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Een hartverwarmende getuigenis over autisme Je
zult het maar meemaken dat je zoon maandenlang
denkt dat hij een hond is en de kinderen van het
dagverblijf de stuipen op het lijf jaagt met zijn
gegrom. Of dat hij zijn hele gezin verplicht om op
straat in een nette rij achter elkaar te stappen, of
onschuldige omstaanders in de supermarkt in een
berg aardbeien katapulteert. In Mijn hoofd heeft het
nogal druk vandaag neemt Georgina Derbyshire de
lezer mee op een wonderlijke reis in de leefwereld
van haar zoontje Bobby. Ze beschrijft op hilarische
en hartverwarmende wijze hoe de wereld best
verwarrend kan zijn, zeker als je een tienjarig
autistisch jongetje bent met een fascinatie voor
stenen, meetlinten en treinen. Een must voor
iedereen die geconfronteerd wordt met autisme, en
op zoek is naar steun, herkenning én humor. Want
zoals Georgina Derbyshire het zelf verwoordt:
'Lachen is toegestaan!'
Commercieel luisteren is een boek voor
professionals en experts van wie verwacht wordt dat
zij ook advies- en salesgesprekken voeren. Dit deel
van de functie vraagt om andere inzichten en
vaardigheden dan meestal in het eigen vakgebied
ontwikkeld zijn. Met de inzichten uit dit boek zijn
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deze vrij eenvoudig toe te passen in de praktijk. De
oplossing is niet het oefenen van een vlotte babbel,
de perfecte elevator pitch of overtuigen met stapels
bewijs en argumenten. Klanten overtuig je door te
luisteren! Hoe ontdek je de werkelijke behoeften,
belangen en verwachtingen? Marc van Katwijk
(1966) is trainer en business coach. In zijn
trainingspraktijk ontmoet Marc dagelijks mensen die
als een berg op zien tegen commerciële gesprekken.
De spanning ontstaat meestal door gedachtes als `Ik
wil voorkomen dat ik als een stofzuigerverkoper over
kom of `Ik wil voorkomen dat ik de opdracht niet
scoor. Veel experts die dit herkennen zoeken naar
een praktische en effectieve oplossing om van dit
ongemakkelijke gevoel af te komen. Als je jezelf
bewust wordt en eenvoudig traint in een creërende
manier van denken en doen, dan verander je
daarmee jouw resultaten. En dat gaat veel verder
dan de deal alleen. Dit boek beschrijft op praktische,
vlotte en verhelderende wijze de essentiële inzichten
en toepassingen om opdrachten gegund te krijgen
en langdurige samenwerking met jouw klanten aan
te gaan. Jouw sales- en adviesgesprekken gaan
veel relaxter en worden leuker om te doen. Succes
is dan onvermijdelijk. De volgende thema's worden
in dit boek behandeld: Bewust worden van je luisterintentie. Commerciële ruimte creëren. Ontdek
behoeften en belangen. Doelen en verwachtingen
concreet maken. Kijk over de deal heen.
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Het tandheelkundig jaar 2016 biedt een overzicht
van de meest recente ontwikkelingen in de
tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen
komt aan bod, beschreven door een keur van
gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs.
Nu met online KRT-geaccrediteerde kennistoetsen.
Vraag niet wat een Drarrie is, vraag liever wie
Drarrie zijn. Vier jongeren dagen de nacht uit, maar
die blijft onverstoorbaar. De nacht laat niet met zich
sollen. Hij wacht geduldig af en slaat op het juiste
moment meedogenloos toe.
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.
Ondertitel: De kunst om goed met geld om te
gaan.Reeks: Word zelf een sluwe vos in geldDit
boek bevat een supereenvoudig stappenplan om uw
financiën, zonder hulp van een financieel adviseur,
op orde te krijgen, te houden en te
optimaliseren.Aan de hand van soms keiharde,
waargebeurde praktijkvoorbeelden wordt de lezer
stap voor stap meegenomen in de wereld die
persoonlijk advies heet.De familie Wijnen - een
normaal gezin met twee opgeroeiende kinderen, met
een modaal inkomen, een eigen woning, een
hypotheek en wat spaarcentjes - vormt de rode
draad door dit goed leesbare, soms humoristische
en uitermate leerzame boek.Financieel advies was
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nog nooit zo gemakkelijk. Een doe-het-zelf-boek wat
in geen enkele boekenkast mag ontbreken. Een
echte aanrader, zélfs voor mensen die geen
verstand van geld hebben.
