
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 24, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Sabine van den Berg: Biotopia 1.0. 
‘Biotopia 1.0’  is een klimaatroman over een 
toekomst waarin mensen, geteisterd door 
ecologische en maatschappelijke verande-
ringen, gescheiden van elkaar leven. Lola 
woont in een afgesloten gemeenschap in 
Haren met haar moeder en poseert als 
model voor haar moeders nieuwe vriendin. 
Ondertussen woont haar leeftijdsgenoot 
Gwendolyne vlakbij in de gewone wereld en 
heeft te maken met vogels die haar aanvallen..  
Biotopa 1.0 is het eerste deel van een trilogie.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Caro van Thuyne: Hier begint de natuur. 
'Hier begint de natuur' is een boek vol natuur-
observaties, waarmee Caro Van Thuyne de 
lezer door alle seizoenen heen de natuur 
dieper wil laten beleven. Van de ene winter tot 
aan de volgende neemt ze de lezer mee in 
haar tuin, door velden en bossen, over rivieren 
en tot in het kleinste hoekje van haar huis, 
waar een spin haar eiercocon bewaakt en in 
een kartonnen doos vlinders geboren worden. 
Ze debuteerde in 2018 met een verhalen-
bundel en won in 2021 de Bronzen Uil voor 
haar roman ‘Lijn van wee en wens'. 'Hier begint 
de natuur' is haar eerste non-fictie boek. 
 
Fictie jeugd 
•  Ellis van Steen: Nachtmerriewedstrijd. 
Een spannend fantasy-verhaal over basketbal 
op het allerhoogste niveau. Het is Liroy’s (12 
jaar) grote droom om professioneel basketbal-
speler te worden, net zoals zijn vader. Hij is de 
beste van het jeugdteam in zijn dorp en kan 
als enige dunken. Op een avond ontmoet hij 
een vreemde man in een steegje. Als die hem 
vertelt dat hij de coach is van het beste 
juniorenteam van Europa, lijkt Liroy’s droom  

 
uit te komen. Al snel blijkt echter dat de man 
niet is wie hij lijkt te zijn en dat de prijs voor zijn 
droom hoger is dan Liroy dacht. Vanaf ca. 10 
jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Caroline Korteweg: Emmetje en het Plastic 
Avontuur. Een informatief (voorlees)boek over 
milieuvervuiling. Het boek volgt het verhaal 
van Emmetje (10 jaar), die uit boosheid haar 
afval niet opruimt en vervolgens door een fee 
meegenomen wordt op een leerzaam avon-
tuur over waterverontreiniging. Ze redden 
samen een schildpad, werken met buurt-
kinderen om een grote berg plastic op het 
strand op te ruimen en verwonderen zich over 
het moois van de wereld. Voorlezen vanaf ca. 7 
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. 
 
Buitenlands jeugd 
• Sugiura, Misa: It's not like it's a Secret. 
Sana (16) krijgt een heel ander leven na haar 
verhuizing van Wisconsin naar California. Ze is 
daar niet langer de enige Aziatische. Op haar 
nieuwe, multiculturele school raakt ze snel 
bevriend met anderen van Aziatische her-
komst. Dat zet haar ook aan het denken over 
racisme en vooroordelen. Haar verliefdheid op 
de Mexicaans-Amerikaanse Jamie maakt alles 
nog gecompliceerder. Durft ze ervoor uit te 
komen dat ze op meisjes valt? En dan is er nog 
dat andere geheim: ze verdenkt haar vader 
ervan een vriendin te hebben. Sana wordt 
heen en weer geslingerd tussen haar eigen 
wensen en meningen, de normen van haar 
traditionele Japanse ‘tijgermoeder’ en de 
groepsdruk op school. Een mooie coming-of-
age-roman waarin de hoofdpersoon ontdekt 
dat trouw aan jezelf belangrijker is dan slikken 
en je mond houden. Vanaf ca. 15 jaar. 
 



