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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Paardenkracht is de debuutroman van de Noorse 
auteur Lars Mytting, van wie eerder in het Neder-
lands verschenen De vlamberken en De man & het 
hout. Over een benzinestation-eigenaar wiens toe-
komst wordt bedreigd als de rijksweg waaraan het 
station ligt, verlegd zal worden. Goede sfeertekening, 
prettig leesbare vertaling. 
• De woning van de familie Boltanski, een oud 
herenhuis in het centrum van Parijs, is zowel in 
letterlijke als in figuurlijke zin een schuilplaats. 
Christophe Boltanski gaat in De schuilplaats op zoek 
naar de verhalen uit zijn jeugd. Een liefdevol portret 
van zijn wel heel bijzondere familie in een 
tumultueuze twintigste eeuw.  
• Nieuwe kansen voor de vroedvrouw van Delia 
Parr is het derde en afsluitende deel van de serie 
Thuis in Trinity. In 1831 krijgt vroedvrouw Martha 
Cade met allerlei veranderingen te maken die de 
koers van haar leven voorgoed zullen bepalen. Een 
heerlijke roman om je op een lange winteravond mee 
op de bank te nestelen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• De 'matchday' is voor voetballiefhebbers de 
mooiste dag van de week in Engeland. De dag 
waarop alles samenkomt. Tijdens de wedstrijddag 
doorkruisen duizenden supporters de stad om bij het 
stadion te komen. In Matchday! : op zoek naar het 
Engels voetbal in Londen geeft Paul Baaijens een 
boeiende sfeertekening. 
• In Kustverhalen van Bram Esser wordt door 
middel van interviews met kustgebruikers van de 
Zeeuwse kust tot Groningen het veelzijdige verhaal 
verteld van de Nederlandse kust en de menselijke 
invloeden vroeger en nu. Een boeiende en leerzame 
kijk op de Nederlandse kust. 
• Nos kushina krioyo : de Antilliaanse keuken in 100 
recepten en Nos kushina moderno : Caribisch koken 
in de 21e eeuw zijn twee kookboeken van Jurino 
Ignacio. De auteur heeft een veel bezochte website 
over de Antilliaanse keuken: www.antilliaans-eten.nl.  
 

 
Dvd en Blu-ray 
• In de familiefilm Uilenbal van Simone van 
Dusseldorp is de achtjarige Meral net verhuisd. 
Tijdens het schoolkamp ontsnapt haar muis Piepiep 
en wordt opgegeten door een uil. Meral en haar 
nieuwe vrienden gaan op zoek naar de uilenbal met 
Piepiep's botjes. Openingsfilm van Cinekid 2016. 
• Margien Rogaar en Steven Wouterlood 
regisseerden een nieuwe televisieserie naar het boek 
Alleen op de wereld van Hector Malot. Het verhaal 
wordt verteld door Remi (Julian Ras) die als baby in 
de supermarkt is gevonden door Betty Barbarin. Tot 
zijn elfde verjaardag leidt hij het leven van een 
gewone jongen, maar dan komt Betty's man Jerome 
weer thuis. Hij neemt Remi mee in zijn vrachtwagen 
en laat hem achter bij een benzinestation waar hij 
wordt gevonden door de oude muzikant Vitalis, die 
met zijn dieren in een oude bus woont. Als kerstserie 
uitgezonden op NPO Zapp. 
• De hoofdrol in de ziekenhuisserie De mannen van 
dokter Anne van John de Mol wordt gespeeld door 
Noortje Herlaar. Een week voordat Anne gaat 
trouwen, betrapt ze haar verloofde met een ander in 
bed. Gedesillusioneerd gaat ze weer bij haar ouders 
wonen. Haar vader is chirurg en biedt Anne een baan 
aan als chirurg-in-opleiding in het ziekenhuis waar hij 
werkt. Vindt ze daar een nieuwe liefde? Een serie 
met humor, romantiek en drama, uitgezonden door 
Net5. 
 
 
 
Vooraanbieding Melkwegplusboekjes 
 
In het kader van de dienstverlening aan Taalhuizen 
en Taalpunten gaat NBD Biblion na de boekjes uit de 
Succes-serie voor laaggeletterden nu ook boekjes 
aanbieden uit de serie Lezen van Alfa B naar Alfa C 
van de Stichting Melkweg+. Deze boekjes zijn 
bedoeld voor anderstaligen die nog gealfabetiseerd 
moeten worden.  
 

http://www.antilliaans-eten.nl/


 
De boekjes van Stichting Melkweg, een expertise-
centrum voor het onderwijs aan laaggeletterden, 
sluiten aan bij het Raamwerk Alfabetisering NT2 
(2005). Het Raamwerk maakt de stappen die gezet 
worden in het proces van alfabetiseren inzichtelijk.  
 
Het Raamwerk sluit aan bij het Europees Referentie-
kader (ERK) en beschrijft de weg naar het niveau A1. 
In het Raamwerk Alfabetisering worden drie niveaus 
beschreven: Alfa A, Alfa B en Alfa C. Het niveau Alfa 
C is gelijk aan het niveau A1 van het ERK. Er zijn dus 
twee niveaus onder A1. Maar de weg van Alfa B naar 
Alfa C is wel een andere als die van geletterde 
leerders naar A1. 
 
De boekjes die NBD Biblion gaat aanbieden zijn alle 
op het niveau van Alfa B naar Alfa C. De in totaal 24 
boekjes zullen in twee tranches als vooraanbieding 
worden aangeboden in a.i.-week 5 en 6, 2017. Ze 
worden pas gedrukt zodra er bestellingen komen. 
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