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De Kubus Van Rubik Met De Oplossing Handleiding
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Rudy Kousbroek opens one of his essays in The Logological Space with the following
sentence: "Like someone who is of unsound mind, I actually constantly want to be
entertained”. These brilliant essays on language let the reader fully share in Kousbroek’s
need for entertainment. In addition this book contains essays on anagrams, palindromes, literal
Dutch to English translations, word play and spelling, quotes, as well as documents on the
language world of such diverse writers as Cyra McFadden, Amanda Rose and Raymond
Queneau. (Logology is the study of words with an emphasis on letter patterns, often as part of
recreational word play such as anagrams, palindromes and isograms, rather than on meaning)
Wilt u iets weten over getallen? De auteur neemt u in deze 3de, herziene druk mee op de
voortzetting van zijn persoonlijke ontdekkingsreis in de getaltheorie. Ten opzichte van de 2de
druk zijn er verduidelijkingen, een uitbreiding met 90 getallenverzamelingen en een aanvulling
op Bijbelse getallen. Om het boek voor een breed publiek toegankelijk te maken zijn de
beschrijvingen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. Er wordt een boeiende en
leerzame wereld geopend, waar getallen het voor het zeggen hebben. Dat wordt gedaan
vanuit de volgende invalshoeken: • Het persoonlijk waarom dit boek is geschreven en hoe de
ontdekkingsreis is verlopen; • Het kennismaken met vele wiskundigen aan wie de getallen te
danken zijn met bijbehorende definities en symbolen; • De getallenverzamelingen, wat het
leeuwendeel van het boek is, verdeeld in 3 delen: ? 619 getallenverzamelingen. Het getal 619
is een Strobogrammatisch getal dat hetzelfde blijft als het 180 graden gedraaid wordt. ?
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Bijzondere getallen met hun opvallende eigenschappen. ? Bijbelse getallen met verrassende
wiskundige relaties. Do you want to meet the colorful aspects of numbers? In this 3rd, re-vised
edition the author takes you on his further voyage of discovery in number theory. This includes
clarifications, an extension with 90 sets of numbers and a supplementary to Biblical numbers.
To make the book accessible for a wide audience, descriptions are given in Dutch and English.
The book presents a fascinating and informative world, in which numbers have the lead. This is
done from the following perspectives: • The personal why this book was written and how the
voyage of discovery has progressed; • Naming many mathematicians to whom we owe the
numbers and associated definitions and symbols; • The sets of numbers which are the lion’s
share of the book, divided into three parts: ? 619 sets of numbers. The number 619 is a
Strobogrammatic number that stays the same when it is rotated 180 degrees. ? Special
numbers with amazing properties. ? Biblical numbers with surprising mathematical
relationships.
Wetenschappelijke speurtocht naar het bestaan van ziel en onsterfelijkheid, waarbij
wetenschappen en spiritualiteit met elkaar in verband worden gebracht.
Natuur- en milieueducatie kent een lange traditie. In dit boek brengen vier auteurs die traditie
in beeld. Ze verhalen over verleden, heden en toekomst, en reflecteren op bestuur en beleid,
inhoud en organisatie. Natuur- en milieueducatie veranderde maar is deels hetzelfde gebleven.
Vroeger leerde je op school buiten spelen, rollen door het gras, kleine beestjes vangen,
schooltuintjes harken, honing proeven, slootje springen, les krijgen van de schoolbioloog.
Natuur hoorde erbij, natuur- en milieueducatie hoorde erbij. Toen en nu. Vandaag de dag is de
schoolbioloog een duurzame duizendpoot. Een professional die op allerlei manieren jong en
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oud naar buiten brengt. Een betrokken persoon die je meer bijbrengt over natuur en milieu en
helpt om een duurzame levensstijl te ontwikkelen. Iemand van wie je buiten veel leert én met
wie je buiten veel plezier beleeft. Veertien ervaringsdeskundigen vertellen in dit boek over hun
eigen werk. Hun verhalen schetsen een sterk verbrede beroepspraktijk. Ze dagen uit om
kritisch naar het eigen werk en de eigen organisatie te kijken. De auteurs hopen met dit boek
de tongen los te maken. Ze willen inspireren en intrigeren, waarbij betrokkenheid de basis
vormt. 'Van schoolbioloog tot duurzame duizendpoot' draagt bouwstenen aan voor een vitale
organisatie van natuur- en milieueducatie. Het boek is bedoeld voor professionals, adviseurs,
bestuurders en betrokken burgers. Er wordt regelmatig geschreven over NME-projecten, of
over didaktiek van de NME, maar een boek over de ontwikkeling van het gehele werkveld en
de wijze waarop het werkveld zich verhoudt tot het in opkomst zijnde 'leren voor
duurzaamheid' was er nog niet. Dit boek geeft een diep inzicht in de grondslagen van NME en
duurzaamheidseducatie zoals die de laatste decennia zijn ontwikkeld en nog steeds evolueren.
