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Groundbreaking Food Gardens
De Bedrijfspluimveehouder
De Pluimveehouderij
Repertorium op Brinkman's Catalogus
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.

De Nederlandse pluimveehouderij
Groot woordenboek hedendaags Nederlands
Juliana & Bernhard
Kunkush
Build a stylishly modern home for your poultry. Backyard chickens meet
contemporary design in this inventive compilation from authors Matthew Wolpe
and Kevin McElroy. Reinventing the Chicken Coop presents 14 complete building
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plans for chicken houses that range from the purely functional to outrageously
fabulous, with designs that include water-capturing roofs, built-in composting
systems, and modernist architectural details.

Ons nutpluimvee
Verslag over de Landbouw in Nederland
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken
Reinventing the Chicken Coop
Geillustreerde pluimvee-bibliotheek
Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften
Het houden
Algemeen-Nederlands driemaandelijks kultureel tijdschrift uitgegeven door de
Stichting Ons Erfdeel v.z.w.

Onze huisdieren
Onze bedrijfspluimveehouderij
Bedrijfsontwikkeling
Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken, en verder in
den boekhandel voorkomende artikelen
Hens Magazine
Uses Common Core narrative nonfiction approach to tell the true story of a cat that
becomes separated from his family when they flee Iraq for refuge in Europe. Their
reunion will bring tears to the coldest heart.

Pluimvee
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Europa komt
Djataju : verhalen uit Indonesië
Tijdschrift over planteziekten
Netherlands Journal of Plant Pathology
Ons erfdeel
Het Indische kippenboek
Covering everything from feeding, housing, and collecting eggs to quirky behaviors
and humane treatment, Caughey’s engaging advice helps children understand the
best ways to care for their chickens. Spark enthusiasm with creative activities like
chicken forts and a veggie piñata for the flock, and feed more than the imagination
with egg-centric dishes like Mexican egg pizza.

Rationeele veevoeding
Netherlands journal of veterinary science
Follow your zany muse and get creative with your vegetable garden. Niki Jabbour
brings you 73 novel and inspiring food garden designs that include a cocktail
garden featuring all the ingredients for your favorite drinks, a spicy retreat
comprising 24 varieties of chile peppers, and a garden that’s devoted to supplying
year-round salad greens. Created by celebrated gardeners, each unique design is
accompanied by both plant lists and charming anecdotes. This fully illustrated
collection glitters with off-beat personality and quirkiness.

Verslag over de landbouw in Nederland
Beknopte informatie voor de burger over de eenwording van Europa in 1992.

Houden van kippen
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van
de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).

Nationaal congres voor practische neerhofdierenteelt onder de
hooge bescherming van het Ministerie van landbouw,
Antwerpen, 7 en 8 Oogst 1920
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Aan de hand van niet eerder geconsulteerde bronnen uit het Koninklijk Huisarchief
worden van binnenuit de eerste twee decennia uit het huwelijk van koningin
Juliana en prins Bernhard beschreven, inclusief de Greet Hofmansaffaire.

De hoenderwereld
De Aarde en haar volken
Algemeen agrarisch archief
Koloniale studiën
Elseviers magazine
Landbouwdocumentatie
A Kid's Guide to Keeping Chickens
Verslag der handelingen der Staten-Generaal
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ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION
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