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This authoritative reference brings together leading experts for up-to-date theory, findings, and guidelines on the core aspects of child custody evaluations. Contributors offer steps for gathering more accurate family data through home observations, interviews, and collateral information. Chapters examine psychological assessment tools commonly used in evaluations, including measures relating to parenting competencies, mental illness, domestic violence, and substance abuse, and consider increasingly salient issues such as relocation and families in therapy. The section on case studies shows best practices applied
in real-life custody situations, and a chapter authored by a family court judge offers rarely-seen perspective from the bench. Featured in the Handbook: · A survey of ethical and professional issues. · Observing and interviewing children, adolescents, and adults. · Psychological assessment and personality testing. · A detailed review of the Bricklin scales. · Specialized issues, including parental alienation, attachment, cults, and more. · Illustrative case studies and psychological reports. Mental health professionals who conduct child custody evaluations, including psychiatrists, clinical psychologists clinical social
workers, family and marriage counselors, and licensed clinical professional counselors, will appreciate the Handbook of Child Custody. Family law attorneys will also find the Handbook useful in assisting them in child custody litigation. Its thorough coverage will aid evaluators in making recommendations that are professional, ethical, and impartial, and family lawyers in understanding the evaluation process and preparing for expert testimony.
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet, Clare, Susan en Polly komen één keer per jaar samen om een boek te bespreken. En zodra ze het boek van de maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De vijf vrouwen zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen. Nicole heeft schatten van kinderen en een geweldige man die helaas wel heel veel overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge dochter is ongewenst zwanger geraakt. Clare moet na talloze mislukte pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze kinderloos zal blijven. En Susan
voelt zich schuldig dat ze haar dementerende moeder in een verpleeghuis heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder Wat ik mijn dochters nog wil vertellen en Het weekend ABC.
Al meer dan 10 jaar is Assad een mysterieuze, drijvende kracht binnen afdeling Q, maar een kettingreactie aan heftige gebeurtenissen brengt hem op de rand van de totale ineenstorting. Alleen Rose kan hem helpen bij de ontcijfering van de duistere demonen die door de berichtgeving van de Spaanse journalist Joan Aiguader over de tragische dood van een vluchteling tot leven worden gewekt. Met Assad in het centrum begint een zenuwslopend aftellen naar de ultieme catastrofe in het hart van Europa, meedogenloos gedirigeerd door de Iraakse beul Ghaalib. Tegelijkertijd schudt afdeling Q op zijn grondvesten door
de dood van een centrale collega en door een wanhopige poging om een compromisloze, moordzuchtige handeling van een in zichzelf gekeerde, gestoorde jongen te verijdelen. In de strijd om mensenlevens te redden en een einde te maken aan Assads traumatische dilemma's worden Carl Mørck en de rest van afdeling Q het oog van de orkaan in geslingerd, waar niemand wordt ontzien om drastische beslissingen te nemen en met alle ter beschikking staande middelen in actie te komen. Jussi Adler-Olsen (1950) is dé ongekroonde koning van de Scandinavische misdaadliteratuur. De boeken uit zijn Serie Q worden over de
hele wereld vertaald. Van de serie zijn in Nederland meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. 'De kracht van Adler-Olsen is dat hij een stuwend verhaal weet neer te zetten. Hij sleurt je door de pagina's.' HET PAROOL 'De beste in zijn genre. (...) Uitermate spannend.' NRC HANDELSBLAD 'De boeken van Adler-Olsen behoren tot het allerbeste wat de Deense misdaadthrillers deze jaren te bieden hebben.' JYLLANDS-POSTEN
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk enlicht van toon, Vol bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Landover is een magisch koninkrijk, met toverij en een elfenvolk, precies zoals de advertentie beloofde. Maar nadat hij het gekocht heeft, komt Ben Holiday er al snel achter dat er een paar details
onvermeld zijn gelaten: het koninkrijk is een puinhoop. De baronnen weigeren een koning te erkennen en de boeren hebben alle hoop verloren. Een draak verwoest het platteland, terwijl een boze heks werkt aan een plan om alles te vernietigen.Bens enige volgelingen zijn de klunzige hofmagiër Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy en de lieftallige Wilgje, die de gewoonte heeft wortel te schieten in het maanlicht en in een boom te veranderen.En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, krijgt Ben te horen dat de IJzeren Mark, de verschrikkelijk heer der demonen, alle toekomstige koningen van Landover voor een
duel op leven en dood uitdaagt. Bens taak lijkt onbegonnen werk: gelukkig is hij koppig
The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar
opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar publicaties
in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en ontroerender is.
Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw waren op de Veluwe, naast beroepsarcheologen uit Leiden en Groningen, ook meerdere amateurarcheologen aktief, waaronder een aantal beroepsmilitairen. Twee daarvan, kapitein H.J. Bellen uit Ede en sergeant H. Westendorp uit Nieuw-Milligen, krijgen hier meer aandacht. Dat is deels vanwege hun vondsten, deels vanwege de documentatie bij die vondsten. Bellen maakte aantekeningen in zakboekjes, Westendorp corrigeerde fouten in de beschrijving van zijn collectie in de dissertatie van Bursch. Bellen en Westendorp groeven zes grafvondsten met koperen tongdolkjes
op. Die zijn al eerder beschreven, maar worden hier opnieuw behandeld met gebruikmaking van alle beschikbare documentatie, en in twee gevallen met gegevens van aanvullend bodemonderzoek. Daarnaast worden twee toevalsvondsten uit zand/grintgroeves behandeld, de een met een gouden haarsieraad, de ander met een versierde aardewerken schaal op vier zuilvormige voetjes. Aangetoond wordt dat dergelijke oude amateuropgravingen en toevalsvondsten een nieuwe bestudering waard zijn. In het tweede deel van dit boek worden de acht vondsten in een bredere context geplaatst. Mede op basis van 14C-dateringen
en een paar recentere vondsten van gouden haarsieraden in Beers-Gassel (N. Br.) en Eelde (Dr.) wordt aangetoond dat voorwerpen als tongdolken van koper, gouden / zilveren Lockenringe en voetjesschalen, die als kenmerkend voor de Klokkebekercultuur te boek staan, ontleend zijn aan de saalische Schnurkeramik, deels rechtstreeks, deels via de Enkelgrafcultuur.
‘Breaking: De president van de Verenigde Staten is vermist.’ Met die woorden doet journalist J.B Collins van de New York Times de wereld verstijfd staan na een verwoestende aanslag door terroristen van ISIS in Amman, Jordanië. De leiders van Israël en van de Palestijnen zijn zwaargewond, de koning van Jordanië ligt op sterven en de vermiste Amerikaanse president is hoogstwaarschijnlijk ontvoerd. Terwijl de Amerikaanse overheid met een grondwettelijke crisis te maken krijgt en Jordanië vecht om zijn bestaan, moet Collins alles doen wat in zijn macht ligt om de wereld van betrouwbare informatie te voorzien.