Iedereen die beroepsmatig of vrijwillig met natuur-, milieu- en duurzaamheids-educatie bezig is
kan baat hebben bij het lezen van dit belangrijke boek. Maar ook opdrachtgevers en
bestuurders zouden het boek kunnen gebruiken om vanuit een heldere visie sturing te geven
aan NME en leren voor duurzaamheid. Prof. Dr Ir Arjen Wals, Hoogleraar Transformatief Leren
voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid/Unesco Chair, Wageningen Universiteit

De derde editie van EdgeZero geeft je de mooiste verhalen die in 2017 zijn
gepubliceerd of hebben meegedaan aan fantastische verhalenwed-strijden. Een
vakkundige jury van schrijvers, uitgevers, redacteurs en recensenten heeft zich
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voor deze editie over meer dan 150 verhalen gebogen en een top 15
geselecteerd van gerenommeerde auteurs en aanstormend talent. Deze editie
van EdgeZero bevat de volgende verhalen: Heidelberg, mon amour door: Jaap
Boekestein & Tais Teng De vrouw van een halve eeuw door: Anaïd Haen De
beste bedoelingen door: Wouter van Gorp Fragmenten door: Sophia Drenth
Rassenhaat in vijf gangen door: Tijs de Jong Iets over slapende draken en
wekken door: Sander de Leeuw Onzekere Anna door: Joost Uitdehaag Het
Gelukkige Land door: Jack Schlimazlnik Vaaltgieren door: Tom Thys De patch
door: Frank Roger Tegenpolen door: Debby Willems Kielzog door: Maarten
Luikhoven Vergeten getallen in een ver verleden door: Jorrit de Klerk Lirander
van Windmare, een Stervende Aarde verhaal door: Tais Teng Fluxloos door:
Mike Jansen en een voorwoord door Johan Klein Haneveld
o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt in een blender gegooid.
De blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat doet je? o Je zet een
glas met water op een grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te
draaien. Wat gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af, het glas valt om of het
water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes. Hoeveel keer moet je de
kaas snijden, zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt? o Hoeveel hele getallen
tussen de 1 en 1.000 bevatten een 3? o Op een verlaten snelweg is de kans dat
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er een auto langskomt binnen 30 minuten 95%. Hoe hoog is de kans dat er een
auto langskomt binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een
database is en gebruik hiervoor 3 zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen
worden als je bij Google - of een willekeurig ander bedrijf in de dotcom economy
- solliciteert. Ben jij slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs
verrassende antwoorden op tientallen van de meest uitdagende vragen die op je
afgevuurd kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek.
CubedThomas Rap
Zowel op internationaal als op nationaal niveau wordt er gestreefd naar meer
fiscale transparantie en naar een efficiëntere fraudebestrijding. 0Op
internationaal niveau zal dit uitmonden in de ‘CRS’ of de ‘common reporting
standards’.0In België kennen we een versoepeling van het bankgeheim en de
oprichting van een contactpunt bij de NBB, waar de fiscus de rekeningnummers
van een belastingplichtige kan opvragen om doelgericht fiscaal onderzoek te
verrichten. Daarnaast wordt er gewerkt naar een gecoördineerd systeem van
gegevensuitwisseling en -verwerking, waarvan de oprichting van de ‘fiscale
superdatabank’ een goede illustratie vormt.0Hoe valt dit te rijmen met de
discretieplicht van bankiers en met de eerbiediging van de privacy van de
belastingplichtige en wat zijn de spanningsvelden tussen beide? Aan wie en
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waarvoor mag deze fiscale informatie uitgewisseld worden? Specialisten ter zake
Dirk Coveliers, Henk Verstraete en Lizelotte De Maeyer geven in dit boek een
antwoord op al uw vragen.
Persoonlijk verslag van de Britse hoogleraar wiskunde van zijn zoektocht naar
verschillende vormen van symmetrie.
Als hoofdportier van het Liberty Gebouw in Tribeca, is het mijn taak om beroemdheden,
rijke zakenmannen met hun rijkeluisvrouwen en vips allerhande te soigneren. Het is als
het runnen van een hotel — maar dan specifiek voor miljardairs. Als er een penthouse
vrijkomt, gaat het net als op de beursvloer: de hoogste bieder wint. En deze keer is de
winnaar Deacon Hamilton. Hij is een jonge adonis ... maar uiterst onaangenaam. Hij
zegt nauwelijks twee woorden tegen me, kijkt me niet eens aan wanneer hij me
aanspreekt en behandelt me als een imbeciel. Maar hoe langer ik me kwijt van mijn
taken, zoals het ophalen van zijn spullen bij de stomerij, het leveren van zijn
boodschappen en het regelen van alle kleine details in zijn leven, hoe meer ik me
realiseer dat hij niet is wat hij lijkt. Hij is ronduit geweldig. Fantastisch. Deacon
Hamilton, niet alleen arts en onderzoeker, maar zelfs Nobelprijswinnaar, is een van de
meest getalenteerde mannen ter wereld. Hij weet echter niet hoe hij met mensen moet
praten of communiceren, en evenmin hoe hij met iemand bevriend kan worden.
