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Eventually, you will unquestionably discover a additional experience and feat by spending more cash. still when? realize you say you will that you
require to get those all needs gone having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will
lead you to comprehend even more just about the globe, experience, some places, in the manner of history, amusement, and a lot more?
It is your utterly own times to pretend reviewing habit. along with guides you could enjoy now is k below.

K-pop crush Jun 04 2022 Als Candice wordt
uitgekozen voor een K-pop training in Korea, is
ze dolblij. Maar de K-pop wereld blijkt hard: ze
moet met andere meiden strijden voor die ene
plek in de band, en regel 1: NIET DATEN! Kpop crush is een bruisende tienerroman voor
iedereen die meer wil weten over K-pop! Voor
lezers vanaf 13 jaar. Candice Parks werkt hard
zoals haar Koreaans-Amerikaanse ouders dat
willen. Bijna niemand weet dat ze gek is op
zingen. Als Candice na de grootste K-pop
auditie ever wordt uitgekozen voor een K-pop
training in Korea, lijkt ze in een droom beland.
Maar de K-pop wereld is ook hard: ze moet met
andere meiden strijden voor die ene plek in de
nieuwe band. En regel nummer 1: NIET
DATEN! Juist dát blijkt onmogelijk wanneer
Candice megaster One J. ontmoet en de aardige
YoungBae.
De buuren-dochter in 't pension, of: dat har'k
man eerder weeten must Oct 28 2021
Herders-kout, over 't verheffen van Haar K:
k

Hoogheden, tot koning en koningin van
Engeland, Schotland, Vrankrijk, en Yrland Apr
09 2020
K. Madhava Menon Aug 02 2019
Madame K Jan 31 2022 In Madame K van
Indisch kind tot Haagse dame deelt Yvonne
Keuls dierbare momenten uit haar bewogen
leven met de lezer. Sommige verwerkte ze
reeds in haar boeken, andere vonden hun
neerslag in haar dagboeken en gaf ze nooit
eerder prijs. In deze autobiografische roman
laat Yvonne Keuls ze chronologisch
plaatsvinden. Ze geeft ze een jaartal mee, zodat
de lezer zich een beeld kan vormen van haar
soms amusante, soms droevige, maar in ieder
geval altijd onstuimige leven..
Die kaatst, moet den bal verwachten, of
Gesprek tusschen I. en K. over de recensie van
de Lykreden, door prof. P. van Hemert
gehouden, op [...] A.A. van der Meersch,
voorkomende in de Vaderl. bibliotheek IVe d.
n{o}. 12, bl. 547 Jun 11 2020
Praatjes door Roomsch-Katholijken gehouden,
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en voor R.-K. door R.-K. opgeschreven May 03
2022
K van Klara 7 - Zielig voor jou! Oct 16 2020
Klara is bijna jarig. Ze wil graag een konijn. Net
zo een als Rose heeft. Maar de vader van Klara
is zijn baan kwijt geraakt. En haar ouders
maken de hele tijd ruzie over geld. Klara vindt
dat ze iets anders dan een huisdier op haar
verlanglijstje moet zetten, een verstandiger
cadeau ... Maar op een dag gebeurt er iets. Iets
ergs! "Zielig voor jou!" is het 7e deel in de serie
over Klara en haar vriendinnen. De boeken
kunnen onafhankelijk van elkaar worden
gelezen. Line Kyed Knudsen (geb. 1971),
debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra
Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte].
In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line
schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft
kinderen les in creatief schrijven.
De nieuwe antimisbruikbepaling. Verslagboek
van het grote antimisbruik-seminar,
georganiseerd door K May 11 2020 Collection
of articles dealing with anti-abuse measures in
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the area of income tax, registration fees,
inheritance tax, and VAT.
