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Prentenboek met grote schilderingen in heldere
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Caspar loopt Caspar Janssen 2019-11-28
‘Caspar loopt’ van Caspar Janssen is een
bundeling van verhalen over ons landschap,
geschreven vol zelfspot en altijd met een scherp
oog voor het detail. In het voorjaar van 2017
vertrok Caspar Janssen uit Amsterdam voor een
voettocht van anderhalf jaar door Nederland.
Bijna dagelijks schreef hij voor de Volkskrant een
miniatuurtje over wat hij onderweg zag. Janssen
zag en hoorde roodborsttapuiten, kneutjes,
nachtegalen en boomleeuweriken, stond stil bij
duinroosjes en parnassia, en achtervolgde
vlinders. Lopend door Nederland probeerde hij
het veranderende landschap te verklaren.
Waarom verdwenen sloten, houtwallen,
bloemrijke weilanden en bomensingels? Waarom
liep hij door muren van mais en door lege polders
met raaigras, kunststof hallen en windmolens?
Waarom zag hij veldleeuweriken en andere
akkervogels in uiterwaarden, maar niet in
akkers? Soms sloeg de somberheid toe, maar
dan stuitte hij weer op boeren en burgers die de
verbinding tussen natuur en boerenland wilden
herstellen, op een dorpsschool die werd gered,
op een boer die het plezier had hervonden door
het roer om te gooien. Of hij zag dan eindelijk die
geelgors op een paaltje in een landschap met
heggen en hagen.
Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02
Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op
haar immens populaire blog staat het internet op
z'n kop. Even ontroerend als absurd, Allie Brosh

De verhalen van jouw leven en anderen Ted
Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we
uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de
wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent
waren? Wat als we kennis zouden maken met
een taal van buitenaardse wezens die onze
perceptie van tijd voor altijd zou veranderen?
Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel
zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt?
Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen,
die je nog lang aan het denken zetten. Ted
Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn
manier van schrijven combineert precisie en
wetenschappelijke belangstelling met een enorm
verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel
belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula
awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’
is verﬁlmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy
Adams en Forest Whitaker.
Er is geen held voor nodig H. Norman
Schwarzkopf 1992 Autobiograﬁsche beschrijving
van het leven en de militaire loopbaan van
generaal H. Norman Schwarzkopf, een loopbaan
die werd afgesloten als opperbevelhebber van de
geallieerde strijdkrachten in de Golfoorlog tegen
Irak (1990-'91).
Ebbenhout Ryszard Kapuściński 2011 Verslag van
de ervaringen van de Poolse journalist
(1932-2007) tijdens zijn reizen in Afrika sinds
1960.
Het goedige monster Max Velthuijs 1996 Een
vuurspuwend, goedig monster is de mensen
behulpzaam bij het opwekken van elektriciteit.
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heeft een unieke toon en het vermogen om
complexe emoties te vangen in bedrieglijk
eenvoudige illustraties. Allie Brosh is zonder
twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van
dit moment, met de nodige diepgang die net de
juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS is nu
verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier
net zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel
je voor dat David Sedaris kon tekenen...
Betoverend' - People Magazine
De boerderij Tom Rob Smith 2014-03-06 Tom
Rob Smith, auteur van de internationale
bestsellers Kind 44, Kolyma en Agent 6, is weer
helemaal terug met de spannende literaire
thriller De boerderij. Ook voor de fans van Voor ik
ga slapen van SJ Watson. Voor Daniel komt het
als een schok dat zijn moeder, Tilde, is
opgenomen in een inrichting. Ze lijdt aan
achtervolgingswaanzin, beweert Daniels vader.
Maar Tilde, inmiddels ontsnapt, vertelt een heel
ander verhaal. Wie van de twee vertelt de
waarheid? Met de spannende psychologische
thriller De boerderij heeft Tom Rob Smith zichzelf
opnieuw uitgevonden.
De kinderkaravaan An Rutgers van der Loeﬀ
2009-10-31 In 1844 trokken zeven kinderen
helemaal alleen door het verre westen van
Noord-Amerika, dat toen nog een gevaarlijke,
ruige wildernis was. Ze waren op weg naar
Oregon. Het werd een barre tocht langs
ongebaande wegen, door hagel- en
sneeuwstormen. Ze hadden geen voedsel en
geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden
de ogen van wolven. Een ongelooﬂijk verhaal
over moed en doorzettingsvermogen, dat écht
gebeurd is!
