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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie jeugd 
• Liesbeth (ca. 18) is opgenomen omdat ze een 
zelfmoordpoging heeft gedaan. Althans dat denkt 
iedereen. Voor Liesbeth ligt dat anders; zij vond het 
pure zelfverdediging. Door het lezen van opgenomen 
gesprekken met haar begeleider, notities die Liesbeth 
zelf maakt en gesprekken in de lotgenotengroep krijgt 
de lezer een idee van wat er zich afgespeeld heeft en 
hoe de gezinssituatie bij Liesbeth thuis is. Niemands 
meisje van Lydia Rood is een mooie adolescenten-
roman, inhoudelijk sterk en realistisch. 
• Sam en Noor voetballen met hun vader in de 
garage. Het wordt geen doorslaand succes, dus 
worden ze aangemeld bij de plaatselijke 
voetbalvereniging. Raak! van Andrea Kruis is een in 
vlotte stijl verteld stripverhaal voor eerste lezers in 
grotendeels eenlettergrepige woorden, AVI-E3. Met 
vrolijke, zachtkleurige tekeningen, meestal zes per 
pagina. 
• Brian en zijn nichtje Nora ontdekken in het bos 
een bijzonder huis: het luciferkasteel. In dit enorme, 
schots en scheve kasteel wonen Cosmo en zijn 
ooms. Een van de ooms is al een jaar vermist. De 
personages zijn goed uitgewerkt en elke lezer zal 
meeleven met Brian en smullen van zijn avonturen. 
Het luciferkasteel van Keir Graff is een heerlijk 
avonturenverhaal met veel vaart. 
• Ryan Dean West, (14, ik-figuur) wordt vanwege 
zijn positie in het rugbyteam van de Pine Mountain 
highschool Winger genoemd. Hij is de jongste en de 
slimste van de klas. Hij moet opboksen tegen ruwe 
jongens die hem drank voeren en dwingen te 
pokeren. Ryan lijkt op Adrian Mole, maar dan met de 
hardheid van deze tijd. Winger van Andrew Smith is 
grotendeels een vermakelijke coming of age-
vertelling vanwege het gestuntel van Winger, maar 
krijgt juist door het wrede einde een meerwaarde. 
 

 
Dvd en Blu-ray 
• Anne of Green Gables is een nieuwe verfilming 
van het klassieke kinderboek van Lucy M. 
Montgomery, nu door John Kent Harrison. Het 
verhaal speelt aan het begin van 20e eeuw op Prins 
Edwardeiland. Broer en zus Matthew en Marilla 
Cuthbert willen een weesjongen adopteren omdat ze 
het werk op hun boerderij Green Gables (Het groene 
huis) niet meer aankunnen. Ze krijgen echter de 
roodharige Anne (Ella Ballentine), een fantasievol 
meisje dat heel veel praat en vaak in problemen 
komt. Anne weet de harten van iedereen te 
veroveren. Emily Ashby (commonsensemedia.org) 
noemt het ‘a feel-good movie for all ages’ en geeft 
het predicaat ‘Great for families’. 
• De horrorfilm It van Andy Muschietti met in de 
hoofdrol Bill Skarsgård is gebaseerd op het boek van 
Stephen King. In de zomer van 1989 verdwijnen op 
mysterieuze wijze verschillende mensen in het stadje 
Derry, Maine. Een groepje kinderen die zichzelf 'The 
Losers' Club' noemt, werkt samen om het wezen te 
bestrijden, dat vaak de vorm aanneemt van clown 
Pennywise. Het boek werd eerder verfilmd als 
miniserie in 1990. Het vervolg It: Chapter two staat 
aangekondigd voor 2019.  
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-30-0170,  Beek, Yvonne van. Bloem  
jrg. 2017, afl. 48,  van de prairie. De titel wordt  
nr. 006 in week 3, 2018 opnieuw  
ppn 411930206 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 
 
Trefwoorden 
 
2017-11-0211  Smid, Machteld. Tosti’s, met  
ppn 409153508 het trefwoord: Toastrecepten. 

Het trefwoord wordt: 
Sandwiches.  

2015-27-0508  Corbesier, Nico. Croque a  
ppn 398483116 day, met het trefwoord: 

Toastrecepten. Het trefwoord 
wordt: Sandwiches.  

2014-45-1503  Washburn, Laura. Tosti’s en  
ppn 38350659X andere gegrilde broodjes, 

met het trefwoord: Toast-
recepten. Het trefwoord 
wordt: Sandwiches.  

2009-22-4045  Méry, Catherine. Heerlijke  
ppn 320903206 tosti’s en croques, met het 

trefwoord: Toastrecepten. 
Het trefwoord wordt: 
Sandwiches.  

2017-22-0186 Kroon, Puck. Puck & Hans,  
ppn 410769096 met de trefwoorden: 

Kemmink, Puck en: 
Kemmink, Hans Het 
trefwoord wordt: Puck & 
Hans.  

2013-30-3517 Handboek vrouwspecifieke  
ppn 363425276 geneeskunde, met het 

trefwoord: Geneeskunde ; 
Vrouwen ; Sekseverschillen. 
De trefwoorden worden: 
Geneekunde ; Vrouwen en: 
Geneeskunde ; 
Sekseverschillen.  

 
Trefwoorden fictie 
 
2017-15-3375 Tjin, Diana. Het geheim van  
ppn 41024032X mevrouw Grünwald, met het 

trefwoord: Internerings-
kampen ; Suriname. De 
trefwoorden worden: 
Interneringskampen, en: 
Suriname.  

 

SISO 
 
2016-45-2663 Adriaens, Maria. Ruimte  
ppn 407878424 zien, met het SISO-nummer: 

739. Het SISO-nummer 
wordt: 740.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2016-24-2762 Walliams, David. De grootste  
ppn 405392710  ettertjes van de wereld, met 

leeftijdsindeling A. De 
leeftijdsindeling wordt: B.  

 
PIM 
 
2017-22-0186 Kroon, Puck. Puck & Hans,  
ppn 410769096 met het PIM- trefwoord: 

Kemmink. Het PIM-trefwoord 
wordt: Modeontwerpers.  

2015-50-3396  Brockman, John. Machines  
ppn 39924428X die denken, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij. De PIM-
categorie wordt: 13 
Wetenschap en Techniek.  

2014-29-4331  Bostrom, Nick.  
ppn 377994901 Superintelligentie, met de 

PIM-categorie: 10 Mens en 
Maatschappij. De PIM-
categorie wordt: 13 
Wetenschap en Techniek.  

2009-28-5523  Haring, Bas. De ijzeren wil,  
ppn 32061171X met de PIM-categorie: 14 

Computers. De PIM-
categorie wordt: 13 
Wetenschap en Techniek.  

 
Genrewijziging 
 
2017-31-0373 Berg, Sandra. En toen kwam  
ppn 412888882 hij, genre: geen. Het genre 

wordt: ro 
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