
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 30, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Wallanders wereld van Henning Mankell wordt 
de wereld van inspecteur Kurt Wallander in het 
Zweedse Ystad uitgebreid beschreven. Tevens is het 
misdaadverhaal De hand opgenomen. De bundel 
biedt veel uitstekende, prettig geschreven en 
relevante informatie voor liefhebbers van Mankells 
Wallander-romans. 
• Het is vaak een klein berichtje in de krant: 
‘Vermist’. Hierachter zit natuurlijk een heel verhaal, 
dat van Karen bijvoorbeeld. Haar man komt op een 
avond niet thuis. Als later zijn auto wordt gevonden, 
gaat men ervan uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd. 
In Vermist van Ellen De Vriend ontdekt Karen 
langzaamaan de waarheid. 
• De thriller Wisseling van de wacht van Stephen 
King vormt samen met de eerder verschenen Mr. 
Mercedes en De eerlijke vinder de Hodges-trilogie, 
maar kan ook zelfstandig gelezen worden. Naast de 
‘gewone’ uitgave deze week in de a.i.’s ook als 
grootletteruitgave en onder de titel End of watch de 
Engelstalige editie. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In On the go : preppen, bewaren & meenemen 
geeft Rens Kroes 49 recepten voor powerfood om 
mee te nemen voor het ontbijt of de lunch, met tips 
voor de voorbereiding want voorbereiding ('prepping') 
is de sleutel. Met o.a. bananenbrood, bloemkool-
couscous, en glutenvrije, in kokosolie gebakken 
pannenkoekjes.  
• De Nederlandse auteur Anita Elberse, hoogleraar 
aan de Harvard Business School,  beschrijft in 
Blockbusters : wat we kunnen leren van de hitmakers 
uit de entertainmentindustrie vanuit Amerikaans 
perspectief de universele trends in de markt van 
populaire cultuur.  
• World War Two today van Roger Cremers is een 
fotoboek over de wijze waarop in Europa de Tweede 
Wereldoorlog wordt herdacht in de breedste zin 
van het woord. Van het opgraven van niet-
geïdentificeerde lichaamsresten tot 're-enactments', 
en alles daar tussenin. Met een inleidend essay van 
Arnon Grunberg. 

 
Dvd en Blu-ray 
• De animatieserie Twirlywoos is gemaakt door 
Anne Wood en Steve Roberts voor Cbeebies. 
De twirlywoos zijn vier vogelachtige figuren: vader, 
moeder en twee kinderen. Ze zijn ondernemend, 
ondeugend, schattig en nieuwsgierig. Met hun 
humoristische belevenissen laten ze peuters 
kennismaken met begrippen als vol, leeg, onderste-
boven en beneden.  
• Het psychologisch drama A bigger splash van 
Luca Guadagnino is een vrije bewerking van La 
piscine uit 1969 van Jacques Deray. Marianne is een 
beroemde popster die na een stemoperatie vakantie 
houdt op een zonovergoten Italiaans eiland, samen 
met haar jongere partner. Dan arriveert onverwacht 
Harry, Marianne's ex en producer, vergezeld van zijn 
tienerdochter. In de hoofdrollen Tilda Swinton, 
Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes en Dakota 
Johnson. Genomineerd voor een Gouden leeuw in 
Venetië.  
 
 
Volwassenen en jeugd non-fictie 
 
De reeks Snap je kind! is gericht op ouders en 
andere opvoeders, die willen weten wat hun kind in 
elke groep van de basisschool leert. Vaak hebben 
ouders weinig zicht op de lesinhoud. De manier 
waarop kinderen tegenwoordig taal en rekenen leren, 
is vaak anders dan vroeger: De gedachte is dat als 
ouders de ontwikkeling van hun kind beter kunnen 
volgen en weten hoe de nieuwe lesstof wordt 
aangeleerd, ze hun kinderen ook beter kunnen 
steunen.  
De reeks beslaat 28 praktische en overzichtelijke 
uitgaven. Voor groep 1 en 2 zijn er twee boekjes en 
voor groep 3 t/m 8 vier boekjes per leerjaar. 
Begrippen en werkwijzen worden per periode 
uitgelegd en er staan tips in om op speelse wijze met 
je kind te oefenen. 
In deze week (a.i.-week 30, 2016) zijn de uitgaven 
opgenomen van groep 1 tot en met groep 5; in 
a.i.-week 31, 2016 volgen de uitgaven van groep 
6 t/m 8. De uitgaven zijn zowel opgenomen bij de 
non-fictie volwassenen als bij de jeugd, met name 
voor speciale opvoederscollecties. 