Sfeer Michael Crichton 1987 Op aarde is een
ruimteschip uit de toekomst geland met daarin
een bol die de mensen een enorme creatieve
macht kan geven.
Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20
Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten
en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht
met behulp van medici en wetenschappers of
erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan
opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss
uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma
is het verrassende antwoord op vijftien jaar
onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen
voor de gek en krijg je het perfecte ﬁguur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste
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aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de
meeste energie en de beste resultaten?Body,
een lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen
én vrouwen. Van de sportschool tot de
slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en
doe wat echt werkt!
Manual of Classiﬁcation of Patents United
States. Patent Oﬃce 1977
Zomerlicht Zibby Oneal 1986
Onze mysterieuze wereld Jennifer Westwood
1998 Onopgeloste raadsels uit de geschiedenis
der mensheid.
Wachten tot de wereld rond is Willem Johannes
Franciscus Ede 2019
De gebroken wereld Bernhard Hennen
2016-03-07 De Gebroken Wereld is het achtste
deel van Bernhard Hennens Drakenelfen-epos.
De reeks is, na De Elfen en Elfenridders, de derde
grote cyclus over de verborgen geschiedenis van
zijn elfenvolk, dat veel weg heeft van Tolkiens
mysterieuze volk uit The Lord of the Rings (In de
Ban van de Ring). De oorlog om Nangog duurt al
zeven jaar lang voort, en het heeft er alles van
weg dat de strategie van de Hemelslangen om
de mensen te onderwerpen mislukt. De elfen van
Alfenmark staan aan de rand van de afgrond... In
een laatste poging zetten de Hemelslangen alles
op het spel, en proberen ze de Devanthar op één
plek te verzamelen om zo een immense veldslag
te ontketenen. Honderden draken komen
tezamen terwijl de hemel boven Nangog in
vlammen staat... Elﬁn Nandalee zwoer bij de
geboorte van haar kinderen nooit meer haar
zwaard te trekken, maar het lijkt erop dat juist
Nandalee het lot van de drie werelden in haar
handen heeft... en het zwaard oppakken is de
enige mogelijkheid om die werelden nog te
redden van hun ondergang.
Thomas Register of American
Manufacturers and Thomas Register
Catalog File 2003 Vols. for 1970-71 includes
manufacturers' catalogs.
Meisje uit Iran John Van Eyck 2019 Verslag van
een Vlaming over het verblijf bij zijn
schoonfamilie in Iran.
De culturele revolutie Frank Dikötter 2016-05-25
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een
ambitieus programma om zijn nalatenschap
veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op
zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude
cultuur. Al snel bevochten gewapende
2/6

Downloaded from thelilabooks.com on
September 25, 2022 by guest

rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam
van revolutionaire puurheid. De Culturele
Revolutie was begonnen. Het leger ging zich
ermee bemoeien en het land veranderde in een
politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een
op de vijftig mensen het leven kostten. Maar ook
het leger moest uiteindelijk het onderspit delve
tijdens de Culturele Revolutie. Inwoners van
steden en dorpen zagen een kans om onder de
planeconomie uit te komen en de vrije markt
weer tot leven te wekken. In het hele land gingen
miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug
naar de traditionele manier van leven en werken,
er ontstonden zwarte markten, het land werd
teruggegeven aan families en er werden illegale
fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in
1976 hadden grote delen van het platteland al
afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw
bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk
dat het deze burgers waren die het maoïsme met
hun stille revolutie ten grave hebben gedragen.
De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis,
1962-1976, is het derde boek in Dikötters ‘Volks’trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste
boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie,
1945-1957, het tweede boek is Mao’s
massamoord, De geschiedenis van China’s
grootste drama, 1958-1962. De drie boeken
geven elk een nauwkeurig en indringend beeld
van een deel van het Mao-tijdperk en zijn
uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn
in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961
in Nederland geboren en groeide op in
Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar
Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong,
voor die tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese
geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In
2011 won hij de Samuel Johnson Prize for NonFiction.