Behalve met mij.
Als professor in de architectuur bedacht Erno Rubik in 1974 een kubus waarmee zijn
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studenten hun ruimtelijk inzicht konden trainen. Zijn leerlingen raakten al snel
geobsedeerd door het spel. Zes jaar later bracht een Amerikaans bedrijf de kubus op
de markt en nu, ruim veertig jaar later, wordt Rubiks Cube met meer dan 350 miljoen
verkochte exemplaren gezien als de bestverkochte puzzel aller tijden. Het lijkt wel alsof
je de wereld in tweeën kunt verdelen: zij die hem kunnen en zij die hem niet snappen.
Telkens weer raken nieuwe generaties verslaafd aan het spel met de vlakken en nog
steeds worden er overal ter wereld wedstrijden speedcubing gehouden. In Cubed
beschrijft de uitvinder van de kubus zijn persoonlijke verhaal. Hoe hij zijn uitvinding
bedacht, hoe hij voor het eerst, tijdens een wandeling door het park, een kind met de
kubus zag spelen, hoe hij kennismaakte met duizenden mensen die in de ban raakten
van die meesterlijke puzzel. Cubed is het inspirerende verhaal van Erno Rubik en zijn
kubus, en van de mensen die eraan verslingerd raakten.
Verschillende vertellers beschrijven de geschiedenis van een familie vanaf 1934, als
een eigen zaak wordt begonnen, tot aan de jaren '70 wanneer deze onderneming is
uitgegroeid tot een veelomvattend bedrijf.
Pleidooi voor een vorm van filosoferen die dichter bij het gewone leven staat.
Handleiding voor het maken van aantekeningen.
‘Brad Thor is een meester in het bedenken en schrijven van originele actiethrillers.’ –
Hebban.nl, 4 sterren Sommige missies zijn zo delicaat en dodelijk dat ze simpelweg niet
bestaan. Met Black Ops heeft bestsellerauteur Brad Thor zijn meest duistere en intrigerende
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thriller tot nu geschreven. Een ijzingwekkend verhaal over spionage en verraad met een hoog
tempo en non-stop actie. Als een van deze missies catastrofaal mislukt, kan alleen Scot
Harvath – voormalig lid van Navy SEAL Team 6 en nu contraterrorisme-expert – een
gewaagde missie uitvoeren om de grootste terroristische aanslag te verijdelen die de
Verenigde Staten ooit bedreigde: totale en complete verwoesting. Maar als Harvath de
identiteit van de daders weet bloot te leggen, wordt het hem duidelijk dat hij maar op één
manier de VS kan beschermen. Niemand is te vertrouwen en de enige oplossing is zelf een
Black Op uit te voeren.
Wilt u iets weten over getallen? De auteur neemt u in dit boek mee op een persoonlijke
ontdekkingsreis in de getaltheorie. Om het boek voor een breed publiek toegankelijk te maken,
worden beschrijvingen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In dit boek wordt
een boeiende en leerzame wereld geopend, waar getallen het voor het zeggen hebben. Dit
wordt gedaan vanuit de volgende invalshoeken: · Het persoonlijke waarom om dit boek te
schrijven; · Het benoemen van vele wiskundigen en begrippen die bij getallen behoren; · De
getallenverzamelingen, die het leeuwendeel van het boek innemen, verdeeld in drie delen: Ø
465 getallenverzamelingen; Ø Bijzondere getallen die verrassende eigenschappen hebben; Ø
Bijbelse getallen die een wiskundige relatie hebben. Do you want to know something about
numbers? In this book the author takes you on a voyage of discovery in number theory. To
make the book accessible for a wide audience, descriptions are given in Dutch and English.
The book opens a fascinating and informative world, where numbers have the lead. This is
done from the following perspectives: · The personal why to write this book; · The appointment
of many mathematicians and concepts associated with numbers; · The sets of numbers, which
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occupy the lion’s share of the book, divided into three parts: Ø 465 sets of numbers; Ø Special
numbers with surprising properties; Ø Biblical numbers with a mathematical relationship.
Interviews met bekende popmusici.
