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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.
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.
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.
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons in te staan, iets
waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal kapot. Maar ergens geloofde ik dat
Deacon en ik het zouden redden, dat ik het gezin zou kunnen hebben waarvan ik altijd al had
gedroomd ... zolang ik daar maar in bleef geloven.
Geliefde Penelope Sky 2020-10-15 Ik ben het enige kwijtgeraakt dat ooit iets voor me heeft
betekend. Mijn vrouw. En dat is mijn eigen schuld. Ik zou mijn leven, mijn trots, alles willen
geven voor de vrouw van wie ik hou. Of ze nou van mij houdt of niet.
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.
Бизнес-журнал, 2006/03 Бизнес-журнал, Редакция 2006-02-10 «Бизнес-журнал»
(www.b-mag.ru) – самое массовое всероссийское деловое издание, адресованное
предпринимателям, управляющим собственникам и топ-менеджерам компаний. Выходит
ежемесячно в более чем 20 регионах России общим тиражом около 100 тысяч экземпляров.
Журнал является открытой площадкой для обмена предпринимательским опытом, для
распространения информации о лучших деловых практиках и популяризации современных
управленческих, финансовых и маркетинговых инструментов. Основное внимание редакция
уделяет публикациям, затрагивающим практические аспекты ведения бизнеса в России.
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.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op Zwarte
Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een seriemoordenaar verbrandt
mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe. Detective Washington Poe krijgt een
moeilijke zaak toegewezen in M.W. Cravens Brandoffer – de zenuwslopende prequel op Zwarte
Zomer. In het Engelse Lake District blijkt een seriemoordenaar mensen levend te verbranden in
de prehistorische steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele
aanwijzing. Dan ontdekt men dat er in de verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een
naam staat gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective,
gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen ontdekken
ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt,
leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand worden... ‘Het Britse antwoord op
Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
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?
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Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse Sara
wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege de reis verdwijnt
haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar
hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt
zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en
weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie
ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de
Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan
talmoedscholen in Zwitserland en Engeland. Van de Kamp publiceert regelmatig in landelijke en
lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten over Israël en het Jodendom.
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?
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky 2018-06-28
Globus 2007
The Clergy List for ... 1851
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomen-serie, die
zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke boswachter in de hoofdrol
heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig thuis te voelen in haar
nieuwe werkgebied De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder haar hoede heeft inmiddels
op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke vriendschappen gesloten. Ook haar dochter
Ties heeft het naar haar zin: haar laatste weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal,
en een zoen van de leukste jongen van de klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar
geluk niet op. Stapje voor stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een
complexe man. En dan is er nog het probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op
het landgoed bewonen en zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig
-natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier nodig, maar het
voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te laten komen. Jackie van
Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke gevonden in Jackie van Laren.’
Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van haar personages uitstekend in woorden te
vatten. Bovendien zijn de personages prima gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd,
nergens opgepoetst, maar échte mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je
weer even met beide benen op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk
is in het leven.’ Thrillersandmore.com
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton
‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette
Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een
beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was
het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een
wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid.
Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met
Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij.
Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft
Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers
over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’
**** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Statement of Disbursements of the House as Compiled by the Chief Administrative
Officer from ... United States. Congress. House 2006 Covers receipts and expenditures of
appropriations and other funds.
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland
en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw
huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de
reis samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland
en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance
De baas.
Middelnederlandsch woordenboek, van E. Verwijs en J. Verdam Eelco Verwijs 1885
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?