Beschrijving van vele facetten van onderhandelen in
uiteenlopende situaties.
Scalpen is leuk! De volledige reeks Deel 1: Traden met de
heikin ashi-grafiek Deel 2: Praktische voorbeelden Deel 3:
Hoe beoordeel ik mijn trading resultaten? Deel 4: Trading is
flow business Scalping is de snelste manier om geld te
verdienen op de aandelenmarkt. Het is heel erg moeilijk om
een methode te vinden waardoor het kapitaal van een trader
nog effectiever toeneemt. In deze vierdelige reeks vertelt
Heikin Ashi hoe dit komt. De zeer effectieve strategie is erg
eenvoudig en kan onmiddellijk worden toegepast omdat ze
universeel is en bruikbaar op alle forex/aandelenmarkten. Ze
kan gebruikt worden voor korte periodes, zoals op een
1-minuutgrafiek, maar ook voor langere periodes.
Praktische, didactische handleiding om kinderen uit de
middenbouw van het basisonderwijs kritisch te leren lezen en
te laten vertellen.
Judith Rashleigh is met succes gepromoveerd van
veilinghuisassistent tot internationale kunsthandelaar. Ze mag
daarbij een bloederig spoor hebben achtergelaten, haar
nieuwe leven als chique galeriehouder in Venetië is alles
waar ze van droomde. Maar terwijl ze zich een weg
onderhandelt door de Italiaanse kunstscene lijkt haar
verleden haar in te halen. Na een onschuldige opmerking op
een feestje beseft Judith dat iemand haar op het spoor is...
Dokter Pedro Brugada is onze bekendste hartspecialist en
ook internationaal een topdokter. In ONS HART.
Gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje krijgt de lezer niet
alleen het verbazende levensverhaal van deze nieuwe Belg
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maar vooral informatie over hoe het hart - onze motor - en de
bloedvaten werken.Brugada beschrijft welke ziekten je
kunnen treffen, hoe je ze kunt voorkomen en wat eraan te
doen valt. Hoge bloeddruk, cholesterol, hartinfarct,
etalagebenen, beroerte, ritmestoornissen, hartstilstand bij
jonge sporters, hartonderzoeken, realistische beweeg- en
voedingstips... het komt allemaal aan bod. En de
beleidsmakers reikt hij een aantal concrete ideeën aan.ONS
HART is een toegankelijk boek, helder, met veel humor en
heel wat nieuwe inzichten en wetenswaardigheden. Deze
'gebruiksaanwijzing' is een must. Zowel voor wie gezond is,
en dat graag wil blijven, als voor mensen met een
hartprobleem.
Scalpen is leuk! Deel 2: praktische voorbeelden Scalpen is de
snelste manier om geld te verdienen op de beurs. Er bestaat
nauwelijks een methode die het kapitaal van een trader
effectiever kan vermeren. Waarom dit zo is, vertelt de Heikin
Ashi-Trader in deze vierdelige serie over Scalpen. In het
tweede boek verdiept Heikin Ashi Trader zijn setup met vele
praktische voorbeelden. De lezer leert Heikin Ashi-Charts
correct te interpreteren. Hij leert wanneer hij in een markt
moet instappen en wanneer hij eruit moet. Bovendien leert de
lezer de setup te combineren met belangrijke principes van
technische analyse. Deze zeer effectieve scalpingtrategie kan
in een zeer kort tijdsbestek worden toegepast, zoals op de 1
minuut grafiek maar ook op hogere tijdsniveaus. De trader
kan deze universele methode verhandelen in
aandelenindexen en op valutamarkten. Typische
instrumenten zijn futures en valuta´s. Inhoudsopgave 1.