Small Business Sourcebook 1996 A guide to the
information services and sources provided to 100
types of small business by associations,
consultants, educational programs, franchisers,
government agencies, reference works,
statisticians, suppliers, trade shows, and venture
capital ﬁrms.
Drakenelfen Bernhard Hennen 2013-02-19 Met
de boeken over de Drakenelfen begon Bernhard
Hennen, na De Elfen en Elfenridders, aan zijn
derde grote cyclus over de verborgen
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geschiedenis van zijn elfenvolk. In het eerste
deel, De Gevallen Koning, stapte Hennen duizend
jaar terug in de tijd, terug naar het verre
verleden van mens, dwerg en elf. Na deel twee,
Het Groene Licht, wordt de saga nu voortgezet in
dit derde boek, De Diepe Stad. De gemeenschap
van de draken wordt abrupt in grote beroering
gebracht als blijkt dat een groep vindingrijke
dwergen erin is geslaagd een van hun
belangrijkste draken te doden. De draken
besluiten uit wraak de Diepe Stad, de woonplaats
van de daders, volkomen te vernietigen.
Inmiddels is de jonge elﬁn Nandalee echter in het
diepste geheim door de draak Nachtadem als
spion naar de Diepe Stad gestuurd. Hoe moet zij
in haar dwergenvermomming aan de
meedogenloze slachting ontsnappen? En dan is
er nog de profetie dat Nandalee de ondergang
van de wereld van draken en drakenelfen zal
veroorzaken. `Hennens Elfen-romans behoren tot
het beste wat de fantasy heeft voortgebracht.
Wolfgang Hohlbein
Eet beter voor je maag en darmen met
huisarts Tamara de Weijer Tamara de Weijer
2019-12-02 Voor wie al jarenlang last heeft van
buikklachten is er nu de opvolger van 'Eet beter
in 28 dagen' van huisarts Tamara de Weijer: 'Eet
beter voor je maag en darmen'. In Eet beter voor
je maag en darmen met huisarts Tamara de
Weijer leer je hoe je door een gezonde leefstijl je
buikklachten kunt verminderen. Van een
opgeblazen gevoel en buikpijn tot brandend
maagzuur: 3,7 miljoen Nederlanders hebben
chronische maag- en darmklachten. In dit boek
leert huisarts Tamara de Weijer je hoe je door
middel van gezonde voeding en haar heldere 10wekenplan eindelijk een rustige buik kunt krijgen.
Deze nieuwe Eet beter bevat o.a. heldere uitleg
over FODMAP’s, pre- en probiotica en leefstijl- en
voedingsadviezen voor mensen met PDS
(prikkelbaredarmsyndroom) en IBD (chronische
darmontsteking vanwege Colitis ulcerosa of de
ziekte van Crohn). En natuurlijk weer heel veel
makkelijke en lekkere recepten. - toegankelijk en
informatief - lekkere, makkelijke en snelle
recepten - handig 10-wekenplan - eenvoudig te
volgen en lang vol te houden Het vervolg op de
bestseller Eet beter in 28 dagen met huisarts
Tamara de Weijer!
Hard gras 129 - december 2019 Tijdschrift Hard
Gras 2019-12-04 We zijn blij en trots dat we in
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deze Hard gras mochten voorpubliceren uit
BASTA, de genadeloze autobiograﬁe van Marco
van Basen. De meeste verhalen waren wel
bekend maar niet eerder verteld met zo’n
intensiteit en zo doeltreﬀend opgeschreven.
Natuurlijk staan er ook dingen in die we nog niet
wisten zoals de precieze gang van zaken rond de
Fluwelen Revolutie bij Ajax en natuurlijk de
tergende perikelen rond ‘de enkel’, een van de
indrukwekkendste verhalen uit het boek. Je
proeft de opnieuw oplaaiende woede bij Van
Basten tijdens het vertellen aan zijn biograaf over
de rampspoed hem toegebracht door ijdele
chirurgen. Het verhaal dat u in deze Hard gras
kunt lezen gaat over hoe een spits afrekent met
zijn voorstopper, in dit geval Tony Adams. Verder
in nummer 129 het Hard gras-debuut van
Marieke Groen en de terugkeer van Nico
Dijkshoorn met zijn enorm grappige verhaal over
een voetballer en zijn boek.
Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg
2011-02-11 De onthullingen van WikiLeaks
houden de wereld in spanning. Maar wie steekt
er achter de organisatie, die de invloedrijken
angst inboezemt en het Pentagon een 120 man
sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het
eruit in het zenuwcentrum van WikiLeaks en
welke explosieve documenten liggen er nog in de
la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar
het hart van WikiLeaks. Hij heeft het
onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan
schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze
jonge Duitser is wereldwijd bekend als de man
die naast de ondoorzichtige en in toenemende
mate omstreden oprichter het beste inzicht in het
klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds
Domscheit-Berg en andere deelgenoten zich in
de herfst van 2010 uit het project terugtrokken,
is Julian Assange alleenheerser over dit machtige
instrument. Inside WikiLeaks is een boeiend
geschreven onderzoeksverslag vol onbekende
feiten. Het vertelt het verhaal van WikiLeaks
zoals nog niemand het gehoord heeft: van
binnenuit.
De moed tot zelfspot: Burgerschap in het
onderwijs Marc Vermeulen Goed burgerschap
zit niet in de menselijke genen. Burgerschap is
daarom iets waar scholen vanaf het
basisonderwijs tot het laatste moment aandacht
voor moeten hebben. De vraag is hoe
burgerschapsonderwijs vorm moet krijgen. Waar
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in het curriculum zou het aandacht moeten
hebben? Op welke wijze wordt burgerschap
idealiter onderwezen? Wat vereist
burgerschapsonderwijs van docenten? En niet
onbelangrijk: wat zijn de risico’s van
burgerschapsonderwijs? Hoe zit het bijvoorbeeld
met het risico van indoctrinatie? Ongemerkt
leiden jongeren impliciete waarden en normen af
uit keuzes over lesmethodes, onderwerpen die
wel of niet aan bod komen en de manier waarop
een docent de lesstof overdraagt. Wat die
waarden en normen zijn, kunnen we ontdekken
door ons af te vragen wiens kennis op school
wordt onderwezen, wie die kennis bewust of
onbewust heeft geselecteerd om onderwezen te
worden en waarom dit curriculum op een
bepaalde manier aan een groep jongeren wordt
onderwezen. Dit vereist van ieder in het
onderwijs een open, kritische houding en voor elk
van hen mogelijkheden tot participatie in het
vormgeven van het onderwijs. De auteurs pleiten
vanuit een liberaal perspectief op het onderwijs
voor bewustheid van de vele vaak impliciete
waarden en normen in het onderwijs en het
curriculum. Burgerschapsonderwijs vereist
beduchtheid van alle betrokkenen voor de eigen
meningen en voorkeuren. Wie jonge burgers wil
leren over burgerschap, heeft een zekere moed
tot zelfspot nodig, om de eigen positie te
relativeren als dat in het belang is van de
vorming en individuele ontwikkeling van jongere
burgers.
De concern(genoten)enquête 2019
Eindeloos verliefd Sharon Kendrick 2015-04-21
Bouquet - al veertig jaar verliefd! Om te vieren
dat Harlequin 40 jaar bestaat, heeft de Bouquetredactie 3 prachtige verhalen van haar favoriete
auteurs voor u uitgekozen. (1) HARTSTOCHT
ONDER DE SPAANSE ZON - Het kan verwarrend
zijn om halsoverkop verliefd te worden. Sophie
en Don Luis de la Camara zijn volkomen verrast
door de gevoelens die ze bij elkaar oproepen. En
dan zijn die gevoelens ook nog eens verboden...
(2) ITALIAANS VOOR BEGINNERS - Het is
behoorlijk lastig om je tegen je verlangens te
verzetten. Want hoewel Sarah even genoeg heeft
van mannen, weet ze niet of ze Matteo di Serrone
wel echt op een afstand wil houden... (3) WILD
EN ONSTUIMIG - Bryony heeft alle reden om uit
te buurt te blijven van de enige man die haar
weet te raken. Kane Kaproulias is namelijk met
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maar één doel terug op landgoed Mercyﬁelds:
wraak op haar.
