
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 31, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Amat-Piniella, Joaquim: K.L. Reich. 
Een gelaagde semi-autobiografische oorlogs-
roman over de Spanjaarden die twee keer 
achter elkaar een gruwelijk lot trof. De 
Catalanen Emili en Francesc, na de bloedige 
Spaanse Burgeroorlog naar Frankrijk ver-
dreven, worden samen met andere politieke 
gevangenen gedeporteerd naar kamp 
Mauthausen. Emili, het alter ego van de 
schrijver, overleeft door pornografische 
tekeningen te maken voor de SS. Ondanks 
mensonterende omstandigheden proberen 
de Spanjaarden zich te organiseren in een 
verzetsbeweging die als doel heeft de 
gruwelen van het concentratiekamp te 
overleven en zich te wapenen tegen de 
‘kampgeest’, het morele nulpunt van het 
kampsysteem waarnaar de gevangenen 
dreigen af te zakken.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Hannah Bakx: Amsterdam in 10.000 
stappen : historische wandelingen door de 
stad. Een wandelgids die de lezer meeneemt 
langs de geschiedenis van de wijken van 
Amsterdam. Van nul tot nu, van oost naar west 
en van noord naar zuid: door in de straten om 
je heen te kijken ontdek je het verhaal van 
bekende bouwmeesters, ijverige stadsplanners 
en de bewoners van de stad. De tien verschil-
lende wandelingen zijn elk ongeveer zeven 
kilometer lang, en zijn moeiteloos na te lopen 
door middel van heldere aanwijzingen. 
Met kaarten.  
 

 
Fictie jeugd 
•  El Touny, Rhaida: De Cupcake Catastrofe. 
Een vrolijk verhaal over een bakwedstrijd voor 
het Eid-festival op een basisschool. Amir 
organiseert samen met zijn tante Yara het 
Suikerfeest, en dit jaar is het extra spannend 
want zij doet mee aan het wereldkampioen-
schap cupcakes bakken. Maar dan wordt haar 
lekkerste cupcake gestolen! Amir moet op reis 
door een wereld waar alles van snoep is ge-
maakt en op tijd de cupcake terugvinden. In 
vlotte, vrolijke stijl geschreven. Met gekleurde 
illustraties. Vanaf 7 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Dam, Arend van: Hollandse helden : grootse 
verhalen uit een klein kikkerlandje. Zelfs een 
klein land als Nederland heeft grote helden 
voortgebracht. Met verhalen over: Antoni van 
Leeuwenhoek en zijn kleine beestjes, kunste-
naar Johannes Vermeer, verzetsvrouw Simons-
dochter Hasselaer, Willem Barentsz die een 
hele winter op Nova Zembla doorbracht en 
prins Willem van Oranje. Een bundel met vijf 
verhalen over bijzondere mensen uit de Neder-
landse geschiedenis. Elk verhaal is geschreven 
en geïllustreerd door andere personen. Met 
gekleurde illustraties. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. 
 



 

Serie: Bij de les  
 
Om basisvaardigheden goed onder de knie te 
krijgen is het belangrijk dat kinderen veel 
oefenen. Deze nieuwe serie van uitgeverij 
Zwijsen biedt oefenstof voor alle deelgebieden 
van rekenen, taal, spelling en lezen voor groep 
3 t/m 8. In elk werkboekje staat een specifiek 
leerdoel centraal. Daardoor zijn kinderen 
gericht bezig met één onderwerp dat ze lastig 
vinden. In de uitgave tref je uitleg aan over het 
onderwerp, evenals tips en de antwoorden. De 
oefenstof in de boekjes bouwt op in moeilijk-
heidsgraad. Sluit prima aan op de gebruikte 
leerlijnen op school. Duidelijk lettertype op een 
rustige bladspiegel met veel wit. Achterin 
staan de antwoorden in een veel kleiner letter-
type. Zeer geschikt om op school of thuis extra 
te oefenen met de basisvaardigheden. De 
dertig deeltjes worden met ingang van a.i.-
week 31, 2022 aangeboden. 
 
Buitenlands jeugd 
• Gray, Annelise: Circus Maximus: Rivals on 
the Track. Dido (12) leeft in het jaar 38 na 
Christus in het oude Romeinse Rijk. Ze is het 
enige meisje dat als wagenmenner een 
paardenrace won in het beroemde stadion 
Circus Maximus. Daarna vluchtte ze met haar 
eenogige paard Porcellus, maar de beruchte 
keizer Caligula stuurt mannen om haar te 
straffen en het paard in beslag te nemen.  
In dit tweede zelfstandig te lezen deel in de 
serie Circus Maximus komen elementen terug 
uit 'Race to the Death', (a.i.-week 38, 2021) : een 
meisje dat zich vermomt als jongen en de 
liefde voor paarden, geplaatst in een histo-
rische setting. De keuze voor het Romeinse 
Rijk is origineel. De auteur gebruikt als basis 
enkele op onderzoek gebaseerde feiten. 
Het karakter van Dido is goed uitgewerkt. 
Haar strijd tegen de macht van de keizer is 
realistisch en het feit dat ze een meisje is in 
een mannenwereld is actueel. Vanaf ca. 11 jaar 
en ouder. 
 

