De Passievrucht
Recognizing the showing off ways to acquire this books De
Passievrucht is additionally useful. You have remained in right
site to start getting this info. acquire the De Passievrucht partner
that we give here and check out the link.
You could purchase lead De Passievrucht or acquire it as soon as
feasible. You could speedily download this De Passievrucht after
getting deal. So, afterward you require the books swiftly, you can
straight get it. Its correspondingly agreed simple and hence fats,
isnt it? You have to favor to in this look

Sempervirens - 1900
New Trends in Modern Dutch
Literature - G. J. Dorleijn 2006
This volume contains a
selection of essays presented at
the international conference of
Cultural Crises in Art and
Literature, held in Groningen
in November 2002, in special
sessions concerning modern
Dutch literature. The recent
decennia have shown a gradual
transition in Netherlandic
Studies towards new scopes: a
contextual orientation of
literature and the reception of
'Theory'. The contributions to
de-passievrucht

this volume touch upon the
theme of cultural crises from
the perspective of these
frameworks, approaching
topics like the interrelation of
literary representation and
historical and medical
discourse concerning the
obsession by dirt,
contamination, and dust; the
impact of nationalism and
humanism (in the political
field) on literary education; the
decline of modernism, resulting
in the changing position of
women authors, the rise of
children's literature and the
reassessment of 'low' genres
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like melodrama. A brief outline
of the development of the study
of modern Dutch literature
opens this volume, the
presentation of a general
theoretical and methodological
framework for conceptualizing
the notion of cultural crisis
concludes it.
A Father's Affair - Karel van
Loon 2012-12-20
What happens to the father of a
13-year-old son, when he
discovers that he has been
infertile all his life? That
intriguing question is the
starting point of A Father's
Affair. On his quest to discover
the biological father of his son,
the protagonist, Armin
Minderhout, takes the reader
on an extraordinary journey,
one in which he is forced to
reconsider everything he has
ever believed in. With the
page-turning suspense of a
'whodunnit', A Father's Affair
probes the eternal question of
how well we know the ones we
love. Touching, at times
extremely funny and erotically
playful, it is a story of universal
appeal - a stylish, acutely
insightful and utterly
de-passievrucht

captivating read.
Het oog van de meester Theodorus Cornelis Hendrikus
Witte 2008
Onderzoek naar de literaire
ontwikkeling van adolescenten
in de tweede fase van het
voortgezet onderwijs. Centraal
staat de vraag 'Waarom moet je
lezen wat je nog niet kunt
begrijpen?'. Voor o.a.
vakcollecties jeugdliteratuur.
De romans - Karel Glastra van
Loon 2008
The Origin of the World Jelto Drenth 2005
Jelto Drenth's study explores
female sexuality in historical,
anatomical, anthropological
and biological terms. The
author draws upon medical
texts, science fiction and
feminist and lesbian literature.
Van haver tot gort - Ingrid
Hofstra 2017-11-08
Let op: Epub3 fixed lay-out,
niet geschikt voor e-reader.
Van haver tot gort bevat zoete
en hartige recepten die
bestempeld mogen worden als
pap. Daarbij denken we vaak
meteen aan havermout of
rijstepap, maar er zijn nog veel
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meer variaties op dit gerecht te
bedenken. Het woordenboek
omschrijft pap als 'een zacht,
dik, vloeibaar gerecht dat je
maakt door granen, meel of
peulvruchten in water of melk
te koken'. Elke cultuur kent z'n
eigen unieke papklassiekers en
zelfs sterrenchefs zetten het op
hun menu's. Van grød, risotto
en congee tot gortepap, kheer
en vispipuuro. Ingrid Hofstra
bewijst met 60
seizoensgebonden recepten dat
pap geschikt is voor elk
moment van dag en je er
eindeloos mee kunt variëren.
Tijdschrift voor nijverheid
en landbouw in
Nederlandsch-Indië - 1900
Learn Dutch Vocabulary Learn Dutch Academy
2020-07-13
Learn Dutch Vocabulary is a
collection of most used Dutch
words. It contains Dutch Word
lists: 1. Learn Dutch Verbs 2.
Learn Dutch Adjectives 3.
Learn Dutch Adverbs 4. Learn
Dutch Preposition 5. Learn
Dutch Conjunctions 6. Learn
Dutch Interrogatives 7. Learn
Dutch Vocabulary At Home 8.
de-passievrucht

