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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Doodsteek is het vijfde en laatste deel van de 
serie met journalist Henning Juul in de hoofdrol. 
Henning komt er door volhardend speurwerk achter 
wie verantwoordelijk is voor de dood van zijn zoontje 
Jonas. Tomas Enger levert met dit slotdeel een 
stevige Scandinavische thriller af. 
• In De dochter van de wijnmaker van Rosalie Ham 
probeert een jonge vrouw in het Australië van eind 
negentiende eeuw haar droom te verwezenlijken om 
de wijngaard van haar familie te leiden. De auteur 
maakte veel indruk met haar debuutroman De 
naaister uit Parijs. 
• Als Raven haar man betrapt met een andere 
vrouw betekent dat het einde van hun huwelijk. 
Thee met koekjes van Angelique van Dongen is een 
liefdesverhaal helemaal van deze tijd: scheiding, 
opgroeiende pubers, zoeken naar werk en tot slot 
een bakwedstrijd. Het is vlot geschreven, leest 
lekker.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Phil Collins heeft een enerverende carrière en een 
dito persoonlijk leven om op terug te kijken: drummer 
en zanger bij Genesis, een zeer succesvol 
soloartiest, samenwerking met alle groten uit de 
popmuziek en bovendien zo nu en dan acteren.  
Not dead yet is zijn autobiografie. 
• Pascalle Bonnier en Mathijs Kok hebben in 
navolging van hun eerdere bestsellers Havermoutje 
en Nootje het kookboek Kooltje samengesteld. Een 
ode aan kolen, een gezond natuurproduct. Een 
inspirerend en uitnodigend boek met eigentijdse 
koolrecepten. 
• Haaienkoorts : de kunst van het vangen van een 
grote haai in een rubberbootje op de Noorse Zee van 
Morten A. Strøksnes is een raamvertelling waarin het 
vangen van een Groenlandse haai de rode draad 
vormt, naast wetenschappelijke feiten en informatie 
over onder andere Noorwegen en de zeevisserij. 
 
 
 

 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2016/2017 
 
Het kalenderjaar 2016 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2016 ook 52 a.i.-weken 
uitgebracht. 
 
In verband met de feest- en vrije dagen rond de 
jaarwisseling van 2016 ontvangt u 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. 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2016-50 di 6-12 di 20-12 
2016-51 di 13-12 di 27-12 
2016-52 vr 16-12 di 3-1 
 
2017-1 vr 23-12 di 10-1 
2017-2 wo 28-12 di 17-1 
2017-3 di 10-1 di 24-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2013-49-5920 Boonen, Stefan. Lucas en de  
ppn 370414055 ziekte die kanker heet, met 

het trefwoord: Kanker. Het 
PIM-trefwoord wordt: Kanker.  

2015-40-1429  Enge, Eric. The art of SEO,  
ppn 397284594 met het trefwoord: Search 

engines (computer-
programma); Internet; 
marketing. Het trefwoord 
wordt: SEO.  

 
PIM 
 
2013-49-5920  Boonen, Stefan. Lucas en de  
ppn 370414055 ziekte die kanker heet, met 

het PIM-trefwoord: Kanker. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Borstkanker.  

2015-46-0059  D’Antonio, Michael. Nooit  
ppn 398136920 genoeg, met de PIM-

categorie: 11 Bedrijf en 
Beroep. De PIM-categorie 
wordt: 20 Geschiedenis.  

2015-46-5725  Groenhuijsen, Charles.  
ppn 398124507 Donald Trump, met de PIM-

categorie: 11 Bedrijf en 
Beroep. De PIM-categorie 
wordt: 20 Geschiedenis.  

2015-40-1429  Enge, Eric. The art of SEO,  
ppn 397284594 met de PIM-categorie: 11 

Bedrijf en Beroep en het 
PIM-trefwoord: Zoek-
machines. De PIM-categorie 
wordt: 14 Computers. Het 
PIM-trefwoord wordt: SEO.  

 
SISO 
 
2016-27-5915  Chebli, Nayla. Leer Arabisch,  
ppn 406243239 met het SISO-nummer: 

Arabisch 837. Het SISO-
nummer wordt: Arabisch 
837.1.  

2015-46-0059  D’Antonio, Michael. Nooit  
ppn 398136920 genoeg, met het SISO-

nummer: 360.8. Het SISO-
nummer wordt: Verenigde 
Staten 947.7.  

2015-46-5725  Groenhuijsen, Charles.  
ppn 398124507 Donald Trump, met het 

SISO-nummer: 360.8. Het 
SISO-nummer wordt: 
Verenigde Staten 947.7.  

2015-40-1429  Enge, Eric. The art of SEO,  
ppn 397284594 met het SISO-nummer: 

369.1. Het SISO-nummer 
wordt: 528.52.  

2015-46-5304  Hellema, Duco. De  
ppn 398090653 Amerikaanse ambassade in 

Den Haag, met het SISO-
nummer: 718.4. Het SISO-
nummer wordt: 398.3.  

2006-23-0-091  Bagehot, Walter. De voor- en  
ppn 292632770 nadelen van een koning, met 

het SISO-nummer: 393.33. 
Het SISO-nummer wordt: 
Groot-Brittannië 393.9.  

2013-02-0732  Bagehot, Walter. De magie  
ppn 353838780 van de monarchie, met het 

SISO-nummer: 393.33. Het 
SISO-nummer wordt: Groot-
Brittannië: 393.9.  

2010-10-1052  Trachet, Tim. Alles over de  
ppn 329687506 monarchie, met het SISO-

nummer: 393.33. Het SISO-
nummer wordt: België 393.9.  

2010-47-0732  Samyn, Steven. Koning  
ppn 330542524 zonder land, met het SISO-

nummer: 393.33. Het SISO-
nummer wordt: België 393.9.  

2014-41-4628  Koninckx, Christian. De  
ppn 383043999 koning in België, met het 

SISO-nummer: 393.33. Het 
SISO-nummer wordt: België 
393.9.  
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