BlackBerry Pearl For Dummies Robert Kao 2007-02-03 The excitement of purchasing a
Blackberry Pearl can only be outdone by the confusion of how to use it. How do you check your
e-mail? How do you play music and video? What are PIN-to-PIN messages? Where do you find
cool stuff to customize your Pearl? With Blackberry Pearl for Dummies, you’ll discover all the
answers to these questions and see how to use your new PDA to its maximum potential. This
down-to-earth guide explores all of Pearl’s features and shows you cool ways to make your Pearl
your Pearl. Clear, step-by-step instructions explain all the parts of the Pearl and give you the
know-how to: Get organized with the Address Book, Calendar, and MemoPad Manage e-mail and
send instant messages Surf the Internet Dial and receive calls Set up your voicemail service
Take photos and create slideshows Access the multimedia player Use Desktop Manager Protect
and secure your Pearl But don’t think that this book is a plain, boring, just-the-facts type of
guide. It will cue you in on how to personalize your Pearl with fun games, wallpaper, ringtones,
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and more. If you like news and entertainment, it also suggests some nifty programs that are a
must-have. This is not just any ordinary PDA, and Blackberry Pearl for Dummies shows you why!
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...
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.'
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een heerlijk
luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New York! Veel liefs uit
ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a Girl, de populairste
liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly zichzelf als een expert in relaties - ándermans
relaties. Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër, Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor
haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje in Central Park. De sexy, gespierde advocaat
die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze amper staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische
echtscheidingsadvocaat, hoef je niets te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch
spreekt een flirt met de adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel
aan, ook al heeft zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een hond van
iemand leent... zou hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles
van relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat ze
nog een heleboel te leren hebben...
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.'
Het DNA van Vlaanderen Ivan De Vadder 2020-05-12 Bij de Vlaamse verkiezingen van 1999
haalden de drie traditionele partijen in Vlaanderen (christendemocraten, socialisten en liberalen)
nog 59%. Twintig jaar later, in 2019, zijn ze samen nog goed voor nauwelijks 38,6% van de
kiezers. Er is al heel wat geschreven over de mogelijke oorzaken van die neergang, maar
misschien is het gewoon eens tijd om te onderzoeken wat de Vlaming wil. De VRT heeft de
afgelopen jaren, in samenwerking met het onderzoeksbureau Why5Research van Jan Callebaut,
een grootschalig onderzoek laten verrichten. Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar
tijd, en hoe het DNA van de Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd. 'Waar ligt de
Vlaming wakker van? Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn de prioriteiten waarop de
politici zich moeten concentreren?' Dat zijn de vragen die de ondervraagde Vlaming
voorgeschoteld kreeg. Ook moest hij telkens een lijst van 'waarden', 'overtuigingen' en
'persoonlijkheidskenmerken' rangschikken. Blijkt dat de traditionele partijen het moeilijker
hebben - in tegenstelling tot Groen, N-VA en Vlaams Belang - om aansluiting te vinden bij de zes
verschillende ideaalbeelden van de Vlamingen. Misschien moeten CD&V, Open Vld en sp.a eens
luisteren naar wat de Vlamingen écht willen? 'Meningen over de politieke toestand zijn er
genoeg, kennis over wat er feitelijk aan de hand is veel minder. Op basis van een fijnmazige
data-analyse houden Jan Callebaut en Ivan De Vadder ons een spiegel voor: dit zijn we, zo
stemmen we en dat doen we daarom. Verhelderend en ontluisterend ...' - CAROLINE PAUWELS,
RECTOR VUB 'De boeiende data en wijze inzichten die Ivan De Vadder en Jan Callebaut in dit
boek samenbrengen, zijn zeer waardevol voor al wie met politiek bezig is. Duizend keer
relevanter dan de wisselende pikorde in peilingen. Veel partijen zoeken zichzelf en
heropstanding, met dit boek kunnen ze gefundeerde en verstandige keuzes maken.' - CARL
DEVOS, UGENT Ivan De Vadder (1964) is politiek journalist (VRT), kent als geen ander het
reilen en zeilen van de Belgische politiek en presenteert De Afspraak op vrijdag. Jan Callebaut
(1955) richtte als specialist marktonderzoek Censydiam (Center for Systematic Diagnostics in
Marketing) op. Vandaag is hij actief in Callebautcollective.com, een jong marketing ecosysteem.
