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Bij dit nummer 
 
Fictie jeugd  
• Beer en Bosmarmot zijn dikke vrienden. Als Beer 
Eend uitnodigt, verzint Bosmarmot een list om deze 
buiten de deur te houden. Beer wordt ongerust en 
gaat Eend zoeken. Spoken kloppen niet van Eulalia 
Canal is een aantrekkelijk prentenboek over een 
goedmoedige beer en een jaloerse marmot. De 
fraaie, ogenschijnlijk nonchalante tekeningen in 
rustige, natuurlijke kleuren treffen heel goed de sfeer 
van het verhaal. 
• Een klein uiltje maakt muziek met twee lepels op 
een pan: 'bim bam'. Een vogeltje doet al snel mee: 
‘tsjing tsjing’. Dit herhaalt zich met andere vogel-
vriendjes tot het huis zo vol is met 'bim bam tsjing 
boem dzong klang’ dat grote uil eens komt kijken wat 
er aan de hand is. Tsjing bam boem van Frederic 
Stehr brengt op eenvoudige, maar zeer aanstekelijke 
wijze het plezier van samen muziek maken over. 
Creatief vormgegeven verhaal over samen spelen 
dat bovendien een verrassend en ondeugend slot 
heeft.  
• In Een fakkel tegen het duister, tweede deel in de 
serie Vuur en as van Sabaa Tahir, heeft de auteur 
een overtuigende wereld geschapen waarin ze de 
thema’s onderdrukking, het opkomen voor familie en 
de rol van liefde en vriendschap in een onbetrouw-
bare samenleving kan uitdiepen. Het verhaal zit vol 
spanning, ook waar het de romantiek betreft. 
 
Non-fictie jeugd  
• Voettocht over het ijs van William Grill is een 
groot, luxe uitgevoerd prentenboek waarin het waar-
gebeurde verhaal wordt verteld van de expeditie van 
Ernest Shackleton (1874-1922) naar de Zuidpool. De 
historische documentaire is fascinerend, niet alleen 
vanwege het avontuur, maar ook vanwege de wijze 
van vertellen en illustreren. De vele kleine en ook 
grote, vrij grof met kleurpotlood gemaakte illustraties 
zijn schitterend. Een prestatie op het vlak van vorm-
geving. 

 
• De val van de goden van Michael De Cock is een 
bundeling van de vier uitgaven die tot nu toe ver-
schenen in de reeks 'Kleine klassiekers'. Dat zijn 
'De lange weg naar huis: het verhaal van Odyssee' 
(2008), 'Vliegen tot de hemel: het verhaal van de 
Minotaurus' (2010), 'Diep in het woud: verzamelde 
verhalen van Ovidius' (2011) en 'Veldslag om een 
hart: het verhaal van Helena' (2014). Oeroude 
thema's en mythes zijn bewerkt tot soepel lopende 
verhalen die even hedendaags als tijdloos zijn. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Bridget Jones’s baby is de derde film over Bridget 
Jones, de stuntelige hoofdpersoon uit de columns 
van Helen Fielding. Bridget (Renée Zellweger) is 
inmiddels 43 jaar en alweer een jaar gescheiden. 
Ze heeft een goede baan als tv-producer, maar nog 
steeds geen man en kind. Bij toeval belandt ze 
tijdens een muziekfestival in de tent van de Ameri-
kaanse hunk Jack Qwant (Patrick Dempsey) en kort 
daarna in het bed van haar ex Mark Darcy (Colin 
Firth), die in scheiding ligt. Ze blijkt zwanger, maar 
wie is de vader? Na het tegenvallende tweede deel 
(The edge of reason) geven de recensenten nu weer 
3 of 4 sterren.  
• De zesdelige Nederlands-Belgische dramaserie 
Als de dijken breken is geregisseerd door Hans 
Herbots. In Nederland en België woedt al dagen een 
hevige storm. De premier van België besluit om delen 
van West-Vlaanderen te evacueren omdat in 
Oostende de Spuikom dreigt te overstromen. De 
Nederlandse minister-president (Gijs Scholten van 
Aschat) aarzelt nog vanwege de hoge kosten, maar 
hij stuurt wel zijn vrouw naar veilig gebied. Als dat 
bekend wordt, ontstaat er paniek in de Randstad en 
raken direct alle wegen verstopt. De serie is een 
mozaïekvertelling waarin verschillende personages 
gevolgd worden.  
 



 
Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week 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 drie titels van de serie Spannend! 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.  
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl. 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van de dvd Chicago Med, 
bestelnummer 2016-38-5003, a.i.-week 43, 2016 
is almaar uitgesteld. De oorspronkelijke datum van 
26 oktober 2016 is veranderd naar 15 februari 2017. 
Uw bestelling wordt in nota gehouden. 
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