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Met een flinke kater in zijn kop ziet de jonge acteur Lukas Beerten in zijn loft de schikgodinnen. Hij hoort hoe ze zijn lot
aan dat van Lotte verbinden en een voorspelling doen. Lukas kent geen Lotte, gelooft bovendien niet in het lot, is er
zeker van dat hij op eigen benen staat en bijgevolg de volledige eigenaar is van zijn toekomst. Kort daarna wordt hij door
regisseur Rudolf Pleisier gevraagd om samen met een jonge en flamboyante actrice een experimenteel theaterstuk te
spelen. Van dan af doen zich een aantal gebeurtenissen voor die ofwel puur toeval zijn, of het gevolg van een
uitgestippeld levenspad...
Monografie van de Nederlandse architect, ontwerper van o.a. het ministerie van VROM in Den Haag en het stadhuis van
Lelystad.
Een stille doodBoekerij
Wanneer Stuart Font in Lichfield House gaat wonen, nodigt hij zijn buren en zijn minnares uit. Maar wat een feestje zou
moeten worden om iedereen te leren kennen en samen te brengen, loopt uit op een drama. De echtgenoot van Stuarts
minnares is achter hun relatie gekomen en slaat Stuart het ziekenhuis in. Dit levert de buren een hoop gespreksstof op,
maar betekent het einde van Stuarts relatie. Liever richt hij zich op een van de mooie Aziatische overbuurmeisjes,
‘Tigerlily’. Als blijkt dat zij een Engels paspoort nodig heeft, is hij maar wat graag bereid haar te helpen. Tigerlily komt
echter niet op hun afspraak opdagen en Stuart wacht een onaangename verrassing.
De Deense Rode Kruisverpleegkundige Nina Borg wordt gebeld door een vriend die illegalen helpt. Er verblijft een groep
Roma in vreselijke omstandigheden in een oude loods, en ze hebben dringend medische hulp nodig. Nina doet wat ze
kan, maar hoe ze zich ook inspant, geen enkel medicijn of hygiënische maatregel lijkt de conditie van de zieken te
verbeteren. En er heerst angst onder de patiënten, een duister, onuitgesproken gevoel dat verder gaat dan de normale
angst van een zieke. Pas wanneer Nina zelf ook gezondheidsklachten krijgt, blijkt wat de oorzaak is van de mysterieuze
symptomen: radioactieve straling. Op zoek naar de bron hiervan komt Nina via de Hongaarse politie op het spoor van de
website hospitalequip.org, waarop illegale medische producten worden verhandeld. De ontdekking waar de dodelijke
handelswaar meestal terechtkomt is niet alleen een grote schok, maar brengt ook Nina's leven ernstig in gevaar...
Wanneer Rose Field zich gedwongen ziet afstand te doen van het kasteel van haar familie, probeert ze via een list dit
laatste stukje verleden uit gelukkiger tijden te redden uit de handen van de genadeloze projectontwikkelaar Angelo
Emiliani. Angelo laat echter niet met zich sollen. Bovendien, als hij ziet hoe beeldschoon Rose is, besluit hij haar te
bewijzen dat hij niet zo'n barbaar is als zij denkt. Rose kan zijn plagerige geflirt onmogelijk weerstaan, en zij is zo lieftallig
en opwindend dat ook de 'ijskoude' Angelo al snel compleet verloren is. Tot hij iets schokkends over haar ontdekt...
Angie Malone weet precies wat ze wil: studeren, trouwen en moeder worden. Zo is het gegaan bij haar zussen, nichten
en vriendinnen, maar zo gaat het niet bij Angie. Na haar huwelijk blijft de kinderkamer leeg, jaar na jaar. Angie en haar
man besluiten te scheiden. Lauren Ribido woont in een achterbuurt, samen met haar moeder, die meer om drank geeft
dan om haar dochter. Op zeventienjarige leeftijd raakt Lauren zwanger en wordt door haar rijke vriendje in de steek
gelaten. Haar moeder schopt haar het huis uit. Vanaf het moment dat Angie en Lauren de vrouw die graag een kind wil
en het tienermeisje dat nooit moederliefde heeft gekend elkaar ontmoeten, klikt er iets tussen die twee. Maar niets kan
hen voorbereiden op de dramatische reeks van gebeurtenissen die op deze ontmoeting volgt.
Achtergronden van de karakteristieke dijkbebouwing in de provincie Gelderland en een overzicht van cultuurhistorische
aspecten die bepalend geacht worden voor de kwaliteit van dijkwoningen en hun omgeving.
Werken in zelfsturende teams heeft veel voordelen: veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers en daardoor een grote
betrokkenheid van de medewerkers bij de inhoud van het werk. Het boek Zelfsturende teams in de praktijk geeft antwoord op
vragen over hoe je werkt in een zelfsturend team in de dagelijkse praktijk, maar ook hoe je communiceert met elkaar, hoe je je
problemen aanpakt tijdens vergaderingen en hoe je met het bewaken van de kwaliteit omgaat. De adviezen in het boek zijn
praktisch, zodat ze direct uitgevoerd kunnen worden. Organisaties besparen door het werken in zelfsturende teams veel geld,
doordat de taken van het operationeel management en staffunctionarissen op een andere manier ingevuld worden. Het boek is
geschikt voor mensen die in een zelfsturend team werken, maar ook teamcoaches, managers en bestuurders, en functionarissen
van ondersteunende diensten hebben er veel baat bij.
Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk voor
Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort
van een radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen oplossen. Een
onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor
Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor iedereen geheim te houden... 15 dagen zonder hoofd is
een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het perspectief van een vindingrijke puber die het
hoofd boven water probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen'
Sunday Times
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