sf.  
2009-45-3472 Kiernan, Celine. Schaduwen  
ppn 322486866 van de dood, met genre: sk. 

Genre wordt: sf.  
 
 
 
 