Smibanese woordenboek 2.0 Soortkill 2019 In
november 2017 bracht SMIB WORLDWIDE, een
multidisciplinair kunstcollectief uit Amsterdam
Zuidoost, het 'Smibanese woordenboek' uit, dat
straattaal in Nederland in kaart brengt. Nu volgt
een nieuwe uitgebreide editie, die naast nieuwe
woorden, afkortingen en uitdrukkingen ook in de
geschiedenis van de taal en de Bijlmer duikt,
waar het woordenboek is ontstaan.
De rode belofte Francis Spuﬀord 2018-03-06 Je
zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe,
onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op
een sprookje: de magische planeconomie zou
leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan
het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel
even op dat de magie werkelijkheid zou worden:
een kort moment leek de Sovjet-Unie af te
stevenen op een toekomst met rijke
communisten en afgunstige kapitalisten, waarin
de schittering van Moskou die van New York zou
overtreﬀen en waarin wetenschappers hun
uiterste best deden om deze droom waar te
maken en de tirannie een goed aﬂoop te gunnen.
De rode belofte is geschiedenis die klinkt als
ﬁctie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf
van Lenin, en met de onverwachte smaak van
een glas sovjetchampagne.
De mooiste kerst Fleur van Ingen 2019-11-26 Het
is hartje winter. Waarom heeft ze het dan opeens
zo warm? Net als Tess Harper bij een
kerstboomverkoper de perfecte boom heeft
gevonden, wordt ze ruw opzijgeduwd door een
man die beweert dat híj recht heeft op wat wel
de mooiste kerstboom van heel Amerika moet
zijn. In een ﬂits ziet ze dat de man zelf ook
bepaald niet lelijk is. Hij is zelfs zo knap, dat ze
overal begint te tintelen als ze hem aankijkt.
Maar ze laat zich toch echt niet zomaar aan de
kant schuiven! Dus vertelt ze hem de waarheid
en eigent zich kordaat de felbegeerde boom toe.
Later hoort ze dat deze man Stefano Martelli is,
een schatrijke tycoon die het bepaald niet
gewend is dat hij wordt tegengesproken. Nou ja,
ze zal hem toch nooit meer zien. Maar dan moet
ze helpen bij de intake van een nieuwe patiënt in
de kliniek waar ze werkt. En die nieuwe patiënt
is... Stefano Martelli!
Leonardo literair Leonardo Da Vinci 2019-01-15
Wie Leonardo da Vinci zegt, denkt aan Het
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Laatste Avondmaal, de Mona Lisa en zijn vele
uitvindingen. Maar Leonardo (1452-1519) was
ook een productief prozaschrijver. De taal van de
humanisten was hem onbekend en hij schreef in
het Toscaans. ‘Omdat ik niet geletterd ben,
zullen ze zeggen dat ik niet goed kan uitdrukken
wat ik wil behandelen. Nu weten die mensen niet
dat mijn onderwerpen meer teruggaan op de
ervaring dan op andermans woorden.’ Bij leven
publiceerde hij niets, maar zijn nalatenschap
bevatte duizenden vellen met losse invallen,
annotaties, aanzetten van traktaten. Er zijn
allegorieën en ﬁlosoﬁsche overwegingen, fabels
en een bestiarium, voorspellingen en raadsels,
grappige verhalen en fantastische evocaties,
gedachten over de waarde van kennis en de
betekenis van kunst. Aantekeningen vol
persoonlijke herinneringen, brieven en
boekenlijsten geven een bijzondere inkijk in zijn
persoonlijk leven. Leonardo literair laat Leonardo
vijfhonderd jaar na zijn dood zelf aan het woord
in een gevarieerde selectie uit zijn
aantekeningen.
The Advertising Red Books: Business
classiﬁcations 2006-10
Wiplala Anna Maria Geertruida Schmidt 1960
De niet verhoorde gebeden van Jacob de
Zoet David Mitchell 2018-10-11 ‘Superieur!’ de
Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als
boekhouder naar Deshima, zijn enige
mogelijkheid om geld te verdienen zodat hij met
Anna kan trouwen. Dit eilandje voor de kust van
Japan, het enige verbindingspunt tussen Japan en
de wereld, wordt door de Nederlanders beheerd.