Learn Dutch Vocabulary Work
& Profession 9. Learn Dutch
Vocabulary At school / at the
university 10. Learn Dutch
Vocabulary Colours 11. Learn
Dutch Vocabulary People 12.
Learn Dutch Vocabulary
Reading & Writing 13. Learn
Dutch Vocabulary The clock &
Time 14. Learn Dutch
Vocabulary The Family 15.
Learn Dutch Vocabulary
Recreation & Relaxation 16.
Learn Dutch Vocabulary The
human body 17. Learn Dutch
Vocabulary The calendar 18.
Learn Dutch Vocabulary
Religion 19. Learn Dutch
Vocabulary Transport 20.
Learn Dutch Vocabulary The
weather 21. Learn Dutch
Vocabulary The earth and
space 22. Learn Dutch
Vocabulary The nation & the
Country 23. Learn Dutch
Vocabulary Animals 24. Learn
Dutch Vocabulary Army 25.
Learn Dutch Vocabulary
Shopping 26. Learn Dutch
Vocabulary Travel 27. Learn
Dutch Vocabulary In the
country
OverEten, OverLeven - Anita
Aange-Koomen 2021-11-17
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Vergeet dieet. Versla
verslaving. Niet opgeven, maar
opleven. Als er een pil zou
bestaan, zonder bijwerkingen,
waardoor je gegarandeerd
gelukkig zou worden, zou je
hem kopen? Waarschijnlijk wel,
want «gelukkig zijn» is het
hoogste doel van ieder mens;
daar hebben we alles voor
over. Nou, die pil bestaat. Hij
heeft geen vervelende
bijverschijnselen, hij is gratis
en je hebt «niet goed, geld
terug» garantie. Het is niet
eens zo'n dikke pil, je hebt hem
nu in je handen, maar hij werkt
alleen als je er elke dag een
paar pagina's van inneemt. In
dit boek geen hongerdiëten en
martelsporten. Eten is een
feest en het leven is leuk. Als je
gezond, slank, fit en gelukkig
wilt worden, dan is de beste
manier: langzaam maar zeker
je gewoontes veranderen.
Twaalf 7-gangen-diners vol
informatie nodigen uit om elke
maand een stap vooruit te
maken, met plezier, gewoon
doorgaan, ook nadat je je doel
hebt bereikt. Zo kan iedereen
het. Dat is goed nieuws. Voel je
je al gelijk een beetje
de-passievrucht

gelukkiger? Natuurlijk. Het
werkt nu al. En je hebt de pil
nog niet eens gekocht.
De Kampioen - 1975-12
De Kampioen is the magazine
of The Royal Dutch Touring
Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10
times a year with a circulation
of approximately 3,5 million
copies.
Letterkunde met lef - Lars
Bernaerts 2020-11-16
Ton Anbeek is een
letterkundige met lef. Als
hoogleraar, onderzoeker en
criticus heeft hij het beeld van
de moderne Nederlandse
letterkunde diepgaand
beïnvloed. In zijn literairhistorische studies, essays,
recensies en polemieken
ontwikkelde hij een geheel
eigen, vaak gedurfde visie op
de Nederlandse literatuur
vanaf 1880. In dit boek buigen
dertien neerlandici zich over
Anbeeks belangrijkste
publicaties, zijn
wetenschappelijke
uitgangspunten en zijn
opvattingen over literatuur en
kritiek. Hun onderzoek toont
Anbeek als een veelzijdig
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onderzoeker en criticus die met
succes een ruim publiek wist
aan te spreken. Tegelijk laat
het zien welke debatten de
studie van de Nederlandse
literatuur beheersten van de
jaren zestig tot vandaag. Een
vraaggesprek waarin Ton
Anbeek terugblikt op zijn eigen
loopbaan en een persoonlijk
nawoord van vak- en
generatiegenoot Anne Marie
Musschoot maken het beeld
compleet.
Van Dale beeldwoordenboek
Nederlands - Hans de Groot
2016-01-20
Dit e-book is een ePub3bestand, dus geschikt voor
tablets en de meeste e-readers
met een kleurenscherm (niet
geschikt voor zwart-wit ereaders). Controleer of uw
apparaat dit bestandsformaat
kan weergeven. Van Dale
Beeldwoordenboek Nederlands
Leer een taal door middel van
beelden! Beelden helpen
enorm bij het onthouden van
de woordenschat: beelden
bieden je direct houvast en zijn
daardoor aansprekender dan
tekst alleen, ze motiveren je en
maken het leren leuker (en
de-passievrucht

