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De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van
Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal
schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt.
Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor
het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken
heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet hoe het is om geen vader te
hebben.Of een moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt. Misschien moet ik me
er niet mee bemoeien, maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net als ik denk dat
alles goed gaat, gebeurt het onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de schaduw
toont zich eindelijk.En het was niet degene die ik verwachtte.
Waarheid en methode Hans-Georg Gadamer 2014
Faust racer / druk 1 Koen Vergeer 2016-03-15
De kracht van hormonen Susanne Esche-Belke 2020-12-08 Het boek voor alle
vrouwen die aan het begin van de hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan
de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft klachten die veroorzaakt worden
door hormonen die uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie, gewichtstoename... De
meeste van deze symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het resultaat van een
verandering in de hormoonbalans, en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee dat vrouwen nu maar ‘eenmaal
moeten leren leven’ met deze klachten, juist omdat ze hormoongerelateerd zijn. Maar
de hele (peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en lijden te zijn. De auteurs
laten in dit boek zien hoe vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven kunnen
leiden, met dank aan de laatste onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit de
praktijk.
Macht aan de aardige mens Pacelle van Goethem 2020-11-02 In ‘Macht aan de
aardige mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de stijlen van overtuigen en de

geheimen van onweerstaanbare mensen. Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je
geboren moet zijn; iets voor Gandhi en de Obama’s. Maar overtuigen volgt zijn eigen
logica, en charisma heeft best practices. Pacelle van Goethem beschreef in haar
bestseller ‘IJs verkopen aan eskimo’s’ hoe overtuigen werkt. ‘Macht aan de aardige
mens’ bevat het deel daaruit over overtuigingskracht. Er zijn geweldige ideeën die nooit
gehoord worden. Briljante mensen die niet begrepen worden. En een grote mond die
kan winnen met een minder goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de sympathieke,
weldenkende mens. De wereld zit te springen om goede ideeën. En goede ideeën
vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je het niet gebruiken?
Latin/Dutch Dictionary Harm Pinkster 2003-02 This completely revised second edition
of the Latin/Dutch Dictionary is aimed at a non-professional readership. It features
entries with irregular forms with redirections for the reader, a grammar appendix, a
detailed list of abbreviations found in entries, a broad vocabulary based on classical
texts as well as medical, legal and ecclesiastical documents, and suggestions for
translation based on the different contexts in which the word can be found. The
Latin/Dutch Dictionary also contains a CD-ROM which offers a fully searchable online
version of the content.
Zomerse dagen Susan Mallery 2014-04-08 Fool's Gold Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Deel 7 Heidi
Simpson kan genoeg redenen bedenken waarom het een heel slecht idee is om iets te
beginnen met Rafe Stryker. Ten eerste is hij een keiharde zakenman, en zij is al blij als
ze haar geitenkaasjes aan de plaatselijke winkel heeft weten te slijten. Ten tweede
heeft hij gezworen zich nooit meer in Fools Gold te vestigen, terwijl zij er juist altijd wil
blijven. Op de derde plaats heeft hij een relatiebemiddelaar ingeschakeld om de
perfecte echtgenote te vinden - met een profiel waar zij natuurlijk totaal niet aan
voldoet. En, last but not least, heeft hij een rechtszaak tegen haar grootvader
aangespannen om háár boerderij voor zijn moeder op te eisen... Maar waarom
fantaseert ze er dan steeds over om samen met hem oud en gelukkig te worden?
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later
is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden
blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand
op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb
‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch
verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan
voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York
en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ – Een
onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix

Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De
diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de dierenarts komt,
ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar
broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn
ogen niet van haar af te kunnen houden!
Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is een prachtige, zonnige dag in mei, en
Samantha Duncan ligt zich te pletter te vervelen bij het zwembad in haar achtertuin.
Haar moeder, Zoe, is op haar werk; van haar neurotische aanstaande stiefvader mag
ze nergens aankomen, en omdat ze de ziekte van Pfeiffer heeft, is ze gedwongen thuis
te blijven van school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen.
Misschien heeft Tiffany wel tijd om even met haar te kletsen. Privédetective Jonathan
Stivers van De Laatste Linie wordt gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij het
opsporen van haar spoorloos verdwenen dochter. Omdat niemand iets heeft gezien of
gehoord en er geen enkel spoor is, is hij ervan overtuigd dat Sam door iemand uit haar
naaste omgeving is ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij begint
te vermoeden dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze doen
voorkomen...
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten
hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de
boeken van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland
en Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer
zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te
verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te
gaan houden in een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En
anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het
leven wordt er niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op
zijn kop zet. En helaas is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al
doet de voorheen zo brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig
heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie
(88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau
van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de
eindstreep.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen
van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft.
Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind'