Dan blijkt dat de FBI Collins ervan verdenkt de terroristische aanslag op de hoofdstad van Jordanië te hebben uitgelokt. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens in bezit... Samen met de geheime dienst gaat Collins tot het uiterste om zijn naam te zuiveren en de president op te sporen, voordat de dreigingen van ISIS catastrofale werkelijkheid worden. • Een nieuw deel in de bloed-actuele J.B. Collins-serie • Een thriller die de actualiteit van morgen huiveringwekkend dichtbij brengt • Hierna zullen nog drie stand alones in deze serie volgen • Kan mee met de thriller-acties in juni 2016 De media over Het derde
doelwit: ‘Rosenbergs schrijfstijl is feilloos. Het verhaal is nauwkeurig uitgewerkt en perfect getimed. Het heeft de liefhebbers van snelle actiethrillers meer dan genoeg te bieden, tot de laatste, schokkende woorden aan toe.’ - Publishers Weekly ‘Opnieuw heeft Rosenberg een dijk van een thriller geschreven. ... Rosenberg vermengt op een realistische manier feiten met fictie en rekt de spanningsboog tot de laatste zin.’ - Reformatorisch Dagblad
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Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld voor bachelorstudenten van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om beginnende studenten te ondersteunen bij het ontplooien van de verschillende vaardigheden. De volgende elementen komen in het
handboek aan bod: - studeren - lezen van wetenschappelijke teksten - onderzoek doen op basis van literatuur - argumenteren - schrijven - presenteren - interviewen - discussiëren en debatteren - reflecteren - kritisch denken
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen
mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die haar hebben verwond bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is. Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar zus langzaam verandert.
Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze van een leven zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een donker sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce studeerde Engels en filosofie aan de
University of Georgia. Ze heeft altijd al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig gestoorde hond en een licht loensende kat.
***Winnaar van de Hebban Award 2017 voor Beste Young Adult!*** In Amerika al maandenlang op de New York Times-bestsellerlijst! 10 :00 De directeur van Opportunity High School beëindigt haar toespraak en verwelkomt alle leerlingen voor het nieuwe semester. 10 :02 De leerlingen staan op om naar hun klassen te gaan. 10 :03 De auladeuren gaan niet open. 10 :05 Iemand begint te schieten. Uiterst minutieus volgt 54 Minuten vier jongeren tijdens een
schietpartij op een middelbare school. Verteld vanuit verschillende perspectieven kom je achter de motieven van de schutter en word je als het ware de terreurdaad ingezogen.
NATASHA gelooft in de wetenschap en feiten. Niet in het lot. Of in dromen die nooit uit zullen komen. Ze is zeker niet zo’n meisje dat haar grote liefde ontmoet in een platenzaak in New York. Niet op dezelfde dag dat ze met haar familie uitgezet zal worden naar Jamaica. DANIEL heeft altijd zijn best gedaan om aan de hoge verwachtingen van zijn ouders te voldoen. Hij zal chirurg worden en geen dichter, zoals hij eigenlijk wil. Maar als hij Natasha
ontmoet, ziet hij ineens een andere toekomst voor zich, mét haar. En hij heeft nog twaalf uur de tijd om Natasha daarvan te overtuigen. Is het toeval of het lot dat Daniel en Natasha samenbrengt op deze allesbepalende dag? Heeft het zin om in dromen te geloven als je weet dat die nooit uit kunnen komen?
Introductory essays by Viking Project scientist Gerald A. Soffen and Viking Orbiter scientist Conway W. Snyder describe the project, the spacecraft, selection of the Martian landing sites, and the experiments undertaken. The rest of the papers are by scientists involved in the project and comprise a record of the data obtained, the experiments, and their evaluation.
In de afgelopen tien jaar heeft het internet de wereld van uitgeverij, media en communicatie gedemocratiseerd. Dit heeft geleid tot een enorme participatiedrift in de wereld van de bits. Een zelfde trend komt nu tot bloei in de wereld van de dingen. Chris Anderson onthult in Makers hoe ondernemers het web gebruiken om bedrijfjes op te zetten met de hele wereld als afzetgebied en hoe zij significant minder financiële middelen, tooling en infrastructuur
nodig hebben dan traditionele productie. Andersons unieke visie is dat productie op kleine schaal een belangrijke bron voor toekomstige groei zal zijn; dat het succes van de gigantische bedrijven op zijn retour is; dat in deze eeuw van open source, op maat gemaakte producten, en doe-het-zelf-product design, het collectieve potentieel van een miljoen hobbyknutselaars losgelaten zal worden op de wereldmarkt. De volgende industriële revolutie komt eraan.
