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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
 
Non-fictie jeugd 
•    Allerlei informatie over IJsland is verzameld in 
Hoe je een vulkaan kunt blussen van de 
IJslandkenners Alda Berglind Egilsdóttir en Wannes 
Cappelle. Het langwerpige boek staat vol 
interessante en grappige weetjes over dit 
fascinerende land. Het bevat een mix van korte 
teksten over de geschiedenis, cultuur, aardrijkskunde 
en fauna en flora. Elke tekst is geïllustreerd met een 
combinatie van gekleurde tekeningen en foto’s.   
• Verloren sokken is de eerste dichtbundel van 
Floortje De Backer met bijna vijftig gedichten over 
kleine en grote, veelal dagelijkse, problemen. Zoals 
een van je twee sokken kwijtraken, dat kan iedereen 
overkomen. De titel is metaforisch voor de problemen 
waarmee we in ons leven te maken kunnen krijgen 
en die we soms kunnen oplossen, en soms niet. De 
onderwerpen als boos zijn, je oma, het ziekenhuis en 
een hondje zullen kinderen zeker aanspreken.De bij 
elk gedicht opgenomen fantasierijke kleurenillustratie 
maakt de bundel compleet. 
 
 
 
Dvd en Blu-ray 
•   De sciencefictionfilm Guardians of the galaxy vol. 
2 wordt opnieuw geregisseerd door James Gunn met 
grotendeels dezelfde cast als het origineel uit 2014, 
onder meer Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Vin Diesel en Bradley Cooper. Het team ‘redders van 
het heelal’ bestaat uit aardling Peter Quill alias Star-
Lord (Pratt) en een aantal buitenaardsen, zoals de 
groene vechtster Gamora, wasbeer Rocket en 
wandelende boom Baby Groot. Ze doorkruisen 
opnieuw het heelal, deze keer om het mysterie te 
ontrafelen rondom Quill’s buitenaardse vader Ego 
(Kurt Russell). 
• De stopmotion-animatieserie Rintje is gemaakt op 
basis van de kinderboeken van Sieb Posthuma. 
Rintje is een ondeugende en ondernemende 
foxterriër die samen met zijn vriendjes Tobias en 
Henriëtte de wereld ontdekt. Hij gaat buiten spelen in 
de storm, helpt bij het opruimen van de 
boodschappen, organiseert een circusvoorstelling of 
gaat bij oma logeren. Guy Clemens, Georgina 
Verbaan en Nasrdin Dchar spreken de stemmen in. 

 
 
 



 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-26-4049,  jrg. 2017, afl. 32,  nr. 0228 
Till, Jochen. Roofridder Robbie telt monsters. De titel 
komt te vervallen vanwege een verwisseling van 
bestelnummers.  De titel wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden. PPN 410690023 
 
2017-26-4055,  jrg. 2017, afl. 32,  nr. 0229 
Till, Jochen. Roofridder Robbie telt monsters. De titel 
komt te vervallen vanwege een verwisseling van 
bestelnummers.  De titel wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden. PPN 410690023 
 
2017-26-4050,  jrg. 2017, afl. 32,  nr. 0230 
Till, Jochen. Roofridder Robbie telt monsters. De titel 
komt te vervallen vanwege een verwisseling van 
bestelnummers.  De titel wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden. PPN 410690023 
 
2017-24-1388,  jrg. 2017, afl. 29,  nr. 0044 
Mansell, Jill. Ik zie je op het strand (GLB ; 3260). De 
titel komt te vervallen vanwege een verkeerde prijs.  
De titel wordt zo spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden. PPN 411130307 
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