Aanschafinformaties week 18, 2022
Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• In het aanbod volwassen fictie tref je deze
week de roman van Martin Driessen ‘Het licht
aan het eind van de loop’ aan. Een onconventionele roman waarin het leven van een kogel
wordt belicht. Het wachten op het moment
dat hij tot actie mag overgaan, wie wordt zijn
doelwit? Wordt het een crimineel of een brave
huisvader? Wie is de schutter? De kogel, hier
dus de hoofdpersoon, geeft zijn bijna menselijke en melancholieke kijk op de potentiële
schutters dan wel doelwit. Daarmee is hier
eerder sprake van een who’ll do it dan een
whodunit.
Non-fictie jeugd
• In deze week de uitgave ‘Waarom kan een
pinguïn niet vliegen?’ van Anna Claybourne.
Hierin worden allerlei vragen beantwoord die
je altijd al hebt gehad en waar je het antwoord
nog niet op wist. Want heeft een spin een
hart? En kan een kakkerlak leven zonder kop?
Op speelse manier verteld en voorzien van een
aansprekende, speelse opmaak met veel
illustraties. Het boek maakt deel uit van de
serie ‘ Vraag maar raak’ van uitgevrij Corona.
Andere deeltjes gaan onder andere over
elektriciteit, vaste en vloeibare stoffen en
planten. Vanaf ca. 8-10 jaar.

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
Catalogusonderhoud.

Boeken
Indeling
2021-48-5834
ppn 435379534
2021-46-3928
ppn 435563777
2021-26-4956
ppn 43317062X

Genre
2022-03-2460
ppn 43528245X

Weikamp, Paulien.
Vliegen. De titel is aangeboden met de indeling C.
De indeling moet zijn: D.
Wouters, Erik. Kop vol
gruis. De titel is aangeboden met de indeling C.
De indeling moet zijn: D.
Meinderts, Koos.
Stapelbedbroers.
De titel is aangeboden
met de indeling B.
De indeling moet zijn: C.
Dun, Margo van.
De villa. De titel heeft als
1e genre: TH gekregen.
Dit moet zijn PS.

Thematrefwoord
2020-48-1189
ppn 42790711X

Love, Jessica.
Julian gaat naar een
bruiloft. De titel is
aangeboden met thematrefwoord: Feesten.
Dit moet zijn: Jezelf zijn.

