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Macht aan de aardige mens Pacelle van
Goethem 2020-11-02 In ‘Macht aan de aardige
mens’ van Pacelle van Goethem ontdek je de
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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
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zijn eigen logica, en charisma heeft best
practices. Pacelle van Goethem beschreef in haar
bestseller ‘IJs verkopen aan eskimo’s’ hoe
overtuigen werkt. ‘Macht aan de aardige mens’
bevat het deel daaruit over overtuigingskracht.
Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord
worden. Briljante mensen die niet begrepen
worden. En een grote mond die kan winnen met
een minder goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de
sympathieke, weldenkende mens. De wereld zit
te springen om goede ideeën. En goede ideeën
vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het in je,
dus waarom zou je het niet gebruiken?
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke
Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de
Zusters van de Goede Herder werden tientallen
jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in,
dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen
en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en
Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd
afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972
gesloten. In Ierland werden in een klooster van
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dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen
gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het
leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke
Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat
de historische feiten hoe de katholieke kerk deze
kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden.
Veel slachtoﬀers vertellen voor het eerst de
schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen
familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden
voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel
opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog
niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op
dit moment verenigen de slachtoﬀers zich om
compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte
jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij
de nonnen gebeurde.
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,
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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.
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.'
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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
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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?
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
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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...
Ik, voor eeuwig Sacha Sperling 2011-10-07
Twee veertienjarige jongens, Sacha en Augustin,
gaan op zoek naar thrills in het Parijs van de
bevoorrechten. Ze trekken van feest naar feest,
gaan van appartement dat op de Seine uitkijkt
naar luxe hotelsuite; ze drinken, roken, vrijen en
spuiten, meestal tegelijkertijd. Ze gaan alleen
naar school als ze daar zin in hebben en voelen
zich door niets uitgedaagd. Ze zoeken wanhopig
naar steeds extremere ervaringen, want wie
geeft nog ergens om in deze tijd? Niets doet
ertoe. Sacha Sperling beschrijft in Ik, voor eeuwig
de angsten, twijfels en gevoelens van de jongere
generatie en laat met een avontuurlijke stijl zijn
verbazingwekkende literaire volwassenheid zien.
Oorlogsgeheimen Jacques Vriens 2014-05-08
Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur
woont, is bezet door de Duitsers. Tuur en zijn
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buurmeisje Maartje vinden dit eerst wel
spannend. Maar langzaam maar zeker komen de
kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn
tot de ergste dingen. De volwassenen proberen
zoveel mogelijk voor hen geheim te houden: de
Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de
Duitsers helpen en wie er in het verzet zitten.
Dan vertelt Maartje aan Tuur dat ook zij een
groot geheim heeft. Ineens komt de oorlog heel
dichtbij… Deze speciale ﬁlmeditie biedt het
verhaal én exclusief beeldmateriaal uit de ﬁlm.
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
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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
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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.
Het Koningshuis van de Scotch Penelope Sky
2018-06-28
Faust racer / druk 1 Koen Vergeer 2016-03-15
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra
spanning van de bestverkopende Nederlandse
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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...
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
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herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe
naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve
een zeer getalenteerde detective van de New
Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag
verrast met een surpriseparty, maar de echte
verrassing moet nog komen: een vrouw met
groene ogen en rood haar drukt hem een glas
champagne in handen. Na één slokje bubbels is
hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,
maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna
maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar
zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –
eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer
die enkele uurtjes ontspanning zoekt en
meegesleept wil worden in een spannend maar
ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die
garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl
‘Robb neemt je mee door de straten van New
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York en weet je met het kat-en-muisspel tussen
Dallas en haar tegenstander te boeien tot het
eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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
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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
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
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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.
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En dan kan ik verder met mijn leven.'
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.
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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?
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus
jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,
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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.
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
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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?
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

10/12

Downloaded from talerka.tv on October
4, 2022 by guest

Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS
Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen
zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen en hij is vertaald in 36
landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers
‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad
'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad
Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in
Amsterdam-Noord is Hendrik Groen
overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De OudMaar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en
toe is er een Omanido-reünie 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
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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.
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.
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