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Vijf verhalen rond de kleine pinguïn Pit, die van de kleinste in de kolonie opgroeit tot man en vader van een zoon. Prentenboek met zachtgekleurde aquarellen. Vanaf ca. 4 jaar.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you
make better buying decisions and get more from technology.
Geestig verhaaltje over de rivaliteit tussen een club vriendjes en een club vriendinnetjes die elkaars hut bezet houden.
Schaap en Geit zijn vriendinnen: ze grazen in dezelfde wei. Op een dag gaat Schaap op zoek naar het geluk. Dat vindt ze op een andere plek dan ze dacht. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn verzameling hoeden erg eenzaam. Gelukkig ontmoet hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed. Prentenboek met grappige, in pastel geschetste,
tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
A directory of associations, intergovernmental bodies, religious groups, and other international organizations.
MacworldThe Macintosh MagazineEnergy: a Continuing Bibliography with IndexesEnergyA Continuing Bibliography with IndexesGeoWorldPC Mag
Architectuurgeschiedenis in woord en beeld.
Cultuursociologische essays over een groot aantal uiteenlopende onderwerpen, van psychotherapie tot politiek.
Lezingen door de rooms-katholieke priester.
Overzicht m.b.t. de vermarkting van het portretrecht door geprotretteerden en de juridische kanten daarvan.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
This dictionary is based on the 2nd printing (1885) of the Macassarese-Dutch dictionary of Dr. B.F. Matthes. The collection of material started in 1935, but with regularity only from 1967 onward. All
Macassarese words and sentences are rendered in transcription with Latin characters only; the keywords are listed in alphabetical order. As many examples as possible are given of the word use in the
sentence (sometimes covering the field of syntax), as e.g. proverbs, phrases and expressions. Dialects, often very different from the Macassarese, are only seldom included. Sometimes the information has
an encyclopaedic character. The dictionary includes a Dutch-Macassarese index.
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