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De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt
JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis
van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden
te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de
scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de
familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens
moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van
de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om
met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’ Libelle
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove 2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen
van het mediterrane dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige gerechten, klaar in
15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met
volle teugen genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden heeft, is de sleutel tot
een lang, gezond en gelukkig leven. In haar nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet
combineert met de kracht van gezonde vetten voor meer energie, een vlottere vetverbranding en een
sterker immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met boodschappenlijstjes en meal preptips) om
je natuurlijke vetverbranding te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele levensstijl te
maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij,
suikervrij, grotendeels lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is
dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van
de duivel.
TD & T. 2003 Issues for 1965- include "Recent publications on theatre architecture," no. 13/14Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een
nieuwe, intense serie vol dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik dacht te
houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De
marteling. Maar ik hield vol. Ik was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw moeten beginnen. In plaats daarvan
keerde ik terug. Om de man te vinden die me had verkocht.
Chilton's I & C S 1992
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe
werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar
verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd.
Daarna blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet
verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Mitsubishi FX Programmable Logic Controllers John Ridley 2004-07-31 John Ridley provides comprehensive
information on usage, design and programming for the Mitsubishi FX range of programmable logic
controllers, in this step-by-step, practical guide. Professional engineers working with Mitsubishi PLCs, as
well as students following courses focusing on these devices, will find this book to be an essential resource
for this popular PLC family. Numerous worked examples and assignments are included, to reinforce the
practical application of these devices, widely used in industry. Fully updated throughout from coverage of
the FX PLC to now cover the FxN PLC family from Mitsubishi, John Ridley also focuses on use of the Fx2N the most powerful and diverse in function of this PLC group. The second edition contains advanced topics
along with numerous ladder diagrams and illustrative examples. A hands-on approach to the programming,
design and application of FX PLC based systems Programmed using GX Developer software - used
worldwide for the whole range of the FX PLC family Covers Ladder Logic tester - the GX developer
simulator that enables students and designers to test and debug their programs without a PLC
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder
is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt
een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk
steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
Autocar 1998
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man
en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd
worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats,
de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts
leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens
vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoffer
werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een
familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar
nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of
bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met
veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Virgin River 2e trilogie Robyn Carr 2020-09-29 De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix (1)
EEN NIEUWE HORIZON Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze
haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen,
begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die moeilijke periode, inmiddels meer voor
haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul
Haggerty is het niet meer dan logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar
verdriet. Gemakkelijk was dat niet, gezien het feit dat hij al jaren heimelijk veliefd op haar is. Nu heeft hij
het gevoel dat er iets is opgebloeid tussen hen. Hij worstelt echter met het idee dat hij zijn overleden vriend
verraadt. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.
Krijgen Paul en Vanessa een tweede kans en vinden ze de liefde waarnaar ze zo verlangen? Als het aan hun
vrienden in Virgin River ligt, moet het lukken! (2) MET DE STROOM MEE Shelby McIntyre heeft een wens:
de man van haar dromen vinden. Die man moet beschaafd, gladgeschoren en netjes zijn, en hij moet als een
blok voor haar vallen. Maar omdat droommannen nu eenmaal niet op afroep beschikbaar zijn, en ze vindt
dat ze na vijf jaar voor haar zieke moeder zorgen wel wat afleiding heeft verdiend, besluit ze eerst een tijdje
vakantie te vieren. En waar kan ze dat beter doen dan in Virgin River, op de boerderij van haar oom Walt?
