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Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01 Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
Crash van de financiele markten George Soros 2020-12-31 Een glasheldere en gedegen analyse van de kredietcrisis. De internationale kredietcrisis van George Soros verscheen
nog vóór het omvallen van de Amerikaanse zakenbanken opmerkelijk dus hoe raak zijn analyse toen was. In De crash van de financiële markten vertelt Soros hoe tijdens dit
afgelopen crisisjaar dingen gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield, zoals het radicale ingrijpen door de overheid. Verder geeft hij nieuwe analyses van huidige
situatie en gaat hij in op de mogelijke consequenties van de reddingspogingen.
Paleo-Aktueel 21 Daphne Maring-Van der Pers 2010-12-15 Dutch description: Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor
Archeologie (GIA) inzicht in een deel van het onderzoek van het instituut.
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Berg van de ziel Xing jian Gao 2002 De schrijver maakt in 1983 een reis door China op zoek naar wat er van de oude maatschappelijke waarden is overgebleven.
Zorg, opvang en begeleiding van chronisch zieken Petrus Paulus Groenewegen 2004 Weerslag van de resultaten van het onderzoeksprogramma 'Chronisch zieken' van ZonMW,
naar de zorg voor deze patiënten in de volle breedte: psychologische en medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verpleeghuis- en mantelzorg.
Yilcan Yield of Illicit Indoor Cannabis Plantations 2012 De Belgische justitie merkt de jongste jaren een aanzienlijke stijging in het aantal in beslag genomen indoor
cannabisplantages. De veroordeling van de daders is gebaseerd op de (grote) winsten die met de cannabisteelt en -handel gepaard gaan, maar de justitiële autoriteiten hanteren
hiervoor verouderde cijfers. Onderzoekers formuleren in dit boek een aantal aanbevelingen voor respectievelijk politie en justitie, die deze onderzoeksresultaten bij toekomstige
opsporing en vervolging kunnen gebruiken.
Who's Who in the Midwest Marquis Who's Who 1994-03 A compilation of brief profiles of American and Canadian men and women from the Midwest and central Canada who
have achieved prominence in various fields
Van generatie op generatie Aart C. Liefbroer 2007 In onze hedendaagse samenleving wordt sterk benadrukt dat mensen zelfstandig keuzes moeten maken en niet zo maar
platgetreden paden moeten bewandelen. Dat lijkt te suggereren dat het gedrag en de opvattingen van ouders nog maar een beperkte rol spelen bij allerlei beslissingen die hun
kinderen in het leven moeten maken. Maar is dat echt zo? In dit boek wordt aan de hand van empirisch onderzoek nagegaan in welke mate kinderen in hun denken en doen op
hun ouders lijken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de intergenerationele overdracht van een diversiteit van verschijnselen: arbeidsmarktparticipatie, cultuurdeelname,
gezondheidsgedrag, criminaliteit, eenzaamheid en familiewaarden. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe gelijkenis tussen ouders en kinderen tot stand komt; speelt de
opvoeding een rol, komt het doordat ouders en kinderen in dezelfde soort omstandigheden leven, en in hoeverre is er sprake van een genetische component?
Profiles of American Colleges Barron's Educational Series 2010-07-01 The latest information on enrollments, tuition and fees, academic programs, campus environment, available
financial aid, and much more make the 29th edition of Profiles of American Colleges America’s most comprehensive and authoritative source for college-bound high school
students. Every accredited four-year college in the United States is profiled, and readers are directed to a brand-new Barron’s Web site featuring a FREE ACCESS college search
engine that presents exclusive on-line information to help students match their academic plans and aptitudes with the admission requirements and academic programs of each
school. The book presents profiles of more than 1,650 colleges, each profile including details on: • Admission requirements • Library and computer facilities • Admissions
procedures for freshmen • Campus safety and security • Thumbnail descriptions of faculty • Requirements for a degree • Athletic facilities • Extracurricular activities • E-mail
addresses • College fax numbers and web sites • Admissions Contacts • and more Schools are rated according to Barron’s reliable competitiveness scale, which ranges from
“Noncompetitive” to “Most Competitive.” The book’s tinted pages section presents an Index of College Majors that lists all available major study programs at every school. Also
profiled are excellent colleges in Canada and several other countries, as well as brief profiles of religious colleges, and American colleges based in foreign countries.