K staat voor killer Feb 17 2021 Lorna Kepler
was een eigenwijze, bloedmooie vrouw die het
niet kon weerstaan het gevaar op te zoeken. Is
ze daarom vermoord? Haar mysterieuze dood
leidde tot veel vragen. De politie vermoedde dat
ze was vermoord, maar vonden motief noch
verdachte. Zelfs hóe Lorna was vermoord was
geheimzinnig: toen het werd ontdekt was haar
lichaam zo ontbonden, dat er geen zekerheid
was of ze een natuurlijke dood was gestorven of
niet. De zaak van Lorna bleef onopgelost. De
enige die onstuitbaar bleek was Lorna’s moeder
Janice, bezeten door haar overtuiging dat
iemand onbestraft was gebleven voor de moord
op haar dochter. Tien maanden na haar
dochters dood loopt Janice Kepler binnen bij
Kinsey. In haar zoektocht naar Lorna’s
moordenaar raakt Kinsey Millhone verwikkeld
in de onderwereld van onopgeloste moord,
waar ze een pact met de duivel zal moeten
sluiten om de geesten van de slachtoffers
eindelijk te laten rusten.
K van Klara 1-6 Apr 02 2022 K van Klara 1 Hartsvriendinnen: Klara en Rose zijn
hartsvriendinnen. Ze hebben een
vriendschapsketting en ze gaan allebei als
prinses verkleed naar het feest op de BSO.
Maar wanneer Julie bij hen in de klas komt,
wordt alles anders voor Klara. K van Klara 2 Wil je verkering met mij? Klara is dol op
Benjamin uit haar klas. Ze heeft zelfs een
verjaardagscadeautje voor hem gekocht. Dan
k

krijgt ze een berichtje van hem met de vraag of
ze verkering met hem wil. Klara is door het
dolle heen – totdat haar beide vriendinnen een
berichtje van hem krijgen met dezelfde tekst.
Wil Benjamin hen gewoon plagen? Of wil hij
met drie meisjes tegelijk verkering? K van Klara
3 - Geef me een kus! Klara en haar vriendinnen
spelen samen met de jongens een kusspel op de
BSO. Klara wil Lukas wel kussen. Natuurlijk
niet met de tong zoals Julie. Maar plotseling wil
Grote-Anders ook meedoen en dan vindt Klara
het niet meer leuk ... Dit is het derde boek is de
serie over Klara en haar vriendinnen. K van
Klara 4 - Logeren bij Malou: Rose en Julie gaan
bij Malou logeren. Klara kan niet, omdat ze ziek
is. Ze kan ook niet buiten sleeën in de sneeuw.
En wanneer ze eindelijk beter is, is de sneeuw
gesmolten. Maar mag ze dan nu bij Malou
logeren? K van Klara 5 - Allen voor één: Malou
mag niet in de hut van de jongens komen. Ze
zeggen dat ze stinkt. Klara vindt de jongens
gemeen. Ze vindt het zielig voor Malou. Maar
wanneer Malou Lukas slaat, wordt iedereen
heel boos op Malou. Nu weet Klara plotseling
niet meer wat ze er eigenlijk van vindt. Is het
nog steeds zielig voor Malou? K van Klara 6 Nu is het oorlog! De jongens spelen oorlogje en
Klara wil meedoen. Maar ze heeft Julie beloofd
om kappertje te spelen. Dat is saai. Klara kan
niet stilzitten. Uiteindelijk ontsnapt ze, zodat ze
een wapen kan maken. En dan wordt Julie boos
op haar ... Line Kyed Knudsen (geb. 1971),
debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra
Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte].
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In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line
schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft
kinderen les in creatief schrijven.
Anna K. Oct 08 2022 Anna K. is zeventien jaar
oud en staat aan de top van de Manhattan en
Greenwich society (alhoewel haar paarden en
honden toch op nummer 1 staan). Alexander W.
is haar perfecte, ietwat saaie vriendje, en haar
bedwingende Koreaans-Amerikaanse vader is
haar hele leven al trots op haar geweest. Ze
lijkt het dus allemaal perfect voor elkaar te
hebben. Terwijl haar vrienden het moeilijk
hebben met hun alledaagse tienerlevens, lijkt
Anna er altijd boven te staan. Totdat ze 'graaf'
Alexia Vronsky op Grand Central ontmoet. Hij is
een beruchte playboy die al jaren van
kostschool naar kostschool hopt en alleen voor
zijn eigen plezier lijkt te leven. Op papier is hij
het tegenovergestelde van Anna. Maar vanaf
hun ontmoeting wordt alles anders... Alexia en
Anna voelen zich onvermijdelijk tot elkaar
aangetrokken en Anna moet beslissen hoeveel
van haar leven ze op wil geven om met Alexia
verder te gaan. Maar dan dreigt een
schokkende onthulling hun relatie te vernielen
en Anna wordt gedwongen zich af te vragen of
ze zichzelf überhaupt wel écht kent... Anna K. is
een duizelingwekkend, buitengewoon en
emotioneel geladen hervertelling van Tolstoys
tijdloze Anna Karenina. Maar boven alles is het
een verhaal over de ingrijpende én fantastische
ervaring van een eerste liefde en een eerste
gebroken hart.
