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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Non-fictie jeugd 
• Het komt steeds vaker voor dat kinderen van-
wege een voedselallergie of intolerantie bepaalde 
voedingsmiddelen niet mogen hebben. Nu is er een 
serie (voorlees)boekjes verschenen van Denise 
Harsveldt, een voedingsdeskundige die hier 
aandacht aan besteedt. Voor elke voedselallergie of 
intolerantie zijn twee geïllustreerde uitgaven 
beschikbaar, één voor jongens en één voor meisjes. 
Ze gaan ondermeer over gluten, melk en zeediertjes 
(vis, schaal- en schelpdieren). De boekjes zijn 
bedoeld als tool voor ouders om aan hun kind uit te 
leggen wat het heeft en waarom hij of zij iets niet 
mag eten of drinken. Kinderen kunnen de boeken 
ook meenemen naar school. In deze a.i.’s zijn 
uitgaven opgenomen over zeediertjes en melk. 
Volgende week volgen uitgaven over gluten en 
nootjes. 
  
Dvd en Blu-ray 
• De stop-motion-animatiefilm Solan & Ludwig: de 
grote kaasrace van de Noorse regisseur Rasmus A. 
Sivertsen is gebaseerd op het werk van schrijver en 
illustrator Kjell Aukrust. De brutale ekster Solan 
woont in het dorpje Flåklypa. Wanneer hij hoort dat er 
lang geleden een kaasrace werd gehouden tussen 
zijn eigen dorp en het rivaliserende buurdorp Slidre, 
wil hij deze traditie herstellen. Samen met zijn beste 
vrienden, de bange egel Ludwig en de slimme 
uitvinder Reodor neemt hij het op tegen het team van 
Slidre.  
• Het historisch drama Hidden figures van 
Theodore Melfi speelt zich af begin jaren 60 tijdens 
de 'Space Race'. De NASA is koortsachtig bezig met 
de voorbereiding van de lancering van astronaut 
John Glenn in een baan om de aarde. Drie briljante 
Afro-Amerikaanse vrouwen, Katherine Johnson 
(Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 
Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe), werken 
bij de NASA als wiskundigen en ingenieurs. Ze 
moeten zich staande houden in een mannenbolwerk 
en worden bovendien geconfronteerd met rassen-
discriminatie, wat destijds in de VS nog legaal was. 
De film was genomineerd voor drie Oscars en twee 
Golden Globes. 
 

 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-11-0577,  Gidsen voor de slagvelden  
jrg. 2017, afl. 21,  1914-1918. De titel komt  
nr. 0164 te vervallen wegens  
ppn 410362875 ontbrekende ontsluitings-

kenmerken en wordt binnen-
kort opnieuw aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 



 



 
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 
 
SISO 
 
2016-45-2201  Bair, Deirdre. Al Capone, met  
ppn 407790640 het SISO-nummer: 396.64. 

Het SISO-nummer wordt: 
396.61.  
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