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Meneertje Kietel Roger Hargreaves 2013-08-31 Meneertje Kietel heeft hele lange armen waarmee hij stiekem mensen kietelt. Zo zet hij het hele dorp op zijn kop. Meneertje Kietel is het eerste deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup,
in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de
hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het
eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Antonius en Cleopatra William Shakespeare 1861
Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd Adam Rutherford 2018-08-23 Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd van Adam Rutherford is een adembenemende
ontdekkingsreis door de menselijke geschiedenis, voor iedereen die Harari’s Sapiens heeft gelezen. In onze unieke genomen dragen we allemaal de geschiedenis van onze soort – geboorte, dood, ziekte, oorlog,
hongersnood, migratie en héél veel seks. Maar die verhalen zijn altijd verborgen gebleven – tot nu. Wie waren onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Genetici zijn plotseling historici geworden en het
harde bewijs in ons DNA heeft alles we dachten te weten over de afgelopen 100.000 jaar in een ander daglicht gesteld. De bejubelde wetenschapper en schrijver Adam Rutherford zal je anders doen denken over
neanderthalers, evolutie, royalty, ras en zelfs roodharigen.
Marie Antoinette Antonia Pakenham Fraser 2006 Biografie van de tijdens de Franse Revolutie terechtgestelde Franse koningin (1755-1793).
New Scientist 1988-01-21 New Scientist magazine was launched in 1956 "for all those men and women who are interested in scientific discovery, and in its industrial, commercial and social consequences". The
brand's mission is no different today - for its consumers, New Scientist reports, explores and interprets the results of human endeavour set in the context of society and culture.
Politieke vorming L. H. W. J. Joosten 1988
De boer van Parijs / druk 1 L. Aragon 1998 Surrealistische schildering van het Parijs van de jaren twintig.
Electronic Home News Delivery John William Ahlhauser 1981
De symbolische samenleving: een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes Mark Elchardus 2003
Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: beloof dat je van jezelf houdt. Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met
elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn aantekeningen en gedachten op papier te zetten. Ravikant maakte er een e-book van,
en dat werd een ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve lezersreacties. De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Love Yourself (alsof
je leven ervan afhangt) is geen wollige flauwekul, maar de waarheid van een man die het concept ‘zelfliefde’ een nieuwe invulling gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf houden met dezelfde
overgave als waarmee je jezelf zou optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentaal-empirische kritiek op de filosofische traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert en conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil
en herhaling.
Hyperfocus Chris Bailey 2018-08-31 In ‘Hyperfocus’ biedt productiviteitsexpert Chris Bailey nuttige inzichten en effectieve tactieken om onze aandacht te managen. Die is namelijk nooit eerder zo
overgestimuleerd en overvraagd geweest als nu. We hebben het drukker dan ooit, maar lijken minder voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd voelen we ons ongemakkelijk bij verveling en een gebrek aan prikkels en
afleiding. Op basis van recent neurowetenschappelijk onderzoek toont Chris Bailey aan dat ons brein twee standen heeft die je kunt activeren als je je aandacht effectief inzet: hyperfocus, de stand voor diepe
concentratie, en snipperfocus, de creatieve en reflectieve stand. Door neurowetenschap, psychologie en mindfulness te combineren helpt Bailey je om elk van deze twee mentale standen optimaal te benutten.
Zo krijg je meer focus in werk en leven.
De dramademocratie M. Elchardus 2002
New Scientist 1988
The Business of Sustainable Mobility Paul Nieuwenhuis 2017-09-08 In many parts of the world, there is a crisis of mobility. The choices we have made over the past 200 years on modes and technologies of
transport have brought us unprecedented global interaction and in many respects increased personal freedom. However, all this mobility has come at a cost to society, to the economy and to the environment.
