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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In de historische roman Het zilveren kruis van 
Ingrid Chen krijgt een jongen, die alleen met zijn 
vader in het 17e-eeuwse Amsterdam woont, steeds 
meer aanwijzingen over zijn herkomst en onderneemt 
hij een zoektocht die tot in Amerika zal leiden. Met 
veel wetenswaardige details over dagelijks leven en 
de politiek. 
• Na een gezellig avondje onder vrienden komt de 
bovenbuurman met de mededeling dat hij zijn vrouw 
vermoord heeft vanwege de kat. Babylon van 
Yasmina Reza is een simpel verhaal over gewone 
mensen met een schokkend einde. Een boeiende 
roman, bekroond met de Prix Renaudot 2016. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Dood : wegwijs in de Nederlandse 
uitvaartcultuur van Claudia Venhorst en Brenda 
Mathijssen wordt de uitvaartpraktijk beschreven en in 
beeld gebracht. Het gaat zowel om de fysieke dood 
als de sociale dood. De veranderende rol die religie 
hierbij speelt, vormt het uitgangspunt. 
• Hoogbegaafde volwassenen : zet je gaven 
intelligent en positief in geeft informatie over 
hoogbegaafdheid begrijpen en hoogbegaafd zijn en 
doen. Er wordt o.a. duidelijk gemaakt dat hoog-
begaafdheid geen garantie op succes betekent. Als 
zodanig is dit het eerste boek met veel gebundelde 
kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De familiefilm Storm van Dennis Bots speelt zich 
af in Antwerpen in 1521. De 12-jarige Storm is de 
zoon en leerling van drukker Klaas Voeten. Zijn vader 
wordt betrapt tijdens het drukken van een verboden 
manuscript van de ketterse Maarten Luther. Storm 
kan vluchten en neemt het originele zetsel mee, maar 
nu wordt hij zelf bedreigd door de inquisitie. De film is 
gemaakt ter gelegenheid van de 500ste verjaardag 
van de Reformatie. In de hoofdrollen Yorick van 
Wageningen, Angela Schijf en musicalacteur Davy 
Gomez in zijn eerste filmrol. Karen van Holst 
Pellekaan schreef het scenario en ook een jeugd-
boek met het verhaal van de film. 

 
• De romantische komedie Soof 2 van Esmé 
Lammers met onder anderen Lies Visschedijk, Fedja 
van Huêt, Achmed Akkabi en Daan Schuurmans is 
het vervolg op het succesvolle Soof’ (2013). Sofie 
‘Soof’ (Visschedijk ) en Kasper (Van Huêt ) gaan uit 
elkaar, zo wil Kasper. Soof probeert het van de 
zonnige kant te bekijken. Ze gaan beiden nieuwe 
relaties aan die opnieuw chaotische avonturen 
opleveren. In vervolg op de twee films zal in najaar 
2017 een televisieserie worden uitgezonden. 
• Sing van Garth Jennings en Christophe Lourdelet 
is een Amerikaanse animatiefilm die zich afspeelt in 
een stad vol dieren. Koala Buster Moon is eigenaar 
van een noodlijdend theater. Om geld te verdienen 
organiseert hij een zangwedstrijd, waar veel dieren 
op afkomen, onder meer een punky-stekelvarken, 
een swingend varken dat moeder is van een groot 
gezin en een verlegen tiener-olifant. Een aan-
stekelijke, soms spannende film met veel bekende 
liedjes. De film is gemaakt door Illumination 
Entertainment, bekend van onder meer Despicable 
me en The secret life of pets.  
 
 
Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar van 2017 
 
In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2017 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten volgens schema 
bij de bibliotheken zijn. Inmiddels ontvangt u het 
pakket meestal vroeger door eerdere verzending. 
Daarnaast de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
16 DI 11-4 DI 25-4 
17 DI 18-4 DI 2-5 
18 DI 25-4 DI 9-5 
19 DI 2-5  DI 16-5 
20 DI 9-5  DI 23-5 
21 DI 16-5 DI 30-5 
22 DI 23-5 DI 6-6 
23 DI 30-5 DI13-6 
24 DI 6-6 DI 20-6 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
2015-13-2827  Castelein, Ingrid. Mont  
ppn 395063183 Ventoux, met het trefwoord: 

Fietsen (werkwoord); 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Fietstochten; 
Vaucluse (departement); 
reisbeschrijvingen.  

 
SISO 
 
2015-13-2827  Castelein, Ingrid. Mont  
ppn 395063183 Ventoux, met het SISO-

nummer: 618.53. Het SISO-
nummer wordt: Frankrijk 
995.2.  

 
 PIM 
 
2015-13-2827  Castelein, Ingrid. Mont  
ppn 395063183 Ventoux, met de PIM-

categorie: 09 Sport en Spel 
en het PIM-trefwoord: 
Fietsen. De PIM-categorie 
wordt: 18 Landen en Volken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Frankrijk (Vaucluse).  
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