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If you ally infatuation such a referred Adult Development And Ageing 2009 Dap Louw Anet book that will allow you worth, get
the utterly best seller from us currently from several preferred authors. If you want to comical books, lots of novels, tale, jokes,
and more fictions collections are afterward launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections Adult Development And Ageing 2009 Dap Louw Anet that we will no
question offer. It is not going on for the costs. Its roughly what you craving currently. This Adult Development And Ageing 2009
Dap Louw Anet, as one of the most functional sellers here will unconditionally be in the midst of the best options to review.

Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van
Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6
april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de
bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het
sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in
de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met
Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin
Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de
basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela
gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij
schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken
gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van
harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten
volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die
langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
Adult Development and Ageing Dap Louw 2020-12-20 Adult development – a life span that could easily be four to five times
longer than that of childhood – is an important discipline in its own right. As life expectancy is increasing more rapidly than at
any other time in human history, scientific knowledge about adult development and especially ageing will become even more
crucial. Some younger students may wonder whether learning about adult development is relevant for them. It definitely is. First,
adult development is about the ‘future you’. It is about the remarkable journey most of you have already entered and the
fascinating life journey that lies ahead of you. Second, the information in the book should help you to understand all other adults
better, including those close to you such as your parents, grandparents, and other older family members. Therefore, we believe
that you will not only enjoy studying this book, but also find it enriching. • The target audience of this book is primarily
undergraduate students in psychology, education, social work, psychiatry, and related disciplines. However, the nature and extent
of Adult Development and Ageing also makes the text suitable for use at postgraduate level (especially where this field was not a
focus area in the undergraduate course). Furthermore, the book contains valuable information that will be useful to anyone who
has an interest in adult development. • There is a special focus to ageing as an integral part of human development. This special
focus on ageing is also the main reason for including it in the title of this book. • The book focuses on the unique South African
situation, therefore, local research data and South African examples are included in the book where possible.
Het soldatenleven zat ons in het bloed / druk 1 Perry Pierik 2015-03-12 In de jaren negentig van de vorige eeuw reizen twee
jonge historici af naar Boedapest. Maar in Beieren slaat het noodlot toe, de accu begeeft het. Als de auto tot stilstand komt
bevinden zij zich in Bad Reichenhall, woonplaats van Karl Ullrich, een van de bekendste commandanten van de beruchte WaffenSS divisies ‘Totenkopf’ en ‘Wiking’. Een niet geplande ontmoeting mondt uit in een meerdaags interview, hetgeen een unieke inkijk
geeft in het bijzondere leven van deze officier. Hij vertelt zo openhartig over het verleden dat het geheel aandoet als een
bekentenis.
Archieven van de Friese stadhouders A. P. van Nienes 2002
Begrijp de Pijn David S. Butler 2012
Archiprix 2010: The Best Dutch Graduation Projects Henk van der Veen 2013-04-30 Every year, Dutch institutions teaching
architecture, urban design and landscape architecture select their best final-year projects. The crop is unfailingly rich and varied,
and reflects the ambition of a new generation of designers ready to take on every imaginable design task that comes their way.
"Archiprix 2010" introduces the latest wave of fledgling design talent.

De vierde musketier Theo van den Heuvel 2012-09-03 Een echte man zijn, zoals God dat bedoeld heeft: een uitdaging die niet
iedereen durft aan te gaan. De musketiers waren de elitetroepen van de koning. Eén voor allen; allen voor één. De vierde
musketier traint mannen om te leven voor hun Koning. Zijn Koninkrijk heeft echte mannen nodig, toegewijd, en sterk en zwak
waar nodig.
