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Packed with helpful resources such as SBIC directories, SBA offices, microloan lenders, a nd a
complete nationwide listing of certified and preferred lenders--plus more than a dozen
invaluable worksheets and forms.
Twaalf verhalen uit oude tijden over allerlei wetenswaardigheden, zoals hoe de walvis aan zijn
keel kwam of hoe de eerste brief werd geschreven.
Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en
onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama, moet er niks van
hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met getallen aan het
goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert en ook de
lezers geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn
toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw voor de zon.
De vriendschap tussen een klein meisje, haar varken en de spin, die het varken het leven
redt. Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 10 jaar.
This book brings together concepts from the building, environmental, behavioural and health
sciences to provide an interdisciplinary understanding of office and workplace design. Today,
with changes in the world of work and the relentless surge in technology, offices have
emerged as the repositories of organizational symbolism, denoted by the spatial design of
offices, physical settings and the built environment (architecture, urban locale). Drawing on
Euclidian geometry that quantifies space as the distance between two or more points, a body
of knowledge on office buildings, the concept of office and office space, and the
interrelationships of spatial and behavioural attributes in office design are elucidated.
Building and office work-related illnesses, namely sick building syndrome and ailments arising
from the indoor environment, and the menace of musculoskeletal disorders are the alarming
manifestations that critically affect employee satisfaction, morale and work outcomes. With a
focus on office ergonomics, the book brings the discussion on the fundamentals of work
design, with emphasis on computer workstation users. Strategic guidance of lighting systems
and visual performance in workplaces are directed for better application of ergonomics and
improvement in office indoor environment. It discusses the profiles of bioclimatic, indoor air
quality, ventilation intervention, lighting and acoustic characteristics in office buildings.
Emphasis has been given to the energy performance of buildings, and contemporary
perspectives of building sustainability, such as green office building assessment schemes,
and national and international building-related standards and codes. Intended for students
and professionals from ergonomics, architecture, interior design, as well as construction
engineers, health care professionals, and office planners, the book brings a unified overview
of the health, safety and environment issues associated with the design of office buildings.
De rode letter
Both New and Rehabilitated
Het beslissende moment
America's Most Read Rabbit Magazine
hoe je net het verschil kunt maken
Ik weet waarom gekooide vogels zingen
opgedragen aan grote en kleine mensen
Eeuwig en altijd Tuck
Small Stock Magazine
Fiscal Year 2001 Climate Change Budget Authorization Request
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze
fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah
Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de
vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en
ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de
Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te
vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd
bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte
band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen
vertellen en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
Het leven van de drie zusters Mirabal die zich verzetten tegen de dictatuur van generaal Trujillo op de
Dominicaanse Republiek en dit met de dood moeten bekopen.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie
gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde
tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Buildings are one of the main causes of the emission of greenhouse gases in the world. Europe alone is
responsible for more than 30% of emissions, or about 900 million tons of CO2 per year. Heating and air
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conditioning are the main cause of greenhouse gas emissions in buildings. Most buildings currently in use were
built with poor energy efficiency criteria or, depending on the country and the date of construction, none at all.
Therefore, regardless of whether construction regulations are becoming stricter, the real challenge nowadays is
the energy rehabilitation of existing buildings. It is currently a priority to reduce (or, ideally, eliminate) the
waste of energy in buildings and, at the same time, supply the necessary energy through renewable sources. The
first can be achieved by improving the architectural design, construction methods, and materials used, as well as
the efficiency of the facilities and systems; the second can be achieved through the integration of renewable
energy (wind, solar, geothermal, etc.) in buildings. In any case, regardless of whether the energy used is
renewable or not, the efficiency must always be taken into account. The most profitable and clean energy is that
which is not consumed.
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment
herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur?
Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten
verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de
criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende
moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is
een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
ASHRAE Journal
Health, Safety and Environment
Een rimpel in de tijd
Solar Engineering
The Planner
The Surveyor and Municipal Engineer
In de tijd van de vlinders
Clevenger's Practice Manual of New York
Selected DOE Headquarters Publications
De telduivel
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de
bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn
al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Include proceedings of the Institute's annual general meetings.