Village on the Euphrates Andrew Michael Tangye Moore 2000 Tell Abu Hureyra, a settlement by the Euphrates River in Syria, was excavated in 1972-73 by an international team
of archaeologists that included the authors of the book and scientists from English, American, and Australian universities. The excavation uncovered two successive villages: in the
first village (c. 11,500-10,000 BP), inhabitants foraged vegetation and hunted local wildlife, the Persian gazelle, in particular. In the second village (c. 9700-7000 BP), inhabitants
employed a more sophisticated method of food production, the cultivation of grain crops and the pasturing of sheep, goats, cattle, and pigs. Documented first hand in the book,
these findings capture the transition in human history from the hunting-and-gathering to the farming way of life.
Actinobacteria in Special and Extreme Habitats: Diversity, Function Roles and Environmental Adaptations, Second EditionWen-Jun Li 2019-11-14 Actinobacteria are well-known
producers of a vast array of secondary metabolites. Compared with actinobacteria from temperate habitats, the community structure, diversity, biological activities and
mechanisms of environmental adaptation of those actinobacteria in special and extreme environments are relatively unstudied and unclear, and their functions and utilization are
even less reported. These actinobacteria are potential new sources of novel natural products and functions for exploitation in medicine, agriculture, and industry. Recent advances
in cultivation, DNA sequencing technologies and -omics methods have greatly contributed to the rapid advancement of our understanding of microbial diversity, taxonomy, function
and they interactions with environment. Following the success of the Research Topic “Actinobacteria in special and extreme habitats: diversity, functional roles and environmental
adaptations” organized in 2015, we are happy to launch a second edition. This Research Topic second edition, comprising reviews and original articles, highlights recent
discoveries on rare actinobacterial diversity, phylogenomics, biological compounds, ecological function and environmental adaptations of actinobacteria in special and extreme
habitats; and broadens our knowledge of actinobacterial diversity and their ecophysiological function.
Kunst in crisis en bezetting Hans Mulder 1978 Kunstsociologisch onderzoek naar de invloed van crisis- en bezettingstijd op de houding van kunstenaars, gedurende de periode
1930-1945.
Handboek Gezondheidszorgonderzoek Plochg T 2012-06
Commerce America 1978
De reis van de "Beagle" Charles Darwin 1892
Bones voor altijd Kathy Reichs 2013-05-15 Een jonge vrouw die zich Amy Roberts noemt, wordt hevig bloedend opgenomen in een ziekenhuis in Montreal. Als geconstateerd
wordt dat ze net een kind heeft gebaard, is de vrouw al weer gevlogen. De politie vindt op het opgegeven adres bloederige handdoeken en schakelt Temperance Brennan in.In
het vervallen appartement ontdekt Tempe tot haar afschuw de stoffelijke resten van drie baby s. Volgens de huisbaas woont er ene Alma Rogers. Dan duikt er iemand op die Alva
Rodrigez zoekt. Is dit dezelfde persoon? Heeft ze haar eigen kinderen gedood? En waar is ze gebleven? Met haar oude vlam, detective Andrew Ryan, en rcmp-sergeant Ollie
Hasty, met wie ze helaas ook wat heeft gehad, volgt Tempe het spoor naar Yellowknife, een afgelegen diamantmijn. Wat ze daar ontdekken is gruwelijker dan ze zich hadden
kunnen voorstellen.
Een kwestie van vertrouwen Wilhelmus Antonius Arts 2001 Klassieke professies als het notariaat, de farmacie, de advocatuur, de accountancy en de medische stand zijn de
laatste decennia in voortdurende, de laatste jaren zelfs in haast tumultueuze beweging. De markten waarop ze opereren zijn bij voortduring aan verandering onderhevig en de
bedrijfsvormen waarin ze zich organiseren wijzigen zich steeds meer. De klassieke professies werden oorspronkelijk uitgeoefend als vrij beroep, men was zijn eigen baas, terwijl
tegenwoordig een groot deel van de beoefenaars ervan in een bedrijfsmatige context werkt en in loondienst is. Terwijl de markten voor professionele dienstverlening in de loop
van de negentiende en twintigste eeuw steeds sterker werden afgebakend en door de beroepsgroep beheerst, is de concurrentie tussen en binnen de professies het afgelopen
decennium steeds meer toegenomen en zijn door deregulering commerciële praktijken een steeds grotere rol gaan spelen. In dit boeknummer 2001 van het tijdschrift 'Mens &
Maatschappij' wordt gepoogd een aantal van de hiervoor geschetste ontwikkelingen, voor zover ze zich tenminste in Nederland afspelen of voor de Nederlandse verhoudingen
relevant zijn, empirisch in kaart te brengen en theoretisch te duiden. Deze inventarisatie mondt uit in een probleem- en theoriegeleid onderzoeksprogramma voor de komende
jaren.
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