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Bouw Je Eigen Badkamer
Het model van een alleenstaande eigendomswoning met een tuin, een oprit en een garage, heeft de voorbije decennia in België, maar ook in tal van andere westerse landen, het woonpad
van miljoenen mensen beïnvloed. Het model bleek bijzonder succesvol. Het was haalbaar voor een groeiende groep en de alternatieven waren veel minder aantrekkelijk. De neerslag van al
die individuele woonprojecten bracht een ruimte tot stand die aangeduid kan worden als ‘suburbia’. Suburbia is echter meer dan een door suburbanisatie tot stand gekomen tussenruimte die
stad en platteland met elkaar verbindt. Suburbia is een verbeelde en gecontesteerde werkelijkheid met politieke implicaties. Ook in Vlaanderen zijn de meningen over suburbia verdeeld. Het is
het ideale wonen voor een eerste groep, een symbool van maatschappelijke vooruitgang voor een tweede, typisch Vlaams voor een derde, een woonhel en een teken van hersendodend
conformisme voor een volgende. Suburbia is dus geen neutrale ruimte. Het zit volgepropt met betekenissen, verwachtingen en teleurstellingen. Individuele gezinnen op zoek naar een woning
laten zich leiden door een bepaalde steekproef daaruit. Planners en beleidsmakers door een andere. Maar terwijl het suburbane woonmodel de voorbije decennia steeds is blijven bestaan,
tekent het zich momenteel af tegen een volledig andere maatschappelijke en ruimtelijke context dan op het moment waarop het voor de eerste maal brede lagen van de bevolking
‘betoverde’. De welvaartsstaat herstructureert. De stad is ondertussen opnieuw aantrekkelijker geworden. Maar hoe komt het dat het ideaal van suburbaan wonen zo krachtig was? En hoe
sterk zal dat ideaal nog doorwerken in de toekomst? De individuele woonpaden die dit boek bekijkt, laten zien hoe woonpaden in de afgelopen vijftig jaar tot stand kwamen. Welke afwegingen
werden er gemaakt? Welke idealen waren doorslaggevend? Ze geven inzicht in de mate waarin bepaalde woonidealen, praktijken en vaste overtuigingen doorwerken in de tijd. Hoe worden
die aangepast, gekneed en doorgegeven van generatie op generatie? Een analyse van woonpaden vertelt tegelijk ook iets over de toekomst. En over de maakbaarheid ervan.
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.
Caro lijkt alles te hebben; geld, aanzien, een schitterend landhuis en een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Ze zoekt steeds vaker de
rust van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten: een plek van adembenemende woeste schoonheid, waar de natuur onaangetast is en waar wilde paarden zwerven. Hun vrijheid
en kracht heet Caro altijd betoverd. Ze is dan ook diep geschokt wanneer blijkt dat haar echtgenoot of haar eiland moet ontwikkelen of failliet zal gaan. Caro moet besluiten wat voor haar het
belangrijkst is. Al vechtend ontdekt ze een innerlijke kracht die haar met nieuwe ogen nar haar leven, haar huwelijk en naar zichzelf doet kijken.
Tekstuitgave 2008 biedt een selectie van regelingen op het terrein van het gezondheidsrecht. De belangrijkste teksten zijn achter elkaar doorlopend te raadplegen, waardoor het een handig
hulpmiddel in de dagelijkse praktijk is. De uitvoeringsregelingen zijn integraal weergegeven en niet voorzien van commentaar of jurisprudentie.

Jelaya speelt zich af midden in de Surinaamse gemeenschap, op de straten en erven van Paramaribo. De lezer ziet de voormalige kolonie door de ogen van twee Surinamers,
met de recente geschiedenis van het land op de achtergrond. Stan Simons piekert er niet over om naar Nederland te gaan, hoe moeilijk de militairen het hem ook maken.
Strijdvaardig hosselt Stan zich door het leven. Zijn voormalige klasgenoot Dew Nanpersad kan evenmin zonder zijn geboorteland, merkt hij tijdens een verblijf in Nederland.