 
Snap je peuter! verscheen in dezelfde opzet en is 
voor ouders die willen weten welke stappen hun kind 
maakt in zijn taalontwikkeling en getalbegrip.  
Snap je peuter! geeft ook informatie over de sociaal-
emotionele en de motorische ontwikkeling. Bevat ook 
tips en ideeën voor ouders om hun kind in de voor-
schoolse periode te steunen. 
 
 
Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week (a.i.-week 30, 2016) treft u een aanbod 
meelees-cd’s aan die op aangepaste leessnelheid 
zijn ingesproken door professionele vertellers en 
dezelfde teksten bevatten als de gedrukte boeken. 
De meelees-cd’s zijn bedoeld voor individueel 
gebruik in combinatie met het gedrukte boek. De 
aanbieding van deze week bestaat uit vier titels: drie 
uit de serie Leren lezen met Kluitman van uitgeverij 
Kluitman en een uit de serie Jippie! van uitgeverij 
Delubas. Bibliotheken die graag de combinatie 
boek+meelees-cd willen bestellen, kunnen terecht in 
de rubriek Boeken: Fictie jeugd. De aanbieding van 
alleen de compact disc is bedoeld voor bibliotheken 
die de boeken al zonder audioboek aangeschaft 
hebben. U treft de meelees-cd’s aan in de rubriek 
Luisterboeken.  
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
2016-24-2453,  Batman v Superman : dawn  
afl. 28, volgnr. 0343 of justice. De aanbieding  
ppn 404316336 komt te vervallen omdat de 

verschillende mediums zijn 
verwisseld. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in 
week 30.  

2016-25-3412,  Batman v Superman : dawn  
afl. 28, volgnr. 0344 of justice. De aanbieding  
ppn 404316336 komt te vervallen omdat de 

verschillende mediums zijn 
verwisseld. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in 
week 30.  

2016-24-2404,  Batman v Superman : dawn  
afl. 28, volgnr. 0317 of justice. De aanbieding  
ppn 404315887 komt te vervallen omdat de 

verschillende mediums zijn 
verwisseld. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in 
week 30.  

2016-25-3411,  Batman v Superman : dawn  
afl. 28, volgnr. 0330 of justice. De aanbieding  
ppn 404315887 komt te vervallen omdat de 

verschillende mediums zijn 
verwisseld. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in 
week 30.  

 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Thematrefwoord 
  
2016-14-2769 Teckentrup, Britta.  Ssst!  
ppn 401999076 De tijger slaapt, zonder 

thematrefwoord. Het 
thematrefwoord wordt: 
Verjaardagen.  

 
SISO 
 
2016-13-2200 Lewis, Clare. Lichaams- 
ppn 403954010 delen van vissen (subserie 

Onder de loep van Mijn 
eerste docu-boek), non-fictie 
jeugd met SISO-aanduiding: 
AJ 598.1. Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
J 598.1 

2016-13-2198 Lewis, Clare. Lichaamsdelen  
ppn 403954061 van  insecten en andere 

minidieren (subserie Onder 
de loep van Mijn eerste 
docu-boek), non-fictie jeugd 
met SISO-aanduiding: 
AJ 597.8. Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
J 597.8. 

2016-13-2202 Lewis, Clare. Lichaamsdelen  
ppn 403953804 van  amfibieën (subserie 

Onder de loep van Mijn 
eerste docu-boek), non-fictie 
jeugd met SISO-aanduiding: 
AJ 598.2 . Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
J  598.2. 

2016-13-2196 Lewis, Clare. Lichaamsdelen  
ppn 403954142 van  reptielen (subserie 

Onder de loep van Mijn 
eerste docu-boek), non-fictie 
jeugd met SISO-aanduiding: 
AJ 598.2 . Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
J 598.2. 

2016-13-2194 Lewis, Clare. Lichaamsdelen  
ppn 403954339 van  zoogdieren (subserie 

Onder de loep van Mijn 
eerste docu-boek), non-fictie 
jeugd met SISO-aanduiding: 
AJ 598.9. Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
J 598.9. 

2016-13-2195 Lewis, Clare. Lichaamsdelen  
ppn 403954274 van vogels (subserie Onder 

de loep van Mijn eerste 
docu-boek), non-fictie jeugd 
met SISO-aanduiding: AJ 
598.3. Wordt non-fictie jeugd 
met SISO-nummer: J 598.3. 

 
Genre-indeling 
 
2016-11-0258 Zomeromnibus 
ppn 401536424 zonder genre. Het genre 

wordt: fa. 
 
Leeftijdsindeling 
  
2014-34-0844 Barroux. Waar is de olifant?, 
ppn 380494108 leeftijdsindeling: p. Leeftijds-

indeling wordt: k.  
 
 


	Bij dit nummer
	Vervallen aanbiedingen
	Boeken


