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Geschiedenis van de metaforen voor het geheugen en de visies op de werking van het geheugen in beider relatie tot de ontwikkelingen in het denken, de cultuur en de technologie door de eeuwen heen.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Op zoek naar weerkaatst Plezier
God in Nederland 1966-2015
psychologie van het dagelijks denken en doen
Vijftig schetsen van personages met een vaak merkwaardige overheersende karaktertrek.
Jerry Grey is bij veel mensen bekend onder zijn pseudoniem als thrillerauteur: Henry Cutter. Op zijn 49e wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in een verzorgingstehuis geplaatst. Zijn herinneringen en zijn fantasie beginnen daar door elkaar te lopen; de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels, hij biecht op ze zelf gepleegd te hebben. Gevolgen van die ziekte,
zeggen mensen tegen hem. Maar als dat waar zou zijn, waarom blijven er dan mensen dood gaan om hem heen?
Explosief vermoord
een meditatie voor elke dag
Power Farming Technical Annual

Ben is niet als andere mannen. Zijn hyperactieve brein heeft altijd prikkels nodig. Films, motorraces, wiskundige problemen en Diana Hotchkiss, een beeldschone vrouw voor wie Ben alles opzij wil zetten. Als Dianas lichaam voor haar appartement wordt gevonden, lijkt het
erop dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar Ben kan niet geloven dat de vrolijke en levenslustige Diana hiertoe in staat was en gaat op zoek naar antwoorden. Al snel ontdekt hij dat zijn droomvrouw er een dubbelleven op na hield als succesvolle en manipulatieve lobbyist in
Washington DC. Met zijn zoektocht maakt Ben echter slapende honden wakker, en hij raakt ervan overtuigd dat iemand hem probeert tegen te houden bij de ontmaskering van Dianas ongeoorloofde zaken. James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met
wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club. Patterson woont en werkt in Florida.
Handboek voor docenten in het hoger onderwijs over leerprocessen, onderwijsontwikkeling en onderwijsorganisatie.
Minnares
Weekly Times Technical Annual
het leven van Lilli Jahn, 1900 - 1944
Een terrorist maakt New York onveilig door op willekeurige plekken bommen tot ontploffing te brengen, met talloze doden en gewonden tot gevolg. Hij stuurt inspecteur Eve Dallas brieven waarin hij belooft korte metten te maken met de corruptie in de stad, de eerste explosies waren nog maar het begin. Eve stort zich met de haar zo kenmerkende inzet en overgave volledig op het onderzoek. Het is háár stad, háár verantwoordelijkheid. Deze gestoorde maniak mag niet
nog meer slachtoffers maken. Maar dan verhoogt haar angstaanjagende tegenstander de inzet... De pers over Explosief vermoord 'Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en wil meegesleept worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader. ' Hebban.nl 'Explosief vermoord is een spannende thriller met een actueel thema. Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat en muisspel tussen Dallas en haar
tegenstander te boeien tot het eind.' **** Dethriller.blogspot.nl ‘Het verhaal kent een zinderende ontknoping, waarbij je op het puntje van je stoel zit. De auteur toont wederom aan waarom de Eve Dallas-reeks tot de populairste thrillerseries ter wereld behoort.’ Boekenbeschrijfster.nl
Steeds minder mensen geloven in God. 25% van de Nederlandse bevolking geeft aan atheïst te zijn, terwijl 17% gelooft in het bestaan van God. Wat is de verklaring voor de afname van ons godsgeloof? Worden mensen spiritueler als ze minder naar de kerk gaan? God in Nederland is het groot tienjaarlijks onderzoek naar gelovig en ongelovig Nederland. In deze vijfde editie van God in Nederland 1966 – 2015 presenteren Ton Bernts, Joantine Berghuijs, Leo Fijen en
anderen, cijfers over het christendom en nieuwe spiritualiteit, traditionele en nieuwe gemeenschappen, oude en nieuwe rituelen. Het eerste onderzoek naar God in Nederland werd gedaan door het tijdschrift Margriet in 1966, in 1979 door weekblad De Tijd en sindsdien door het RKK-tv-programma Kruispunt. God in Nederland 1966 – 2015 is een must-have voor iedereen die actief is op het gebied van zingeving.
AMJ, Agricultural Machinery Journal
De koningin van de kleuren
Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele Stad

Tegenwoordig vervullen tandartsen steeds vaker aanvullend de rol van mondarts. Terwijl zij een deel van hun 'routineuze' werk aan mondverzorgers en mondhygi nisten delegeren, houden zij zich steeds vaker bezig met complexe gevallen en mondchirurgie. Deze ontwikkeling is reeds zichtbaar in het onderwijs, waarin mondziekten en kaakchirurgie een belangrijkere
positie hebben ingenomen.Mondchirurgie voor tandartsen speelt in op deze ontwikkeling. Deze tweede druk dient als leidraad voor de tandarts-algemeen practicus die zich (meer) wil toeleggen op de mondchirurgie. Het boek gaat uitgebreid in op de anamnese van de pati nt en op ziekten en afwijkingen die van invloed op het behandelplan kunnen zijn. Verder geeft het
boek met behulp van kleurenfoto's en stapsgewijze instructies een duidelijk overzicht van de chirurgische tandtechnieken die in de algemene tandartspraktijk kunnen worden uitgevoerd.Mondchirurgie voor tandartsen is bedoeld voor tandartsen met belangstelling voor mondchirurgie. Daarnaast is het ook een leerboek voor studenten tandheelkunde.
De kleuren in het land van koningin Weeromme krijgen ruzie en verworden tot een grauw grijs, totdat de koningin kleurige tranen huilt en de kleur terugkeert. Prentenboek met fantasievolle tekeningen in kleur. Vanaf ca. 6 jaar.
Onderwijskunde hoger onderwijs
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
Vertrouw niemand
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet
Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro
beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg worden steeds belangrijker maar tegelijkertijd steeds schaarser. Meer mensen hebben zorg nodig en minder mensen zijn beschikbaar om te zorgen, bijvoorbeeld doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zorg kan een bron van stress en uitputting zijn maar het
kan ook voldoening geven. De manier waarop familieleden, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners samenwerken, heeft daar veel invloed op, blijkt uit dit onderzoek. De onderzoekers spraken 75 autochtone, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Amsterdammers die zorg nodig hebben, hun
familieleden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Ze onderscheiden vijf patronen van samenwerking in vijf soorten netwerken, met grote verschillen in overbelasting en voldoening. Het boek geeft allen die beroepshalve of als vrijwilliger of mantelzorger met langdurige zorg te maken
hebben, inzicht in de rol van samenwerking en netwerken in het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers. Het boek biedt bovendien een indringend beeld van wat veranderingen in de zorg voor het alledaagse leven van mensen kunnen betekenen.
Religie in fragmenten
De oorgetuige
handboek voor docenten
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