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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie jeugd  
• Beeldend kunstenaar Brian Elstak is actief in de 
werelden van hiphop, theater, video en beeldende 
kunst. Als vader van drie kinderen viel het hem op 
dat de hoofdpersonen in de boeken die hij voorlas, 
altijd wit waren. Daarom besloot hij zijn eigen 
verhalen te maken. Die heeft hij nu opgeschreven 
(samen met Karin Amatmoekrim) en geïllustreerd. 
In de spannende prentvertelling Tori lopen magie, 
fantasie en realiteit volkomen geloofwaardig door 
elkaar. De drie mensenkinderen Cel, Bones en Zi zijn 
geboren uit eieren en worden liefdevol grootgebracht 
door reuzenschildpad Jean-Michel Tortoise, die ze 
als hun vader beschouwen. Gewapend met een 
potloodzwaard, Colossusschild en tijgerklauw 
verdedigen ze de verhalen van hun vader tegen de 
kwaadaardige zakenman Vos en zijn handlangers. 
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 
jaar.  
 
Non-fictie jeugd  
• In het Handboek voor tienermeiden : alles wat je 
wilt weten maar niet durft te vragen geeft de jonge 
pedagoge Daphna Loudar op luchtige wijze infor-
matie over alles wat jongeren tussen de 12 en 17 
bezighoudt. Van gebroken harten tot de hoge 
rekeningen van je smartphone, van roken, diëten, 
benen scheren en menstruatie tot veilige seks en 
hoe om te gaan met social media en je ouders. Met 
ervaringsverhalen van (ex)tieners die nuttige tips 
geven. Vrij eenvoudige vormgeving met een rode 
steunkleur, ook voor de getekende illustraties. De 
focus ligt op dicht bij jezelf blijven en eigen keuzes 
maken. 
• Ter voorbereiding op Entree-, Cito- en LVS-
toetsen op de basisschool voor taal, rekenen en 
studievaardigheden is er een steeds grotere belang-
stelling bij zowel ouders als basisscholen voor oefen-
stof voor de leerlingen. In deze a.i.-week zijn vier 
oefenboeken opgenomen voor taal en rekenen in 
groep 7 en 8, waarvan de antwoorden achterin staan. 
De komende a.i.-weken worden zo’n zestien oefen-
boeken aangeboden voor de groepen 4 t/m 8. Soms 
zijn de antwoorden in een aparte uitgave opge-
nomen.  

 
• Wat is een vluchteling, waarom vluchten mensen 
en waar komen ze terecht? In Gevlucht! : voor 
oorlog, honger en geweld  van Harriet Brundle staat 
informatie hierover. Ook is er aandacht voor hoe het 
voelt om een vluchteling te zijn en hoe mensen tegen 
vluchtelingen aankijken. Actuele informatie, waarin 
ook heftige onderwerpen als mensensmokkelaars en 
gestorven vluchtelingen niet zijn geschuwd. Daardoor 
is deze rijk geïllustreerde uitgave niet geschikt voor al 
te jonge kinderen. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• In de televisieserie De nieuwe avonturen van Pipo 
reist  Pipo de Clown (musicalacteur Mitch Blauw) 
samen met zijn vrouw Mammaloe (Liset Vrugteveen) 
en hun vriend Klukkluk in zijn wiebelende Pipowagen 
door Nederland. Ze zoeken elke dag een mooi plekje 
om hun vrolijke, muzikale circusvoorstelling te 
spelen. De serie is gemaakt met medewerking van 
Belinda Meuldijk, dochter van schepper Wim Meuldijk 
(1922-2007). De vriendelijke sfeer en de personages 
zijn hetzelfde gebleven, inclusief bekende uitspraken: 
de Dikke Deur roept 'Pipo, koeien!', Pipo zegt weer 
'Sapperdeflap' en sluit iedere avond af met 'Dag 
vogels, dag bloemen, dag kinderen'. De serie wordt 
uitgezonden door RTL8. 
• De jeugdfilm 100% Coco van Tessa Schram is 
gebaseerd op de populaire meidenboeken van Niki 
Smit. De 13-jarige nieuwkomer Nola Kemper speelt 
de hoofdrol. Vanwege haar excentrieke kleding wordt 
Coco op haar eerste dag op de middelbare school 
uitgemaakt voor 'Coco de clown' en besluit zich 
voortaan als 'grijze muis' te kleden. Wel houdt ze 
onder het pseudoniem 'Style Tiger' een modeblog bij 
dat heel populair wordt en waarmee ze een MTV-
fashionreis naar Parijs hoopt te winnen.  
• De driedelige Canadese miniserie Madiba van 
Kevin Hook is gebaseerd op de boeken 
Conversations with myself en Nelson Mandela by 
himself. De serie begint in de jaren 1940 als Mandela 
(Laurence Fishburne) na de dood van zijn vader wil 
ontkomen aan een gearrangeerd huwelijk en zich 
vestigt in Johannesburg. Het laatste deel eindigt kort 
na de vrijlating van Mandela uit de Victor Verster 
Gevangenis in 1990. Michael Nyqvist speelt 
Dr. H.F. Verwoerd, premier van 1958 tot 1966, Terry 
Pheto is Winnie Mandela, Orlando Jones is Oliver 
Tambo, president van het ANC en David Harewood 
is Walter Sisulu, secretaris-generaal van het ANC.  



 
Rijbewijsboeken 
 
Deze a.i.-week 46, 2017 bevat een aanbod van 
twintig titels van uitgeverij VERJO, van oefenboek 
voor rijbewijs B tot theorieboek voor taxichauffeur en 
oefenvragen voor het theorie-examen voor het 
internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen. De 
verschillende delen zijn bijgewerkt met de wijzigingen 
in de wetgeving en de exameneisen tot en met 2017. 
In a.i.-week 47, 2017 volgen vijf titels uit de ANWB-
serie voor rijbewijsboeken.  
Zowel de VERJO- als ANWB-rijbewijsboeken, ook 
die voor brommer en auto, worden alleen nog 
aangeboden voor volwassenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Hoofdwoord 
 
2016-14-3066  Loon, Elena Carmona van.  
ppn 402200373 Regie versterken in het 

onderwijs. Het hoofdwoord 
wordt: Carmona van Loon, 
Elena.  

 
PIM 
 
2015-12-1874  Hoornaert, Luc. Must eat  
ppn 393815633 Amsterdam, met de PIM-

categorie: 19 Nederland en 
het PIM-trefwoord: 
Amsterdam. De PIM-
categorie wordt: 03 Eten en 
Drinken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Restaurants.  

2013-39-2185  Hartog, Marleen. Geboren  
ppn 364512776 met een schisis, met het 

PIM-trefwoord: Schisis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Aangeboren afwijkingen.  

 
Genre-indeling 
 
2017-24-1423 Busser, Marianne. Liselotje  
ppn 410830186 naar de dierentuin, genre: 

geen. Het eerste genre 
wordt: Ebsk, het tweede 
genre wordt: Ebdi.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2017-24-1519 Elstak, Brian. Tori,  
ppn 412830264 leeftijdsindeling: A. 

Leeftijdsindeling wordt: B.  
2017-23-0962 Claybourne, Anna. Poeslief! : 
ppn 410853976 46 schattige kittens.  

Non-fictie jeugd met 
leeftijdsindeling: J 634.2.  

 Wordt non-fictie jeugd met 
SISO-nummer: AJ 634.2. 
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