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Woorden schieten tekort Nicci Gerrard 2019-02-01 ‘Een openhartig boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons allemaal.’ DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci
Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van de
buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? ‘Dementie
is een ontmanteling, een uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met
degenen die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een boek vol verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is een reis door de schemering en dan de duisternis – en dan verder naar
de andere kant.’ De pers over Woorden schieten tekort ‘Een boek vol liefde en hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu
gebeurt.’ NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de
mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de omgeving.’ Bert Keizer, Trouw ‘Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige,
bedremmelde zinnen.’ De Correspondent
The Big Book of Scrapbook Pages Memory Makers 2011-04-13 Page After Page of Inspiration! If you're feeling overwhelmed with stacks of photos, or stuck in a scrapbooking rut, look no further for answers
and inspiration! The Big Book of Scrapbook Pages will help you find the creative spark, and motivate you to try exciting new things in your layouts. Inside, you'll find: • Over 500 never-before-seen traditional,
digital hybrid layouts • 50 sketches for both 12 x 12 and 8 1/2 x 11 pages • Hints, tips and creative ideas for enhancing your layouts • A variety of topics and themes, including: birthdays, holidays, seasons,
babies and kids, pets and special occasions Don't be discouraged—get inspired with The Big Book of Scrapbook Pages!
De boeken apotheek Ella Berthoud 2013-12-03 Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee zul je geen last meer hebben van pollen. Ben je na een teleurstellende
relatie je geloof in de liefde verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net als hoofdpersoon Tengo opnieuw verliefd op de liefde. Of vind je het jammer dat je vader geheelonthouder is? Laat hem Jan van
Mersbergens Naar de overkant van de nacht lezen en hij zal ervan overtuigd raken dat het goed is om je af en toe te laten gaan. In dit `medisch handboek worden meer dan 320 aandoeningen van midlifecrisis en
slapeloosheid tot gebrek aan humor en constipatie beschreven. In totaal 550 romans bieden soelaas: de ene keer geeft het verhaal zelf afleiding, een andere werkt het ritme van het proza genezend. Ella Berthoud
en Susan Elderkin zijn twee gepassioneerde Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder anderen Alain de Botton. Hun bejubelde boek The Novel Cure is voor deze vertaling voor
een kwart aangevuld met remedies van Nederlandse en Vlaamse bodem. De lemmas zijn verzorgd door literair journalist Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van de roman. The Guardian
CMJ New Music Report 2002-02-04 CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and independent and trend-forward retail sales. CMJ's trade
publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude to larger success.
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1973-05
Perimeter West Maurice Rowdon 1956
Who's Who of American Women 2004-2005 Inc. Marquis Who's Who 2004-06 A biographical dictionary of notable living women in the United States of America.
Motion Picture Story Magazine 1951
CMJ New Music Report 2001-12-24 CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and independent and trend-forward retail sales. CMJ's trade
publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude to larger success.
Farao Wilbur Smith 2016-11-24 De toekomst van het Egyptische koninkrijk staat op het spel: Luxor is omsingeld door vijandige legers en farao Tamose sneuvelt in een zware veldslag. Zijn adviseur Taita en
voormalig slaaf staat er nu alleen voor. Net als de overwinning dichtbij komt, slaat het noodlot toe... De wettige opvolger van de farao dringt Luxor binnen. Hij is wreed, gestoord en uit op macht. De loyale
Taita komt in een gevaarlijk spel terecht, waarin niemand zijn leven meer zeker is. Kan Taita de tiran stoppen en de toekomst van het Oude Egypte voor eens en altijd veiligstellen? Na Woestijngod, Vallei der
koningen, Koningsgraf en Magiër is dit het nieuwe meeslepende deel in de succesvolle Egypte-serie.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1963
Billboard 1951-05-12 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most
trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Nachtblauw Simone van der Vlugt 2016-02-08 Nachtblauw van Simone van der Vlugt is een meeslepende historische roman over de lotgevallen van een zeventiende-eeuwse jonge vrouw en de
ontstaansgeschiedenis van Delfts Blauw. In de historische roman Nachtblauw van bestsellerauteur Simone van der Vlugt komt huishoudster Catrijn, die op de vlucht is voor haar verleden, terecht in de
plateelfabriek van Evert van Nulandt in Delft. Als de toevoer van porselein uit China stopt, besluit Evert het populaire aardewerk na te maken. En Catrijns talent voor schilderen komt daarbij goed van pas. Er
breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 ternauwernood de Delftse donderslag, die de binnenstad in puin legt, en komt daarna voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd te staan.
Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan bieden? Nachtblauw van Simone van der Vlugt is een meeslepende roman over de
ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. ‘Eindelijk een roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw. Zo wordt geschiedenis weer leuk.’ – Margriet ‘Mooi verhaal over de lotgevallen van een
zeventiende-eeuwse jonge vrouw en het prille begin van het wit-met-blauwe aardewerk uit Delft.’ – Nederlands Dagblad ‘Van der Vlugt verdiepte zich in de plateelschilderij uit die tijd en vervlecht feiten en
fictie tot een meeslepend verhaal.’ – Leidsch Dagblad ‘De auteur geeft een kijk in de zeventiende eeuw op een manier die voor iedereen toegankelijk is.’ –Reformatorisch Dagblad
Catalogue of Title-entries of Books and Other Articles Entered in the Office of the Librarian of Congress, at Washington, Under the Copyright Law ... Wherein the Copyright Has Been Completed by the
Deposit of Two Copies in the Office Library of Congress. Copyright Office 1963
Testament van de jeugd Vera Brittain 2016-09-14 In 1914 is Vera Brittain twintig jaar oud. Ze staat op het punt te gaan studeren in Oxford als Engeland zijn troepen mobiliseert. Vier jaar later is haar leven, en
dat van een hele generatie, voor altijd veranderd. Testament van de Jeugd is een van de beroemdste autobiografieën uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera Brittain werkte als verpleegster dicht bij het
front in Frankrijk. Tijdens de oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar veel zwaargewonde jonge mannen, maar verloor zelf haar broer en haar grote liefde. Dit bewogen en bijzondere leven beschrijft ze
op passievolle en eerlijke wijze. Testament van de Jeugd was een regelrechte sensatie toen het in 1933 voor het eerst verscheen, en heeft ook vandaag nog niets aan kracht en betovering ingeboet.
Een duister koor Sophie Hannah 2014-02-21 Louise heeft hoogoplopende ruzie met de buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te helpen. Beeld
zij zich alles in...? Van de ‘koningin van de psychologische thriller’ komt deze beklemmende standalone, in de stijl van Stephen King. Dit boek kruipt bij alle lezers onder de huid. Louise woont met haar man
Stuart in Cambridge. Hun zoontje Joseph is net aangenomen op een prestigieuze koorschool, waardoor ze hem alleen nog in de vakanties zal zien. Louise is daar helemaal kapot van, maar zo zijn de regels, en
Stuart houdt vol dat dit het beste voor hun kind is. Zonder Joseph thuis is er niets dat Louise af kan leiden van de hoogoplopende ruzie met hun buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar
slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te helpen, en uiteindelijk ziet ze maar een oplossing: ze verhuist naar een vakantiehuis in een idyllisch park en hoopt zo haar leven weer op orde te krijgen. Maar
Louise wordt achtervolgd door muziek die alleen zij kan horen, gezongen door een koor dat alleen zij kan zien... Sophie Hannah is een internationaal bestsellerauteur. Haar ijzersterke psychologische thrillers
rondom de zaken van rechercheurs Simon Waterhouse en Charlie Zailer zijn al in 24 landen verschenen. Ze debuteerde met ‘Kleine meid’, daarna volgden ‘Gevarenzone’, ‘Moederziel’ (door de BBC
verfilmd), ‘De andere helft leeft’, ‘De lege kamer’, ‘Verborgen gebreken’ en ‘Brandschoon’. ‘Een duister koor’ is een standalone, waarmee ze bewijst ook andere genres in de vingers te hebben.