Scalpen met technische analyse? 2. Hoe interpreteer ik
Heikin Ashi grafieken? 3. Wanneer stap ik in? 4. Wanneer
stap ik uit? 5. Werken met koersdoelen of niet? 6. Heikin Ashi
Scalping in de praktijk 7. Helpt technisch analyse bij Heikin
Ashi Scalping? A. Steun en weerstand B. Swing high en
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swing low van de vorige dagen C. Het belang van het ronde
cijfer in de Forex 8. Hoe herken ik trenddagen? 9. Hoe scalp
ik trenddagen? 10. Besluit
Op haar typerende manier - door middel van een virtuoze
synthese van memoires, kritiek en journalistiek - verkent
Leslie Jamison in Laat het schreeuwen, laat het branden de
oceanische dieptes van het verlangen en de naschokken van
obsessie. In veertien essays bespreekt Jamison onderwerpen
als 52 Blue ('de eenzaamste walvis ter wereld'), de
huiveringwekkende herinneringen van kinderen aan een vorig
leven, de toegewijde inwoners van de virtuele wereld Second
Life, het spooklandschap van de Sri Lankaanse burgeroorlog
en een museum gewijd aan de relikwieën van verbroken
relaties. En Jamison spaart ook zichzelf niet: als een van de
meest bepalende stemmen van haar generatie bevraagt ze
ook haar eigen leven in essays over trouwen in Las Vegas,
het worden van een stiefmoeder en de geboorte van een
kind. In Laat het schreeuwen, laat het branden toont Jamison
een ongekende emotionele en intellectuele openheid, precies
de kwaliteit die haar onderzoekende en indringende stem zo
onmogelijk te weerstaan maakt.
Praktische adviezen aan de lezer om op eigen kracht
zijn/haar zelfkennis, zelfwaardering en persoonlijke
ontwikkeling te verbeteren.
Oorlogscorrespondent en rampenjager JR Deo heeft zijn
leven lang het noodlot achtervolgd naar alle uithoeken van de
wereld. Hij is niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Op
het Instituut voor Forensische Observatie wordt zijn mate van
toerekeningsvatbaarheid onderzocht. De rust in zijn cel blijkt
in eerste instantie ideaal om de verschrikkingen van het
verleden en heden op te tekenen. Maar langzaamaan lijken
sinistere figuren zich meester te maken van zijn pen om hun
bekentenissen af te leggen. Ook zijn lotgenoten op het
instituut beginnen zich te roeren. De gewelddadige,
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paranoïde mannen vragen zich af wat Deo allemaal te
melden heeft, en aan wie? `Het losgeslagen zoontje van The
Killing Fields en One Flew Over the Cuckoo s Nest dat moet
er op de omslag slaan, zegt Deo over zichzelf. `Verloren in
een duister labyrint waar het laatste sprankje hoop als een
ongrijpbaar vuurvliegje ronddwarrelt.
John Lennon reageerde zijn emoties van woede tot
blijdschap voornamelijk af op papier. Als een van de grootse
componisten aller tijden, bekend van zijn muzikale creaties
als `Help!, `Lucy In The Sky With Diamonds, `Imagine en nog
veel meer, publiceerde Lennon ook twee dichtbundels. In dit
boek zijn echter voor het eerst zijn persoonlijke brieven,
lijstjes en krabbeltjes verzameld. Hunter Davies, auteur van
de enige officiële biografie van The Beatles heeft meer dan
driehonderd brieven, kaartjes en notities van John aan
vrienden, familie, fans, vreemden, geliefden en zelfs de
wasserette verzameld, dankzij de hulp van Lennons familie,
goede vrienden en privéverzamelaars over de hele wereld.
Ook Yoko Ono, Lennons weduwe (en eigenaar van Lennons
copyright) gaf haar hulp en zegen aan dit bijzondere project.
Davies vertelt het verhaal achter elke brief: waar Lennon was,
aan wie hij het schreef en waar het over gaat. Sommige
brieven zijn liefdevol, informatief, grappig, boos en agressief,
maar soms ook hartverscheurend. Veel brieven zijn ook
geïllustreerd met tekeningetjes en grapjes. Samen vormen ze
een ontroerend verslag, vanaf zijn allereerste bedankbriefje
dat hij op tienjarige leeftijd aan zijn tante in Liverpool schreef
tot de laatste haastig geschreven handtekening voor een fan
in New York, op 8 december 1980, de dag dat hij werd
neergeschoten. Deze brieven schetsen een bijzonder,
persoonlijk en vooral intiem beeld van John Lennon, verteld
door zijn eigen zorgen, angsten en passies. Hunter Davies
heeft meer dan veertig boeken gepubliceerd. Hij is het
bekendst om zijn geautoriseerde biografie van The Beatles.
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Daarnaast is hij tv-presentator en journalist: hij schrijft voor
the Independent, Sunday Times, Daily Mail en New
Statesman.