Wat weten honden eigenlijk? Hoe denken ze? Hoe ervaren ze hun dagelijkse wereld, elkaar en
dat andere eigenzinnige dier, de mens? Dit boek geeft een frisse en unieke kijk op de wereld
van honden, vanuit het oogpunt van de hond. In heldere taal maakt de lezer kennis met de
vermogens van honden en krijgt een beeld van hoe het zou kunnen zijn om een hond te zijn.
Hoe is het om niet alleen elk etensrestje in huis te kunnen ruiken, maar ook het verdriet van
mensen of zelfs het verstrijken van de tijd? Waarom kan een piepklein hondje zo fijn spelen
met een grote Deense dog? Waarom moet een hond een man op een fiets wel achterna
zitten? Kortom, hoe is het voor een hond om te leven op een halve meter boven de grond,
terwijl hij al de geuren van het trottoir opsnuift en tegen onze enkels en knieën aankijkt?
Alexandra Horowitz verklaart al deze zaken en nog veel meer. Hoewel haar boek geen formele
trainingsgids is, biedt het wel praktische handvatten voor hondenliefhebbers die graag willen
weten waarom hun honden doen wat ze doen.
'Liefhebbers van spannende en intelligente thrillers zullen zeker aan hun trekken komen.' - The
New York Times Voor het Tropenmuseum in Amsterdam ontploft in tram 9 een bom, waarbij
zeventien doden vallen. Bij de aanslag wordt ook een busje van de post vernield, en tussen de
beschadigde poststukken worden dvd's gevonden met daarop snuffmovies die, zo blijkt later,
in Brazilië gemaakt zijn. In Brazilië wordt inspecteur Mario Silva op de verdwijning van de
kleindochter van een vooraanstaande en welvarende politicus gezet. Zowel deze zaak, als de
zaak van de snuffmovies leiden naar Manaus, een verre uithoek van de Amazone en een stad
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die bol staat van corrupte politieagenten, armoede en criminaliteit. Silva en zijn team stuiten
daar op een netwerk van handel in minderjarige meisjes, illegale prostitutie en handel in en
distributie van snuffmovies. In een race tegen de klok proberen Silva en zijn team erachter te
komen waar het meisje wordt vastgehouden. Stervende adem is de derde thriller in de Silvaserie, waarover de pers schreef: 'Silva is de Kurt Wallander van Zuid-Amerika.'

Tien jaar na de onopgeloste moord op haar vader, de prominente componist Solomon
Gold, tevens artistiek leider van het Chicago Symphonie Orchestra, keert Canada Gold
terug naar haar geboorteplaats voor een op het oog vreemde opdracht. In Las Vegas,
waarheen ze was gevlucht na de dood van haar vader, heeft ze door haar bijzondere
gaven een onbeperkt geheugen en ongekende wiskundige vermogens een discutabele
reputatie opgebouwd aan de pokertafels, in rechtbanken en casinos. Eenmaal in
Chicago ontdekt Canada een verband tussen de moord op haar vader en een geheim
genootschap genaamd De Duizend, een verborgen groepering van machtige individuen
die een eeuwenoude wetenschap en traditie in stand houden: de geheime leer van
Pythagoras. Haar ouders hadden banden met de De Duizend en ongewild raakt
Canada verzeild in een moorddadige strijd tussen twee partijen: zij die haar willen
gebruiken en zij die haar willen vermoorden. `De volwassen versie van De Da Vinci
Code... en dan veel beter. Chicago Star `Een uiterst spannende thriller met een
bloedstollende plot. The New York Times
.
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Sacha Batthyany is afkomstig uit een van de oudste en meest bekende adellijke
families van Hongarije. Hijzelf is geboren en getogen in Zwitserland en had na zijn
jeugd nauwelijks contact met de rest van zijn familie. Over het verleden daarvan wist hij
daarom niet veel, tot hij op een schokkend krantenartikel stuit over zijn oudtante Margit.
Gravin Margit Thyssen-Batthyany blijkt betrokken te zijn geweest bij een van de
gruwelijkste misdaden die er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de nazi's
werden gepleegd. Enkel de feiten zijn bekend: een paar weken voor het einde van de
oorlog gaf Margit een groot feest in het familiekasteel in het Oostenrijkse stadje
Rechnitz. Rond middernacht verliet een aantal gasten het kasteel en vermoordde 180
joden die vlakbij op deportatie naar de kampen wachtten. Wat er die nacht precies is
gebeurd bleef lange tijd onduidelijk. Sacha Battyany's zoektocht naar meer informatie
voert hem naar het Hongarije van voor de oorlog, het Oostenrijk van erna, het
Zwitserland van nu, een goelag in Siberië, de woonkamer van een vrouw die Auschwitz
overleefde en in Zuid-Amerika haar oude dag doorbrengt - en zelfs naar de sofa van
een pijprokende psychoanalyticus. Onderweg stuit hij op een geheim dat zijn kijk op de
familie Batthyany en op zichzelf voorgoed zal veranderen.
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