makkelijker)! Dit Van Dale
Beeldwoordenboek Nederlands
bestaat uit dertien thematische
hoofdstukken (o.a. Thuis,
Onderweg, Eten en drinken,
Opleiding en beroep,
Noodgevallen, Getallen en
maten). Het staat vol met
eenvoudige woorden die je in
het dagelijks leven, op school
en op vakantie tegenkomt,
zoals de narcis, de racefiets en
het drumstel. Bij elk plaatje
staat het Nederlandse woord
vermeld. Hierdoor breid je op
een speelse manier je
basiswoordenschat uit. • Meer
dan 6.000 woorden en
begrippen verbeeld in 3.000
fullcolourafbeeldingen • Met
de essentiële woordenschat
voor dagelijks gebruik •
Geschikt voor leerlingen van de
basisschool, middelbare
scholieren en taalcursisten
NT2 • Register: zoek een
woord op in het Nederlands •
Zakformaat: handig om mee te
nemen! Van Dale
Beeldwoordenboeken zijn er in
zeven talen: Nederlands,
Engels, Frans, Duits, Spaans,
Italiaans en Arabisch.
Plant Science Literature -
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United States. Bureau of Plant
Industry. Library 1937
Drinks & bites - Isabel Boons
2016-10-25
Easy to make, but oh so hard to
resist! Drinks & Bites biedt hét
antwoord op de vraag: 'Wat
serveer ik mijn gasten?' Het is
volledig toegespitst op de
huidige cocktailtrend en de
drankjes gaan vergezeld van de
meest hippe bar bites. In 10
herkenbare vibes of momenten
combineren Isabel Boons en
The blend brothers
uitzonderlijke drankjes met
fantastische bites. Isabel Boons
laat de gepassioneerde
thuismixer eerst kennismaken
met de chemie in een goede
cocktail. Daarna volgt een
spoedcursus shaken om
vervolgens de thuisbar onder
handen te nemen. Vervolgens
creëert ze samen met The
blend brothers, ofwel Kamiel
en Hendrik Buysse, 45
verfrissende drankjes en een
20-tal toegankelijke gerechten.
Of je nu een stevig feestje wilt
bouwen met vrienden of van
een herfstige zonsondergang
wilt genieten met een
de-passievrucht

