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Jay (15) en zijn zus Johanna (14) ontdekken op weg naar school een nieuwe weg. Als ze daar van de heerlijke bramen eten gebeuren er
vreemde dingen. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. Vanaf ca. 12 jaar.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met
speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan
wandelen, vieren Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong formaat met kleurrijke tekeningen.
Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Yamaha YZF-R1, '98-'03Haynes Manuals N. America, Incorporated
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten
bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf
ca. 9 t/m 12 jaar.
Each Haynes manual provides specific and detailed instructions for performing everything from basic maintenance and troubleshooting to a
complete overhaul of the machine, in this case the Yamaha YZF-R1, model years 1998 through 2003. Do-it-yourselfers will find this service
and repair manual more comprehensive than the factory manual, making it an indispensable part of their tool box. A typical Haynes manual
covers: general information; troubleshooting; lubrication and routine maintenance; engine top end; engine lower end; primary drive, clutch
and external shift mechanism; transmission and internal shift mechanism; engine management system; electrical system; wheels, tires and
drivebelt; front suspension and steering; rear suspension; brakes; body, and color wiring diagrams. An index makes the manual easy to
navigate.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een
tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere
kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.

"Directory of members" published as pt. 2 of Apr. 1954- issue.
Wat is leven? Hoe zijn de planten, dieren en mensen ontstaan? Waarom leek jij ooit op een makreel? Allerlei vragen over de
evolutie worden, soms op grappige wijze, beantwoord.
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