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                                                                                                 Aanschafinformaties week 1, 2016

Mediaberichten

Alle medewerkers van de 
Aanschafinformaties wensen u een 

voorspoedig 2016

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•  Formosa, voorgoed verloren is een historische 
roman over de VOC op het eiland Formosa, het 
huidige Taiwan. Van 1629 tot 1662 was de VOC hier 
heer en meester. Joyce Bergvelt vertelt op 
onderhoudende wijze en met veel details over deze 
vrij onbekende periode uit onze koloniale 
geschiedenis. Een vlot geschreven debuut.
•  De hoed van tante Jeannot van Eric de Kuyper is 
een heruitgave van de in 1989 verschenen roman die 
het tweede deel vormt van een cyclus over de 
kinderjaren van de auteur (1942). In 1990 bekroond 
met de NCR-prijs en onlangs door het Vlaams Fonds 
voor de Letteren verkozen tot één van de 
hedendaagse klassiekers.
•  In De Zweed van Robert Karjel reist 
veiligheidsagent Ernst Grip naar Amerika om vast te 
stellen of een gevangen terrorist een Zweeds 
staatsburger is. Zijn Amerikaanse collega met wie hij 
moet samenwerken, weet veel meer over Grip dan 
hem lief is. Een ijzersterke Scandinavische thriller.
•  Het debuut van Garth Risk Hallberg Stad in brand 
is een magistraal geschreven roman over New York 
in 1976-1977, toen de stad zinderde van ongeremde 
vrijheid, malaise, misdaad en protest. Met een plot 
als in een roman van Charles Dickens. De strijd 
tussen goed en kwaad krijgt gestalte in de 
belevenissen van vele personages.

Non-fictie volwassenen 
•  De pinguïnlessen van Tom Michell is het 
waargebeurde verhaal over de avonturen van de 
auteur met een door hem geredde pinguïn en zijn 
zoektocht naar een alternatieve leefplek voor het 
dier, tegen de achtergrond van Zuid-Amerika, de 
roerige politiek en het leven in Argentinië enkele 
decennia geleden. Hartverwarmend.
•  Inez van Dullemen (1925) geeft in De twee 
rivieren een terugblik op zeventig jaar schrijverschap 
in een niet aflatende stroom van herinneringen, 
belevingen, reflecties en observaties. Voortdurend 
klinkt haar naderende dood hierin door. Een 
aanrader, deze waardevolle toevoeging aan haar 
toch al indrukwekkende oeuvre.
.•  De vrouwen van het kalifaat van Judit Neurink 
bevat onthutsende verhalen van yezidi-vrouwen die 
uit het IS-kalifaat ontsnapt zijn. Ze vertellen over de 
wrede en vernederende wijze waarop de IS-strijders 
met vrouwen omgaan. Ook wordt beschreven hoe 
vrouwen in het Westen worden geronseld voor het 
kalifaat. 
•   Als ik het niet kan, kun jij het ook van Sara Kroos 
is een lees/bakboek waarin de cabaretière (vaak erg 
grappige) verhalen over haar nogal dubbele relatie 
met eten vertelt. Met recepten van de hand van 
patissier Francis van Arkel. De hoeveelheid 
aanwezige calorieën worden door tekeningetjes van 
‘dikke poppetjes’ aangegeven.