soulmate, Drinks & Bites zorgt
ervoor dat het memorabel
wordt.
Karola's Kitchen: het
kookboek - Karolien Olaerts
2021-09-06
Een evenwichtige en
gevarieerde maaltijd die
makkelijk te bereiden en ook
lekker is? Karolien Olaerts
bewijst dat het kan. Verse,
voedzame en plantaardige
ingrediënten vormen de basis
van al haar gerechten, zonder
in te boeten aan smaak en
voldoening. Van kruidige
appelpancakes tot geroosterde
pompoen met feta. Van een
auberginestoofpotje met orzo
tot banaansoufflé. Ze geeft ook
tips om zo weinig mogelijk
voedsel te verspillen en vertelt
hoe je seizoensgebonden
producten kunt vervangen of
een vegan versie kunt maken.
Welkom in Karoliens eerlijke
én heerlijke keuken: Karola's
Kitchen.
De bijbel van de Japanse
keuken - Tosao van Coevorden
2019-11-29
De Japanse keuken staat
bekend om het gebruik van
bijzondere en verse
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ingrediënten. In de meeste
toko's vind je tegenwoordig een
Japanse afdeling en ook de
beter gesorteerde supermarkt
heeft het een en ander staan.
De Japanse keuken is over het
algemeen licht en gezond en
Japans koken is minder
moeilijk dan vaak wordt
gedacht; de ruim 126 miljoen
Japanners koken wanneer ze
uit hun werk komen eveneens
de gerechten die in dit boek
staan.
Veganbijbel - Green Happiness
2021-11-19
Met meer dan 150 gerechten
laat Tessa Moorman van The
Green Happiness in
Veganbijbel de oneindige
mogelijkheden van de
plantaardig eten zien. Aan de
hand van heldere instructies en
stap-voor-stapfotografie leer je
alles over het maken van de
lekkerste plantaardige
gerechten. Van bietenburgers
tot chocolademousse en van
pompoenlasagne tot
kaneelbroodjes. Veganbijbel is
voor zowel de beginnende als
de gevorderde kok een
verrassend en leerzaam
naslagwerk.
de-passievrucht

Tijdschrift voor nijverheid
en landbouw in
Nederlandsch-Indië Nederlandsch-Indische
Maatschappij van Nijverheid en
Landbouw. Djakarta 1900
Literatuur en fictie: een
didactische handreiking
voor het voortgezet
onderwijs - Ilse Bolscher 2004
Bestsellers in Nederland.
1900-2015 - Erica van Boven
2015-09-07
Welke boeken hebben in de
twintigste en eenentwintigste
eeuw de Nederlandse literaire
markt bepaald? Bestsellers zijn
de boeken die ‘iedereen’ op
een bepaald moment wil lezen.
De typische bestseller ligt in
grote stapels bij de
boekhandel, wordt vandaag
massaal gekocht en gelezen, is
even het gesprek van de dag en
maakt dan weer plaats voor
nieuwe modeboeken. De
houdbaarheid is beperkt; de
bestseller werkt alleen in zijn
onmiddellijke raamwerk van
plaats en tijd. Toch is de
betekenis van succesboeken
niet gering. Ze vormen een
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unieke bron van historische,
sociale en culturele kennis en
bieden tegelijkertijd een
bijzonder inzicht in de
ontwikkeling, groei en werking
van de literaire markt. De
beide invalshoeken staan in dit
boek centraal.
De chefs van België - Willem
Asaert 2011-09-23
De grootste chefs van België in
de gastronomieklepper van het
jaar In De chefs van België
maakt u kennis met de meest
invloedrijke Belgische chefs
van het moment. Meer dan 30
chefs vertellen hier openhartig
over hun culinaire ideeën en
geven hun visie op de
Belgische keuken van vandaag.
Alle chefs stellen ook drie
signatuurgerechten voor. Dat
zijn stuk voor stuk gerechten
die hun bijzondere keuken
illustreren en waarmee ze
naam en faam maken. Met de
stap-voorstapfoto's kunt u de
moeilijkere bereidingen of de
afwerking van een gerecht
perfect volgen. Zo kunt u de
gerechten ook thuis
uitproberen en koken zoals
onze beste chefs. In De chefs
van België vindt u gerechten
de-passievrucht

