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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.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle
Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans
om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team
kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien
dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen
angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident
te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk
geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda
opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet
toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van
de ondergang te redden...
Evart van Dieren Jaap Bos 2008 This remarkablpe title describes the
life of one of Holland’s most remarkable figures: medical practitioner
Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused

Volkomen ondersteboven Jill Shalvis 2021-06-15 Ze is een expert in
bruiloften... Die van anderen! Als weddingplanner heeft Callie alles al
talloze keren langs zien komen: van de ring tot de jurk, van de stralende
blikken tot... de tranen van verdriet. En het is precies dat laatste wat
haar ervan weerhoudt om zelf op zoek te gaan naar een man. Eén keer
voor het altaar in de steek gelaten worden is meer dan genoeg! Maar
wanneer ze terugkeert naar Lucky Harbor en haar jeugdliefde, Tanner,
tegen het lijf loopt - sexyer dan ooit - weet ze ineens niet meer zo goed
waarom ze de liefde heeft afgezworen... Diepzeeduiker Tanner is een
geboren adrenalinejunk, en nu heeft hij ineens de verantwoordelijkheid
voor zijn puberende zoon. Daar heeft hij zijn handen aan vol: Troy is
brutaal en heeft problemen op school. Dan komt de mooie Callie als een
droom terug in Tanners leven. Iets aan haar zorgt ervoor dat hij steeds
meer vertrouwen krijgt in zijn nieuwe vaderrol - én dat hij ondertussen
haar hart wil veroveren!
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
free-ebook-toyota-land-cruiser-2006-user-guide

