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mails en nutteloze klusjes? Dit zijn de hedendaagse gevaren van ons werkzame
leven, die langzaam ons werkplezier ondermijnen, onze carrièrekansen doen slinken
en ons algehele welzijn verminderen. Het kan anders. In Joy at work helpen Marie
Kondo, bestsellerauteur en Netflix-ster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice
University, je om de troep te lijf te gaan en ruimte te creëren voor het werk dat
er werkelijk toe doet. Aan de hand van de wereldberoemde KonMari-methode en
baanbrekend onderzoek overwin je de uitdagingen van de werkvloer en geniet je van
de productiviteit, het succes en het geluk die ontstaan als je bureau en hoofd op
orde zijn.
Growing Bonsai Ken Norman 2006 This text provides a practical guide to the classic
art of bonsai, together with techniques, step-by-step projects and over 800
photographs.
The Green Pages Maggie Oster 1977
Held van een hond Allen Parton 2011-10-09 Allen Parton werd begin jaren negentig
als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw thuis met twee
jonge kinderen achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen een ernstige hoofdwond
op dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste deel van zijn geheugen
kwijt was hij kon zich zijn vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra was
opgeleid als verpleegster en hoopte door intensieve zorg Allen te helpen. Jaren
van revalidatie hielpen wel iets, maar de Allen van na het ongeluk was niet meer
de Allen aan wie ze ooit haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles zetten om
haar echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te verliezen.
En toen was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een banjer,
die zich keer op keer in de nesten werkte. Tot hij Allen en Sandra in zijn
hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld compleet veranderde met zijn
hulp, liefde en streken. Dit is hun inspirerende verhaal.
Bonsai, Complete Practical Book Of Ken Norman 2019-11-05 A detailed and newly
updated classic manual on bonsai, which trees to choose, and how to train and
display them, with projects and examples.
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen Macdonald, een ervaren
valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten:
de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier
Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet
besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige
dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H
is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor
stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en
de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen
gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over
de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich
laat verzoenen met het leven en de liefde.
Bonsai Jun Keisuke 2019-08-08 Creating beautiful, healthy bonsai is a wonderful
skill that anyone can learn, with a little time, patience, and this all-inclusive
manual. With color photos and drawings to illustrate the points, it introduces all
the cultivation techniques; offers expert advice on location, soil types,
watering, and pest control; and provides intricate instruction on training the

Vaarwel spullen Fumio Sasaki 2017-11-30 Fumio Sasaki is eind dertig, single, en
werkt als redacteur bij een uitgeverij. Hij woont in een klein appartement in
Tokyo, met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer. Een paar
jaar geleden realiseerde hij zich dat al zijn materiële bezittingen hem eerder
ongelukkig dan blij maakten, en dus besloot hij het gros van zijn spullen weg te
doen. In Vaarwel, dingen verkent Fumio Sasaki de filosofie achter het minimalisme
en geeft hij een aantal eenvoudige regels die je kunnen helpen een simpeler,
gelukkiger en waardevoller leven te leiden. Hij vertelt hoe een minimalistische
levensstijl niet alleen je leefruimte en gedachtewereld vergroot, maar
uiteindelijk je leven verrijkt.
The Complete Practical Encyclopedia of Bonsai Ken Norman 2009-09-01 The essential
practical guide to a classic art with techniques, step-by-step projects and over
800 photographs, this stunning and fully comprehensive reference that is ideal for
the beginner as well as the more experienced bonsai artist.
American Book Publishing Record 2002
Public Library Catalog 1979
De val van de aartsengel Anthony Horowitz 2005 Alex Rider neemt het op tegen een
groep eco-terroristen en moet een gevecht op leven en dood leveren in een
ruimtehotel hoog boven de aarde. Vanaf ca. 13 jaar.
Het gevaar Dick Francis 2015-12-18 Op het moment dat Andrew voor het eerst van het
bestaan van Alessia Cenci hoort, is zij al vijf weken, drie dagen en tien uur in
handen van ontvoerders. Haar leven hangt aan het dunst denkbare draadje. Aan het
einde van het ijzingwekkende avontuur blijven Francis' laatste woorden nog lang
door je hoofd spoken: Ik bleef hem gadeslaan tot het bewustzijn uit zijn ogen
verdween en ze enkel maar openstonden zonder iets te zien.
Natuurlijke gemeenteontwikkeling Christian A. Schwarz 1996 Praktische handleiding
voor evangelisatie binnen de kerkelijke gemeente.
Russisch voor Dummies + CD Andrew Kaufman 2009 Praktisch Russisch voor beginners,
met volledig getranslitereerde tekst.