van onder meer Peter
Goossens, Geert Van Hecke,
Kobe Desramaults, Kwinten De
Paepe, Lionel Rigolet, Johan
Segers, Yves Mattagne, Roger
Van Damme, Viki Geunes,
Sang-Hoon Degeimbre, David
Martin, Bart De Pooter, Thierry
Theys, Maxime Collard, Gert
De Mangeleer, Filip Claeys en
nog vele andere smaakmakers
van de Belgische keuken. De
auteurs van De chefs van
België behoren tot het kruim
van de Belgische culinaire
journalisten. Deel 1 apart
verkrijgbaar als e-book Deel 1
apart verkrijgbaar in de
iBookstore Deel 2 apart
verkrijgbaar als e-book Deel 2
apart verkrijgbaar in de
iBookstore
Fitfood. Lekker eten + lekker
bewegen = een gezond gewicht
- Majorie Former 2004
Praktische adviezen voor een
meer actieve en gezonde
levensstijl, waarin de nadruk
ligt op gezond eten. Met
smakelijke en gezonde
recepten, onderverdeeld in
slanke, slankere en slankste
gerechten, en een aantal
fietsroutes.
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Wit zand - Kristien
Hemmerechts 2021-02-04
Waarom is haar minnaar zo
diep in zichzelf gekeerd tijdens
hun eerste nacht samen in het
vervallen hotel in de Franse
badplaats Wissant? Ook al
kennen ze elkaar nog maar net
en zijn hun verwachtingen van
de nacht compleet
verschillend, raken hun levens
toch met elkaar verstrengeld.
In ‘Wit Zand’ snijdt Kristien
Hemmerechts naast verlangen
en seksualiteit ook diepere
thema’s aan zoals fascisme, de
Tweede Wereldoorlog en
racisme. Het is een echte
liefdesroman met inhoud.
Kristien Hemmerechts (1955)
is een Vlaamse schrijfster van
vele romans, reisverhalen en
essays. In haar liefdesromans
is ze telkens weer in staat om
herkenbare gebeurtenissen,
zoals een scheiding of een
sterfgeval, op een poëtische
wijze te verbinden met serieuze
onderwerpen in de
samenleving. In 2008 schreef
ze als eerste Vlaming het Groot
Dictee der Nederlandse Taal.
Uitgelezen 20 - 2004

de-passievrucht

A Literary History of the
Low Countries - Theo
Hermans 2009
An authoritative volume that is
the first literary history of the
Netherlands and Flanders in
English since the 1970s
Een tafel vol - Meike Krüger
2022-09-28
In Een tafel vol nodigt Meike
Krüger u in vijftien banketten
uit voor een culinaire reis langs
haar favoriete landen in de
wereld: van Italië tot aan
Mexico en Sri-Lanka en van
Libanon tot aan Rusland en
Georgië. De recepten zijn kort,
niet al te ingewikkeld en met
niet te veel ingrediënten. Ieder
banket is goed voor te bereiden
en voorzien van een
superduidelijke planning, zodat
u op de avond zelf maximaal
een half uur in de keuken hoeft
te staan - u hoeft alleen nog op
te staan voor het dessert.
Het diner - Herman Koch 2011
Two couples meet over dinner
to discuss their children who
misbehaved, but avoid doing
so.
De passievrucht - Karel Glastra
van Loon 2001
Als een man verneemt dat hij
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onvruchtbaar is, vraagt hij zich
af wie de vader is van het kind
van zijn (inmiddels overleden)
vriendin.
Lezen in de lengte en lezen
in de breedte - 2006
100 Gezonde Smoothie
Recepten Om Te Ontgiften En
Voor Meer Vitaliteit (Dieet
Smoothie Gids Voor
Gewichtsverlies En Een Goed
Gevoel In Je Lichaam) HOMEMADE LOVING'S
2019-10-04
In dit boek vindt u meer dan
100 van de lekkerste smoothie
recepten om u te helpen snel
en gemakkelijk gewicht te
verliezen. Smoothies zijn een
geweldige manier om gewicht
te verliezen zonder stress en
om fit te worden. Smoothies
zijn echte vitaminebommen en
vetverbranders, mits goed
voorbereid. Ze zijn een
uitstekend middel om af te
vallen, vooral vanwege hun
lage calorie- en vezelgehalte.
Met behulp van smoothies kan
je tot 2 kilogram per week
verliezen - en het is kinderspel!
✓ U wilt in korte tijd gezond
afvallen en tegelijkertijd
de-passievrucht