Luke Riordan heeft twintig jaar als helikopterpiloot in het leger gediend. Nadat hij voor de derde keer is
neergeschoten, vindt hij het genoeg geweest. Jaren geleden heeft hij een paar blokhutten aan de oever van
de Virgin gekocht. Die gaat hij opknappen en verkopen. Wat hij daarna gaat doen, ziet hij dan wel weer. Hij
is in ieder geval niet van plan zich aan iets of iemand te binden. In Jacks café komen Luke en Shelby elkaar
tegen, en het is meteen duidelijk dat ze de laatste mensen op aarde zijn die een relatie zouden moeten
krijgen. Maar in Virgin River lopen de dingen nooit zoals verwacht... (3) NA DE STORM In een poging om
zijn verleden achter zich te laten, besloot Rick Sudder zich aan te sluiten bij het Korps Mariniers. Dat
uitzending naar Irak niet lang daarna volgde, aanvaardde hij als een risico van het vak. Nu is hij terug in
Virgin River, en hij is niet meer de man die hij ooit was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij
heeft last van woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de
hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Liz en Jack, Ricks pleegvader, zijn vastbesloten het er
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niet bij te laten zitten. Hoewel Rick al hun toenaderingen afwijst, zijn ze ervan overtuigd dat er een manier
moet zijn om hem duidelijk te maken dat zijn leven weliswaar voorgoed veranderd is, maar dat dat niet
betekent dat hij nooit meer zal kunnen genieten. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek als Dan Brady, het
zwarte schaap van het stadje, zich ermee gaat bemoeien. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te
verzoenen? EEN ONVERWACHT KERSTCADEAU - GRATIS EXTRA VERHAAL Onder de kerstboom op het
plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg
nodig hebben. Als de dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke
vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's verzorgen, lijkt hij zijn
ogen niet van haar af te kunnen houden! Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment
Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen
van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog
voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de
Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell
zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot
elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en
heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason
Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Control Solutions 2000
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende
vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte
verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en
blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke
kussen. Maar dan ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Programmable Logic Controllers John W. Webb 1999 An indispensable resource for those just starting
off in the industrial electronics field, this practical, clearly written guide combines comprehensive,
accessible coverage on programmable logic controllers with a wealth of industry examples - offering a
broad-based foundation that will serve them well on the job. Reflecting the latest programming manuals for
eight major PLC manufacturers, it examines every aspect of controller usage in an easy-to-understand,
jargon-free narrative, beginning with a basic layout, segueing right into programming techniques, then
progressing through fundamental, intermediate, and advanced functions. Discusses applications for each
PLC function, and integrates a vast array of examples and problems to help readers achieve both an
understanding of PLCs and the experience needed to use them. Now includes expanded coverage of jump
functions, and consider such timely topics as stacking functions; newer methods of PID programming;
human-machine-interfacing (HMI); and the most recent developments in control languages for PLC's. Ideal
for industrial electronics and electronics maintenance training programs.
The Foundryman 1999
Langzame man J.M. Coetzee 2013-03-11 Toen hij door de lucht vloog dacht hij nog direct weer op te
kunnen staan, even diep adem te halen, en dan weer door te fietsen. Maar nu zit hij thuis, een been tot
boven de knie geamputeerd. Met tegenzin probeert hij te wennen aan het idee dat er nu dagelijks een
verpleegster over de vloer komt. De eerste is een regelrechte ramp. De tweede, een Kroatische, handig,
stevig en niet onaantrekkelijk, brengt Paul Rayment echter al snel op andere gedachten. Langzame man is
een uitmuntende familieroman, een treffend en dikwijls komisch boek, waarin de lezer met een paar
principiële vragen wordt geconfronteerd. Waarom hebben we pas echt het gevoel dat we leven als we voor
een ander kunnen zorgen? Hebben mensen zonder kinderen iets essentieels gemist? En buitendien, wat is
echte liefde? `Het beste boek van de afgelopen tien jaar. Arnon Grunberg in de Volkskrant
Instrument Engineers' Handbook, Volume Two Bela G. Liptak 2018-10-08 The latest update to Bela
Liptak's acclaimed "bible" of instrument engineering is now available. Retaining the format that made the
previous editions bestsellers in their own right, the fourth edition of Process Control and Optimization
continues the tradition of providing quick and easy access to highly practical information. The authors are
practicing engineers, not theoretical people from academia, and their from-the-trenches advice has been
repeatedly tested in real-life applications. Expanded coverage includes descriptions of overseas
manufacturer's products and concepts, model-based optimization in control theory, new major inventions
and innovations in control valves, and a full chapter devoted to safety. With more than 2000 graphs,
figures, and tables, this all-inclusive encyclopedic volume replaces an entire library with one authoritative
reference. The fourth edition brings the content of the previous editions completely up to date, incorporates
the developments of the last decade, and broadens the horizons of the work from an American to a global
perspective. Béla G. Lipták speaks on Post-Oil Energy Technology on the AT&T Tech Channel.