India Today 1983
De man & het hout Lars Mytting 2015-09-16 HET IDEALE BOEK VOOR IEDEREEN (M/V) DIE
EEN ECHTE MAN WIL ZIJN De man en het hout is een onontbeerlijke en praktische
handleiding voor alles wat te maken heeft met het kappen, hakken, stapelen en het
in de fik steken van alle soorten hout. Wanneer moet je de boom omhakken om het
beste brandhout te krijgen? Hoe houd je een kampvuur eindeloos aan de gang? Wat
valt er uit de houtstapel af te leiden over het karakter van de stapelaar? Op deze
en nog veel meer vragen geeft dit boek een antwoord.
Australian National Bibliography 1994-06
Opgeruimd! Op het werk Marie Kondo 2020-04-09 Opruimgoeroe Marie Kondo en
professor Scott Sonenshein bundelen hun krachten en passen de wereldberoemde
KonMari-methode aan voor de werkvloer. Zo kan iedereen opgeruimd aan het werk.
Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller Opgeruimd!, en
organisatiepsycholoog Scott Sonenshein bundelen hun krachten voor meer plezier op
ons werk. De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel. Wie is er nooit
moedeloos geworden van onnodige vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze ecomplete-practical-encyclopedia-bonsai-step
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bonsai--including pruning, wiring and stretching as well as fertilizer
application.Bonsai entails the art of cultivating and growing of small beautiful
trees. The art of bonsai is a tradition that has been carried out over a thousand
years by the Japanese. Bonsai trees are usually small and beautiful. Bonsai trees
are quite easy to raise and care for. This book will explain to you in details
everything you need to know about bonsai and its art of cultivation. GET YOUR COPY
OF THIS BOOK TODAY
Moestuinen voor Dummies / druk 1 2010 Handleiding voor het kweken van groente.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2007
Library Journal 1997-10
Heer der planten Carlos Magdalena 2017-09-19 In Heer der planten ontmoeten we
Carlos Magdalena, een man met een missie. Hij wil zoveel mogelijk zeldzame en
bedreigde plantensoorten van de ondergang redden en ze uit de klauwen van dieven
houden die in opdracht van rijke verzamelaars opereren. Hij reist af naar de meest
afgelegen en gevaarlijke gebieden te wereld – van het hooggebergte van Peru en de
geïsoleerde Mascarenen in de Indische Oceaan naar de outback van Australië – om
stekken te nemen voor de kweekkassen in Kew Gardens, waar hij ze met ingenieuze
bestuivings- en propagatietechnieken laat floreren. Van de[Nymphaea thermarum, ’s
werelds kleinste waterlelie, tot de bedreigde Ramosmania rodriguesii, Carlos
Magdalena is befaamd om zijn vermogen deze betoverende en delicate planten weer
tot leven te wekken en ze voor uitsterven te behoeden. Heer der planten is een
inspirerend verhaal van een man die er werkelijk alles aan doet om zijn geliefde
planten te behouden en beschermen. Hij laat ons kennismaken met het belang van
onze botanische tuinen, met de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek, maar
bovenal met de pracht en bijzonderheden van ons kwetsbare plantenrijk.
The Publishers' Trade List Annual 1986
英文日本関係図書目録
1986
Het geslacht mallen Catherine Cookson 2012-10-01 Thomas Mallen van High Banks Hall
had vele zonen, voornamelijk onechte kinderen, maar aan allen gaf hij zijn kenmerk
door: een opvallende lok wit haar. In de omringende streek van Northumberland werd
van dit ‘teken van de Mallens’ gezegd dat zij die het droegen zelden oud werden en
dat uit een Mallen nooit iets goeds kon groeien...
The Practical Illustrated Guide to Japanese Gardening and Growing Bonsai Charles
Chesshire 2014-02-21 Explains the history, inspiration and traditions of these two
beautiful and precise gardening disciplines, with practical advice and stunning
examples from around the world.
Levensdraden Clare Hunter 2019-08-23 Voor de moeders van verdwenen jongeren in
Argentinië was het in de jaren zeventig moeilijk om te protesteren. Maar elke
donderdag liepen ze langs de overheidsgebouwen met hoofddoeken waarop ze hun namen
hadden geborduurd. Zo voerden ze actie, met naald en draad als wapen. Mary, Queen
of Scots stond in zestiende-eeuws Engeland onder huisarrest. Haar brieven werden
gecensureerd. Toch wist ze geheime boodschappen over te brengen aan de
buitenwereld: via haar borduurwerk. Levensdraden strekt zich uit van middeleeuws
Frankrijk tot naoorlogs Nederland, van een krijgsgevangenkamp in Singapore tot een
familiezolder in Schotland, van de politieke propaganda van het tapijt van Bayeux
en soldaten uit de Eerste Wereldoorlog met PTSS tot de kaarten die meisjes in de
Nieuwe Wereld naaiden. Het is een kroniek van identiteit, protest, herinnering,
macht en politiek, meesterlijk verteld aan de hand van de geschiedenis van mannen
en vrouwen die, dwars door de eeuwen en over continenten heen, de taal van naald
en draad hebben gebruikt om hun stem te laten horen, zelfs in de moeilijkste
omstandigheden. Levensdraden is een even fascinerend als ontroerend boek over de
grote sociale, emotionele en politieke betekenis van handwerk. Clare Hunter is
textielkunstenaar en -curator. Zij schreef deze unieke geschiedenis met een grote
kennis van een ambacht dat al te vaak over het hoofd is gezien of vergeten.