genieten van verfrissende,
lekkere drankjes? ✓ Wilt u de
dagelijkse vitaminebehoefte
van uw lichaam dekken? ✓ U
voelt zich moe en wilt meer
energie en kracht in het
dagelijks leven en op het werk?
✓ U wilt snel, lekker en
eenvoudig smoothie recepten
mengen? ✓ U wilt de zuur-base
balans van uw lichaam in
balans brengen? ✓ U wilt dat
uw lichaam in balans is? ✓ U
wilt fit en goed getraind
blijven? Dan is dit
receptenboek voor heerlijke en
gezonde smoothies precies
goed voor u! Veel plezier met
het uitproberen en genieten!
De olifantenjongen - Ellen
Tijsinger 2012-03-20
Kari woont in Kenia en is vanaf
zijn geboorte door zijn
grootmoeder opgevoed. Als hij
twaalf is en de oogst mislukt,
stuurt zij hem weg. Er is niet
genoeg eten voor twee. Hij
besluit naar de grote stad te
gaan: hij hoopt dat het leven
daar beter is. Niets is minder
waar. Auto's wassen en
zilverpapier verzamelen zijn de
enige mogelijkheden om geld
te verdienen. Kari sluit zich
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aan bij een van de vele
straatbendes en ontdekt dat je
gemakkelijker aan de kost kunt
komen door te stelen en te
roven. Maar ineens wordt het
te gevaarlijk voor hem en zijn
vrienden. Ze kunnen niet meer
veilig op straat slapen. Aan de
rand van de stad bouwen ze in
dicht struikgewas een hutje
van takken en bladeren. Maar
hier zijn andere vijanden.
Groter, sterker en veel
gevaarlijker: olifanten! Tot zijn
verbazing ontdekt Kari dat hij
een bijzondere gave heeft...
Glutenvrij koken - Rinus
Wijnings 2012-11-26
Voor iedereen die een
glutenvrij dieet moet volgen
maar toch lekker wil eten en
voor degenen die met hen meeeten biedt dit boek een ruime
keuze aan gezonde, glutenvrije
recepten.
Object: Nederlandse
literatuur in het buitenland
- Petra Broomans 2007
Vertalingen zijn de enige
mogelijkheid iets te weten te
komen over een andere
nationale literatuur. Een lang
proces van selectie door de
buitenlandse uitgever,
de-passievrucht

recensent of door de vertaler
gaat vooraf aan de keuze welke
boeken voor vertaling in
aanmerking komen.
Verschillende vormen van
onderzoek naar de receptie van
vertaalde literatuur komen aan
bod. Daaruit blijkt dat de
context waarin de vertaalde
literatuur functioneert een rol
speelt en dat het optreden van
bemiddelaars van groot belang
kan zijn.
Dafne likes kookboek - Dafne
Schippers 2017-05-11
Let op: Epub3 fixed lay-out,
niet geschikt voor e-reader.
Dafne LIKES kookboek staat
vol met gezonde recepten,
gemaakt van verse
ingrediënten die snel op tafel
staan en nog razend lekker zijn
ook. Dafne geeft aan wat je het
beste kunt eten voor en na het
sporten. Ook geeft ze tips voor
een aantal supersnelle snacks.
Een belangrijke plek in het
boek wordt bovendien
ingenomen voor feestelijke en
makkelijke menu's voor het
hele gezin, iets wat voor de
atlete zelf van grote waarde is.
De recepten worden aangevuld
met persoonlijke
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achtergrondverhalen waardoor
het boek een mooie inkijk biedt
in haar dagelijks leven.
Inspiratie voor haar recepten
doet Dafne op tijdens haar
sportreizen naar het
buitenland. Op haar
veelgelezen blog 'Dafne Likes'
post ze geregeld - samen met
haar zus Sanne - gezonde,
snelle, simpele en wereldse
recepten.
Van XL naar S - Mieke
Kosters 2015-12-29
Let op: Epub3 fixed lay-out,
niet geschikt voor e-reader.
Mieke Kosters gelooft niet in
diëten, maar in bewust kiezen
voor het (aller)lekkerst en in
slim combineren. Alles mag. Jij
bepaalt! Alle 200 recepten
hebben een maat: van XS tot
XL. Het is aan jou om te
bepalen welke omvang je
maaltijden krijgen. Met enkel
XL's val je niet af, maar van
alleen XS'jes word je rebels.
Dus combineer: neem je een
tompouce (XL), houd het dan 's
avonds bij tomatensoep met
brood (S). Pak regie,
experimenteer en varieer!
De kleur van thee - Hannah
Tunnicliffe 2013-10-16
de-passievrucht