Anatomische Atlas A. M. Gilroy 2014-07-16 Deze Anatomische atlas, tweede editie is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen
die de anatomie bestudeert. Deze atlas met meer dan 2.400 fullcolour afbeeldingen leidt u stap-voor-stap door elk gebied van het
lichaam, zodat u het vakgebied van de anatomie tot in de kleinste details leert kennen. Aan ieder exemplaar van deze Anatomische
atlas is een unieke inlogcode toegekend die gratis en onbeperkt toegang geeft tot de website AnatomischeAtlas.nl met ruim 1800
fullcolor afbeeldingen uit het boek. Belangrijkste kenmerken * Schitterende fullcolour afbeeldingen met duidelijke benamingen en
bijschriften. *Nog meer klinische verwijzingen die studenten helpen de link tussen anatomie en geneeskunde te leggen. *Alle
lichaamsgebieden komen in een intuïtieve indeling aan bod om het studeren gemakkelijker te maken. Eerst de skeletstructuur,
vervolgens komen de spieren, organen, vaten en zenuwen aan bod, en uiteindelijk wordt het betreffende gebied samengevat in
'topografische' afbeeldingen. *De belangrijkste anatomische informatie is samengevat in meer dan 170 overzichtelijke tabellen die
het studeren gemakkelijker maken. *Innovatieve, gebruiksvriendelijke indeling waarbij elk onderwerp overzichtelijk op twee naast
elkaar gelegen pagina's wordt behandeld. *Onderwerpen over oppervlakteanatomie verwijzen nu niet alleen naar oriëntatiepunten
en palpabele structuren, maar ook naar gebieden en referentielijnen of -vlakken, ter voorbereiding op de praktijkexamens. *De
secties 'Feiten over spieren' zijn ideaal voor studie- en naslagdoeleinden en geven een overzicht van de oorsprong, aanhechting,
innervatie en functies van spieren. *De topografisch-anatomische overzichten aan het einde van elk onderdeel maken de lezer
vertrouwd met de 2D-weergave van anatomische gebieden. *Toegang tot de website www.anatomischeatlas.nl, met meer dan
1800 afbeeldingen uit het boek om met en zonder inschriften te oefenen. Anatomische atlas is de eerste keus van studenten "Dit is
de beste anatomische atlas ooit. Echt heel veel afbeeldingen, heel duidelijk, heel realistisch ... de structuren zijn logisch
onderverdeeld en worden van alle kanten belicht ... met klinische verbanden en overzichten van innervaties en functies. Alles zit
erin. Gewoon kopen. OK, nu gauw verder met studeren... " "Ik vind dit boek echt het allerbeste. Dat komt door de afbeeldingen: de
illustrator heeft de perfecte balans gevonden tussen detail en duidelijkheid. Sommige van deze afbeeldingen moet je zien om het te
geloven ... de klinische kaders zijn geweldig, ze voegen een extra dimensie toe aan de informatie, waardoor deze gemakkelijker te
onthouden is. En dat is het belangrijkste, dat alles gemakkelijker te onthouden is." "Indrukwekkend ... uitzonderlijk effectief." Journal of the American Medical Association De anatomische atlas is bestemd voor studenten en docenten geneeskunde,
fysiotherapie, bewegingswetenschappen, artsen en fysiotherapeuten.
Lezen, weten en niet vergeten Mark Tigchelaar 2015-09-02 Informatie sneller en makkelijker opnemen, verwerken en onthouden
- nu in lettertype Dyslexie! Mark Tigchelaar kreeg kort voordat hij cognitieve psychologie ging studeren te horen dat hij zwaar
dyslectisch is. Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in hoe mensen meer uit hun hersenen kunnen halen. Mark is
breinexpert en heeft al meer dan 70.000 mensen mogen opleiden in de technieken om meer uit het brein te halen. 93% van de
mensen is snel afgeleid tijdens het lezen 84% kan de volgende dag de informatie niet meer reproduceren 72% scant alleen maar
informatie, omdat ze te langzaam lezen om alles te lezen Mark Tigchelaar leert ons het volgende: Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg
je ervoor dat het makkelijker wordt om informatie te verwerken, zonder dat dit ten koste gaat van het tekstbegrip? Hoe kun je
grote hoeveelheden informatie sneller lezen en onthouden? Hoe blijf je geconcentreerd in een drukke omgeving? In Lezen, weten
en niet vergeten beschrijft Mark een baanbrekende methode om dit voor elkaar te krijgen. De methode bestaat uit acht principes
gebaseerd op revolutionair wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze hersenen. Door de praktische aanpak is het
geschikt voor iedereen die te maken heeft met veel informatie.
Raumplan versus Plan Libre Max Risselada 1987
Sinds het zwijgen begon Jesse Ball 2015-10-23 In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse
dorp. De politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord
en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt
voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie
tot het uiterste rekt. 'Sinds het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven tafel krijgt,
des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even
vindingrijke als toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair universum.