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal
verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten
en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglandenexpres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de
volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Congressional Record United States. Congress 2014
Schwann-2, Record & Tape Guide 1979
Brieven uit het verleden Marcia Willett 2016-02-09 Billa en haar broer Ed wonen in een prachtig verbouwde watermolen op het pittoreske platteland van Cornwall, waar ze ook opgroeiden. Hun jeugd was
volmaakt idyllisch, tot hun vader stierf en hun moeder hertrouwde met een manipulatieve man die zijn minstens zo manipulatieve zoon Tristan in hun leven bracht. Zowel Ed als Billa denkt dat de problemen
van het verleden voorbij zijn, tot er op een dag ansichtkaarten beginnen te komen... Geschokt proberen Ed en Billa zich staande te houden in de vloed van herinneringen die de kaarten teweegbrengen, zeker als
ze ontdekken dat hun stiefbroer Tristan erachter zit. Zal alle liefde en toewijding die ze van elkaar en hun omgeving krijgen genoeg zijn om Tristan het hoofd te bieden? Is alles wat hij vertelt een leugen, of zit
er ook een kern van waarheid in?
The Billboard 1937
Kick It Up! Greta Hammond 2009-08-06 Spice Up Your Layouts! Ordinary scrapbook pages get the job done, but why stop at good when you can Kick it Up!? Get ready to infuse your layouts with a bit of
spice and take them to the next level. Inside Kick it Up!, more than 180 layouts—including 70 before-and-after pairs—show you how to take your projects up a creative notch. With ideas for backgrounds, photos,
titles, embellishments and journaling, you'll never run out of clever ways to spice up scrapbook pages. Plus, a gallery of kicked-up layouts illustrates how to pull it all together to create fabulous pages. Add
flavor to your scrapbooks with: • Hand-cut backgrounds • Creatively chopped photos • Eye-catching titles • Embossed embellishments • Light-hearted journaling • And much more! Whether you're stuck in a
creative rut, or just ready to take it to the next level, flip open Kick it Up! and add some spice to your life.
De levende berg Nan Shepherd 2020-02-25 Klassiek, poëtisch meesterwerk over wandelen en leven in de bergen De Schotse bergwandelaar, onderwijzeres en dichter Nan Shepherd bracht haar leven door op
zoek naar de essentie van natuur in de Cairngorms – een adembenemend mooie, maar onheilspellend ruige bergketen in de oostelijke Schotse Hooglanden. Haar levenslange zoektocht leidde tot het schrijven
van deze klassieke bespiegeling over de bergen en onze fantasierijke relatie met die woeste wereld. Shepherd schreef De levende berg tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar liet het manuscript liggen, totdat
het in 1977 werd gepubliceerd en direct werd erkend als een meesterwerk. * Shepherd schrijft elegant en fijngevoelig over de overweldigende schoonheid van de Schotse natuur, maar ook de hardheid en de
ruigheid ervan. – Trouw * Deels memoir, deels veldboek, deels lyrische meditatie over de natuur en onze relatie daartoe. – The New York Times Book Review * De meeste boeken over bergen zijn geschreven

door mannen, en focussen meestal op het bereiken van de top. Nan Shepherds sensuele verkenning van de Cairngorms is verrassend anders. – Robert Macfarlane * Eindelijk komt Shepherd uit de schaduwen
tevoorschijn en wordt De levende berg erkend als een meesterwerk. – The Scotsman
MaddAddam Margaret Atwood 2013-08-30 Meer dan ooit is de westerse wereld in de ban van de mogelijkheid dat aan ons luxe leven een einde kan komen. Margaret Atwood, een van de grootste en meest