Grace vertrekt met haar man
Pete naar het Chinese
schiereiland Macau. Pete gaat
op in zijn nieuwe werk en
Grace voelt zich alleen. Haar
droom om een gezin te stichten
zal niet in vervulling gaan. Ze
besluit iets gedurfds te doen en
opent Café Lillian. Spoedig
wordt Grace de spil in een
netwerk van vrienden die
allemaal enthousiast zijn over
haar heerlijke zelfgebakken
macarons. Op een dag belandt
haar ooit zo hartstochtelijke
huwelijk op een dieptepunt en
lang verborgen geheimen uit
het verleden steken opnieuw
de kop op.
Aan tafel met de Zoete
Zusjes - Hanneke de Zoete
2022-10-28
Aan tafel met de Zoete Zusjes
is het nieuwe kookboek van
Saar en Janna boordevol
gezonde en lekkere recepten
voor iedere dag. Dit is hét
kookboek voor gezinnen van
nu! Gezond, snel, eenvoudig en
kidsproof: Aan tafel met de
Zoete Zusjes heeft voor iedere
dag een lekker en gezond
recept. De meer dan 30
heerlijke recepten voor
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hoofdgerechten, ontbijt, toetjes
en natuurlijk snacks, zijn
allemaal gebaseerd op
succesrecepten van jonge
ouders. Van zelfgemaakte
loempia’s tot een hippe vlaflip
en van stevige noedelsoep tot
gezonde mac ’n’ cheese: er is
voor ieder wat wils. En als de
kinderen willen helpen in de
keuken: dat kan altijd, want
zelfgemaakt smaakt alles nog
lekkerder! Het kookboek van
de Zoete Zusjes zorgt
gegarandeerd voor blije
gezichten aan tafel.
EdgeZero - Mike Jansen
2018-10-15
De derde editie van EdgeZero
geeft je de mooiste verhalen
die in 2017 zijn gepubliceerd of
hebben meegedaan aan
fantastische verhalenwedstrijden. Een vakkundige jury
van schrijvers, uitgevers,
redacteurs en recensenten
heeft zich voor deze editie over
meer dan 150 verhalen
gebogen en een top 15
geselecteerd van
gerenommeerde auteurs en

de-passievrucht

aanstormend talent. Deze
editie van EdgeZero bevat de
volgende verhalen: Heidelberg,
mon amour door: Jaap
Boekestein & Tais Teng De
vrouw van een halve eeuw
door: Anaïd Haen De beste
bedoelingen door: Wouter van
Gorp Fragmenten door: Sophia
Drenth Rassenhaat in vijf
gangen door: Tijs de Jong Iets
over slapende draken en
wekken door: Sander de Leeuw
Onzekere Anna door: Joost
Uitdehaag Het Gelukkige Land
door: Jack Schlimazlnik
Vaaltgieren door: Tom Thys De
patch door: Frank Roger
Tegenpolen door: Debby
Willems Kielzog door: Maarten
Luikhoven Vergeten getallen in
een ver verleden door: Jorrit de
Klerk Lirander van Windmare,
een Stervende Aarde verhaal
door: Tais Teng Fluxloos door:
Mike Jansen en een voorwoord
door Johan Klein Haneveld
De passievrucht / druk 55 Karel Glastra van Loon
2015-10-01
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