Mobility is in crisis, but few seem aware of the full extent of it. Though most people will be aware of congestion, accidents (although this aspect is often overlooked), parking restrictions or fuel prices, few will have

considered the effects of the dramatic increase in mobility expected in China, India and elsewhere. Nor do many people in their daily lives consider the impact of climate change on our environment and the
contribution our cars make to it. It is often thought that technology alone can solve this problem. For some observers, salvation could be achieved by means of hydrogen fuel cells, by hybrid cars, or by increased
fuel efficiency, or even by telematics to reduce congestion. This book shows that "technology" may well not be enough in itself and that for a genuinely sustainable transport future far more radical change –
affecting many aspects of society – is needed. It is likely, for example, that new business models are needed, as well as users and consumers adopting new forms of behaviour. Disruptive technological innovation
may well contribute, but needs to be induced by a combination of market forces and government regulation.Many studies touch on transport and mobility issues and more mainstream books aimed at challenging
the dominance of automobility are common, yet works dealing with the longer-term strategic, theoretical and broader conceptual issues needed to inform the move towards more sustainable transport are rare.
Yet policy-makers, practitioners, as well as many sections of academia, acknowledge a need for guidance on new thinking on sustainable mobility. This book brings together a range of views representing both
leading-edge thinking and best practice in the mobility sector. The individual expert contributions form the basis for framing a broader vision of future mobility and proposed transition trajectories towards that
future.Much of the effort reflected in the chapters in this book is concerned with going beyond the "technofix" of new cars, to confront the more difficult challenges of institutional, cultural and social change within
and beyond the industry that have to be resolved in the transition towards sustainability. It therefore seeks to break through the conventional boundary between engineering and the social sciences, and the
contributors come from both sides of this traditional but unnecessary divide, combining economists, engineers, geographers, designers and others.The work is based on the sustainable mobility stream in the
2003 International Greening of Industry Network conference in San Francisco. This event brought together experts from industry and government, and the book combines some of the papers presented there,
developed and updated into full chapters, with a number of additional chapters to capture some of the themes that emerged from the conference.The central problem addressed in this book is the private car: how
to power it, how to build it and how to deliver it to customers in a more sustainable future. It starts with ideas of radical innovation in the propulsion system of the car, notably the hydrogen fuel cell. In one section,
the book examines business models that could be used to deliver automobility in a more sustainable manner. This section looks at how the car is made and used, and looks beyond it by examining how we could
change those aspects in our quest for sustainable mobility. The book then considers a number of recently introduced vehicles and alternative vehicle concepts within the context of a dominant existing paradigm.
These vary from a minimalist single-seat commuter to a powertrain exchange concept that could breathe new life into the electric vehicle. A number of chapters then report on current practice and experience in
the initial moves toward more sustainable automobility. Finally, more visionary views are presented to look at what conclusions we can draw from the strands discussed and suggest possible future scenarios:
where do we go from here?When thinking about the car, it is often not appreciated to what extent our modern culture is integrated with the car and its systems: we have literally built our world around the car in its
current form, and this inevitably shapes the scope for constructing sustainable mobility. We therefore need to tackle any change to the current automobility paradigm on a very broad front and we need to be
prepared for the possibly dramatic social and economic changes we may bring about by changing just some elements.The Business of Sustainable Mobility will be essential reading for academics, practitioners,
policy-makers and others interested in the latest thinking on sustainable mobility.
100 Brain-Friendly Lessons for Unforgettable Teaching and Learning (9-12) Marcia L. Tate 2019-07-24 Use research- and brain-based teaching to engage students and maximize learning Lessons should be
memorable and engaging. When they are, student achievement increases, behavior problems decrease, and teaching and learning are fun! In 100 Brain-Friendly Lessons for Unforgettable Teaching and Learning
9-12, best-selling author and renowned educator and consultant Marcia Tate takes her bestselling Worksheets Don’t Grow Dendrites one step further by providing teachers with ready-to-use lesson plans that
take advantage of the way that students really learn. Readers will find 100 cross-curricular sample lessons from each of the eight major content areas: Earth Science, Life Science, Physical Science, English,
Finance, Algebra, Geometry, Social Studies Plans designed around the most frequently taught objectives found in national and international curricula. Lessons educators can immediately replicate in their own
classrooms or use to develop their own. 20 brain-compatible, research-based instructional strategies that work for all learners. Five questions that high school teachers should ask and answer when planning
brain-compatible lessons and an in-depth explanation of each of the questions. Guidance on building relationships with students that enable them to learn at optimal levels. It is a wonderful time to be a high
school teacher! This hands-on resource will show you how to use what we know about educational neuroscience to transform your classroom into a place where success if accessible for all.