'K gedenk de intendentie, die duyvelsche
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inventie [...]. Aug 14 2020
An Interview with William K. Reilly Oct 04 2019
'k Zou zo graag een ketting rijgen Dec 18
2020 Als je werkt met dementerende mensen
sta je voor je gevoel vaak met lege handen. Je
weet best iets van dementie en ouderdom, maar
hoe krijg je contact? De oorspronkelijk auteurs
van 'k Zou zo graag een ketting rijgen bieden
een verrassende en succesvolle vorm van
kringgesprek voor ouderen aan, met speciale
aandacht voormensen met dementie. Geestelijk
verzorgers werkzaam binnen de
Zonnehuisgroep hebben - met medewerking
van anderen - deze methode verder uitgebouwd
en toegesneden op de Nederlandse situatie. Dit
werkboek reikt zinvolle thema's voor zo'n
kringgesprek aan. Naast woorden nemen ook
liederen en een zintuigelijke benadering een
grote plaats in, zodat mensen weer in contact
kunnen komen met elkaar, met zichzelf en met
wat hen ten diepste beweegt. Het aangedragen
materiaal is bedoeld als eerste aanzet en nodigt
uit er op een vrije, eigen manier mee te werken.
Een aanstekelijke methode voor geestelijk
verzorgers, activiteitenbegeleiders en
muziektherapeuten, maar ook in het onderwijs,
voor predikanten, kerkelijk medewerkers,
pastoraal werkers en bezoekvrijwilligers die
kringgesprekken met ouderen organiseren.
Kevin Kirkland (Vancouver) is muziektherapeut
en onderzoekt het effect van muziektherapie in
de zorg voor mensen met dementie. Howard
McIlveen (Vancouver) was geestelijk verzorger.
De Nederlandse uitgave verschijnt onder
k

eindredactie van Marion Boelhouwer, geestelijk
verzorger het Zonnehuis Beekbergen en
Peterjan van der Wal, geestelijk verzorger het
Zonnehuis Vlaardingen.
10-K Transcript Jan 07 2020
V3 & K Slimmer dan de maffia Sep 14 2020
"B.O.J. serie (Boeken Over Jongens)De band V3
repeteert bijna dagelijks in het oude tuinhuisje.
Binnenkort gaan de jongens knallen bij het
buurtfeest! Maar dan zien ze dat er wordt
ingebroken in hun straat. De inbreker is... een
meisje. Daar moeten ze meer van weten!Zo
ontmoeten ze Kris(ta), een heel goede
zangeres. En ook haar opa Aad, de
sleutelkoning. Of is opa Aad koning van iets
heelanders? Hoe dan ook, de keurige straat
waar de jongens wonen, is opeens niet zo
keurig meer. De Maffia lijkt er
binnengedrongen! V3 en Kris komen in actie
om de straat te redden. De hulp van opa Aad
kunnen ze goed gebruiken. V3 = 3 xVet!Ha ha
ha, ze hebben een zangeres nodig!"
Het leven van Sam de K. Nov 16 2020 Sam
de K. wil maar één ding: een normale,
onopvallende puber zijn. En dat lukt niet altijd
even goed als je diabetes hebt en midden in de
les op zoek moet gaan naar de inschietset van
je insulinepomp. Of als je in een zware hypo
tijdens het eerste schoolfeest van het jaar op de
grond belandt. Om nog maar te zwijgen over
zijn immense rugzak, zijn verliefdheden en de
wijze waarop Sam zich net als alle brugklassers
staande moet houden op zijn nieuwe
school.‘Het leven van Sam de K. Brugklasser en
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Diabeet is een heerlijk komisch warm boek over
een jongen om van te houden, die worstelt met
zijn diabetes en zijn pubertijd.