Mechanical and Electronics Engineering III Han Zhao 2011-10-27 Volume is indexed by Thomson Reuters
CPCI-S (WoS). These peer-reviewed proceedings comprise the papers presented at a conference whose
main theme was Mechanical and Electronics Engineering. The main goal of the event was to provide an
international scientific forum for the exchange of new ideas in a number of fields and for in-depth
interaction via discussions with peers from around the world. Core areas of Information and Network
Technology, plus multidisciplinary, interdisciplinary and applied aspects were covered.
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste
rokkenjager, tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets
ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroffen door haar
schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk –
met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas
ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van
Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van
Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De laatste rituelen Hannah Kent 2013-09-05 Noord-IJsland, 1829. Agnes Magnúsdóttir wordt schuldig
bevonden aan de moord op twee mannen. Ze wordt in afwachting van haar executie ondergebracht op de
boerderij van Jón Jónsson en zijn gezin. De familie is geschokt dat zij een moordenaar in hun midden moet
dulden en vermijdt elk contact. De enige die met haar praat is Tóti, een jonge priester die aangewezen is
om Agnes te bekeren voor haar dood. Naarmate het jaar vordert en het harde leven hen dwingt samen te
werken, went de familie langzaam aan haar aanwezigheid, en op een koude winternacht begint Agnes
fluisterend haar verhaal. De laatste rituelen is gebaseerd op een ware gebeurtenis. Hannah Kent beschrijft
in kristalhelder proza het harde leven in IJsland, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor het
overweldigende landschap.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige,
unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n
crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om
cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
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economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren
om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een
rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?
Mechatronics and Intelligent Materials II Ran Chen 2012-03-15 Volume is indexed by Thomson Reuters
CPCI-S (WoS). This work comprises 798 peer-reviewed papers on Mechatronics and Intelligent Materials,
and seeks to promote the development of those topics by strengthening international academic cooperation
and communication via the exchange of research ideas. It will provide readers with a broad overview of the
latest advances made in the fields of mechatronics and intelligent materials.
Moody's Bank and Finance Manual 1999
Moby Dick Herman Melville 2015-06-29 In een van de onbetwiste hoogtepunten uit de wereldliteratuur
voert de bezeten kapitein Achab een mythische strijd met Moby Dick, een witte walvis. Vanwege dat beest
is hij ooit zijn been verloren en nu is de kapitein uit op wraak. Achab offert willens en wetens het welzijn
van zijn schip en bemanning op aan zijn persoonlijke haat tegen Moby Dick, die voor hem het kwaad, de
erfzonde en het demonische vertegenwoordigt. Hij is vastbesloten het beest te vinden en hij laat zich door
niets of niemand tegenhouden om dat doel te behalen. De Amerikaanse Herman Melville (1819-1891)
schreef in 1851 MOBY DICK, naar een ongewoon grote en agressieve witte potvis die zoveel rampen zou
hebben veroorzaakt voor de walvisvaarders dat het was uitgegroeid tot een mythe. De roman werd in die
tijd niet goed ontvangen. Het verkreeg pas na zijn dood bekendheid en is inmiddels uitgegroeid tot een van
de belangrijkste meesterwerken uit de Amerikaanse literatuur.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Het verlies van België Johan Op de Beeck 2015-10-01 1830: koning Willem I wordt overrompeld door een
revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het komt tot zware gevechten. De
revolutionairen, onder leiding van de Brusselse republikein Louis De Potter, winnen. De Nederlandse
kroonprins Willem wil koning van België worden, maar de republikeinen verhinderen dat. De
revolutionairen voeren ook onderling een ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte
geliquideerd worden door de monarchisten. Het nieuwe koninkrijk ontstaat. Maar in Den Haag geeft koning
Willem de strijd voor 'zijn' België nog niet op. Een masterclass in politiek. Meesterverteller Johan Op de
Beeck reconstrueert minutieus en meeslepend het ontstaan van België. Dit rijkelijk geïllustreerde boek is
een must have voor iedereen die geïnteresseerd is in onze vaderlandse geschiedenis en politiek.
Machinery Buyers' Guide 2003
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team
kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn,
ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het
incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt
en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen
de klok om de wereld van de ondergang te redden...
De jongen zonder hoop Victoria Quinn 2021-06-24 Ik heb een geheim dat ik Derek nog niet heb verteld,
simpelweg omdat het iets is dat ik nooit met iemand wil delen. Hij heeft zijn geheimen, en ik de mijne. Maar
wanneer een late avond plots een onverwachte wending neemt, dringt het tot me door dat de waarheid aan
het licht moet komen. Maar dan komt hij er zelf achter ... en dat maakt het een miljoen keer erger.