De vierde editie van EdgeZero geeft je de mooiste verhalen
die in 2018 zijn gepubliceerd of hebben meegedaan aan
fantastische verhalenwed-strijden. Een vakkundige jury van
schrijvers, uitgevers, redacteurs en recensenten heeft zich
voor deze editie over meer dan 100 verhalen gebogen en een
top 16 geselecteerd van gerenommeerde auteurs en
aanstormend talent. In deze EdgeZero de volgende verhalen
van de genoemde auteurs: Voor het ongeluk geboren Wouter van Gorp En de horizon ligt zestig miljoen mijlen ver Tais Teng & Roderick Leeuwenhart De gele veeg - Johan
Klein Haneveld De minnaar van mevrouw Mellors - Joost
Uitdehaag Een heerlijke dag met een vloedlijn vol krijsende
ondoden en een hemel van sidderend noorderlicht - Tais
Teng Witruimte - Jasper Polane Voordat je gaat slapen Robin Langerak Je keek naar me… - Maarten Luikhoven De
Heeren van ’s Gravensande - Anaïd Haen De eindoplossing
van het vetusentiteitenprobleem - Django Mathijsen Zwaard
en de vrouw van de Vijftiende Keizer - Jaap Boekestein
Onder de sterrenhemel - Debby Willems Het
Spinkrabbenmeisje en de Dijkenfluisteraar - Tais Teng &
Jaap Boekestein De opschoner - Anaid Haen & Django
Mathijsen De Kathedraal van Radio Kootwijk - Boukje Balder
Het genesis ei - Mike Jansen
Flora dacht dat ze veilig was, maar niets is minder waar Flora
dacht dat ze veilig was, maar haar ontvoerder is nog niet
verdwenen. Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane onderzoeken
samen een oude zaak waar de beruchte crimineel Jacob
Ness bij betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel een stuk
gevaarlijker dan ze verwacht hadden, als blijkt dat de
bewoners van het stadje waar ze terechtkomen duistere
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geheimen verborgen houden. Flora dacht altijd dat haar
ontvoerder zijn geheimen mee het graf in had genomen,
maar is dat werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar lopen,
ontdekt Flora eindelijk de waarheid achter de man die haar
leven voorgoed veranderde.

Als kind kon Pascal Voggenhuber al overledenen
zien en had hij contact met zijn geleidegids en
beschermengel. Op twintigjarige leeftijd werd door
diverse mediums bevestigd dat hij helderziend is. Hij
volgde een jarenlange opleiding tot medium in
Engeland en Zwitserland, en elke keer weer
imponeerde hij zijn toehoorders op seminars en
lezingen met uiterst gedetailleerde verhalen van zijn
contacten met de andere wereld. In zijn boeiende
autobiografie vertelt Pascal hoe hij als jonge man
zijn bovennatuurlijke gave in zijn dagelijkse leven
leerde te integreren en hoe zijn spiritualiteit zich tot
op de dag van vandaag ontwikkelt. Hij beschouwt
zijn buitengewone gave ook als een verplichting om
mensen te verlossen van de angst voor de dood. Hij
communiceert met overledenen en geeft rouwende
nabestaanden advies over de verwerking van hun
verdriet.
Luisa Weiss had een prachtige baan en was verloofd
met een knappe New Yorker. Toch voelde ze zich
niet thuis in haar leven, iets wat haar al dwarszat
sinds ze als jong meisje heen en weer pendelde
tussen het Berlijn van haar Italiaanse moeder en het
Boston van haar vader.In Mijn keuken in Berlijn
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vertelt de kookgekke Luisa hoe ze haar verloving
verbrak, haar droombaan opgaf en terugkeerde naar
de stad waar ze haar hart ooit achterliet. Ze vertelt
over haar zoektocht naar rijpe pruimen in verlaten
boomgaarden, het eindeloze getob met het schillen
van de witte asperges aan het einde van het
seizoen, het klaarmaken van een Thanksgivingdiner
voor drie families in Berlijn, en het oplappen van
haar gebroken hart met bakplaten vol Duitse
koekjes.Op sprankelende wijze beschrijft Luisa
Weiss hoe ze op zoek ging naar haar thuis, en dat
vond in haar keuken in Berlijn.
Giovanni Detta: een arrogante vastgoedmagnaat die
denkt dat hij mij bezit omdat hij mij heeft uitgekozen.
Ik dacht het niet. GIO Ik zal de moord op mijn ouders
wreken. Ik zal de verantwoordelijken laten lijden. Het
enige dat ik nodig heb is Jazzy: de sleutel tot mijn
plannen. JAZZY Ik ga mijn oude leven achterlaten
en opnieuw beginnen. Ik zal voor niemand buigen.