Die Ontwikkeling van die kind en die adolessent Dap Louw 2020-01-01 The development of children is one of the most
fascinating wonders of life. From the moment conception takes place until the end of adolescence when the person enters the adult
world, the developmental road is characterised by numerous miracles and mysteries. In this book, the authors are sharing their
training and experience in the field of child psychology, not only as a clinical and counselling psychologist respectively, but also as
the proud parents of two children, a grandson and a granddaughter. The target audience of this book is primarily undergraduate
students in psychology, education, social work, psychiatry and related disciplines. The nature and extent of Child and Adolescent
Development, however, also makes it suitable for use on the postgraduate level (especially where this field was not a focus area in
the undergraduate course). Furthermore, the book contains valuable information which will be of interest to anyone who has an

interest in child and adolescent development. Child psychology tells you more about your own and your children’s development. In
the process, you also acquire a better understanding of other people. However, to be interesting only does not justify the existence
of a science. Therefore, it is important to know what the scientific contribution of child psychology is; that is, why we study and
research this interesting field. The goals of child psychology are in line with the goals of general psychology: • To describe the
changes typically occurring from conception to about 18 years of age. For example: How does the unborn child develop in his or
her mother’s womb? How do 2-, 7-, 12- and 16-year-olds differ? How does sexuality develop during puberty and adolescence? •
To explain what causes these developmental changes. Which factors could influence the prenatal development of the baby? Which
factors could influence a delay in a child’s language or cognitive development? How does peer pressure and bullying affect a
child’s self-image? • To predict, based on past and present characteristics, what behaviour the child will manifest at a later stage
in his or her life. For example: What is the effect of alcohol and smoking on the unborn child? If a baby starts walking at an
early age, does it mean that he or she is likely to become a good athlete? Will the aggressive infant turn into an aggressive
teenager? Will the curious child develop into a scientist?
Wolf Mo Hayder 2021-02-02 In Wolf, het zevende deel van Mo Hayders Jack Caffery reeks, komen meerdere misdaden uit het
verleden weer bovendrijven. Een daarvan is de verdwijning van Jack’s broertje, lang geleden... Als een vagebond een hond vindt
op wiens halsband in grote letters ‘HELP ONS’ staat geschreven, weet hij zeker dat er iets sinisters aan de hand is. Hij belt
inspecteur Jack Caffery. Hoewel die eerst nogal terughoudend is, besluit Jack toch te helpen wanneer de vagebond hem informatie
belooft over de verdwijning van zijn broertje, vele jaren geleden. Ondertussen vecht een rijke familie, de Anchor-Ferrers, voor
hun leven. Twee mannen zijn hun huis binnengedrongen en houden de familie gevangen. Naarmate de nacht vordert worden hun
bevelen steeds meer vernederend en extreem, en blijkt dat het hier om meer dan alleen geld gaat: het is een persoonlijke
afrekening...
Het Roelandslied : tekst en vertaling H. Adema 1992 Heldendicht van Franse origine, daterend uit de 11e eeuw.
Doorleefde menselijkheid Hans Küng 2015-03-18 ‘Doorleefde menselijkheid’ van de Zwitserse theoloog Hans Küng is het derde
en het laatste deel van zijn autobiografie. ‘Doorleefde menselijkheid’ bestrijkt het deel van Küngs leven vanaf 1980, toen de
katholieke kerk hem zijn leerbevoegdheid ontnam. Küngs ontslag door de Rooms Katholieke kerk maakte hem allesbehalve
monddood. Hans Küng ontmoette de grote der aarde als Henry Kissinger, Tony Blair, Desmond Tutu en Angela Merkel. Hij zette
het project Weltethos (Wereldethos) op ter bevordering van de interreligieuze dialoog en de wereldvrede. Hans Küng gaat in dit
deel van zijn autobiografie ook in op grote vragen als: Was het ’t waard? Hoe zal ik sterven? En wat komt daarna?
After-Sprawl 2002
Lieve dochter Elizabeth Little 2015-02-24 Janie heeft alles aan haar moeder te danken. Haar looks. Haar geld. Haar strafblad.