Over Makers: 'Makers is zo enthousiasmerend geschreven dat je op het einde van het boek met dezelfde jongensachtige blik naar de wereld kijkt als de auteur. Dat op zich is al verfrissend. Maar het boek is ook stevig onderbouwd en rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden.' De Tijd 'Fabrieken zullen niet meer nodig zijn, net zomin als boeren, vrachtwagenschauffeurs en Chinezen die voor 10 cent per uur zonnebrillen, iPhones of Gucci-jurkjes in elkaar
zetten. Wat je in de toekomst koopt, is een digitaal ontwerp, meer niet. De 3D-printer doet de rest. [...] Er komt een revolutie aan.' Marian Donner in nrc next Over eerder werk van Anderson: 'Ruim baan voor de ideeën van Anderson!' Frankwatching.nl 'Een absolute aanrader en een klassieker [].' Marketingfacts.nl 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Chris Anderson is [] een connaisseur.' de Volkskrant 'Freeis zonder twijfel één van de relevantste
boeken van de afgelopen tien jaar. Dit meesterwerk is voor iedere ondernemer verplichte kost [].' Dagblad de Limburger 'Chris Anderson heeft met Free opnieuw een spraakmakend en uitdagend boek geschreven.' Automatiseringsgids
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#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een nacht stuit de drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als vanuit het niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het filmpje gaat viral als blijkt dat er ook in andere steden in de wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media steeds meer
toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar ze vandaan komen en vooral wat ze willen.
Handbook of Child CustodySpringer
Alles wat je als ouder moet weten over het eerste jaar met je kind Een pasgeboren baby is een klein wonder dat naast grote blijdschap - veel vragen, zorgen en twijfels met zich meebrengt. In Baby's eerste jaar wordt alles behandeld wat ouders moeten weten over het eerste levensjaar van hun kind: verzorging, voeding, slaapgewoonten, huilbuien, kinderziekten, omgevingsgevaren en veiligheid. Dit alles in een maand-tot-maandbenadering, inclusief het geruststellende 'Wat jouw baby al kan'. Er zijn aparte hoofdstukken over vader worden, Eerste Hulp, adoptie en
aangeboren afwijkingen. 'Baby's eerste jaar is hét standaardwerk dat de vragen van talloze ouders heeft beantwoord. Betrouwbaar en geruststellend: een onmisbare informatiebron!'
The Crown meets Gossip Girl in deze royaltysoap. Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar intriges en verboden liefdes de kroon dreigen te ondermijnen. Wint liefde het van plicht en traditie? American Royals: The Crown meets Gossip Girl in dit sprankelende en meeslepende verhaal van bestsellerauteur Katharine McGee. Voor jongeren vanaf 14 jaar én volwassen lezers die smullen van een kijkje achter de schermen bij de koninklijke familie. Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar intriges en verboden liefde de kroon dreigen te ondermijnen:
KROONPRINSES Beatrice: weet dat alles moet wijken voor de kroon. Nu ze op zoek moet naar een huwelijkskandidaat, slaat de twijfel toe. EERSTE RESERVE prinses Samantha: houdt wel van een feestje. INTRIGANT Daphne: doet alles om prins Jefferson terug te winnen. BURGERMEISJE Nina: steelt ongewild de show als ze voor de prins valt. Wint liefde het van plicht en traditie? American Royals is het eerste deel van ee tweeluik.
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te passen.
Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Een uit blauw papier gescheurde kleurenvlek heeft veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is Geeltje en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer basale illustraties van stukjes gekleurd papier, die het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt. Vanaf ca. 4 jaar.
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Zelfhulpboek waarin de weg gewezen wordt naar meer succes in het zakendoen en naar een gelukkiger persoonlijk leven dankzij een beter inzicht in het huidige kapitalistische systeem.
