
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 35, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
 
Fictie volwassenen  
• In Paradijsvogel wordt het leven van Iris in een 
luxe seniorenresort in Florida volledig overhoop 
gegooid wanneer haar man overlijdt en haar 
achterlaat met een enorme schuld. Threes Anna 
dompelde zich voor het schrijven van deze 
meeslepende roman enige tijd onder in ‘gated 
communities’ in de VS.  
• Als een achtjarig meisje in Stockholm spoorloos 
verdwijnt, bemoeit misdaadverslaggeefster Ellen 
Tamm zich met de zaak en helpt de politie. Dochter 
vermist is de spannende debuutthriller van de 
Zweedse Mikaela Bley. Eerste deel in een reeks rond 
Ellen Tamm. Scandinavië blijft getalenteerde 
schrijvers leveren! 
• In Morgenland van Stephan Abarbanell krijgt een 
Joodse verzetsstrijdster in 1946 opdracht naar 
Duitsland te gaan om te rapporteren over de 
vluchtelingenkampen en een verdwenen Duitse 
geleerde op te sporen, maar iemand wil niet dat haar 
zoektocht slaagt. Vlot leesbaar en spannend tot de 
onverwachte ontknoping. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In 1001 Italianen : vijf eeuwen immigratie in de 
Nederlanden beschrijft Daniela Tasca de 
geschiedenis van de Italiaanse migratie. Onder meer 
komen aan bod hoe het is om als migrant in 
Nederland te leven en de invloed van de Italiaanse 
cultuur op de Nederlandse samenleving. 
• Eerste hulp bij stalking : praktische tips voor 
slachtoffers, hulpverleners en politie van psychologen 
Bianca Voerman en Cleo Brandt is een handleiding 
voor alle (uiteenlopende) betrokkenen, inclusief de 
slachtoffers zelf, bij het voorkomen en het bestrijden 
van stalking en stalkers. Met praktijkvoorbeelden. 
• Mijn haat krijgen jullie niet bevat de 
dagboekaantekeningen van de Franse journalist 
Antoine Leiris die zijn vrouw verloor bij de aanslag in 
het Bataclantheater in Parijs en achterbleef met hun 
anderhalf jaar oude zoontje, dat hij niet in haat tegen 
de daders wil laten opgroeien. Een ontroerend en 
eerlijk verslag. 
 
 
 

 
 
 
 
Dvd en Blu-ray 
• Het Belgische entertainmentbedrijf Studio 100 
werd in 1996 opgericht door Gert Verhulst, Danny 
Verbiest en Hans Bourlon. Dit jaar wordt het 20-jarige 
bestaan groots gevierd met o.a. een winterfestival in 
de Ziggo Dome. Ook verschijnt er een speciale 
verjaardagslijn van 20 dvd’s met bekende namen als 
K3, Samson & Gert, Bumba, Kabouter Plop en 
Anubis, grotendeels heruitgaven, maar ook met een 
aantal nieuwe uitgaven. Drie van deze 20 titels zijn 
kort geleden aangeboden, de andere titels vindt u in 
het aanbod van deze week en van week 36. 
Zie de rubriek Dvd.  
 
 
Kijkwijzer van de film Goosebumps 
 
In week 23, 2016 is de griezelkomedie Goosebumps 
van Rob Letterman aangeboden (2016-16-4169 
(dvd), 2016-16-4170 (blu-ray), 2016-16-4171 (blu-ray 
3D)). Volgens de aanschafinformatie was de 
Kijkwijzer ‘9 jaar, angst’, maar de film is uitgeleverd 
met op de omslag Kijkwijzer ’12 jaar, angst’. De 
reden is dat na een klacht van een ouder de 
klachtencommissie van Kijkwijzer de classificatie ‘12 
jaar op basis van angst’ heeft toegekend. Na het 
beroep van de filmdistributeur is dit door de 
Commissie van beroep weer teruggedraaid naar ’9 
jaar op basis van angst’. De juiste Kijkwijzer is dus ‘9 
jaar, angst’, de leeftijdscategorie blijft B, vanaf 9 jaar. 
Zie voor meer informatie: 
http://www.kijkwijzer.nl/upload/klachtenprocedures_b
eroepszaak/519_UitspraakCvB_Goosebumps.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gewijzigde releasedatum 
 
De verschijningsdatum van De Affaire (dvd), 
bestelnummer 2016-26-5390, a.i.-week 31/2016 is 
uitgesteld van 23 augustus naar 20 oktober 2016. Uw 
bestelling wordt in nota gehouden. 
 
De verschijningsdatum van Twirlywoos, er is iemand 
aan de deur! (dvd), bestelnummer 2016-26-5404, 
a.i.-week 30/2016 is uitgesteld van 23 augustus 2016 
naar 2017. De titel wordt in 2017 opnieuw 
aangeboden, uw bestelling wordt niet in nota 
gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
2016-29-0908,  Red de dag (Dora de 
afl. 33, volgnr. 0395 Explorer) met de indeling AK.   
ppn 314016880 De aanbieding komt te 

vervallen omdat deze onder 
een verkeerd bestelnummer 
is aangeboden. De titel wordt 
opnieuw aangeboden in deze 
week.   
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