Wanneer het water breekt Chris de Stoop 2018-09-11 Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en
zijn dochter, die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee
over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle
zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid. Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die
langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens,
bijeengebracht op een beslissend moment. Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich
verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer. Wanneer het water breekt is het
verhaal van de diepe breuk die migratie is - voor de betrokkenen en voor de bevolking. Hoe komen migrant
en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke
manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit
meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te vergeten
mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk maakt Titan niet veel
indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst mijn interesse. Maar zij wil niet
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verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn assistente probeert tot driemaal toe om
een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De
machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale
gehad die over evenveel zelfvertrouwen en intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand
anders controle neemt over de situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op.
Haar onverschilligheid wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde
zakenlui in deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij
mijn obsessie.
Instrumentation & Control Systems 1998
Emerging Research in Artificial Intelligence and ComputationaI Intelligence Hepu Deng
2011-09-09 This book constitutes, together with LNAI 7002, LNAI 7003, and LNAI 7004, the refereed
proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and ComputationaI Intelligence, AICI
2011, held in Taiyuan, China, in September 2011. The 265 revised full papers presented in the four volumes
were carefully reviewed and selected from 1073 submissions. The 83 papers presented in this volume are
organized in topical sections on applications of artificial intelligence; applications of computational
intelligence; automated problem solving; brain models/cognitive science; data mining and knowledge
discovering; expert and decision support systems; fuzzy logic and soft computing; intelligent agents and
systems; intelligent control; intelligent image processing; intelligent scheduling; intelligent signal
processing; natural language processing; nature computation; neural computation; pattern recognition;
rough set theory.
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft
ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en met een carrièreplan. Wat
hem er helaas niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares
de wereld rond te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis
moet verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe
buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het
plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt om keuzes,
en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en meer mee te verzoenen - net als met
de smaak van Murphy's koffie!
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson
thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en
huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance
als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt
alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat
Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden,
kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de
gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een
verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Technological Developments in Networking, Education and Automation Khaled Elleithy 2010-06-18
Technological Developments in Networking, Education and Automation includes a set of rigorously
reviewed world-class manuscripts addressing and detailing state-of-the-art research projects in the
following areas: Computer Networks: Access Technologies, Medium Access Control, Network architectures
and Equipment, Optical Networks and Switching, Telecommunication Technology, and Ultra Wideband
Communications. Engineering Education and Online Learning: including development of courses and
systems for engineering, technical and liberal studies programs; online laboratories; intelligent testing
using fuzzy logic; taxonomy of e-courses; and evaluation of online courses. Pedagogy: including
benchmarking; group-learning; active learning; teaching of multiple subjects together; ontology; and
knowledge management. Instruction Technology: including internet textbooks; virtual reality labs,
instructional design, virtual models, pedagogy-oriented markup languages; graphic design possibilities;
open source classroom management software; automatic email response systems; tablet-pcs;
personalization using web mining technology; intelligent digital chalkboards; virtual room concepts for
cooperative scientific work; and network technologies, management, and architecture. Coding and
Modulation: Modeling and Simulation, OFDM technology , Space-time Coding, Spread Spectrum and CDMA
Systems. Wireless technologies: Bluetooth , Cellular Wireless Networks, Cordless Systems and Wireless
Local Loop, HIPERLAN, IEEE 802.11, Mobile Network Layer, Mobile Transport Layer, and Spread
Spectrum. Network Security and applications: Authentication Applications, Block Ciphers Design
Principles, Block Ciphers Modes of Operation, Electronic Mail Security, Encryption & Message
Confidentiality, Firewalls, IP Security, Key Cryptography & Message Authentication, and Web Security.
Robotics, Control Systems and Automation: Distributed Control Systems, Automation, Expert Systems,
Robotics, Factory Automation, Intelligent Control Systems, Man Machine Interaction, Manufacturing
Information System, Motion Control, and Process Automation. Vision Systems: for human action sensing,
face recognition, and image processing algorithms for smoothing of high speed motion. Electronics and
Power Systems: Actuators, Electro-Mechanical Systems, High Frequency Converters, Industrial Electronics,
Motors and Drives, Power Converters, Power Devices and Components, and Power Electronics.
Mergent Bank & Finance Manual 2001
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