Yoshitaka, die op het punt stond zijn vrouw te verlaten, sterft na het drinken van vergiftigde koffie. Zijn vrouw is een voor de hand liggende verdachte, maar zij was honderden kilometers verderop toen haar man werd vermoord. Terwijl rechercheur Utsumi probeert de gedachten en motieven van de vrouw te doorgronden, wordt ook de hulp ingeroepen van professor Galileo. Hij gaat op zoek naar wetenschappelijke bewijzen, maar komt moeilijk verder met deze
onmogelijke zaak. Lukt het hem de puzzel op te lossen en de levensechte, levensgevaarlijke moordenaar te vinden?
Hoe belandt een doodgewoon meisje uit een nette buurt in Melbourne in de wereld van prostitutie en drugs? In de verbluffende autobiografie ‘Onder mijn huid’ vertelt Kate Holden openhartig over hoe ze veranderde van uitmuntende kunstgeschiedenis student tot een verloren meisje in de greep van heroïne, schimmige figuren en de seksindustrie. Ondanks alles wat Kate heeft meegemaakt, weet ze haar verhaal zonder enige schaamte en met een goede dosis
humor en relativering te beschrijven. Hoe heeft de jonge, afgedwaalde Kate haar leven weer in het gareel gekregen? De Australische Kate Holden (1972) heeft met haar autobiografie ‘Onder mijn huid’ haar naam op de internationale kaart gezet als talentvolle debuutschrijver. Haar boek omvat een unieke vertelling over hoe ze als nette student in de schimmige wereld van seks en drugs in Melbourne belandde. Naast de dramatische gebeurtenissen is het haar
gelukt om een literair meesterwerk te schrijven waarin ze haar memoires op een persoonlijke en soms humoristische manier met de wereld deelt. Intussen is haar boek in elf landen verschenen en heeft ze drie internationale reizen achter de rug om haar unieke verhaal te vertellen, en met succes. ‘Onder mijn huid’ is genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder beste debuut in 2005 en beste Australische bestseller in 2006. Haar schrijfcarrière nam een plotse
vogelvlucht, en geeft haar een hoopvolle toekomst.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken,
overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Een tiener wordt door haar stiefvader seksueel misbruikt en vindt bij haar moeder geen steun. Samen met haar vrienden probeert ze hulp buitenshuis te zoeken. Bevat adressen van hulpverlenende instanties in Nederland en België. Vanaf ca. 14 jaar.
Meneer José, een brave ambtenaar van de burgerlijke stand, slijt zijn dagen in een archief van enorme afmetingen. Hij heeft slechts één ondeugd: om zijn verzameling knipsels over beroemde mensen aan te vullen met officiële gegevens verschaft hij zich 's nachts toegang tot het kantoor. Op een nacht komt hij per ongeluk thuis met de geboorteakte van een onbekende vrouw. Al snel begint zij hem meer te boeien dan alle beroemdheden uit zijn collectie bij
elkaar. Zijn nieuwsgierigheid naar haar ontaardt in een obsessieve zoektocht die zijn hele leven overhoop gooit.
Wanneer populaire scholiere Lucinda Hayes vermoord wordt aangetroffen, laat dat niemand in haar slaperige stadje in Colorado onberoerd, en zeker niet de jongen die te veel van haar hield, het meisje dat net zo'n perfect leven wilde als zij en de agent die haar moord moet onderzoeken. Door de tragedie gaan die drie onvergetelijke personages - Cameron, Jade en Russ - noodgedwongen de confrontatie met hun diepste geheimen aan in de hoop troost te
vinden, de waarheid of beide.