is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven
door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe
de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel
slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een
donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste
Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment
verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M. Dolman 2004-12-08 Hoe kan de
internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om belangrijke doeleinden
als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en verzoeningscommissies.
Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de – politiek en
juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of
de berechting van internationale misdrijven het beste door internationale tribunalen dan
wel op nationaal niveau ter hand kan worden genomen. Het
complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van het Statuut van Rome – is een
resultante van deze afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts
worden zowel internationale als nationale gerechten geconfronteerd met het vraagstuk
hoe de strafrechtspleging afgestemd moet worden op de specifieke aard van
internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit internationale
strafrechtspleging op soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een
bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter
verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een symposium dat
op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de Universiteit van
Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for International Law, werd
georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het symposium.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar
geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat
ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het
heerlijk om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid.
Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke
situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter
niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting
wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel
bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken
seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Middeleeuwen D. E. H. de Boer 1989 Gechiedenis van de middeleeuwen, waarin de

politiek-staatkundige, sociaal-economische en culturele aspecten aan de orde komen.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in
debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit
om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze
behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's
binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom
en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties
tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om?
Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met
etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke
verhoudingen en posities in ogenschouw.
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07 Twee veertienjarige jongens, Sacha en
Augustin, gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de bevoorrechten. Ze trekken van
feest naar feest, gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt naar luxe hotelsuite; ze
drinken, roken, vrijen en spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen naar school als
ze daar zin in hebben en voelen zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig naar
steeds extremere ervaringen, want wie geeft nog ergens om in deze tijd? Niets doet
ertoe. Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor eeuwig de angsten, twijfels en gevoelens
van de jongere generatie en laat met een avontuurlijke stijl zijn verbazingwekkende
literaire volwassenheid zien.
De dingen Georges Perec 1990 Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de
ban van de materiële kanten van de welvaart.
N of M? Agatha Christie 2015-03-25 Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun
jonge jaren beiden bij de Britse geheime dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog
uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen, maar al
gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een paar
leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet
meewerken, maar dat betekent niet dat ze zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Theaitetos / druk 1 Plato 2001
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt
voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp
nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Wetboek Wegverkeer 2009
Oedipus te Colonus

Sophocles 1897
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd
moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk
mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening
over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord
op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende
dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk
niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Vraagbaak Opel Agila Peter H. Olving 2002
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het
begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel
niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar
draagt ze een geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse
vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt
een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat
sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze
moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...
The positive sum game Herman Toch 2019 Een nieuwe generatie 'winnaars' neemt het
speelveld over. Het zijn bedrijven, ondernemers en organisaties die schijnbaar
moeiteloos talent, aandacht en middelen aantrekken. Wie hen door een klassieke bril
bekijkt, kan hen moeilijk plaatsen. Ze vallen niet onder de noemer 'profit', want ze
zetten in op de maatschappij. Maar ze horen ook niet bij 'non-profit', want winst is er
wel degelijk belangrijk. De nieuwe winnaars gaan voor maatschappijbouwend
ondernemen. Ze combineren better for me + better for the world en spelen hun eigen
spel: The Positive Sum Game. De komst van deze nieuwe spelers heeft de
bedrijfseconomische ruimte hertekend tot een continuüm. Tussen en op de grenzen
van profit en non-profit heeft zich een nieuwe wereld ontvouwd. Een wereld waar
vandaag de meest gegeerde bedrijven, merken en organisaties wonen. Een wereld
waar ondernemers, managers en medewerkers meer mens kunnen zijn. The Positive
Sum Game schetst voor het eerst die ééngemaakte ondernemingsruimte waarin
bedrijven en organisaties bewegen, en hun waarachtige plek moeten vinden. Herman
Toch en Ann Maes wijden je in in de anatomie van het nieuwe Purpose-gedreven
succes. Aan de hand van zeven troeven leer je hoe je de Positive Sum Game voluit
speelt. En zo is dit boek een gids voor elke organisatie die maatschappijbouwend
ondernemen wil koppelen aan eigenbelang. Herman Toch koos na verschillende
internationale jobs als marketeer en algemeen directeur voor een ruimer perspectief.
Hij verdiepte zich in de wereld van Purpose en maatschappijbouwend ondernemen.
Herman schreef al twee succesvolle boeken: Transformeren om te overleven en Happy