De complete familiegids voor homeopathie Andrew Lockie 1995
Growing Bonsai Ken Norman 2005 This book is a complete guide to a classic art with
essential techniques, step-by-step projects and over 800 photographs.
Whitaker's Books in Print 1998
HausMagick Erica Feldmann 2019-09-17 In ‘HausMagick deelt Erica Feldmann, de
complete-practical-encyclopedia-bonsai-step

bekendste heks van New York, haar geheimen. Met haar boek breng je de verwondering
van de natuur, de spanning van eeuwenoude rituelen en de schoonheid van
geheimzinnige dimensies in huis. Je huis wordt een magische plek waar je je goed
voelt, waardoor levensenergie voluit kan stromen. Je huis heeft helemaal geen
nieuwe bank of een likje verf nodig. Met een beetje HausMagick verricht je al
wonderen en geef je jezelf en je huis magische krachten.
Hylas en de roep van de dolfijn Michelle Paver 2012-08-15 Met een pijl in zijn arm
probeert Hylas aan zijn achtervolgers te ontsnappen. Hij is zijn zusje kwijt en
hij gaat met gevaar voor eigen leven naar haar op zoek. Het is 3500 jaar geleden
in een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de aarde beeft en de zon
brandt. Op zijn zoektocht ontmoet hij vijanden en maakt hij vrienden.
Supernanny Marius Frost 2013-08-27 Kinderen hebben grenzen nodig! Met een regime
van onvoorwaardelijke liefde, duidelijke regels en beloningen voor goed gedrag
verricht Jo Frost, beter bekend als Supernanny, wonderen bij kinderen. In de 20
jaar dat Jo met kinderen werkt, heeft zij alles wel eens meegemaakt. Haar stevige
maar eerlijke aanpak werkt bij iedereen; een vast patroon, consequent zijn,
verbale waarschuwingen en time-outs bij slecht gedrag, gecompenseerd met veel
complimenten en aandacht. Of je nu een baby hebt die niet doorslaapt of een peuter
met uitzinnige driftbuien: Jo weet precies wat je moet doen! Met als vaste
pijlers: prijzen en belonen consequent zijn routine grenzen discipline
waarschuwingen uitleg zelfbeheersing verantwoordelijkheid ontspanning
Forthcoming Books Rose Arny 1998
Leven in de tuin Penelope Lively 2019-05-03 Ga mee op een literaire wandeling door
de tuinen van de Britse schrijfster Penelope Lively: van de oase in Caïro waar ze
opgroeide tot de kleine stadstuin in Noord-Londen die ze nu, op hoge leeftijd, nog
vol toewijding onderhoudt. Keer samen met haar terug naar tuinen uit de literatuur
en de schilderkunst die ze in de tussenliggende jaren bezocht, voor een laatste
ommetje en een tevreden blik op al die plantenpracht. Na meer dan vijfentachtig
jaar lezen, schrijven en wroeten in de aarde brengt Penelope Lively het geluk van
de tuinier als geen ander onder woorden.
The publishers weekly 1991
Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography Rufus Gouws 2013-12-18
The basis for this additional volume are the three volumes of the handbooks
Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography (HSK 5.1–5.3),
published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important
desideratum for a considerable time. In the present Supplementary Volume the
premises and subjects of HSK 5.1–5.3 are complemented by new articles that take
account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15
years. Special attention has been given to the following topics: the status and
function of lexicographic reference works, the history of lexicography, the theory
of lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic
institutions, new metalexicographic methods, electronic and, especially, computerassisted lexicography.
Hylas en het oog van de valk Michelle Paver 2014-10-15 Hylas wist niet wat hij
zag. Tijdens de winter had hij veel gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit was met
niets te vergelijken. De Zee had alles vernietigd: hutten, boten, bomen, dieren,
mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen rottende hopen
aangespoelde resten. Een vuilgrijze golf likte aan zijn laarzen, en hij ademde de
verstikkende stank van de dood in. Het was bijna onmogelijk dat Pirra en Heibel
het hadden overleefd. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de Middellandse
Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere mijnen van Thalakrea en is aangekomen op
het strand van Keftioe, dat door de Grote Golf is verwoest. Zijn zusje heeft hij
nog steeds niet gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip
naar Keftioe heeft gezet, willen ze niets meer met hem te maken hebben. Maar Hylas
is vastberaden om hen te vinden. Intussen groeit de dreiging van de zwarte
krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef gesteld.
Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een adembenemende avonturenserie
van Michelle Paver, die zich afspeelt in het Bronzen Tijdperk: een tijd van
stamhoofden, strijdwagens en oude magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf
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Library Journal Melvil Dewey 1955 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the
15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN
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0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Issued also separately.
American Bookseller 1990
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