 

Daisy-rom (jeug) 
• Rowling, J.K.: Het kerstvarken. Integrale 
weergave van het gelijknamige boek 
(aangeboden in de a.i.-week 50, 2021) met de 
a.i.-tekst 'Jack verliest zijn liefste knuffel Ut 
Varken (UV). Zijn stiefzus en stiefvader geven 
hem Kerstvarken, een irritante vervangende 
knuffel, waar Jack niets van moet weten. 
Kerstvarken neemt hem mee naar het Land 
van Verlies om UV te gaan zoeken. Hier komt 
op kerstavond verloren speelgoed tot leven. 
Sommig speelgoed is bereid te helpen. (...) En 
ze krijgen te maken met andere dingen die 
mensen kwijt zijn geraakt, zoals Geluk, 
Ambitie, Hoop en Macht. Na een spannende 
zoektocht vindt Jack zijn UV. Maar dan is zijn 
intussen dierbare Kerstvarken weg. Het verhaal 
begint met het uiteenvallen van een gezin 
(papa verdwijnt zomaar na een ruzie) en het 
ontstaan van een nieuw samengesteld gezin. 
Nogal heftig voor lezertjes uit een compleet 
gezin. Wat volgt is een prettig leesbaar 
fantasierijk magisch verhaal met invoelbare 
emoties, waarin elk voorwerp zijn eigen 
voorgeschiedenis heeft. Vertaling van ''The 
Christmas Pig'. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 9 jaar. '  
•  Mijnders, Hans: Verdoofd. Integrale weer-
gave van het gelijknamige boek (aangeboden 
in a.i.-week 44, 2020) met de a.i.-tekst 'Mikolaj 
(16) woont bij zijn oma. Zijn moeder is dood en 
met zijn vader heeft hij geen contact meer. Na 
school hangt hij met vrienden rond in de wijk 
en ze zorgen bij het winkelcentrum regelmatig 
voor overlast. Mikolaj wordt aangesproken 
door een jongen in een snelle auto, die hem 
ronselt als drugskoerier. (...) Maar dan wordt 
zijn oma ziek. Ze heeft, net als zijn moeder, 
kanker en is terminaal. Met al die emoties weet 
Mikolaj slecht raad en hij reageert zich af met 
vandalisme. Ook de drugsdealer eist steeds 
meer van hem, tot aan auto’s in brand steken 
toe. Mikolaj’s enige rustpunt is een buurt-
centrum waar twee medewerkers hem ver-
trouwen geven en hem ook leren wat vriend-
schap inhoudt. Als zijn oma even uit het 
ziekenhuis is, vertelt ze hem van een kist op 
zolder. Daarin zitten haar plakboeken met 
herinneringen aan haar (oorlogs)jeugd in 
Polen. Als zijn oma sterft, lijkt alles alleen maar 
nog slechter te gaan. Vanaf ca. 13 jaar.'  
 

Daisy-rom (volwassenen) 
•  Lamballe, Marie: Hildes beproeving. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
(aangeboden in de a.i.-week 51, 2021 met de a.i.-
tekst 'In Wiesbaden bezit de familie Koch in 
1951 al lang het traditionele café Engel. Dochter 
Hilde wil graag moderniseren, ook vanwege de 
concurrentie van cafés die méér bij de tijd zijn, 
maar haar ouders voelen er niets voor. Hilde is 
getrouwd met Fransman Jean-Jacques en 
heeft met hem tweelingzoontjes van vijf. Ook 
in huis wonen haar twee broers: Wilhelm die 
succesvol acteur is bij het theater van 
Wiesbaden en de stille, teruggetrokken August 
die na de bevrijding vijf jaar in Russische 
krijgsgevangenschap zat en daar teveel heeft 
meegemaakt. Terwijl de bazige Hilda strijd 
levert met haar echtgenoot zet Wilhelm een 
nieuwe stap in zijn carrière en vindt August de 
ware liefde. (...) Dit goed vertaalde tweede deel, 
na 'Hildes droom', van de trilogie over Café 
Engel, gaat over een sympathieke, herkenbare 
familie die na het eind van de Tweede Wereld-
oorlog probeert om te gaan met de gevolgen 
van die oorlog. 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2021-45-3517,  Van Dale 
jrg. 2022, afl. 23  pocketwoordenboek 
nr. 0097 Duits-Nederlands.  
ppn 435364561  
2021-45-3521,  Van Dale 
jrg. 2022, afl. 23  pocketwoordenboek 
nr. 0098 Nederlands-Duits. 
ppn 43536460X   
2021-45-3517,  Van Dale 
jrg. 2022, afl. 23  pocketwoordenboek 
nr. 0193 Duits-Nederlands. 
ppn 435364561   
2022-19-4968,  Van Dale 
jrg. 2022, afl. 23  pocketwoordenboek 
nr. 0194 Nederlands-Duits. 
ppn 43536460X  
 