gelezen auteurs van onze tijd, geeft ons met MaddAddam haar visie op een leven in de zeer nabije toekomst. Enige tijd nadat een waterloze vloed het grootste deel van de mensheid heeft vernietigd, hebben
Toby en Ren hun vriendin Amanda uit handen van zogeheten Painballers gered. Zij leven teruggetrokken in het zwaarbeveiligde MaddAddamite Cob House, waar het leven evenmin eenvoudig blijkt te zijn. Te
midden van allerlei gevaren van buiten moeten zij ook alledaagse gevaren zien te trotseren: culturele verwarring, jaloezie jegens onbereikbare geliefden, en verschrikkelijke koffie. Met MaddAddam bewijst
Margaret Atwood haar grote kwaliteiten en weet ze een vaak onbegrepen literair genre overtuigend aan een breed publiek te presenteren. Het is een prachtig boek, voor haar vele fans, maar ook voor iedereen
die soms bang is dat we in de eindtijd leven. MaddAddam is een echte Atwood: geestig, avontuurlijk en romantisch. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) is een van de belangrijkste auteurs van dit moment. Ze
heeft met haar vele romans, gedichten, verhalen en bloemlezingen in de loop van haar leven een miljoenenpubliek weten te betoveren. MaddAddam is het fenomenale slot van de bejubelde trilogie waarin
eerder de romans Oryx en Crake en Het jaar van de vloed verschenen, maar is ook als zelfstandig boek te lezen. `Haar visie is zowel een bevestiging als een waarschuwing, en de conclusie van dit opmerkelijke
verhaal laat ons niet achter met een gevoel van wanhoop over het menselijk tekort, maar met een gevoel van ontzag over het nog nauwelijks onderzochte vermogen van de mensheid om zich verder te
ontwikkelen. Publishers Weekly, Starred Review
False Conception Stephen Greenleaf 1997 Performing a background check on a prospective surrogate mother for childless tycoons Millicent and Stuart Colbert, detective John Marshall Tanner uncovers
terrible secrets when the surrogate disappears two months into her pregnancy. Reprint.
HTML en CSS voor Dummies Ed Tittel 2011
The Night Rodrigo Blanco Calderón 2017-10-11 Caracas, 2010. De energiecrisis wordt door de revolutionaire regering als excuus gebruikt om stroomonderbrekingen af te kondigen die het hele land urenlang
in duisternis hullen. In die donkere perioden lijkt Venezuela terug te vallen naar een primaire tijd. Twee vrienden, een gefrustreerde schrijver en een psychiater die regelmatig betrokken raakt bij het privéleven
van zijn patiënten, zitten samen in het donker en praten over een reeks gruwelijke moorden die het afgelopen jaar zijn gepleegd op jonge vrouwen. Literatuur, muziek, dromen, politiek, liefde en angst
vermengen zich in de hoofden van de twee mannen. Ze raken verstrikt in allerlei dilemma's, maar langzaam beginnen ze een verband te leggen tussen de moorden en de bredere context van geweld en
instabiliteit in het roerige heden en verleden van Venezuela.
Borre en de nachtzwarte kat Jenny Wagner 1977 De hond Borre wil zijn plaatsje in huis eerst niet delen met een zwerfkat, maar als zijn bazin er ziek van wordt, gunt hij de kat toch een plekje bij de haard.
Prentenboek met grote, zachtgekleurde tekeningen.
Magiër Wilbur Smith 2015-11-05 Taita verdwijnt na de dood van zijn geliefde koningin Lostris in de verwilderde Afrikaanse woestijn. Daar ontwikkelt hij buitengewone krachten en transformeert hij tot een
krachtig magiër. Maar wanneer het Egyptische rijk in gevaar komt, keert Taita terug. Samen met de jonge prins Nefer, kleinzoon van koningin Lostris en wettig erfgenaam van de troon, gaat hij de strijd aan om
Egypte te beschermen. Overleven ze de dreiging van verdorven moordenaars en het verraad van hun eigen familie?
Film Review 1989 The year's releases in review, with necrologies and brief articles.
