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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Jeugd fictie 
• In een grot zit een klein diertje (waarvan alleen de 
ogen zichtbaar zijn tegen de diepzwarte achtergrond 
van de ingang van de grot). Buiten wacht een 
hongerige wolf die telkens vraagt of het diertje naar 
buiten komt. De grot van Rob Hodgson is een geestig 
prentenboek met een twist. De prenten in gemengde 
handmatige techniek zijn robuust, bijna iconisch van 
stijl door de stevige vormen en één plaats van 
handeling. 
• De zeepridder wint bij het jaarlijkse spelletje bingo 
de hoofdprijs. Van de koning ontvangt hij het land 
Sponje. Maar het land valt een beetje tegen. Alles is 
er vies, plakkerig en smerig en bovendien spookt het 
er. Humoristisch, origineel en vlot leesbaar eerste 
leesboekje, AVI-M4. Het boek is geïllustreerd met 
heel veel vlotte, met heldere kleuren ingekleurde 
pentekeningen die uitstekend bij de tekst passen. De 
zeepridder ziet een spook van Kristien In-‘t-Ven is het 
derde boek over de zeepridder. 
• De bedenker van het virtual-realityspel Warcross 
haalt de Amerikaanse hacker Emika Chen (18) naar 
Japan om de oorzaak te vinden van een veiligheids-
lek in het spel. Ze ontdekt een duister complot. De in 
China geboren Amerikaanse auteur Marie Lu (1984) 
schreef diverse young adult-romans, waaronder de 
serie Legend. Dit nieuwe, aansprekende verhaal 
Warcross is actueel, heeft een flink tempo, wat 
romantiek, en een voor jongeren heel herkenbare 
hoofdpersoon. 
• Dinomachines zijn enorme werkvoertuigen die 
grof werk simpel uitvoeren met een hoop misbaar en 
kabaal. Ze hebben het formaat van een dinosaurus, 
met een vrolijk en stoer uiterlijk en een kop die op 
een dino lijkt, maar met vriendelijke ogen. Op 
dubbele bladzijdes is steeds zo'n kleurrijk aimabel 
'beest' te zien met zijn specifieke functie, van graven 
en slopen tot boren en bouwen. Dinomachines van 
Michael Whaite is een fraai en rijk uitgevoerd groot 
vierkant prentenboek vol details. 
 

 
Non-fictie jeugd  
• In Fabeldieren: over draken, eenhoorns en 
griffoenen passeren naast fabelwezens als de 
griffioen, feniks en weerwolf allerlei andere wonder-
lijke fantasieschepsels de revue. Ze zijn gerangschikt 
naar hun geografische en culturele herkomst. Zo zijn 
de fabeldieren uit het oude Griekenland en Rome 
bijelkaar gezet evenals de djinn uit de islamitische 
wereld. Zwigtman beschrijft  op boeiende wijze elk 
wezen in wisselend een korte of wat langere tekst. Zo 
lezen we bijvoorbeeld dat de Japanse keukegen lijkt 
op een kleine langharige hond die hoognodig in bad 
moet. Dit grote, luxe uitgegeven handboek is fraai 
geïllustreerd met gedetailleerde illustraties in aarde-
tinten door het jonge, nu al veelgeprezen talent 
Ludwig Volbeda. Vanaf ca. 13 jaar. 
• Steen voor steen van Margriet Ruurs en Nizar Ali 
Badr vertelt het verhaal van een familie op de vlucht. 
Rama en haar familie moeten hun thuis achterlaten 
vanwege oorlog en honger. Met hun spullen op de 
rug vluchten ze naar een veiligere plek. Na een 
zware, lange reis vinden ze een nieuw thuis. Zo 
beginnen nieuwe herinneringen en nieuwe dromen. 
Niet van oorlog, maar van vrede. Een poëtisch en 
actueel boek in het Nederlands en Arabisch, met 
bijzondere illustraties van  tafereeltjes met kiezel-
stenen, gemaakt door een Syrische kunstenaar. 
Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. 
• In Het bos slaapt heeft Rebecca Dautremer 
(bekend van o.a. het prentenboek Yeti) een geheel 
eigen draai gegeven aan het sprookje Doornroosje. 
In een doodstil bos zien twee mannetjes dat allerlei 
mensen diep in slaap zijn. Zou het met een vloek te 
maken hebben? Originele uitgave in maxiformaat 
waarin de schitterende verstilde prenten in stemmige 
kleuren bijna voor zich spreken. De beknopte tekst 
op de naastliggende pagina, vertaald door Edward 
van de Vendel, wordt ‘uitgesproken’ door de twee 
getekende mannetjes. Om van te genieten, door jong 
en oud! Vanaf ca. 6 jaar. 
 



 
Dvd en Blu-ray 
• In de actiekomedie Logan lucky van Steven 
Soderbergh zien we een grote cast waarin onder 
meer Channing Tatum, Adam Driver en Daniel Craig. 
De broers Jimmy en Clyde Logan stammen uit een 
familie in North Carolina die achtervolgd wordt door 
pech. Ze bedenken het plan een grote overval te 
plegen tijdens de beroemde Coca Cola Cup 
NASCAR-race. Daarvoor hebben ze de hulp nodig 
van kluiskraker Joe Bang, die ze eerst nog uit de 
gevangenis moeten bevrijden. VPRO Cinema noemt 
het een ‘vederlichte misdaadkomedie’ en ‘weer een 
feestje'.  
• Chris Evans, bekend als actieheld ‘Captain 
America’, speelt de hoofdrol in het drama Gifted van 
Marc Webb. Frank is de opvoeder van zijn nu 7-jarige 
nichtje Mary (McKenna Grace). Zij is hoogbegaafd, 
maar Frank heeft zijn jonggestorven en ook hoog-
begaafde zus beloofd dat hij haar een gewone 
kindertijd zal geven. Frank's moeder wil dat haar 
kleindochter een wiskundewonder wordt en begint 
een procedure om haar bij Frank weg te halen en op 
een privéschool te plaatsen.  
 
 

Aanschafinformaties jaarwisseling 
2017/2018 
 
Het kalenderjaar 2017 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2017 51 a.i.-weken uitgebracht. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken ver-
zoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen. 
 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2017-49 DI 28-11 DI 12-12 
2017-50 DI 5-12 DI 19-12 
2017-51     DI 12-12 WO 27-12 
2017-52 VERVALT 
2018-1 DI 19-12 DI 9-1 
2018-2 DI 2-1 DI 16-1 
2018-3 DI 9-1 DI 23-1 
 
 



 
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 
 
Titel 
 
2015-46-5231  Buuren, Maarten van.  
ppn 000962017 Spinoza, met als ondertitel: 

vijf wegen naar wijsheid. 
De ondertitel wordt: vijf 
wegen naar vrijheid. 

 
Leeftijdsindeling 
 
2013-11-0989 Stead, Rebecca. Als je  
ppn 355525348 terugkomt, met leeftijds-

indeling: B. Leeftijdsindeling 
wordt: C.  

2017-29-5651 Jagan, Alyssa. Het ultieme  
ppn 413155854 slijmboek, met leeftijds-

indeling AJ 624.9. Leeftijds-
indeling wordt: J 624.9.  

2017-27-4622 Horsten, Jolanda. Juf, ik ken  
ppn 413336972 een mop, met leeftijds-

indeling AJ 219. Leeftijds-
indeling wordt: J 219.  
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