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Index Veterinarius 1983
Hoofdzaken Vennootschapsbelasting F. J. Elsweier 2019 De vennootschapsbelasting is in de loop der jaren fors ingewikkelder geworden. Wil je inzicht krijgen in de actuele
hoofdlijnen van de Nederlandse vennootschapsbelasting? Deze titel behandelt alle hoofdzaken, voorzien van wetenschappelijk en praktisch commentaar.0Geheel voorzien van
wetenschappelijk én praktisch commentaar. De titel is bijgewerkt tot 15 juni 2019.
Borsten Florence Williams 2012-10-04 Florence Williams gaat in dit boek op zoek naar de functie van borsten in biologisch, seksueel, cultureel en sociologisch opzicht - en hun
specifieke eigenschappen. Ze verdiept zich in vragen als `Is borstvoeding wel zo gezond? en `Waarom komt borstkanker steeds vaker voor? en komt tot de angstwekkende
conclusie dat de conditie van ons borstweefsel de staat weerspiegelt waarin onze samenleving verkeert.
Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is
verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging. Er is cash
nodig en Alex ? bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale
winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee
kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het
tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog
helpen. Het is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal
erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Belangrijkste vraag van het leven Nick Lane 2018-04-25 'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor koetjes en kalfjes. Het is een boek voor mensen die geen zin
hebben om altijd maar weer te lezen over voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een boek voor mensen die schaamteloos willen doorstomen naar de meest
fundamentele tijdloze vragen van dit bestaan: waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en waarom zien wij eruit zoals we eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom hebben we
seks? Waarom gaan we dood? En hoe kon er ooit leven ontstaan uit de dode materie van de vroege aarde?' Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is leven. We komen het
tegen in simpele vormen, zoals bacteriën, of in complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen. Maar waarom bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het begin van het
leven, 4 miljard jaar geleden, duurde het 2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen de sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe is het leven
begonnen? De belangrijkste vraag van het leven geeft een even grondig als betoverend antwoord op deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals we zijn, en waarom zijn
we hier überhaupt? Nick Lane (1967) is biochemicus aan University College London. In 2010 werd hij onderscheiden met de Royal Society Prize for Science Books voor zijn
boek Levenswerk. In 2015 ontving hij de Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan de moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en helderste boeken over de
geschiedenis van het leven in jaren.' THE ECONOMIST
De donkere kamer van Damokles Willem Frederik Hermans 2012-11-26 De donkere kamer van Damokles vertelt het verhaal van Henri Osewoudt, sigarenhandelaar te
Voorschoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet hij de verzetsman Dorbeck, die sprekend op hem lijkt en die hem opdrachten geeft die hij gewillig uitvoert. Naar
aanleiding van zijn daden wordt Osewoudt gevangen genomen, komt weer vrij, pleegt een moord, en nog een moord. Na de bezetting lijkt alles zich tegen hem te keren en wordt
hij gekwalificeerd als landverrader. Zich beroepen op Dorbeck blijkt onmogelijk: er is geen enkel spoor dat leidt tot deze man. Het enige dat Osewoudt heeft om de wereld

Dorbecks bestaan te bewijzen is een camera met een foto van Dorbeck erin, maar ook die foto blijkt uiteindelijk niet te bestaan.Bestaat Dorbeck echt of heeft Osewoudt hem
verzonnen? In hoeverre is Osewoudt zelf verantwoordelijk voor zijn daden? Wie ben je als iedereen je ziet als een verrader en een leugenaar, bestaat er wel zoiets als waarheid
en werkelijkheid? Om dergelijke vragen gaat het in dit huiveringwekkende boek, dat uitgroeide tot Hermans meest gelezen en bejubelde roman.
Een seculiere tijd / druk 3 Charles Margrave Taylor 2012-11-29 Historisch onderzoek naar de vraag of religie en rede naast elkaar kunnen bestaan, en naar de historische
wortels van de huidige seculiere tijd.
Current Index to Journals in Education 1974
De sneeuwkoningin Hans Christian Andersen 2020-06-24 Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed
was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven
verspreidden zich over de wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun
ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de
sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde
sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en
"Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse personages. Zijn
sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes
gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Index Medicus 2003
Vrije vlucht Mark Vanhoenacker 2016-08-16 De wereld vanuit een vliegtuig In Vrije vlucht deelt piloot Mark Vanhoenacker zijn levenslange passie voor een van de oudste
dromen van de mens: vliegen. Hij laat ons de sensaties van onze eerste vliegreis ervaren en opent onze ogen voor de poëzie van techniek en beweging, waarbij hoogte en
afstand wonderlijke nieuwe perspectieven bieden.
Cumulated Index Medicus 2000
Agrindex 1992
Vesael Jean Charles Joseph Van Swygenhoven 1841
Leven is een kunst Paul van Tongeren 2013-05-03 ” Alles over de achtergronden van het nieuwe liedboek.Paul van Tongeren Leven is een kunst | 3e druk Over morele ervaring,
deugdethiek en levenskunst 254 pagina's | Paperback | ISBN: 9789086871025Een boeiend en toegankelijk geschreven boek, waarin prominent ethicus en Nietzsche-specialist
Paul van Tongeren een moderne versie van de klassieke deugdethiek in stelling brengt in het huidige debat over de ethiek. Leven is geen kunst zolang het een kwestie van
overleven is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Een boeiend en toegankelijk geschreven boek, waarin prominent ethicus en
Nietzsche-specialist Paul van Tongeren een moderne versie van de klassieke deugdethiek in stelling brengt in het huidige debat over de ethiek. Leven is geen kunst zolang het
een kwestie van overleven is. Wie moet zorgen te overleven, stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, leven te
maken; van vreten: eten, van biologie: kunst. Daarvoor is meer nodig dan filosofie. Maar zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt zal het waarschijnlijk niet lukken.
Ethiek is zo'n zelfonderzoek. Van Tongerens pleidooi voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en het leven als kunst, verhoudt zich kritisch tot het type
levenskunstfilosofie dat vandaag de boventoon voert. Dat maakt zijn boek in zekere zin 'oneigentijds', maar niet minder inspirerend en uitdagend.
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