De voormalige `It-Girl Janie Jenkins is sluw, bloedmooi en ze komt net uit de gevangenis. Tien jaar geleden, op het hoogtepunt van
haar roem, werd ze veroordeeld voor de moord op haar moeder. Als ze vrijkomt na een vormfout, gaat ze incognito op zoek naar
de waarheid achter haar moeders laatste woorden, met behulp van slechts een vage aanwijzing. Er is echter één probleempje: ze
weet niet of zijzelf de moordenaar is ze is haar geheugen kwijt. Ze weet alleen dat ze een bloedhekel had aan haar moeder. Maar
heeft ze haar ook vermoord? Ze belandt in een gehucht in South Dakota, waar de kleurrijke dorpsbewoners er een vreemde
levensstijl op nahouden. Intussen zit de paparazzi, overtuigd van haar schuld, haar op de hielen en moet ze alles op alles zetten om
undercover te blijven. Met behulp van een oude foto, een verlaten huis en een dagboek in geheimtaal probeert Janie de
puzzelstukjes in elkaar te passen. #lievedochter
Adult Development and Ageing Dap Louw 2009
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van
een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Blauwe vlinders Michael Mortimer 2015-02-10 In een Kremlinarchief in Moskou doen studente Ida Nordlund, haar grootmoeder
Alma en steun en toeverlaat Lasse een ongelooflijke vondst. Tussen oude Sovjetdocumenten treffen ze de zogeheten Stalin-steen
aan. Deze geheimzinnige steen past naadloos aan de Maagdensteen, een steen met zeer krachtige, mysterieuze krachten die Ida,
Alma en Lasse in hun bezit hebben. Op zoek naar de het geheim achter de fossiele stenen, reizen de drie af naar de verboden zone
rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Hier woonde Idas moeder Eva nadat ze haar dochter verliet een plaats die ze het `Paradijs
noemde en waar, doordat de mensen het gebied na de kernramp van dertig jaar geleden massaal hebben ontvlucht, de rijkste
fauna van Europa leeft. Evas huis is verlaten, maar de aanwezigheid van Ida, Alma en Lasse blijkt toch te zijn opgemerkt. Een
groep wetenschappers heeft het op de stenen gemunt en laat zich er door niets of niemand van weerhouden om ze in bezit te
krijgen. Blauwe vlinders, het tweede deel in de saga over de Maagdensteen, is een thriller boordevol spanning, historie, avontuur
en mysterie voor de liefhebbers van Dan Brown, C.J. Sansom en Stieg Larsson.
Gloriant H. Adema 1986 Oorspronkelijke tekst en vertaling in hedendaags Nederlands van het abele spel over een aanvankelijk
hoogmoedige hertog die door de liefde voor een oosterse prinses wordt geraakt.
WIJ DENKEN NIET IN KLEUR. 1990
Nooit denk ik aan niets / druk 1 Hans Hagen 2015-03-10 Ruim twintig gedichten over allerlei vragen die zomaar in je hoofd
kunnen opkomen. Bijvoorbeeld over bang zijn, verliefdheid, de dood, vlinders en groeien. Met paginagrote, sfeervolle

kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Child and Adolescent Development Dap Louw 2014-01-01 The development of children is one of the most fascinating wonders
of life. From the moment conception takes place until the end of adolescence when the person enters the adult world, the
developmental road is characterised by numerous miracles and mysteries. In this book, the authors are sharing their training and
experience in the field of child psychology, not only as a clinical and counselling psychologist respectively, but also as the proud
parents of two children, a grandson and a granddaughter. The target audience of this book is primarily undergraduate students in
psychology, education, social work, psychiatry and related disciplines. The nature and extent of Child and Adolescent
Development, however, also makes it suitable for use on the postgraduate level (especially where this field was not a focus area in
the undergraduate course). Furthermore, the book contains valuable information which will be of interest to anyone who has an
interest in child and adolescent development. Child psychology tells you more about your own and your children’s development. In
the process, you also acquire a better understanding of other people. However, to be interesting only does not justify the existence
of a science. Therefore, it is important to know what the scientific contribution of child psychology is; that is, why we study and
research this interesting field. The goals of child psychology are in line with the goals of general psychology: • To describe the
changes typically occurring from conception to about 18 years of age. For example: How does the unborn child develop in his or
her mother’s womb? How do 2-, 7-, 12- and 16-year-olds differ? How does sexuality develop during puberty and adolescence? •
To explain what causes these developmental changes. Which factors could influence the prenatal development of the baby? Which
factors could influence a delay in a child’s language or cognitive development? How does peer pressure and bullying affect a
child’s self-image? • To predict, based on past and present characteristics, what behaviour the child will manifest at a later stage
in his or her life. For example: What is the effect of alcohol and smoking on the unborn child? If a baby starts walking at an
early age, does it mean that he or she is likely to become a good athlete? Will the aggressive infant turn into an aggressive
teenager? Will the curious child develop into a scientist?
Mandela Mac Maharaj 2007 Biografie van de Zuid-Afrikaanse staatsman (geboren in 1918).