Wereld en wandel van Michael K. Sep 07
2022 In deze roman waarin Coetzee expliciet
over zijn vaderland schrijft, raakt Michael K
verzeild in een oorlog die zijn begrip te boven
gaat. Het is een grimmig meesterwerk, waarin
de onschuld zegeviert. Met Wereld en wandel
van Michael K won Coetzee de prestigieuze
Booker Prize, die hij later ook voor In ongenade
zou ontvangen.
Schrijf Ze! k-set Dec 30 2021 Schrijf Ze!
brengt een uniek leermiddel: magazines voor
3de, 4de, 5de, 6de lj en 1ste gr(B)(T)SO),
waarin leerlingen leren schrijven. In 4 boekjes
met telkens 10 opdrachten worden niet enkel
teksten geschreven, maar wordt ook nagedacht
over 10 verschillende tekstsoorten. De
introductie van elke tekstsoort gebeurt aan de
hand van een voorbeeldtekstje waaruit de
typische kenmerken van de tekstsoort worden
gedistilleerd. Daarna volgen een creatieve
opdracht, ruimte om die opdracht uit te werken
én plaats voor feedback en herwerking. Dat
alles met concrete tips en trucs van de
schrijvers.
Aan de gevallen meisjes van St-k Nov 28 2021
K van Klara 3-4 Jun 23 2021 K van Klara 3 Geef me een kus!: Klara en haar vriendinnen
spelen samen met de jongens een kusspel op de
BSO. Klara wil Lukas wel kussen. Natuurlijk
niet met de tong zoals Julie. Maar plotseling wil
Grote-Anders ook meedoen en dan vindt Klara
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het niet meer leuk ... Dit is het derde boek is de
serie over Klara en haar vriendinnen. K van
Klara 4 - Logeren bij Malou: Rose en Julie gaan
bij Malou logeren. Klara kan niet, omdat ze ziek
is. Ze kan ook niet buiten sleeën in de sneeuw.
En wanneer ze eindelijk beter is, is de sneeuw
gesmolten. Maar mag ze dan nu bij Malou
logeren? Line Kyed Knudsen (geb. 1971),
debuteerde in 2003 met de roman Pigerne fra
Nordsletten [De meisjes van de Noordvlakte].
In 2007 kreeg ze de Gyldendals Pippi prijs. Line
schrijft kinder- en jeugdboeken en ze geeft
kinderen les in creatief schrijven.
K van Klara 5-6 Jul 25 2021 K van Klara 5 Allen voor één: Malou mag niet in de hut van de
jongens komen. Ze zeggen dat ze stinkt. Klara
vindt de jongens gemeen. Ze vindt het zielig
voor Malou. Maar wanneer Malou Lukas slaat,
wordt iedereen heel boos op Malou. Nu weet
Klara plotseling niet meer wat ze er eigenlijk
van vindt. Is het nog steeds zielig voor Malou?
K van Klara 6 - Nu is het oorlog!: De jongens
spelen oorlogje en Klara wil meedoen. Maar ze
heeft Julie beloofd om kappertje te spelen. Dat
is saai. Klara kan niet stilzitten. Uiteindelijk
ontsnapt ze, zodat ze een wapen kan maken. En
dan wordt Julie boos op haar ... Line Kyed
Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met
de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes
van de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de
Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en
jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief
schrijven.
Brieven van K. Jz. Beukma, bevorens
k

landbouwer op de boerderij Castor, in het
kerspel Zuurdijk, gemeente Leens, doch
verhuisd naar de Vereenigde Staten van NoordAmerika in den jare 1835, aan deszelfs
achtergelaten familie in de provincie Groningen
Feb 06 2020
K van Klara 1-2 May 23 2021 K van Klara 1 Hartsvriendinnen: Klara en Rose zijn
hartsvriendinnen. Ze hebben een
vriendschapsketting en ze gaan allebei als
prinses verkleed naar het feest op de BSO.
Maar wanneer Julie bij hen in de klas komt,
wordt alles anders voor Klara. K van Klara 2 Wil je verkering met mij?: Klara is dol op
Benjamin uit haar klas. Ze heeft zelfs een
verjaardagscadeautje voor hem gekocht. Dan
krijgt ze een berichtje van hem met de vraag of
ze verkering met hem wil. Klara is door het
dolle heen – totdat haar beide vriendinnen een
berichtje van hem krijgen met dezelfde tekst.