Meertalige prentenboeken

Deze week (a.i.-week 1, 2016) vindt u als Extra 
Aanbieding een uitgebreid aanbod meertalige  
prentenboeken bijvoorbeeld Arabisch-Engels of 
Pools-Nederlands. Het zijn vooral tweetalige uitgaven 
voor peuters en kleuters, in verschillende 
taalcombinaties, mede door de recente grote 
toestroom van vluchtelingen is er een groeiende 
vraag bij bibliotheken en in het onderwijs naar 
geschikte boeken voor deze doelgroep. 
Om goed Nederlands te leren is het voor allochtone 
kinderen belangrijk dat zij hun moedertaal in de 
(voor)schoolse periode goed leren beheersen. Deze 
boekjes kunnen daar een bijdrage aan leveren. De 
komende a.i.-weken zullen nog twee aanbiedingen 
volgen met vergelijkbare titels.  
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Het aanbod deze week (a.i.-week 1, 2016) bestaat uit 
een viertal titels uit de serie Nik-Nakboekjes in 
verschillende taalcombinaties, waaronder Arabisch-
Nederlands en Turks-Nederlands, maar ook Pools, 
Engels en Frans gecombineerd met Nederlands. Het 
idee voor deze serie is ontstaan vanuit de 
voorleeservaringen van de uitgevers bij anderstalige 
gezinnen in Antwerpen. Daar bleken veel ouders zich 
te onzeker te voelen over hun beheersing van de 
Nederlandse taal om hun kinderen voor te lezen. Ook 
in heterogene, taaldiverse groepen in het onderwijs 
bleek behoefte te zijn aan meertalige uitgaven voor 
jonge kinderen. De Nik-Nakboekjes zijn opgezet om 
in deze behoefte te voorzien. De eenvoudige, relatief 
goedkope uitgaven hebben aantrekkelijke illustraties, 
zijn vaak grappig en stimuleren een positief zelfbeeld. 
Ze nodigen kinderen uit om zelf te vertellen en 
stimuleren interactie met de voorlezer. 
Daarnaast zijn er diverse Arabisch-Engelse uitgaven 
van de Britse uitgever Milet Publishing, eveneens 
gespecialiseerd in meertalige uitgaven. Deze week 
treft u een zevental kartonboekjes aan uit de serie 
My First Bilingual Book, geschikt voor peuters en 
kleuters. Het zijn aantrekkelijk uitgevoerde, 
hardkartonnen aanwijsboeken gericht op uitbreiding 
van de woordenschat, met kleurrijke, eigentijdse 
illustraties. Van deze uitgever zijn er ook drie vrolijke 
uitgaven in hardkarton over de beroemde 
veelkleurige olifant Elmer, eveneens in het Arabisch-
Engels.

De meeste titels hebben al een iets oudere 
publicatiedatum, maar inhoudelijk zijn ze zeker niet 
verouderd. Ze zijn alle zeer bruikbaar in een 
meertalige omgeving, onder andere voor migranten 
en in asielzoekerscentra. 

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2015-30-2655,              Adreswijzer. Adreswijzer 
jrg. 2015, afl. 43,           onderwijs en opleidingen 
volgnr. 0293                  2016/2017. Deze uitgave
ppn 395087740             zal niet verder verschijnen.
2014-29-3956,              Adreswijzer. Adreswijzer 
jrg. 2014, afl. 43,           onderwijs en opleidingen 
volgnr. 0215                  2015/2016. Deze uitgave zal 
ppn 380129590             niet verder verschijnen.  

AVM

2015-39-1348,              Muur. De muur met het 
jrg. 2015, afl. 52,           SISO-nummer: 398.29. De 
volgnr. 0373                  aanbieding komt te vervallen 
ppn 397127200             i.v.m. een verkeerde tekst.
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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 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was 
ppn 393346765             een Duitser, met het 

trefwoord: Duitse militairen; 
Wereldoorlog II verhalen. 
De trefwoorden worden: 
Relaties; vrouwen; 
Nederland; Wereldoorlog II; 
verhalen + Duitse militairen; 
Nederland; Wereldoorlog II; 
verhalen. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met 
ppn 391402390             ALS, met het trefwoord: 

ALS-Patiënten; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
Letterkunde; columns. 

Het nieuwe trefwoord: Dongen, Sjef van is ingevoerd:

2015-37-5594               Dijk, Michelle van. Sjef van 
ppn 397276818             Dongen, met het trefwoord:: 

Noordpoolexpedities; 20e 
eeuw. De trefwoorden 
worden: Dongen, Sjef van + 
Noordpoolexpedities; 1919-
1939.  

Het trefwoord: Hometraining is gewijzigd in: Video-
interactiebegeleiding

2012-24-2110               Havermans, Anny. 
ppn 343274590             Gehechtheid in beeld, met 

het trefwoord: Hometraining; 
Adoptiekinderen; Methodiek. 
Het trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Adoptiekinderen; Methodiek  

2010-12-4228               Eliëns, Marij. Handleiding 
ppn 326210431             kortdurende video-

hometraining in gezinnen 
met jonge kinderen, met het 
trefwoord: Hometraining; 
Kinderen; Methodiek. Het 
trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Kinderen; Methodiek  

2010-12-4227               Veen, Mariëtte van der. 
ppn 326210423             Handleiding video-

hometraining in gezinnen 
met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, met het 
trefwoord: Hometraining; 
Kinderen; Methodiek. Het 
trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Kinderen; Methodiek  

2009-35-0-436              School Video Interactie 
ppn 320585042             Begeleider, De, met het 

trefwoord: Hometraining; 
Onderwijsbegeleiding. 
Het trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Onderwijsbegeleiding.  