Eenmaal terug in Suriname is Dew vastberaden het land vooruit te brengen in schoonheid en ambitie. Beiden raken nauw betrokken bij de slepende rechtszaak rond de
Decembermoorden. Daarnaast koesteren de mannen allebei een onmogelijke liefde voor de knappe en intelligente Jelaya. Samwel schetst een warm en authentiek beeld van
verschillende periodes tussen 1973 en nu, en biedt een even helder als dramatisch inzicht in de dilemma s van Suriname. Over Suriname in het hart: `Het boek leest als Kuifje in
Suriname. Met een aanstekelijk enthousiasme neemt Samwel zijn lezers op sleeptouw. [...] Zijn boek is geen droge reisgids, maar een sociologische veldstudie van een halve
Surinamer die nieuwsgierig blijft. Elsevier
ONTDEK elk deel van Thailand en maak daarbij gebruik van de heldere plattegronden en kaartjes. BEPAAL wat je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie foto's.
LEES de deskundige achtergrondinformatie, van de bergstammen van Noord- Thailand tot de koninklijke paleizen van Bangkok. VERTROUW op onze selectie van de beste
plekken om te overnachten en te eten.
Hoe je Fuck You Money creëert en laat groeien. Voor jouw spaardoel, bucketlist, sabbatical, mini-pensioen en FIRE (Financially Independent Retire Early). Zodat jij het roer in
handen hebt, jij de richting bepaalt, jij keuzes maakt. Een inspirerend boek, een praktische aanpak en een bruikbare gids hoe je door slimmere keuzes en kleine aanpassingen in
je levensstijl Fuck You Money kan creëren. Zodat je genoeg geld apart hebt gezet om 'Fuck You' te kunnen zeggen tegen iedereen die jou beperkt in het maken van je eigen
keuzes. Zodat je niet altijd of nooit meer hoeft te werken, kunt doen wat jij echt graag wilt en er het geld voor hebt, op het moment dat jij dit wilt. Begin direct met jouw reis van
Fuck You Money tot FIRE. In dit boek leert de auteur je naar gedrag kijken, je eigen geldgedrag, hoe je omgaat met geld, waarom het lastig is je geld-gedrag te veranderen en
hoe het wél lukt. Ontdek hoe jij een ‘Slimmer, Beter, Goedkoper’ levensstijl kunt ontwerpen, hoe je geld kunt verdienen, hoe je niet alles uit hoeft te geven en hoe je je geld laat
groeien door eenvoudig, slim en goedkoop te beleggen.
Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven. Inzicht in deze keuzeprocessen en aandacht voor de invloed van de overheid, energiebedrijven en woningbouwverenigingen,
maar ook van kookleraressen, de Vrouwen Electriciteits Vereniging en andere vrouwenorganisaties.
Het door land omsloten Laos is een stuk minder bekend dan zijn buurlanden, maar is een van de bekoorlijkste bestemmingen in Zuidoost-Azië. Tijdens de twee Indochinese oorlogen (de Vietnamoorlogen)
zat het tussen twee vuren en doordat het lang was afgesloten van de rest van de wereld, heeft het een nog ouderwetse charme. De ontspannen en, zelfs naar Aziatische normen, zeer vriendelijke bevolking
is beslist een hoogtepunt van je bezoek.
'Vannacht droomde ik dat ik weer naar Manderley ging.' De openingszin van de roman Rebecca van Daphne du Maurier heeft generaties lezers doen wegdromen. Van Du Mauriers romans gingen miljoenen
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exemplaren over de toonbank, haar werk werd in veertig landen vertaald en Jamaica Inn en The Birds werden succesvol verfilmd door Alfred Hitchcock. Wat is er bekend over Daphne du Maurier, over de
hartstochtelijke ambities van deze schrijfster, haar nauwe band met Frankrijk en de verwevenheid van haar werk en leven? Manderley voor altijd leest als een meeslepende roman en biedt een fascinerend
portret van een vrouw wier leven net zo mysterieus was als het werk dat zij schreef, vol psychologische spanning.