De beroemde sage naverteld op rijm met zwart-wit illustraties van verschillende kunstenaars.
Since 1994, the European Conferences of Product and Process Modelling (www.ecppm.org) have provided a review of research, development and
industrial implementation of product and process model technology in the Architecture, Engineering, Construction and Facilities Management (AEC/FM)
industry. Product/Building Information Modelling has matured significantly in the last few years and has never been closer to having a permanent impact
on the AEC/FM industry as a mainstream technology. In this context the 9th European Conference of Product and Process Modelling provided a forum for
leading experts to discuss the latest achievements, emerging trends and future directions in product and process modelling technology in this dynamic and
fragmented industry, focusing on integrated project working, value-based life cycle management and intelligent and sustainable buildings and construction.
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction 2012 provides a comprehensive overview of topics including BIM in all life-cycle
stages, ICT for energy efficiency, smart buildings and environmental performance, energy and building simulation, knowledge and semantic modelling,
visualization technologies as well as tools and methods to support innovations in design and construction processes. It further includes the proceedings of
the 3rd Workshop on eeBuildings Data Models (Energy Efficiency Vocabularies), which aim to identify ICT Energy Efficiency Vocabularies and Ontologies
to foster interoperability of Energy Efficiency Management Systems. eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction 2012 will be of
interest to academics and professionals working in the interdisciplinary area of information technology in architecture, engineering and construction.
'Gruwelijke rijmen' is een fantastisch rijmpjesboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen in kleur van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien alle illustraties in
kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Je denkt misschien: dit ken ik al, maar dat is heus niet het geval. Het echte
verhaal van Assepoester is heel wat bloediger en woester. In 'Gruwelijke rijmen' zijn bekende sprookjes met een knipoog op rijm gezet door Roald Dahl en
virtuoos vertaald door Huberte Vriesendorp. 'Gruwelijke rijmen' is volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Departments of Veterans Affairs and Housing and Urban Development, and Independent Agencies Appropriations for 2001: Environmental Protection
Agency
Een poppenhuis (Nora)
Parsons' Practice Manual of the State of New York
een boek over de mensen op aarde
De rattenvanger van Hamelen
Government Reports Annual Index
Cumulated Index Medicus
Als de wereld een dorp was / druk 1
Annual Report of the Federal Trade Commission for the Fiscal Year Ended
Office Buildings

Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en
om de boerderij voorkomen.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar
gelovige oma in het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen
bij hun moeder in St. Louis moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch
groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die vertrouwt op haar
eigen kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne
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klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze
vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt
ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de
schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en
overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke
verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en
verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De
boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan
veranderen.' The New York Times
De geschiedenis van een vrouw die om haar gedrag verstoten wordt uit de slechts in schijn
puriteinse samenleving van het zeventiende-eeuwse Boston.
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar
ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Hearing Before the Subcommittee on Energy and Environment of the Committee on Science,
House of Representatives, One Hundred Sixth Congress, Second Session, March 9, 2000
The Energy Index
Parsons' and Clevenger's Annual Practice Manual of New York
Leaves of grass
Hoe het luipaard zijn vlekken kreeg en andere verhalen
The Insider's Guide to Small Business Loans
De kleine filosoof
Een jaar op het land
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction
Charlotte's web / druk 6
Analyse van de denk-, fantasie- en belevingswereld van kinderen tot en met vijf jaar, waarbij een vergelijking
wordt gemaakt met die van volwassenen.
Energy Efficiency in Buildings
De kathedraal, het verhaal van de bouw
Faxon ... Librarians' Guide to Serials
ECPPM 2012
Commerce Business Daily
Municipal Journal, Public Works Engineer Contractor's Guide
Gruwelijke rijmen
De Boekendief
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