Verzamelde muziekessays Simon Vestdijk 2014-01-21 Toen Vestdijk in 1959 De symfonieën van Jean Sibelius schreef, was de
muziek van deze componist nog vrijwel onbekend in Nederland. Vestdijk noteerde daarom veel zakelijke informatie over Sibelius
leven en technische elementen van zijn werk, vooral in de eerste twee delen van het boek. In het derde deel worden de zeven
symfonieën in volgorde beschreven en analyseert Vestdijk hun kwaliteit. Vestdijk laat daarnaast met notenvoorbeelden de
voornaamste thema s en motieven van Sibelius zien.De originaliteit en grondigheid van Vestdijk s muziekstudies maken De
verzamelde muziekessays tot een waardevol deel van zijn indrukwekkende oeuvre.
Een mond vol glas Henk van Woerden 1998-01-01
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen
met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt.
Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme
verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Onderwijsvrijheid / druk 1 Kees Boele 2015-03-24 De bestuursvoorzitter van een van de grootste hogescholen van Nederland
steekt zijn nek uit om in het onderwijs en het leidinggeven daaraan 'back to basics' te gaan. 0Jong en oud worden overstelpt met
informatie. Menigeen lijdt aan 'infobesitas'. Met informatietechnologie proberen we dit te lijf te gaan, maar het helpt niet echt. Het
komt erop aan dat je kunt selecteren welke informatie echt belangrijk is. Daarvoor heb je wijsheid nodig. Daarom moeten
onderwijsmensen weer gaan doen waar het ten principale in het onderwijs om gaat: onder-wijzen, zodat jongeren wijzer worden.
Dat kan echter alleen als leidinggevenden hun school echt schóól laten zijn in plaats van een bedrijf. Niet de
managementinformatie moet leidend zijn, maar de inhoud van het onderwijs, de passie van docenten en de atmosfeer.
De vrijlating van Nelson Mandela, 11 februari 1990 Liz Gogerly 2006
Human Development for Students in Southern Africa Dap Louw 2019-02-01 Human Development for Students in South Africa,
is a combination of two titles, namely: (1) Child and Adolescent Development, and (2) Adult development and Ageing.
Een stuk van mijn ziel Winnie Mandela 1985 Impressie van het leven van Winnie Mandela, de vrouw van Nelson Rolihlala
Mandela, de leider van de zwarte bevrijdingsbeweging in Zuid-Afrika.
Pleidooi tegen enthousiasme Coen Simon 2020-02-27 'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking way.' Hoe hartstochtelijk
we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen niet ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst in
de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten de boot te vallen. Want wat je
ook bent, antivaxxer, klimaatontkenner, marxist of neoliberaal, je hebt altijd genoeg volgers in je bubbel. Niet de waarheid, maar
het enthousiasme is het overtuigingsmiddel. 'Mensen kopen niet wat jij doet, maar waarom je het doet,' is het motto van een TED
Talk met meer dan 46 miljoen views. En zo is het, we laten ons liever dan door de feiten overtuigen door ideas worth spreading.
Coen Simon waarschuwt voor de gevolgen van deze geestdrift, die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl enthousiasme
viraal gaat, ligt de waarheid in het midden - ergens tussen glutenvrije onzin en feitenvrije bullshit.
In de ban van de krekel, in de ban van de mier Geert Mak 2015-01-14 `Verhalen brengen structuur in de chaos van de
geschiedenis en van de politiek. Ze troosten, ze dragen lessen aan voor de toekomst, ze versterken een bepaalde orde, ze geven ons

helden om ons aan op te trekken, schurken en verraders om weg te trappen. De publieke opinie in Europa wordt, onbewust, voor
een goed deel bepaald door eeuwenoude verhalen of liever gezegd: sprookjes. Drie sprongen er de laatste jaren uit. Het verhaal
over de Krekel en de mier (ofwel: zuinigheid wint altijd). Het verhaal over Roodkapje en de wolf (ofwel: moet het altijd 1956
blijven?). En het verhaal over Hans Brinker en zijn vinger in de dijk (ofwel: de natuur getemd). Geert Mak betoogt dat deze
eeuwenoude sprookjes hun zeggingskracht langzamerhand verloren hebben. Sterker nog: dat ze in de 21ste eeuw wel eens
bloedgevaarlijk kunnen zijn.