2006-17-0-106              School Video Interactie 
ppn 29642059X            Begeleiding, met het 

trefwoord: Hometraining; 
Onderwijsbegeleiding. 
Het trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Onderwijsbegeleiding.

2005-31-0-156              Eliëns, Marij. Baby’s in beeld, 
ppn 27858151X            met het trefwoord:  

Hometraining; 
Babyverzorging. 
Het trefwoord wordt: Video-
interactiebegeleiding; 
Babyverzorging.

SISO

2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was 
ppn 393346765             een Duitser, met het SISO-

nummer: 928. Het SISO-
nummer wordt: 935.4. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met 
ppn 391402390             ALS, met het SISO-nummer:  

605.18.  Het SISO-nummer 
wordt: 823. 

PIM

2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was 
ppn 393346765             een Duitser, met de PIM-

categorie: 20 Geschiedenis. 
De PIM-categorie 
wordt:19 Nederland. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met 
ppn 391402390             ALS, met de PIM-categorie:  

02 Lichaam en Gezondheid 
en het PIM-trefwoord:  
Spierziekten. De PIM-
categorie wordt:22 Schrijvers 
en Boeken. Het PIM-
trefwoord wordt: Letterkunde. 

2015-12-2264               Kok, Bas. Assessment doen, 
ppn 391745409             met het PIM-trefwoord: 

Assessment. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 
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2009-29-1347               Kok, Bas. Assessment doen, 
2012-49-3752               met het PIM-trefwoord:  
ppn 318072785             Assessment. Het PIM-

trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2014-51-5986               Povah, Nigel. Assessment 
ppn 386013365             voor dummies, met het PIM-

trefwoord: Assessment. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2009-28-5-535              Povah, Nigel. Assessment 
ppn 320611523             voor dummies, met het PIM-

trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2010-09-0393               Bloemers, Wim. De kleine 
ppn 325712484             assessmentgids, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2010-27-2441               Minden, Jack J.R. Alles over 
ppn 32797897X            assessment centers, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2008-02-0-145              Minden, Jack J.R. Alles over 
ppn 292135351             assessment centers, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2010-04-2827               Zwieten, Jan van. Hoe meet 
ppn 32414346X            en ontwikkel je 

persoonlijkheid, met het PIM-
trefwoord: Assessment. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

Het PIM-trefwoord: Hometraining is gewijzigd in: 
Hulpverlening

2012-24-2110               Havermans, Anny. 
ppn 343274590             Gehechtheid in beeld, met 

het PIM-trefwoord: 
Hometraining. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Hulpverlening.

2010-12-4228               Eliëns, Marij. Handleiding 
ppn 326210431             kortdurende video-

hometraining in gezinnen 
met jonge kinderen, met het 
PIM-trefwoord: Hometraining. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulpverlening.

2010-12-4227               Veen, Mariëtte van der. 
ppn 326210423             Handleiding video-

hometraining in gezinnen 
met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, met het 
PIM-trefwoord Hometraining. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulpverlening.

2009-35-0-436              School Video Interactie 
ppn 320585042             Begeleider, De, met het PIM-

trefwoord: Hometraining. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulpverlening. 

2006-17-0-106              School Video Interactie 
ppn 29642059X            Begeleiding, met het PIM-

trefwoord: Hometraining. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulpverlening.  

2005-31-0-156              Eliëns, Marij. Baby’s in beeld, 
ppn 27858151X            met het trefwoord PIM-

Hometraining. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Hulpverlening.

Genre-indeling

2015-27-5896               Vendel, Edward van de. 
ppn 394122208             Sofie en het geheime paard, 

met genre: av. Het genre 
wordt: di. 

Leeftijdsindeling

2015-30-2155               Bartels, Berdie. Saar 
ppn 398185875             Sloddervos, met 

leeftijdsindeling: E. 
Leeftijdsindeling wordt: A. 

2015-30-2124               Spronsen, Elisa van. 
ppn 398184968             Speeltuin van de aapjes, met 

leeftijdsindeling: E. 
Leeftijdsindeling wordt: A. 

2015-30-2125               Bakker, Sanne de. Wat een 
ppn 398185778             slaapfeest!, met 

leeftijdsindeling: E. 
Leeftijdsindeling wordt: A. 

Vermelding van vertaling

2015-11-1164               Williams, Jen. De ijzeren 
ppn 391543806             geest. Vermelding van 

vertaling ontbreekt. Naast de 
hoofdauteur is nu 
toegevoegd: ‘vertaald (uit het 
Engels) door Jet Matla’. 
Oorspronkelijke titel: The iron 
ghost. 