Omdat Jacob corruptie van de VOC moet
aantonen is hij meteen een niet welkome
buitenstaander. Maar dan valt hij als een blok
voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en
vertrouwen, liefde en lust, schuld en geloof,
koelbloedige moord en wonderlijke
onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze
fantastische roman. De pers over De niet
verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en
doorleefd, en dat is niet een alledaagse
combinatie. Een bewonderingswaardig boek.’
Trouw ‘Betoverend historisch canvas.’ De
Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk
vaderlandse geschiedenis.’ NRC Handelsblad
Jongensdromen Willem Vissers 2019-05-22 In
Jongensdromen, het gouden seizoen van Ajax
volgt verslaggever Willem Vissers van de
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Volkskrant de opkomst van het nieuwe Ajax op
de voet. In het boek zijn de belangrijkste
wedstrijdverslagen, reportages, interviews en
columns chronologisch afgedrukt, waardoor een
compleet beeld ontstaat van het verloop van het
seizoen, het opportunisme en de euforie.
De ruiter met het masker Cynthia Voigt 1993
Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de
middeleeuwen in om armoede, honger en kou te
bestrijden.
Mergent International Manual 2001
Kerken bouwen langs Maas en Rijn na 1945
Jacobs, Antoine 2019 De laatste bloeiperiode van
de kerkbouw in Noordwest-Europa voltrok zich in
de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.
Enerzijds moest de oorlogsschade worden
gerepareerd, anderzijds zette de bevolkingsgroei
aan tot de uitbreiding van dorpen en steden.
Afhankelijk van de aanwezige religieuze
denominatie(s) werden nieuwbouwwijken
voorzien van één of meerdere kerkgebouwen. De
spectaculaire opleving in de kerkbouw hield aan
tot het midden van de jaren zestig toen
toenemende ontkerkelijking en afnemend
kerkbezoek zich stevig lieten voelen. Die
stagnatie werd gevolgd door herbestemming van
kerkgebouwen en zelfs afbraak.0'Kerken bouwen
langs Maas en Rijn na 1945' zoomt in op deze
problematiek in Nederland, België en Duitsland,
met bijzondere aandacht voor de beide
Limburgen en de regio?s rond Aken, Keulen en
Düsseldorf, die van oudsher culturele banden
hadden. Naast de nieuwbouw van kerken en hun
lokale inplanting komen ook de religieusmaatschappelijke en de liturgische evolutie na
Vaticanum II aan bod. De overzichtsartikelen
worden afgewisseld met casestudy?s, zowel van
kerkgebouwen als architecten.
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24
Prestaties van mensen hebben steeds meer
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invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties
moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op
basis van de succesvolle Balanced Scorecard
hebben de auteurs van dit boek een nieuwe
methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard.
Daarmee kan human resources management
ingepast worden in de algemene strategie van
bedrijven en kan men human resources managen
als een onderdeel van het bedrijfskapitaal.
Bovendien wordt het mogelijk om met de HRscorecard een koppeling te maken tussen
menselijke prestatiemeting enerzijds en
meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers
anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij
3000 bedrijven hebben de auteurs een model
ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij
beschrijven uitgebreid de verschillende stappen
met een praktische toelichting hoe deze kunnen
worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.
'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een
model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot
strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn
in hun zoektocht naar betere instrumenten voor
human-resources-management.
Work 1895
Never fake the fun – het Kwebbelkop boek Jordi
van den Bussche 2019-11-07 Het antwoord op de
vraag 'Hoe word je een wereldberoemde
YouTuber?' Hoe Jordi uit Amsterdam de
wereldberoemde Kwebbelkop werd. Maar liefst
tien miljoen (!) subscribers volgen de avonturen
van gamer Kwebbelkop op YouTube. Hij heeft
letterlijk van zijn hobby zijn werk gemaakt en
geniet daar dag in dag uit van. De ene helft van
het jaar in Canada, waar hij samenwoont met zijn
eveneens wereldberoemde vriendin Azzy, en de
andere helft van het jaar in Amsterdam. Jordi
krijgt continu de vraag hoe hij het zover geschopt
heeft. Het antwoord daarop geeft hij in dit rijk
geïllustreerde boek voor zijn vele fans.
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