Wil Benjamin hen gewoon plagen? Of wil hij
met drie meisjes tegelijk verkering? Line Kyed
Knudsen (geb. 1971), debuteerde in 2003 met
de roman Pigerne fra Nordsletten [De meisjes
van de Noordvlakte]. In 2007 kreeg ze de
Gyldendals Pippi prijs. Line schrijft kinder- en
jeugdboeken en ze geeft kinderen les in creatief
schrijven.
H: K: Poots mengeldichten Aug 26 2021
Al de dichtwerken van K. Ledeganck Aug 06
2022
Sporen van Uschi K. Apr 21 2021 Ad van den
Dool – Sporen van Uschi K. In Sporen van Uschi
K. reconstrueert Ad van den Dool de tragische
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omstandigheden van een jonge,
heroïneverslaafde vrouw, wier leven zich
afspeelde tegen het grootstedelijke decor van
Dortmund, Amsterdam en Rotterdam.
Rotterdam-Zuid, juni 1991. In een woning aan
de Mijnsherenlaan klinkt een schot. Enkele
dagen later wordt het lichaam van een man
gevonden. Gaat het om moord of zelfmoord? In
het politiedossier duikt de naam op van Uschi
K., een tweeëndertigjarige heroïneverslaafde
van Duitse afkomst, die tippelt in de Maasstad
en is getrouwd met het slachtoffer. Van het
verloederde Brückstraße-Viertel, via stegen op
de Wallen naar de rauwe tippelzone aan de G.J.
de Jonghweg volgt van den Dool haar verhaal,
die een leven beschrijven dat wordt
gedomineerd door verslaving, prostitutie, AIDS,
mishandeling, verkrachting en moord. Maar het
gaat ook over de teloorgang van familiebanden,
vriendschappen en liefdes. Stukje bij beetje legt
hij de puzzelstukjes van haar trieste leven op
hun plek. Tegelijk schetst hij een tijdsbeeld van
de heroïne- en aidsepidemie van de jaren
tachtig en negentig in Amsterdam en
Rotterdam en de manier waarop medische zorg
rond deze problematiek vorm krijgen.
Botox op K street Mar 21 2021 Mensen raden
het je af naar de andere kant van de stad te
gaan, of adviseren tenminste een zwart persoon
mee te nemen. Al na een jaar in Washington is
de rimpelloze blankheid van mijn eigen straat
me zo gewoon geworden, dat het in Benning
Terrace lijkt alsof ik met iedere stap mijn
nieuwe lafheid van me af moet schudden.
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Washington is bekend als de stad van de macht,
van politici, diplomaten en juristen. Als
Margriet Oostveen er gaat wonen, laat ze het
Amerikaans Congres en de ambassades links
liggen. Zij zoekt naar personen en
gebeurtenissen die misschien te klein zijn voor
de internationale pers, maar je meer over
Amerika kunnen leren dan het wereldnieuws.
Bezoek de uitzinnige begrafenis van een
gangster. Leer het rijkekindsyndroom begrijpen
van een blanke jongen die niet wil eten. En de
zelfhaat van zwarte kinderen. Ga op visite bij
zwarte miljonairs in hun gated community. Zie
hoe de Walt Disney Company orde op zaken
stelt in een legerhospitaal. Luister naar de
heimwee van een ondervrager uit de Iraakse
Abu Graib-gevangenis. Bezoek alle uithoeken
van de stad waarover je zo zelden iets hoorde.
Stel vast dat huidskleur overal een factor van
belang is, tot op de visafdeling van de
supermarkt. En zie, tegen het decor van de
opkomst van een zwarte presidentskandidaat,
Amerika eens met nieuwe ogen. '
De zingende K. zig in zyne Verdrukking
diverteerende met diversche Zangstukjes,
etc Nov 09 2022
The K0K̄0 System Dec 06 2019
Dossier K Jul 05 2022 Imre Kertész geldt als
een van de grootste schrijvers en denkers sinds
de Tweede Wereldoorlog. Zijn werk is niet
alleen in literair opzicht maar ook
maatschappelijk en historisch van zeer groot
belang. In Dossier K. komt via een openhartig
vraaggesprek een beeld naar voren van Kertész
k

en de wereld om hem heen. Hij spreekt over de
grenzen tussen feit en fictie die hij in zijn werk
verkent. Dossier K. is een persoonlijke
getuigenis van het leven in het vooroorlogse
Hongarije, van de impact van het nationaalsocialisme, en de stalinistische schijnprocessen
en van de opstand die Kertész tijdens de Koude
Oorlog tegen de dictatuur voerde. Bovenal is
Dossier K. een onmisbare aanvulling op een
uniek oeuvre.