1/9

Downloaded from uittreksel-register.nl on August 16, 2022
by guest

quite a stir in his days. The author recounts the life and times of Van
Dieren in the form of a series of narratives about the fights of this Dutch
Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters deal with
his life, work, personal style, friendships and enmities, his discussions
with psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragiccomical failures. Unique source material is used to reconstruct this
picture, such as the correspondence between Van Dieren and a large
number of well-known Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel
laureate C.Eijkman, the philosopher Bolland, politician De Savornin
Lohman, Queen Emma, and many others. Marginality and non-conformity
are the key themes that run through the life of this observer which made
him one of the most successful failures in Dutch history.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties vrouwen dragen
allemaal de gevolgen van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal
over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en waardigheid verbindt
de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met
de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar
de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt, blijkt
moeilijk te doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige
Emma Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft
gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het
slop raakt, realiseert Emma zich dat de leugens over haar eigen huwelijk
de levens van haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter
helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt
zij haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een meeslepend
verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en
hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle romans,
waaronder De boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont
met haar gezin in Illinois.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde
en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks
raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd
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om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie
Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden
Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen
aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische
piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid
niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in
de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric
Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin Riverboeken nu verfilmd voor Netflix (1) EEN NIEUWE HORIZON Vanessa
heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze
haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven
in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er
steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor haar
is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor
haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij
de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet.
Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd
op haar is. Nu heeft hij het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen.
Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt.
Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere
vrouw roet in het eten. Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en
vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun vrienden
in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby
McIntyre heeft een wens: de man van haar dromen vinden. Die man moet
beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een blok voor
haar vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep
beschikbaar zijn, en ze vindt dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder
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zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op
de boerderij van haar oom Walt? Luke Riordan heeft twintig jaar als
helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een
paar blokhutten aan de oever van de Virgin gekocht. Die gaat hij
opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer.
Hij is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In
Jacks café komen Luke en Shelby elkaar tegen, en het is meteen duidelijk
dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten
krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3)
NA DE STORM In een poging om zijn verleden achter zich te laten,
besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een
risico van het vak. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de
man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in
de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven
opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er niet bij
te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan
overtuigd dat er een manier moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn
leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet betekent dat
hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek
als Dan Brady, het zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat
bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen?
EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL 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! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en
zijn ook los verkrijgbaar.
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst
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Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen
te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het
leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat
Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje
geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het
winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet
schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen
van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als
legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog
maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet
langer bij kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke
flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie
Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
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.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude
novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en
de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak.
Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de
politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er
de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele
connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt
geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer
kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor
Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een
oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist
dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als
een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd,
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vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen
vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is
het tweede deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie
mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel
vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg
naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en Nat zijn op
de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is
mislukt, en de betrokken politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde
van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in
Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betredenelastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken
politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj
beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de
terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet in
haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te
bewijzen?
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak
kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die
haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek
naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke
dag een ding waar je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote
doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is
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veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies
op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor
is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen
leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn.
‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang
haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot
eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell
auteur van Julie & Julia
Vuurvelden James Webb 2013-11-28 Ze hebben allemaal hun redenen om
soldaat te worden. Ze hebben allemaal hun dromen en illusies. Op het
moment dat ze gedropt worden in de bloedhete Vietnamese jungle zijn
het gewone jonge mannen, met totaal verschillende achtergronden. Ze
hebben geen idee wat ze te wachten staat en zijn niet voorbereid op de
waanzin van de oorlog. Bedreigd door een onzichtbare vijand, uitgeput
door ontberingen en afgesneden van elke vorm van menselijkheid, gaat
hun eigen identiteit echter al snel verloren en veranderen ze in
vechtmachines of ze draaien door.Vuurvelden is James Webbs
indringende klassieker over de Vietnamoorlog, de meest controversiële
oorlog die Amerika in de vorige eeuw voerde. Een onvergetelijke roman
vol bijtend realisme, poëtische kracht en messcherpe observaties.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse
arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde
met haar kinderen.
Superkapitalisme Robert B Reich 2010-04-28 Onze economie is
efficiënter dan ooit, met een krachtig en wereldwijd kapitalisme dat zich
ontwikkelt tot superkapitalisme, aldus Robert B. Reich. Dat
superkapitalisme versnelt de economische groei, maar leidt tot een
groter wordende ongelijkheid in rijkdom, verhoogde onzekerheid in werk
en inkomen, en een groeiend broeikaseffect. Tegelijkertijd raakt de
democratie, waarin de politiek verantwoordelijkheid neemt voor regels
en beslissingen, en voor de rechtvaardige verdeling van zorg voor álle
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burgers, in de verdrukking. Bedrijven hebben meer en meer invloed op
de politiek, de politiek verliest haar geloofwaardigheid en burgers
gedragen zich uitsluitend nog als consumenten en verliezen de principes
van het burgerschap uit het oog. Dit is een ongewenste situatie waar we
een halt aan moeten toeroepen. Reich zet een koers uit voor een
maatschappij met een sterk kapitalisme en een even sterke democratie,
waarbij de politiek het primaat voert over regelgeving en over een
eerlijke verdeling van welvaart en welzijn, en waarbij de burgers zich
betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen.'
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit
komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever om te solliciteren naar de
baan van nanny. Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar
verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand
wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken er echter nog meer uit
de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig
zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in
een 2-in-1 bundel.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De
Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van
de emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen.
Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van
ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor
angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst
komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een
symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom,
behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis
over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het
ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt
uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen
van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
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effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten
richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen
decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het emotionele
geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Popular Science 2002-12 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world. The
core belief that Popular Science and our readers share: The future is
going to be better, and science and technology are the driving forces that
will help make it better.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine
Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon
en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op
haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere
gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en
stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie
plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een
gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen.
Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de
duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980)
schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New
York.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van
marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen
voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de
overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het
perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in
de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
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tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving
zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige
vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van
publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere
leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid
werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder
aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke
zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe
de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden genomen.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware
crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande
orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om
stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek
op hbo-niveau.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het
waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter, die al een tijd
geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot
de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te
beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met
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haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met
elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment.
Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren.
Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het
water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de
betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant en maatschappij
tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een
persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren
kent en met tientallen reisgenoten sprak.
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het
dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen
die het leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen
enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het leven
gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha
blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar
valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren
zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen.
Het blauwe huis is een krachtige, indrukwekkende roman. Het
wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer
gevangen houden tot de laatste pagina.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een
feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd
is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden
van de duivel.
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in een
militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa
proberen te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun
ouders in Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo veel
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mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt en in het
militaire hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth gecharmeerd. Maar
Ruth wil haar hart niet verliezen, aan welke man ook. Te midden van het
gevaar en de spanning van de Tweede Wereldoorlog zullen Jack en Ruth
elkaar echter meer dan ooit nodig hebben. Op zilveren vleugels voert de
lezer mee van het Engelse platteland naar het levensgevaarlijke
luchtruim boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en
opoffering een grote rol.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol
dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie
jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik
was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in
‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten
op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en
innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle
grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze
weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel
bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin
met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo
beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met
vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek
is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee
hij wereldwijd de aandacht trok.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de
driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem
wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op
een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka
achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw
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bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken
de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat
zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te
komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt
graag de juiste keuzes. Dus heeft ze een degelijke opleiding en natuurlijk
een degelijke man: uit een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem
er helaas niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak te
pakken en met zijn yogalerares de wereld rond te trekken, op zoek naar
spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis moet
verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar
ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool.
Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het
plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook
dit nieuwe leven vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch
begint Lauren zich er meer en meer mee te verzoenen - net als met de
smaak van Murphy's koffie!
DEA Edward Follis 2014-11-13 De wereld van de Amerikaanse DEA, de
Drug Enforcement Administration, is voor velen volstrekt onbekend.
Edward Follis, gepensioneerd DEA-agent, geeft in dit boek een kijkje
achter de schermen van die geheime wereld. Follis blikt terug op zijn
carrière en vertelt spannende verhalen over s werelds meest
meedogenloze drugsbaronnen en over internationale terroristische
netwerken als Al Qaida, Hezbollah of Hamas. Het boek 'DEA' is niet
alleen een prachtige inkijk in de keuken van een geheim agent, maar ook
een verhaal dat leest als een bloedstollende thriller.
Dochter van de mangroven Sarah Lark 2021-06-22 Boek 2 in de
Cascarilla Gardens-serie, die zich afspeelt in de Caraïben in de 18e eeuw.
De jonge Deirdre neemt een onbezonnen beslissing, en de gevolgen
reiken verder dan ze ooit had gedacht... Jamaica, 1753. Deirdre groeit op
omringd door de liefde van haar moeder Nora en haar stiefvader.
Ondanks het schandaal rondom haar geboorte, heeft ze over aandacht
van de planterszonen van het eiland niet te klagen. Maar mannen laten
haar volledig koud, tot ze de jonge arts Victor Dufresne ontmoet. Deirdre
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en Victor trouwen en verhuizen naar Haïti, en het leven lijkt hen toe te
lachen. Maar dan laat de jonge, onbezonnen Deirdre zich verleiden tot
het maken van een grote fout, en opeens is ze nergens meer zeker van –
zelfs niet van haar leven... ‘Dochter van de mangroven’ is het tweede
boek in de Cascarilla Gardens-serie van bestsellerauteur Sarah Lark.
Lees ook haar heerlijke Nieuw-Zeelandse romans, onder andere de series
De vrouwen van Kiward (‘Het land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’,
‘De roep van het land’) en De sterren van Matariki (‘Het land met de
gouden kust’, ‘De schaduw van de kauri-boom’, ‘De dag van de
zonnewende’).
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum &
Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding
van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen.
Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van
het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die
niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel
zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband
met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner
iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak
op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer
dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de
hoofdrol.
Het einde der tijden Froideval 2012
Morgenrood Stephenie Meyer 2013-09-12 Dit e-book uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype
zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van
elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden
en het lezen gemakkelijker wordt. `Je hoeft niet bang te zijn, mompelde
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ik. `Wij horen bij elkaar. Ik werd helemaal overweldigd door de waarheid
van mijn eigen woorden. Dit moment was zo perfect, zo volmaakt, dat er
simpelweg niet aan getwijfeld kon worden. Hij sloeg zijn armen om me
heen en drukte me tegen zich aan, als zomer en winter. Ik had het gevoel
dat elk zenuwuiteinde in mijn lichaam onder stroom stond. `Voor altijd,
beaamde hij. Bella Swan heeft een roerig jaar vol verleidingen, verlies en
strijd achter de rug en staat nu voor het ultieme keerpunt. Ze wordt
verscheurd door haar intense passie voor Edward enerzijds en haar grote
vriendschap met Jacob anderzijds. Kiest ze voor de duistere maar
verleidelijke wereld van de onsterfelijken, of besluit ze toch een volledig
menselijk en dus sterfelijk leven te leiden? Bella is de schakel geworden
in het eeuwigdurende conflict tussen de weerwolven en de vampiers.
Haar keuze bepaalt het lot van beide stammen. Morgenrood is het
verbazingwekkende slot van het passionele en meeslepende
liefdesverhaal van Bella en Edward, dat begon met Twilight, Nieuwe
maan en Eclips. In Morgenrood worden de geheimen en mysteries van
deze adembenemende serie eindelijk onthuld.
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning
Willem I wordt overrompeld door een revolutie in het zuiden van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De
Potter, winnen. De Nederlandse kroonprins Willem wil koning van België
worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De revolutionairen
voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten
slotte geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk
ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning Willem de strijd voor 'zijn'
België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan
Op de Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van
België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is een must have voor iedereen
die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
De ondernemende staat Mariana Mazzucato 2015-06-18 Zonder de
jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple en
Microsoft nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom
Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk
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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.

een investerende en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor slimme
en duurzame groei. Mazzucato ontkracht de mythe van een ingeslapen,
bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve private
sector. Aan de hand van veel casestudy’s laat zij zien dat het
tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid heeft geïnvesteerd, volgt
de private sector. Voorbeelden te over: internet, geneesmiddelen,
biotechnologie, algoritme. Met een ondernemende overheid de crisis uit,
dat is wat Mazzucato ons met dit boek ook wil voorhouden.
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
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