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.
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
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader Slade
Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het stadje dat de bruidsklokken snel
zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee onstuimige zoontjes moet
aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies weten hoe ze met zulke boefjes moet
omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook Slades hart laat ze niet onberoerd.
Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis voelt in het gezinnetje en graag meer dan een
verzorger zou willen zijn. Dat Slade heeft gezworen nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen
in Riverton niet al te veel zorgen. Want als een van de Wilde-zusjes eenmaal haar zinnen op een
huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is eerder verschenen.
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
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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.
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een prinses. Een
cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker te wennen aan haar nieuwe
leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock Hunter lijkt interesse in haar te hebben.
Toch wil Sam liever doorgronden waarom Scott, de cowboy en klusjesman die haar moeder voor
de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo aantrekt en dan weer afstoot. Het grootste raadsel van
Robstown is wat hij in zijn smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het schoolfeest springt
Scott voor haar in de bres als de zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er echt
geen houden meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar dat lost het
probleem dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort, is
de waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen vermoeden. Soms is het leven nog oneerlijker
dan je dacht.
Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van wat ze heeft
gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden geveegd. Het is niet iets wat hij
zomaar kan loslaten. Wat ze deed was onvergeeflijk en fout op zoveel manieren. Maar hij kan de
waarheid niet ontkennen. Hij houdt nog steeds van haar. Maar zal dat genoeg zijn? Silke wordt
het stilaan beu om te moeten omgaan met Arsen en zijn onzekerheden. Elke stap vooruit wordt
gevolgd door acht achteruit. Ze blijft volhouden dat hij zijn handelwijze zal veranderen. Maar
hoelang blijft ze daarvan overtuigd? Conrad geniet van de hechte relatie die hij heeft met
Beatrice. Maar hij kan niet ontkennen dat hij meer wil. Hij wil niet alleen een vriend zijn. Hij wil
haar helemaal en wil elke avond van haar kunnen genieten, tot de zon opgebrand is. Uiteindelijk
geeft hij toe aan zijn verlangen en kust hij haar. Ze beantwoordt de omhelzing en geeft Conrad
precies wat hij wil. Maar waartoe zal het leiden? Theo en Alex gaan helemaal op in hun nieuwe
relatie. De vonken vliegen ervan af als er wordt gekust, en Theo begint te twijfelen aan zijn
geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet meteen verliefd op haar werd? Hun
relatie wordt intiemer en neemt plots een onverwachte wending. Dan doet Alex iets, iets wat
Theo haar niet meteen kan vergeven.
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je niet aan de
magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als Harper Devlin door haar
man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze vlak voor de feestdagen
met haar twee dochters naar haar zus in Silver Springs. Misschien dat ze bij haar familie rustig
kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt echter troost in een heel onverwachte hoek,
namelijk bij de knappe én beruchte Tobias Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet,
bespeurt hij een verdriet bij haar dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft uitgezeten
voor een tragische fout die hij als tiener beging, moet ook hij helemaal opnieuw beginnen. Het
lijkt erop dat de mooie Harper zich ook met hem verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding
om haar te kussen niet meer weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn
leven; hij is totaal ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel
twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een
hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een
aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin
dat ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders
op dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om
op date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de
allereerste keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor
Andrew koos Katie toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen
zoals hij. Wat Andrew niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys.
SARINA BOWEN is de bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze
stond dertien keer op de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar
familie, negen kippen en veel te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen
op vier continenten gepubliceerd. ‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek
is een echte feelgoodroman’ - Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
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...
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 tvseries 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.
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny ThijssingBoer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze lijkt alleen met
haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat een onbekende
jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door het leven zelf en probeert
in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt eerlijk en echt, maar tegelijkertijd
weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur.
Van haar hand verschenen onder meer ‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
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 Dallasserie 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
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het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
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.
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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?
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