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Civil Engineering 1937
Voor de verandering J. H. M. Brinkman 1988 Algemene inleiding in en overzicht van de agogiek.
Kom hier dat ik u kus Griet Op de Beeck 2015-10-22 Deze editie is speciaal voor de NS Publieksprijs! Vanuit dit e-boek kunt u direct uw stem
uitbrengen. Het e-boek is te koop t/m woensdag 18 november 2015. Kom hier dat ik u kus is een roman over Mona, als kind, als
vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. Een verhaal over waarom we worden wie we zijn, geschreven met humor, scherpte en veel
schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar
verantwoordelijkheid eindigt en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over
vergeten en niet kunnen vergeten. Over jezelf durven redden. En natuurlijk ook nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch
bijna. Over Vele hemels boven de zevende (2013): ‘Op de Beeck heeft een betoverende tekst geschreven: een tekst als een Spinvisliedje,
waarin flarden van mensenlevens zo gerangschikt zijn dat het bij de toehoorder een vleugje heimwee oproept, en schrijnt.’ DE VOLKSKRANT
***** ‘Een weergaloos boek.’ DE STANDAARD ‘Een wondermooi debuut.’ HP/DE TIJD Over Vele hemels boven de zevende (2013): ‘Een warm
boek dat twee keer zo lang had mogen zijn.’ NRC HANDELSBLAD ‘Fictie van de bovenste plank. Een psychologisch eerlijke roman over hoe
mensen aanmodderen en hun eigen weg zoeken.’ DE MORGEN **** ‘Op de Beeck weet heel dicht op de huid van haar personages te zitten,
hun ellende en kracht gaan dwars door je ziel. De personages zijn zó levensecht dat het boek zich vanzelf laat lezen.’ TROUW ‘Een
debuutroman waarin de ene zin nog mooier is dan de andere.’ ELSEVIER ‘Een boek over ons gestuntel en onze pogingen om niet alleen te
zijn: zo superieur geschreven, zo teder en kwetsbaar en bijwijlen ook zo geestig dat je hart ervan breekt en opspringt tegelijk.’ PETER
VERHELST Op de Beeck is een scherp observator (...) In het slim opgebouwde Vele hemels boven de zevende bespeelt zij verscheidene
registers tegelijk.’ VRIJ NEDERLAND ‘Op de Beeck geeft de eenzaamheid een montere literaire stem. Of het nu om overspel gaat of de hel van
het internetdaten, ze weigert vanuit een diep begrip van het al te menselijke te veroordelen. En schrijft daar schijnbaar luchtig over. Bovendien
slaagt ze in de voor debutanten hachelijke keuze voor de ik-vorm. Dat zie ik niet vaak, in mijn doorgaans neerdrukkende praktijk. In de gaten
houden dus, die getalenteerde Griet.’ JEROEN VULLINGS Griet op de Beeck (1973) was tien jaar lang dramaturg in het theater. Daarna ging
ze schrijven voor HUMO en De Morgen. Voor haar debuutroman Vele hemels boven de zevende ontving ze De Bronzen Uil Publieksprijs 2013
en het boek werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs 2013 en de Academica Literatuurprijs 2014. Dit debuut wordt binnenkort verfilmd
door Jan Matthys, voor wie Op de Beeck het scenario ontwikkelt. Naar haar tweede roman wordt al sinds het verschijnen van Vele hemels
boven de zevende reikhalzend uitgekeken.
Zomerhuis met zwembad Herman Koch 2011-01-26 Huisarts Marc Schlosser heeft een medische fout begaan waardoor een van zijn patiënten,
de beroemde acteur Ralph Meier, is overleden. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de Medische Tuchtraad. Over die Tuchtraad maakt hij
zich niet echt zorgen: Een schorsing van een paar maanden, daar komt het op neer. We kennen elkaar allemaal, meer zal het niet worden.
Maar is het wel een medische fout? Marc had immers een rekening te vereffenen met zijn patiënt, die net iets te veel belangstelling toonde voor
diens mooie vrouw Caroline. Of heeft het alles te maken met de gebeurtenissen in het zomerhuis waar het echtpaar Meier het gezin Schlosser
had uitgenodigd? In Zomerhuis met zwembad vertelt de hoofdpersoon met niets en niemand ontziende eerlijkheid hoe hij op dit punt in zijn
leven is aanbeland. Het is het spannende, maar ook geestige verhaal over het recht op vergelding en het overschrijden van grenzen als de
deuren naar een normale rechtsgang zijn dichtgeslagen.
Engineering Mechanics A. Bedford 2008 This textbook is designed for introductory statics courses found in mechanical engineering, civil
engineering, aeronautical engineering, and engineering mechanics departments. It better enables students to learn challenging material through
effective, efficient examples and explanations.
Engineering Mechanics, Statics David J. McGill 1995 The principles of statics and dynamics are applied in order to understand and describe the
behaviour of bodies in motion, displaying engineering mechanics principles and supported with worked examples.
Lengtegraad Dava Sobel 1996
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Vector Mechanics for Engineers Ferdinand Pierre Beer 2018 Statics of particles -- Rigid bodies: equivalent systems of forces -- Equilibrium of
rigid bodies -- Distributed forces: centroids and centers of gravity -- Analysis of structures -- Internal forces and moments -- Friction -Distributed forces: moments of inertia -- Method of virtual work -- Kinematics of particles -- Kinetics of particles: Newton's second law -- Kinetics
of particles: energy and momentum methods -- Systems of particles -- Kinematics of rigid bodies -- Plane motion of rigid bodies: forces and
accelerations -- Plane motion of rigid bodies: energy and momentum methods -- Kinetics of rigid bodies in three dimensions -- Mechanical
vibrations
Databases David M. Kroenke 2017
Engineering Mechanics R. C. Hibbeler 2010 Engineering Mechanics: Combined Statics & Dynamics, Twelfth Edition is ideal for civil and
mechanical engineering professionals. In his substantial revision of Engineering Mechanics, R.C. Hibbeler empowers students to succeed in the
whole learning experience. Hibbeler achieves this by calling on his everyday classroom experience and his knowledge of how students learn
inside and outside of lecture. In addition to over 50% new homework problems, the twelfth edition introduces the new elements of Conceptual
Problems, Fundamental Problems and MasteringEngineering, the most technologically advanced online tutorial and homework system.
Dynamica Russell Charles Hibbeler 2010 Boek bevat vraagstukken, analyseprocedures en diverse voorbeelden ter illustratie. Op de site staan
animaties en videouitwerkingen met uitgebreide instructies.
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