Open brief aan den Heer Mr. K. Wagtho,
betrekkelijk zijne verdediging van het onlangs
ontworpen polder-reglement van Zeeland Mar
09 2020
"K gedenk de Intendente ..." Jan 19 2021
K van killer Mar 01 2022 Het leven van Janice
Kepler verandert in een regelrechte
nachtmerrie. Het levenloze lichaam van haar
dochter Lorna wordt in het bos gevonden en is
al zo ver ontbonden dat ze de oorzaak van haar
dood niet meer kunnen vaststellen. Was het een
ongeluk? Zelfmoord? Of toch moord? Met deze
prangende onzekerheid moet Janice nog iedere
dag leven. Maar ze is ervan overtuigd dat
iemand haar heeft vermoord en de gedachte
dat deze persoon nog vrij rondloopt, kan ze niet
langer aan. Privédetective Kinsey Millhone
begint een onderzoek naar de dood van Lorna
om haar moeder de rust te geven die ze
verdient. Wat is er met haar gebeurd? Heeft
Lorna's eigenzinnige karakter haar in de
problemen gebracht? ‘K van killer’ is het elfde
boek in de populaire Alfabetreeks van New
York Times-bestsellerauteur Sue Grafton, met
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de eigenwijze Kinsey Millhone in de hoofdrol.
"Grafton exhibits a sharp ear for dialogue and a
quarter-horse pace. Her characters are as real
as any this side of Elmore Leonard. 'K' is for
Killer offers further proof of Grafton's growth
as a writer. This is one mystery series that
gains strength with each passing letter."
—Lorenzo Carcaterm, People Magazine "Unlike
many detective series, Grafton's seems only to
get better each time out. How comforting that
she's got fifteen letters left to play with."
—Gene Lyons, Entertainment Weekly 'K' is for
Killer is the most ambitious and perhaps the
best yet of these popular 'alphabetical
mysteries'...A book that takes this fine series to
a new level of seriousness and
accomplishment." —Tom Nolan, Wall Street
Journal Sue Grafton (1940 - 2017) was een
beroemde Amerikaanse detectiveschrijfster.
Haar populaire Alfabetreeks, die in 1982 begon
met ‘A van alibi’, werd wereldwijd een hit. Het
was ten tijde van de eerste publicatie bijzonder
dat een vrouwelijke detective de hoofdrol had.
In de reeks volgt Graftons miljoenenpubliek
privédetective Kinsey Millhone die moordzaken
probeert op te lossen. Vlak voor haar overlijden
in 2017 kwam de laatste misdaadroman in de
reeks uit: ‘Y staat voor...’, waarmee Graftons
moordalfabet eindigt met de letter Y. De New
York Times-bestsellerauteur heeft het
hoofdpersonage Kinsey op haar eigen alter ego
gebaseerd, een versie van zichzelf als ze niet
jong was getrouwd en geen kinderen had
gehad. Haar boeken zijn in 29 landen
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uitgegeven. Bovendien won de schrijfster, naast
vele andere prijzen, de Anthony Best Novel
Award maar liefst drie keer.
Die kaatst, moet den bal verwachten, of
gesprek tusschen I. en K. over de recensie
van de Lykreden, door prof. P. van Hemert

k

gehouden, op ... A. A. van der Meersch, ...
Jul 13 2020
Project K-Steer Jul 01 2019
Aan de gevallen meisjes van St-k
[Steenbeek]: kristelijke rijmen van jammer
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en bemoediging, namens eene verbijsterde,
maar terechtgebrachte romancière Sep 26
2021
Jerome K. Jerome Sep 02 2019
School on Algebraic K-theory and Its
Applications Nov 04 2019
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