Profit. Vandaag begeleidt hij mensen, bedrijven en organisaties die maatschappelijk
succes koppelen aan eigenbelang. Ann Maes heef t een internationale carrière
uitgebouwd met het bouwen en beschermen van de reputatie van mensen, merken en
organisaties. Als managing director en hands on reputatiestrateeg werkte ze voor
wereldbekende én piepkleine merken. Met passie, overtuiging en nieuwsgierigheid.
Ann is gedreven om via ondernemen en organiseren een sterkere maatschappij te
bouwen. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Bloomberg Markets 2001
Slecht Jan Simoen 2009-10-31 Op het politiebureau zit een jongen van zestien
nagelbijtend te wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets
gedaan. Niets ergs in elk geval. Dat voorval met Elke? Daar heeft ze zelf om gevraagd.
Of niet? Oké, toegegeven, misschien is Nathan wel een etter. Af en toe. Maar slecht?
Nee, écht slecht is hij niet.
Autocar 1996
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller
Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in
een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2012-07-04
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de
samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is
daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de
wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie
en veldonderzoek heeft de raad de kansen en mogelijkheden om burgers te verleiden
tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht. De raad onderscheidt drie velden van
burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en
maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het vergroten van de
burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers daarbij
zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en vergroot de
kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen
over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken
van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van
de OAPEN Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het
regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral
gelet op de samenhang van het overheidshandelen.
Amstelglorie Onno Blom 2018-08-23 'Hoera!' schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8
december 1972, toen hij van het bestuur van de Amsterdamse volkstuinvereniging
Amstelglorie had gehoord dat tuintje 294 aan hem was toegewezen. 'Spitten,
schoffelen en groente kweken!',br> Voor Wolkers was de volkstuin in de jaren zeventig
zijn Hof van Eden, een weelderig groen paradijs met een klein wit houten huisje, dat hij
vaardig naar zijn hand kon zetten en waar hij in alle seizoenen voluit leefde. 'We
werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn werk na en studeert wat, 's avonds drinken
we een whisky met een stukje ijs. Zo is het leven hier in de vrije natuur, die al met

lijsterbessen en mistige ochtenden vol parelende spinnenwebben en bedauwde planten
naar de herfst gaat.'
Toevluchtsoord Jérôme Loubry 2020-11-03 Als haar grootmoeder overlijdt, reist
Sandrine af naar haar laatste woonplaats: een eiland voor de Franse kust. De
internationale doorbraak van bekroond thrillerauteur Jérôme Loubry, nu voor maar €
12,99 De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder nooit gekend. Als ze hoort
dat de vrouw is overleden, wil ze graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder
vrijwel haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse kust. Sandrine reist
af naar het koude, grijze eiland en maakt kennis met de bewoners. Die zijn daar, net
als haar grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer weggegaan. Al snel
vermoedt Sandrine dat de bewoners een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets
vreselijks gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds doodsbang. Iets
weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten, alsof ze gevangenen zijn... Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge vrouw op het strand is
aangetroffen, treft hij haar zwaar getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw,
die Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben gedaan op een eiland
niet ver van de Franse kust. Het probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord.
In de pers ‘Deze psychologische thriller kost je je nachtrust! Eenmaal begonnen kun je
niet meer stoppen met lezen. Maar pas op! Niets is wat het lijkt.’ ***** Hebban.nl
‘Toevluchtsoord blaast je van je stoel; een ongelooflijk goede psychologische thriller die
je constant op het verkeerde been zet. Chapeau!’ ***** Vrouwenthrillers.nl ‘Nog nooit
zo’n goeie thriller gelezen. Toevluchtsoord zit vol plottwists en het einde is
mindblowing.’ ***** Thrillerlezers.blogspot.com
Parijs in de twintigste eeuw Jules Gabriel Verne 1995 Satirisch voorspellend beeld van
de 20e eeuw door de 19e-eeuwse Franse schrijver (1828-1905).
Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot van een
trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een
bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven waarin Astrid Holleeder het
heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat
zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en
haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem
Holleeder. Maar vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem
je afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad;
hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en
hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en zijn we getuige van de
hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef.
'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog
niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
Witte tanden Zadie Smith 2017-02-03 Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen.
Drie families aan het eind van de twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen
persoonlijk, historisch en genetisch bij elkaar betrokken. De families hebben
verschillende huidskleuren, verschillende godsdiensten en een verschillend koloniaal
verleden, maar ze hebben één ding gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in
Londen, waar racisme en extremisme oplaaien. In Witte tanden vatten Archibald Jones

en Smad Iqbal _ de een geboren en getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _
een diepe vriendschap voor elkaar op, die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die
vijftig jaar standhoudt. Witte tanden bevat de geëngageerde geschiedenis van de
afgelopen halve eeuw in het steeds veranderende, veelkleurige Engeland en vertelt het
sprankelende en humoristische verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith
is van Jamaicaans-Britse afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte
tanden kreeg ze de Whitbread-literatuurprijs. Met haar roman Over schoonheid werd ze
genomineerd voor de Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is
een satirische minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs briljant.' nrc
handelsblad 'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De
grote thema's van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie en
godsdienst, worden met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij
nederland 'Niet alleen een van de beste boeken die we in jaren hebben gelezen, maar
een van de beste boeken ooit.' juryrapport whitbread-literatuurprijs
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