De titels vervallen vanwege een verkeerd  
bestelnummer. De titels worden binnenkort 
opnieuw aangeboden.  
 
 



 

Vervallen aanbiedingen 
 
 
AVM 
 
DVD 
 
2022-09-5655,  Infinite (DVD). 
jrg. 2022, afl. 20,  Deze aanbieding 
nr. 0257 vervalt omdat de 
ppn 436161885 bestelnummers zijn 

verwisseld. De titel wordt 
in a.i.-week 24, 2022 
opnieuw aangeboden.  

Blu ray 
 
2022-09-5654,  Infinite (BLUR). 
jrg. 2022, afl. 20,  Deze aanbieding 
nr. 0263 vervalt omdat de  
ppn 436161907 bestelnummers zijn 

verwisseld. De titel wordt 
in a.i.-week 24, 2022 
opnieuw aangeboden.  



 



 

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 
 
Trefwoorden 
 
2020-13-0036  Magendane, Kiza.  
ppn 426281853 Met Nederland in 

therapie, me het 
trefwoord: Integratie; 
allochtonen; Nederland. 
Het trefwoord wordt: 
Allochtonen; integratie; 
Nederland.  

2021-47-5207  Meester, Mariët.  
ppn 435375008 Koloniekind, met het 

trefwoord: Veenhuizen 
(gevangenis); verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
Veenhuizen; 1961-1980; 
verhalen.  

 
SISO 
 
2020-51-3336  McKenna, James.  
ppn 429478372 Veilig slapen met je baby, 

met het SISO-nummer: 
651.7. Het SISO-nummer 
wordt: 615.9.  

2021-37-5406  Koning-Tijssen, Marina  
ppn 435226584 de. Schokken en 

schudden, met het SISO-
nummer: 606.1. Het SISO-
nummer wordt: 606.19.  

2021-45-3279  Dijk, Loes.  
ppn 43488376X Een echo van overzee, 

met het SISO-nummer: 
Friesland 938. Het SISO-
nummer wordt: 932.9.  

2021-26-0510  Olm, Rob van.  
ppn 433213019 Dit gooi ik nooit weg, met 

het SISO-nummer: 772.1. 
Het SISO-nummer wordt; 
906.2.  

2014-50-5719  Browder, Bill.  
ppn 391244698 Vijand van de Russische 

staat, met het SISO-
nummer: Rusland 947.7. 
Het SISO-nummer wordt: 
Rusland 945.7.  

2021-47-5207  Meester, Mariët.  
ppn 435375008 Koloniekind, met het 

SISO-nummer: 385.83. 
Het SISO-nummer wordt: 
Drenthe ; Noordenveld 
938.1.  

 
PIM 
 
2018-45-5826  Dielemans, Linda.  
ppn 420761160 Brons, met de PIM-

categorie 13 Wetenschap 
en Techniek en het PIM-
trefwoord: Metalen. De 
PIM-categorie wordt: 20 
Geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Oudheid.  

2021-47-5207  Meester, Mariët.  
ppn 435375008 Koloniekind, met de PIM-

categorie 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Gevangenis-
wezen. De PIM-categorie 
wordt: 19 Nederland. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Veenhuizen.  

2022-18-4444  Balagué, Guillem.  
ppn 436177196 Mecci, met het PIM-

trefwoord: Messi. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Voetballers.  

2022-18-4450  Balagué, Guillem.  
ppn 436177145 Ronaldu, met het PIM-

trefwoord: Ronaldo. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Voetballers.  

 
 



 

 
 
 