Het laatste dat ik nodig heb is Gio: de dominante
man die mijn vrijheid wil inperken
Indira staat al haar hele leven in de kantlijn,
wachtend op een kans om als personage te
schitteren. Dus wanneer ze hoort dat ze is
uitgekozen om naar Fabel af te reizen en aan de
beroemde Hogeschool voor Helden te studeren, een
school die bekend staat om het afleveren van de
allerbeste helden, kan ze haar oren niet geloven.
Maar Indira's droom om een held te worden valt in
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het water. Haar auditie loopt in de soep en bezorgt
haar een plek in het bijfigurenprogramma, en
pogingen om haar mentoren - bekende
hoofdpersonages als Alice uit Wonderland en
Romeo Montague - hun ongelijk te bewijzen worden
continu gedwarsboomd. Indira krijgt al snel het
gevoel dat een slechterik de boosdoener is. Het
wordt op school steeds gevaarlijker en Indira ontdekt
dat heel Fabel wordt aangevallen. Met haar vrienden
Maxi en Phoenix aan haar zijde zoekt ze naar
aanwijzingen om degene die hen met duistere magie
bedreigt, te ontmaskeren. Maar hoe meer Indira
ontdekt, hoe meer ze gaat twijfelen aan haar plaats
in deze verhalenwereld. Kan een bijfiguur écht de
held van het verhaal worden?
De LeiderBell Press
Een spectaculaire executie in een zaal vol getuigen,
invloedrijke Zweden die met de dood bedreigd
worden, geraffineerde chantage – dit is het werk van
een echte professional. Als politiebescherming faalt,
wordt de hulp van de gerenommeerde
gedragspsycholoog Alex King ingeroepen. Dan
verdwijnt een complete familie zonder een spoor
achter te laten en wordt Kings kennis van menselijk
gedrag zwaar op de proef gesteld. Lukt het hem de
recherche te overtuigen van zijn visie? En kan hij
werkelijk een moordenaar begrijpen?
As marketing specialists know all too well, our
experience of products is prefigured by brands:
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trademarks that identify a product and differentiate it
from its competitors. This process of branding has
hitherto gained little academic discussion in the field
of literary studies. Literary authors and the texts they
produce, though, are constantly 'branded': from the
early modern period onwards, they have been both
the object and the initiator of a complex marketing
process. This book analyzes this branding process
throughout the centuries, focusing on the case of the
Netherlands. To what extent is our experience of
Dutch literature prefigured by brands, and what role
does branding play when introducing European
authors in the Dutch literary field (or vice versa)? By
answering these questions, the volume seeks to
show how literary scholars can account for the
phenomenon of branding.
Proefschrift, waarin gekeken wordt op welke wijze
leesteksten in het vmbo beter afgestemd kunnen
worden op de lees- en leerattitude van vmboleerlingen. Voor o.a vakcollecties jeugdliteratuur.
Overzicht van huidige en toekomstige toepassingen
van digitale technieken bij personeelsmanagement.
E-commerce is hot! Uit cijfers blijkt dat deze sector,
online kopen en verkopen, jaarlijks met gemiddeld
20% groeit. En vrouwen bepalen bij meer dan de
helft van alle online consumentenbestedingen wat er
wordt gekocht. Zij hebben een neus voor shoppen
en weten waar en hoe zij willen winkelen. Vrouwen
weten wat vrouwen willen kopen en daarom is het
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geen wonder dat steeds meer vrouwen van hun
hobby een leuke bijverdienste of zelfs hun
broodwinning maken door zelf een webwinkel te
beginnen. Suzan Eikelenstam beschrijft in een
eenvoudig stappenplan hoe je een webshop begint
en er een doorslaand en blijvend succes van maakt.
Zij interviewde de bekendste e-commerce vrouwen
van Nederland over hun succes en verzamelde de
beste adviezen voor lezers die ook aan de slag
willen. Experts doen exclusief in dit boek
voorspellingen over de markt en bekende
hoofdredacteuren vertellen hoe de media met deze
trend mee (moeten) gaan. Kortom: Internetgodinnen
is een must read voor iedereen die zich al dan niet
professioneel voor deze groeiende markt
interesseert. Kijk voor meer informatie op
www.internetgodinnen.nl.
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