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After ten years, Make: has become one of most celebrated magazines to hit the newsstands,
and certainly one of the hottest reads. If you're just catching on to the Maker Movement and
wonder what you've missed, this book contains the best projects and articles from the
magazine. Find out what keeps Makers coming back to Make: with this assortment of DIY
projects and articles selected by Make:'s editors. Learn to: Outfit your workshop and make
some must-have tools Build electronic projects from actuators to antennae Make things with
Arduino and Raspberry Pi Create drones and robots Build noisemaking projects and musical
instruments Augment your photo and video capabilities Make your own food, soap, ink, and
more
Best of Make: Volume 265 Projects and Skill Builders from the Pages of Make:Maker Media,
Inc.
De memoires van een oud-hoofdcommissaris van politie van Roterdam. Jan Blaauw is
Nederlands bekendste oud-hoofdcommissaris. In zijn veertigjarige loopbaan bij de politie
doorliep hij praktisch alle diensten, van de zeden- en kinderpolitie en moordzaken tot de
narcoticabrigade. In 1971 volgde hij als eerste Nederlander in Amerika een opleiding bij de
FBI. In 1990 nam hij als hoofdcommissaris afscheid. Met name in de laatste 10 jaar heeft hij
zich opgeworpen als voorvechter van eerlijk politieonderzoek. Zo zorgde hij samen met Peter
R. de Vries voor heropening van de Puttense moordzaak, en stelde hij in de media meerdere
malen gerechtelijke dwalingen en slecht politieonderzoek aan de kaak. In Dossier Blaauw blikt
Jan Blaauw terug en haalt hij herinneringen op. Vanaf zijn jeugdervaringen als vijfde kind in
een dorpsgezin van tien kinderen in Noord-Brabant; via de woelige periode van de Tweede
Wereldoorlog waarin hij zijn leeftijd kunstmatig opvoerde' met twee jaar om als
oorlogsvrijwilliger in militaire dienst te kunnen komen; tot zijn tijd als straatdiender en de
daaropvolgende jaren bij de politie. Na zijn pensionering heeft hij zich intensief beziggehouden
met research naar en het te boek stellen van allerlei andere geruchtmakende politiezaken die
zich in de loop van de jaren in binnen- en buitenland hebben voorgedaan. Ook bij dit boek
heeft hij terug kunnen grijpen op zijn eigen, uitgebreide documentatie en op aanvullende
gesprekken met een aantal (oud-)collega's. Rijk geïllustreerd met foto's uit het archief van J.A.
Blaauw. Oud-hoofdcommissaris Blaauw moet een eredoctoraat krijgen wegens de
vasthoudendheid en bekwaamheid waarmee hij recherchegeschiedenis heeft geschreven.'
Dorien Pessers over De Puttense moordzaak in de Volkskrant
Whatever your level of experience, all hams will find articles that are enjoyable to read and
easy to understand. The articles in this book will become your companion as you navigate the
ham bands in search of adventure, fun and new friends.
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