Dvd (volwassenen) 
• Alles op tafel: Zeven goede vrienden komen 
samen voor een etentje. Wat begint als een 
leuke avond, verandert als iemand voorstelt 
een spel te spelen: iedereen legt zijn telefoon 
op tafel en alles wat binnen komt – sms’jes, 
oproepen, e-mails, Facebook berichten - moet 
met de hele groep worden gedeeld. De onder-
linge spanning stijgt. Wat hebben ze te ver-
bergen en hoe goed kennen de vrienden 
elkaar eigenlijk? IMDb-beoordeling: 6,6/10. 
• Belfast. Geregisseerd en geschreven door 
Academy Award winnaar Kenneth Branagh. 
Belfast is een verhaal over liefde, lach en verlies 
in een jongen zijn jeugd tijdens een sociaal 
tumulteuze periode van de jaren 60. Buddy's 
familie woont in een grotendeels Protestantse 
wijk met enkele Katholieke families. Plotseling 
staat zijn buurt en alles wat hij dacht te weten 
over het leven op zijn kop. Zijn familie moet 
kiezen om te blijven of weg te gaan uit de 
enige plek die hij kent. Zijn ouders (Caitríona 
Balfe en Jamie Dornan) en gevatte groot-
ouders (Academy Award winnaar Judi Dench 
en Ciarán Hinds) houden het plezier in leven 
met muziek en de magie van films. Dit verhaal 
herinnert ons eraan dat hoe ver je ook komt, je 
nooit vergeet waar je vandaan komt. IMDb-
beoordeling: 7,3/10. 
 
Daisy-rom (jeugd) 
• Dumon Tak, Bibi: Een tijger in je bed. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in de a.i.-week 42, 2021. 
'Meer weten over de tijger? En dan liefst ook 
nog met wat spanning en humor? Dan is dit 
informatieve boek voor beginnende lezers, 
deel uit de reeks 'Tijgerlezen' iets voor jou! De 
stevige uitgave die een samenwerking is van 
drie kinderboekenkanjers geeft ruim baan aan 
twee waargebeurde verhalen (‘zoek maar eens 
op internet’) en een veelheid van informatie 
onder de noemer ‘Zo zit het met tijgers’. De 
waargebeurde verhalen berusten op bijzon-
dere, internationale gebeurtenissen; in het ene 
vindt een man een tijger in zijn bed en in het 
andere is een geit in plaats van ontbijt voor, de 
baas van tijger Amoer. De informatie beslaat 
een veelheid van tijger-kenmerken: o.a. familie, 
voedsel en welpjes. De tekst is compact en 
poëtisch tegelijk, laat zich (voor)lezen in een 
lekker metrum en doet ondanks zijn eenvoud 
‘serieus en volwassen’ aan. (...) Juweeltje voor 
beginnende lezers, om voor te lezen en zelf te 
(leren) lezen – ‘Is dit waar? Ja dit is waar!’. 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
7 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 
 
Trefwoorden 
 
2022-03-2374  Looijen, Tikva.  
ppn 435355945 300+ speelbossen en 

familiewandelingen in 
Nederland, met de 
trefwoorden: Dag-
recreatie; natuur-
gebieden; kinderen; 
Nederland en Wandel-
tochten; natuurgebieden; 
kinderen; Nederland. 
De trefwoorden worden: 
Dagrecreatie; kinderen; 
natuurgebieden; Neder-
land en Wandeltochten; 
kinderen; natuur-
gebieden; Nederland. 

2021-20-1971  Looijen, Tikva.  
ppn 432930159 250+ speelbossen en 

familiewandelingen 
in Nederland, met de 
trefwoorden: Dag-
recreatie; natuur-
gebieden; kinderen; 
Nederland en Wandel-
tochten; natuurgebieden; 
kinderen; Nederland. De 
trefwoorden worden: 
Dagrecreatie; kinderen; 
natuurgebieden; Neder-
land en Wandeltochten; 
kinderen; natuur-
gebieden; Nederland. 

 

Trefwoorden 
 
Standing order: van non-fictie naar fictie 
 
2022-12-1617 Spee, Gitte. 
ppn 435635174 Aap & Mol gaan met de 

trein, met de tref-
woorden: Treinen; 
geschiedenis.  De 
trefwoorden worden: 
Treinen; Reizen; Vriend-
schap; Spoorweg-
museum Utrecht en 
Voorleesboeken. 

 
SISO 
 
Standing order: van non-fictie naar fictie 
 
2022-12-1617 Spee, Gitte. 
ppn 435635174 Aap & Mol gaan met de 

trein, met SISO-nummer: 
657.82. Het SISO-nummer 
wordt weggehaald. 

 
PIM 
 
Standing order: van non-fictie naar fictie 
 
2022-12-1617 Spee, Gitte. 
ppn 435635174 Aap & Mol gaan met de 

trein, met de PIM-
categorie: 15 Verkeer en 
Vervoer en met Het PIM-
trefwoord: Treinen.  

 De PIM-categorie en het 
PIM-trefwoord worden 
weggehaald. 

 
 



 

 
 
 


