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Als eerste komen aan de orde de geschiedenis van ZwangerFit, de opzet, de voorwaarden voor het opzetten en het uitvoeren van
lessen en de intake van een cursist. Het tweede deel helpt bij het maken, voorbereiden en invullen van de ZwangerFit
theorielessen. Het derde deel geeft praktische adviezen voor de ZwangerFit actieve lessen, zoals trainen in de peripartumperiode,
trainingsleer, opbouw van de lessen en uitleg over aerobics, fitness en muziekelementen. In het vierde deel komt het draaiboek
voor zowel de theorielessen als de actieve lessen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor babymassage en de sensomotorische
ontwikkeling van de zuigeling.
The Entec Directory of Environmental Technology, European Edition is the only comprehensive reference to cover producers and
users of goods and services in these areas of environmental concern: Water Air Solid waste Hazardous waste Noise vibration
Energy Information, including up-to-date names and addresses, is featured for more than 20,000 companies from the 20 countries
of Western Europe. Thousands of products, processes, and services have been categorized under 865 specific products and
service groups. Never before has such a massive reference to European environmental goods and services been compiled. The
book will be invaluable to anyone in government, industry, science and education, or the professional arena who would like to
utilize European environmental technology.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies
slightly).
Studieboek voor pabo-studenten over het aanleren van vlot en vloeiend technisch lezen.
Docentenhandleiding voor het vak KCV, dat de klassieke cultuur ook in het bereik van HAVO- en Athenaeumleerlingen wil
brengen.
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene vergadering.
As London is emerging from the shadow of World War II, writer Juliet Ashton discovers her next subject in a book club on
Guernsey--a club born as a spur-of-the-moment alibi after its members are discovered breaking curfew by the Germans occupying
their island.
De decennia 1960-70 vormen een scharniermoment in de geschiedenis van het wonen in Vlaanderen. De toename van de
welvaart en de democratisering van het autobezit lagen aan de basis van een suburbanisatiegolf. Tegelijkertijd brachten deze
evoluties nieuwe vraagstukken met zich mee. Een douche, auto of televisie kwamen binnen het handbereik van de brede
middenklasse, maar hoe ging zij best om met die nieuwe technologieën en waar gaf men deze technologieën een plaats in het
huis? Koos je voor traditioneel of modern? In dit boek belicht Els De Vos de rol van socioculturele middenveldorganisaties die hun
leden begeleidden bij het bouwen, inrichten en bewonen van hun huis. Enerzijds fungeerden ze als doorgeefluik tussen
architecten, de overheid en bewoners, maar tevens drukten ze als zelfstandige partijen hun ideologische stempel op het wonen.
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Met de ontzuiling van de samenleving, de commercialisering van het wonen en de groeiende mondigheid van de burger kwam hun
opvoedkundige taak echter algauw in het gedrang.
Artikelen over de rol van de leerkracht in het basisonderwijs vanuit het perspectief van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Aangevuld met de bibliografie van de friese taal- en literatuurwetenschap.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
Simple text and photographs show some of the many simple games children play around the world.

Honiton lace remains one of the most challenging of bobbin lace techniques, with motifs surrounded by a needle made filling. Of
all subjects, birds and animals, like flowers, remain enduringly popular, offering both simple and complex patterns for lacemaking
at all levels of ability. After a short technical introduction, the book offers some 40 original designs. Every pattern is illustrated with
diagrams of the working order, the numbering of each bobbin pairs and a pricking. Each pattern is accompanied by a short
explanatory commentary, including practical hints and points of background interest.
Since 1975 the Commission has been stimulating R & D work aimed at energy saving. The conference objective was to provide an
international forum for the presentation and discussion of recent R & D relevant to energy efficiency, taking into account
environmental aspects, in the energy intensive process industries.
Euclidesmaandblad voor de didactiek van de wiskundeBrinkman's cumulatieve catalogus van boeken
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