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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Een hart van goud van Catherine Cookson is het 
slotdeel van de Fiona-trilogie. Fiona en Bill hebben 
een samengesteld gezin: drie kinderen uit het eerste 
huwelijk van Fiona, en een geadopteerd dochtertje. 
Ze krijgen samen nog een kind dat wordt geboren 
met het syndroom van Down. Gemakkelijk leesbare 
familieroman. 
• In Communistengoud en kerstengelen van 
Marianne Vogel onderzoeken twee particuliere 
onderzoekers de verdachte dood van een 
Nederlandse vrouw in Berlijn, die verband lijkt te 
houden met verdwenen DDR-miljoenen. Thriller 
gebaseerd op ware gebeurtenissen, spannend en 
met een mooie sfeertekening van winters Berlijn. 
• In Reis zonder einde van Marco Balzano trekt in 
1959 de negenjarige Ninetto met andere Sicilianen 
naar Milaan en weet daar werk te vinden. Een 
tweede verhaallijn speelt zich dertig jaar later af. 
Het verhaal schildert een realistisch, maar ook 
melancholisch beeld van een belangrijke periode uit 
de Italiaanse geschiedenis. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Nederlands bekendste en leukste wijnboer Ilja 
Gort vertelt in Slurpen in Frankijk : levensgenieten 
voor gevorderden over zijn bezigheden en avonturen: 
het noeste werk in de wingerd en het maken van zijn 
tv-serie Gort à la Carte waarin diverse Franse 
vinologische en culinaire mythes in kaart worden 
gebracht. 
• Dat kool gezond is, weten we wel, maar dat je er 
zulke lekkere gerechten mee kunt maken, daar zullen 
veel mensen van opkijken. In Zo gezond is kool geeft 
Hildegard Möller koolrecepten die een fijne variatie 
zijn op de standaardgerechten die vaak met kool 
gemaakt worden. Inspirerend, zal een breed publiek 
aanspreken. 
• Eleonoor van Gerven is pedagoge en gespeciali-
seerd in het opleiden van leerkrachten en het be-
geleiden van scholen bij onderwijs aan begaafde 
leerlingen. In Goed onderwijs voor begaafde 
leerlingen geeft zij op een pedagogisch-didactisch 
verantwoorde manier tools voor het begeleiden van 
begaafde leerlingen. 

 
Dvd en Blu-ray 
• De western The magnificent seven van Antoine 
Fuqua is een remake van de film van John Sturges 
uit 1960, die op zijn beurt gebaseerd was op Seven 
samurai van Akira Kurosawa. In 1879 wordt het 
mijnstadje Rose Creek geterroriseerd door een 
sadistische mijneigenaar en zijn helpers. De 
inwoners krijgen hulp van zeven revolverhelden 
onder leiding van de zwarte premiejager Sam 
Chisholm (Denzel Washington). 
• Hoofdpersoon in de Duitse kinderfilm Red Raffi! Is 
de achtjarige Samuel. Hij is erg gehecht aan zijn 
goudhamster Raffi, een cadeau van zijn vader die als 
arts in Afghanistan werkt en die hij erg mist. Op een 
dag wordt de auto van Samuels moeder gestolen met 
Raffi er nog in. Samuels moeder en oudere zus 
hebben geen tijd om hem te helpen, dus onderneemt 
hij zelf een gevaarlijke tocht door de stad op zoek 
naar een gewetenloze boef. 
 
 
Buitenlandse romans 
 
In a.i.-week 2, 2017 is er een extra aanbieding van 
zes Spaanstalige makkelijk lezen boekjes. Het zijn 
leerboekjes die zowel geschikt zijn voor de les als 
voor zelfstudie en in moeilijkheidsgraad oplopen. 
Zie: Extra aanbieding; speciaal pakket. 
 
 
 
 



 



 
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 
 
2016-25-4027  Hegbroek, Thomas. 100  
ppn 405043147 wonderbaarlijke verhalen 

over de natuur. De tref-
woorden ontbreken. Het 
trefwoord wordt: Natuur.   

 
SISO 
 
2016-25-4027  Hegbroek, Thomas. 100  
ppn 405043147 wonderbaarlijke verhalen 

over de natuur. Het SISO-
nummer ontbreekt. Het 
SISO-nummer wordt: 577.2.  
  

PIM 
 
2016-25-4027  Hegbroek, Thomas. 100  
ppn 405043147 wonderbaarlijke verhalen 

over de natuur. De PIM-
kenmerken ontbreken. De 
PIM-categorie wordt: 16 
Natuur en Milieu. Het PIM-
trefwoord wordt: Natuur.   

 
Leeftijdsaanduiding 
 
 
2016-25-4228 Stut, Mirte. Die leest, fictie  
ppn 405042876 jeugd met leeftijdsaandui-

ding: AK. Wordt: non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: 
AJ Nederlands 837. 

2016254027 Hegbrook, Thomas. 100  
ppn 40401755X wonderbaarlijke verhalen 

over de natuur, fictie jeugd 
met leeftijdsaanduiding: A. 
Wordt: non-fictie met SISO-
nummer: AJ 577.2. 
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