Ik mis mezelf Lisa Genova 2012-07-19 Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer ze de diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest haar carrière en
de regie over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen niet tot last te worden en op tijd afscheid te nemen, verdwijnt uit haar geheugen. En Alice blijft achter, zonder haar herinneringen aan het
verleden, zonder hoop voor de toekomst. Ze leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs angstaanjagend is. Ik mis mezelf beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice¿ wereld uit
elkaar valt, en hoe ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze studeerde Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik mis mezelf werd een
internationale bestseller. Het boek werd verkocht aan meer dan vijftien landen en won diverse prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize.
Vuur en duisternis Sinclair McKay 2020-02-13 Vuur en duisternis van Sinclair Mckay is een bloedstollende reconstructie van het bombardement op Dresden. Op 13 februari 1945, om kwart voor tien ’s avonds,
stegen er 244 Britse bommenwerpers op richting de Duitse stad. Het was het begin van een van de meest destructieve bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. De stad werd volledig verwoest. In de
nietsontziende vuurzee zouden die nacht en ochtend in totaal 25 000 doden vallen. McKay beschrijft ook het leven in Dresden voor en na de aanval. Zijn grote kracht is dat hij het verhaal vanuit meerdere
perspectieven vertelt: in de eerste plaats vanuit de Dresdenaren zelf, maar hij laat ook een aantal in Dresden gestationeerde Duitse officieren aan het woord, en de Britten, uiteraard. In één nacht werd een van
de mooiste steden van Duitsland volledig vernietigd. En dat terwijl de oorlog al op z’n einde liep. Vuur en duisternis is een monumentaal boek. Het effect op de lezer ijlt nog lang na.
American Cinematographer 1976-07
Het besef van een moeder Sue Klebold 2016-02-18 ‘**** Sue Klebold schreef een erg moedig boek. [...] eerlijk, [...] aangrijpend. IJzingwekkend relaas van de moeder van een van de jongens die 13 mensen
doodden op Columbine High School. -NRC Handelsblad ‘Ontroerend en aangrijpend.’ -Trouw ‘Sue Klebold durft in Het besef van een moeder ambigu te zijn, en dat is wat haar boek zo boeiend maakt.’ -Vrij
Nederland
Morgen zullen er abrikozen zijn Jessica Soffer 2013-12-06 `Er is een gezegde in het Arabisch: Bukra fil mish mish. `Morgen, als de abrikozen bloeien. Of, in andere woorden, misschien morgen. Dat bleef ik maar
denken. Morgen zou ik het doen, morgen. De veertienjarige Lorca kan urenlang over kookboeken gebogen zitten, op zoek naar recepten voor haar moeder. Wanneer ze zich inschrijft bij de kooklessen van de
Iraaks-Joodse weduwe Victoria om masgouf te leren bereiden, en zo de liefde van haar moeder af te dwingen, krijgt ze al gauw het gevoel dat er meer tussen hen moet zijn dan hun gezamenlijke liefde voor
koken. Tijdens de kooklessen en hun afzonderlijke zoektochten worden Lorca en Victoria gedwongen om zowel met het verleden als met de toekomst in het reine te komen en de waarheid onder ogen te zien,
hoe ingewikkeld en ondenkbaar die ook moge zijn.
Business Periodicals Index

2000

answers-to-for-diffusion-gizmo

Downloaded from joboti.nl on October 2, 2022 by guest