Mijn leven is van mij Lucas Zandberg 2015-03-27 Elisabeth in Beieren, beter bekend als Sisi, wordt in films en boeken vaak
geportretteerd als een eendimensionale sprookjesprinses. Dit zoetsappige clichébeeld wordt in deze compleet herschreven,
uitgebreide versie van Zandbergs debuutroman met de grond gelijk gemaakt. Elisabeth is pas zestien als ze schoorvoetend trouwt
met haar neef Franz Joseph, keizer van Oostenrijk. De liberaal opgevoede, dromerige Elisabeth kan niet aarden aan het stijve
Weense hof. Terwijl de liefde voor haar fantasieloze man al snel bekoelt, groeit de druk op de keizerin om een troonopvolger te
baren. Na een aantal moeilijke jaren bereikt ze dat doel met de geboorte van haar zoon Rudolf. Vanaf dat moment weigert zij
zich te conformeren aan de conventies van haar tijd. Voortaan gaat de rusteloze Elisabeth haar eigen weg, voortdurend op zoek
naar manieren om een invulling te geven aan haar bestaan. Intussen gaat het volkomen aan haar voorbij wie het meest van haar
houdt en haar het hardst nodig heeft.
Riskant spel Hermanus Philippus Johannes Bernardus Heinsbroek 2015 Een mediatycoon en zijn dochter worden ontvoerd door
een wereldverbeteraar die aandacht wil vragen voor een bepaalde zaak.
Tussen droom en werkelijkheid Bob Vermaak 2014-12-17 Weg met de ‘mitsen en maren’, kies een bepaalde koers. ‘Tussen droom
en werkelijkheid staan we en en praktische bezwaren’, aldus Elsschot. Dit boek gee je inzicht in de verschillende rollen van de
ondernemingsraad. Door de mix te zoeken van professionals uit het veld en experts geven de hoofdstukken praktische, haalbare en
realistische suggesties. Wat wil jij voor toegevoegde waarde hebben als ondernemingsraadslid? Wat wil jij dat de OR in de
beleidsontwikkeling stimuleert, innoveert, controleert of faciliteert? Die focus helpt je bij het realiseren van je resultaten en zorgt
ervoor dat de meerwaarde van de ondernemingsraad wordt gevoeld, zowel in de organisatie als bij medewerkers. De energie die
de hoofdstukken bij je losmaken, is volledig a ankelijk van de wil aan de slag te gaan. In dit boek wordt onder andere aandacht
besteed aan: • De ondernemingsraad als controleur • De ondernemingsraad als bezorger van balans • De ondernemingsraad als
veranderaar • De ondernemingsraad als verbinder tussen moderne arbeidsverhoudingen en directe werknemersparticipatie • De
ondernemingsraad als stimulator van verandering • De ondernemingsraad als pionier van blended learning • De ambtelijk
secretaris en de verschillende rollen • De ondernemingsraad als beschermer van de medezeggenschap in internationale
verhoudingen
Luisteren &cetera Pieter Steinz 2015-01-10 Waar kun je naar luisteren als je net je favoriete plaat hebt gehoord? Wat hebben de
makers van die plaat gehoord en welke andere muzikanten hebben zich door hen laten inspireren? Iedereen die wel eens met deze
vragen naar muziek luistert, heeft aan Luisteren &cetera een boek om zijn hart aan op te halen. De jaren tachtig zijn het
decennium waarin de popmuziek volwassen begon te worden – vooral door na de decadente jaren zeventig weer te vertrouwen op
de kracht van de muzikale eenvoud. Van new wave en punk tot hiphop, van heavy metal tot dance: Pieter Steinz en Bertram
Mourits beschrijven de 25 invloedrijkste platen en stromingen en geven je een verrassend beeld van muziek die je al kende of die
je wilt leren kennen.
Het zwaard van het Noorden Luke Scull 2015-08-26 Sommige legenden sterven nooit... Tussen de Demonenheuvels en de
Niemandslanden liggen drie machtige steden die op het hoogtepunt van hun weelde zijn. Elke stad wordt beschermd door de kracht
van een Oppermagiër. En elke Oppermagiër wordt op zijn beurt beschermd door een eeuwenoud verbond. Maar niet lang meer.
Schaduwhaven is gezonken en Thelassa wordt belegerd. De barrière tussen de werelden is aan het aftakelen en alleen de
Oppermagiër van Dorminia kan zijn onderdanen nog beschermen. Dan komt er een nieuwe speler in het spel. Een man die
zichzelf Kraai noemt. Na de enorme cliffhanger waarmee De donkere broederschap eindigde, begint dit vervolg midden in de
actie. Luke Scull schrijft een van de verfrissendste fantasyseries van dit moment.
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