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Acht grafvondsten van de Veluwse klokbekergroep als uitgangspunt voor chronologische beschouwingen over de relaties saalisch-böhmische Schnurkeramik, Enkelgrafcultuur, Klokbeker-Oostgroep en Nederlands-Westduitse klokbekergroepen
een verhaal voor kinderen en andere mensen
De leesclub
Alle namen
de schoolbel gaat. iemand begint te schieten
Comprehensive Dissertation Index
Met het mes op tafel
Anna Ellory vertelt in het aangrijpende De meisjes van Ravensbrück over liefde, de duisternis van de Holocaust en de hoop op overleven. Bestseller in Engeland. 1989, Berlijn. De Muur is gevallen en Berlijn viert feest. Miriam is uit een lastig huwelijk gevlucht om voor haar stervende vader Henryk te zorgen. Ze voelt zich schuldig dat ze hem al jaren maar heel weinig heeft gezien; hij was het niet eens met haar huwelijk. Dan ziet ze tijdens het verzorgen een kamptatoeage op zijn arm en kantelt alles wat ze over hem dacht te weten. Hij is niet Joods, waarom heeft hij dan in een
concentratiekamp gezeten? Hij heeft nooit een woord gesproken over de oorlog. Ze gaat op zoek naar antwoorden en in zijn spullen vindt ze tot haar ontzetting een kampuniform van Ravensbrück, het vrouwenkamp. Wanneer ze in de zomen van het uniform geheime brieven aan haar vader ontdekt, die daar al 40 jaar verstopt zitten, probeert ze het mysterie van zijn verleden te ontrafelen. ‘Ellory's krachtige debuut... onthult de verontrustende waarheid over deze vrouwen en hun kracht, opoffering en uithoudingsvermogen. Pak de zakdoeken er maar bij!’ Heat Magazine ‘Een
buitengewone en meeslepende roman die me van begin tot eind in zijn greep hield en ontroerde.’ Mary Chamberlain, auteur van De kleermaakster van Dachau
Gain a strong foundation in the field of orthotics and prosthetics! Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, 4th Edition is a clear, comprehensive, one-stop resource for clinically relevant rehabilitation information and application. Divided into three sections, this text gives you a foundation in orthotics and prosthetics, clinical applications when working with typical and special populations, and an overview of amputation and prosthetic limbs. This edition has been updated with coverage of the latest technology and materials in the field, new evidence on effectiveness and efficacy
of interventions and cognitive workload associated usage along with enhanced color photographs and case studies - it’s a great resource for students and rehabilitation professionals alike. Comprehensive coverage addresses rehabilitation in a variety of environments, including acute care, long-term care and home health care, and outpatient settings. Book organized into three parts corresponding with typical patient problems and clinical decision-making. The latest evidence-based research throughout text help you learn clinical-decision making skills. Case studies present real-life
scenarios that demonstrate how key concepts apply to clinical decision-making and evidence-based practice. World Health Organization disablement model (ICF) incorporated to help you learn how to match patient’s limitations with the best clinical treatment. Multidisciplinary approach in a variety of settings demonstrates how physical therapists can work with the rest of the healthcare team to provide high quality care in orthotic/prosthetic rehabilitation. The latest equipment and technology throughout text addresses the latest options in prosthetics and orthotics rehabilitation
Authoritative information from the Guide to Physical Therapist Practice, 2nd Edition is incorporated throughout. A wealth of tables and boxes highlight vital information for quick reference and ease of use. NEW! Color photographs improve visual appeal and facilitates learning. NEW! Increased evidence-based content includes updated citations; coverage of new technology such as microprocessors, microcontrollers, and integrated load cells; new evidence on the effectiveness and efficacy of interventions; and new evidence on cognitive workload usage. NEW! Authors Kevin K
Chui, PT, DPT, PhD, GCS, OCS, CEEAA, FAAOMPT and Sheng-Che (Steven) Yen, PT, PhD add their expertise to an already impressive list of contributors.
Gonnie en Gijsje Gonnie en Gijsje zijn vriendjes. Dikke vriendjes. Overal waar Gonnie gaat, gaat Gijsje. Of toch niet? Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle
verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
54 minuten
Karaoke kapitalisme
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12
Makers
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