Dit lexicon verklaart alle belangrijke begrippen uit het vastgoed en bouw en bestrijkt zowel het technische als administratieve, juridische en financiële vlak. Het werk verklaart veel voorkomende en minder
frequent voorkomende vaktermen m.b.t. vastgoed, bouw, renovatie, nieuwbouw, bestaande en historische bouw(onder)delen. Voor het praktisch nut zijn deze items aangevuld met technische illustraties,
modelcontracten, bouw- & onderhoudtips, nuttige websites. Dit maakt van het werk een onmisbaar werkinstrument voor astgoedmakelaars, vastgoedexperten, syndici, vastgoedpromotoren, landmeters,
aannemers, bouwpromotoren, architecten, ingenieurs, energiedeskundigen, veiligheidscoördinatoren, werfleiders stedenbouwkundige ambtenaren bij de gemeenten, maar ook notarissen en advocaten
Overzicht van de belangrijkste regelingen op het terrein van de Nederlandse gezondheidszorg.
Een brede, op de praktijk toegesneden analyse van recente verschijnselen als de ervaringseconomie, culturele diversiteit, veranderende gezinsverhoudingen, nieuwe onderwijsvormen en het belang van de
publieke ruimte daarin.
Historische artikelen over de cultuur in Vlaanderen in de jaren vijftig.
De villa’s en landhuizen van het welgestelde deel van Nederland zijn lang wat mager aan bod gekomen in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Het boek Landhuizen en villa’s in Nederland tussen
1840 en 1916 biedt vanuit de ontwikkeling van de plattegronden een nieuwe aanvulling. Waarom zijn de plattegronden zoals ze zijn? Waarom veranderen ze en wat is de rol van plattegronden in het sociaalmaatschappelijke leven van de villabewonende elite? Vanuit de grote landhuizen en villa’s die vooral bestemd waren voor zomerbewoning door de elite wordt in de loop van het laatste kwart van de
negentiende eeuw een nieuwe ontwikkeling ingezet in Nederland. Een ontwikkeling die in Engeland al vroeg in de negentiende eeuw plaats had gevonden. Villa’s en landhuizen blijken steeds meer het
domein voor de betere middenklasse te worden. Deze nieuwe bewoners kunnen permanent buiten de steden gaan wonen door de ontwikkeling van het spoorwegnet met snelle en betrouwbare verbindingen
en de snel stijgende welvaart. De nieuwe villaparken die na 1870 en vooral na 1895 door exploitatiemaatschappijen ontwikkeld worden bieden deze nieuwe doelgroep een plaats waar het goed toeven is
onder maatschappelijk gelijken. Landhuizen en villa’s in Nederland gaat in op de sociale en economische aspecten van het wonen buiten de stad, op de relatie met de Britse traditie van country houses, de
invloed van de verschillende tijdschriften voor architectuur, en de bouwkundige ontwikkeling van de indeling van de verschillende interne vertrekken. Landhuizen en villa’s in Nederland tussen 1840 en 1916
is een rijk geïllustreerd boek met meer dan 250 foto’s van gevels, interieurs en plattegronden. Het is verder voorzien van uitgebreide literatuurlijst en register.
Twee stellen die beide met autopech zijn gestrand en in een afgelegen huis hun onderkomen hebben gezocht, krijgen te maken met een mysterieuze moordenaar.

Owen is de georganiseerde broer, de man van de planning van het aannemersbedrijf. Hij is getrouwd met zijn mobiel, zijn checklist is altijd in de buurt, en hij laat absoluut níéts aan het toeval
over. De onverwachte ontdekking dat zijn gevoelens voor Avery MacTavish - die hij al jaren kent - plotseling veel verder gaan dan vriendschap, brengt hem dan ook flink van zijn stuk. Ook al
omdat het verleden Avery geleerd heeft alles te wantrouwen wat op liefde lijkt. Opeens ziet hij zich geconfronteerd met een probleem dat geen logica kent en dus ook niet zomaar op te lossen
valt. Misschien met een beetje hulp van de Inn BoonsBoro?
Wetgeving Gezondheidszorg 2009Maklu
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