Zonder genade Johan Andersen 2020-05-26 Op een ochtend worden Neli Panka, hoofdinspecteur bij de Amsterdamse recherche, en ex-commando Eugene Hamer bij een bizarre moord geroepen. Er zijn vier
doden gevonden op een industrieterrein in Zaandam. Is het een afrekening in het criminele milieu? Een rituele moord? Kort daarna ontploft er een autobom op de Dam. De aanslag wordt geclaimd door een
groepering die zich De Discipelen van De Brandende Dageraad noemt. Hun doel: wraak nemen op Nederland. Hamer en Panka gaan samen op jacht naar het brein achter de moorden en de aanslag: de Jakhals.
Niemand weet wie hij is, maar hij wordt gezien als de gevaarlijkste terrorist van Europa. Zijn ware motieven zijn duister, maar zijn boodschap is duidelijk: pak me, voordat de volgende bom afgaat&hellip
Annual Report of the Light-House Board of the United States to the Secretary of the Treasury for the Fiscal Year Ended ... United States. Light-House Board 1905
The New Yorker 1934-05
Dochters van Kopervrouw / druk Herdruk Anne Cameron 2005 Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.
Decca Group Records & Tapes Main Catalogue Decca Record Company 1975
Een dame in Parijs Alyson Richman 2016-06-22 Parijs, 1940. De stad begint te wankelen onder de druk van de Duitse bezetters. De jonge Solange denkt aan de belofte die ze haar grootmoeder Marthe deed.
Ze zal haar kostbare bezittingen bewaren. De prachtige jurken, juwelen en beroemde schilderijen komen uit het luxueuze, mysterieuze verleden van haar oma: het Parijs van de belle époque. Als courtisane van
de adellijke Charles leefde Marthe een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de situatie in Parijs onder het naziregime steeds gevaarlijker wordt, moet Solange voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put
kracht uit de wijze lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als Martha haar eigen weg kunnen vinden en haar prille liefde kunnen beschermen in de uitzichtloze tijd van de oorlog? Een dame in Parijs is
het hartverscheurende verhaal over verlies en liefde in oorlogstijd.
Woestijngod Wilbur Smith 2014-10-25 Een avontuurlijke, gevaarlijke reis over de Nijl begint, wanneer slaaf Taita door de farao gevraagd wordt zich in te zetten voor de bevrijding van het noordelijke deel van
Egypte. Zijn reis leidt hem door de Arabische woestijn, naar de magische stad Babylon en over open zee naar Kreta. Taita komt terecht in een wereld waar loyaliteit en verraad zo veranderlijk zijn als de duinen
in de woestijn. Vijanden wachten in de schaduw en de dood ligt constant op de loer. Zal het Taita lukken de toekomst van Egypte veilig te stellen? Woestijngod maakt deel uit van de Egypte-serie van Wilbur
Smith waarover de San Francisco Chronicle schreef: `Een rijke, boeiende blik terug in de tijd waarin geschiedenis en mythe worden vermengd.
Alaska Anna Woltz 2016-10-06 Op de eerste dag van het schooljaar weet Sven het zeker: hij moet een briljante stunt uithalen. Anders is hij meteen die zielige jongen uit 1b. Parker wil juist onzichtbaar zijn. Ze
heeft net de ergste zomer van haar leven achter de rug en vertrouwt niemand meer. Dan ontdekt ze dat Alaska, de hond die eerst van háár was, nu bij Sven woont – als zijn hulphond. Overdag wil Parker niks te
maken hebben met Sven, dus er zit maar één ding op. Als ze Alaska ooit nog wil zien, moet dat ’s nachts. Anna Woltz (1981) heeft meer dan twintig kinderboeken op haar naam staan. Haar laatste boek Gips
werd bekroond met een Zilveren Griffel.
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Office 1964
De dagen van de bluegrassliefde Edward van de Vendel 2015-04-23 Tycho is achttien en na zijn eindexamen gaat hij voor het eerst alleen op reis: hij wordt junior assistant in een Amerikaans kinderkamp. Daar
sluit hij meteen vriendschap met de Noor Oliver, even oud als Tycho en voetballer. Het wordt een zinderende zomer, die hun leven voor altijd verandert. Wat doe je als je leven radicaal omgekeerd wordt?
Vechten of volgen? Aanvallen of verdedigen? Stilstaan of meebewegen?
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