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A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Recepteerkunde is compleet vernieuwd en helemaal bij de tijd. Van een vraag van de arts tot quality by design, van mortier tot autoclaaf, van
ingangs-tot eindcontrole, van recept tot productdossier, van apotheek tot thuiszorg, het komt allemaal aan de orde. Zowel voor de specialist
als voor de generalist is Recepteerkunde onmisbaar.Voor de apotheek was de kleinschalige bereiding vanouds de core business, tot steeds
meer apotheken de bereiding gingen uitbesteden. Het klassieke bereiden uit grondstoffen is een specialisme geworden. Maar elke apotheek
heeft te maken met productzorg: beschikbaarheid. Bewaren en bewerken van handelspreparaten. Ook voor toediening gereed maken
(VTGM) gebeurt in elke apotheek, elke dag, met toewijding en kennis van zaken.Recepteerkunde is een naslagwerk voor iedereen die
betrokken is bij de bereiding en aflevering van geneesmiddelen: openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en
apothekersassistenten. Tevens is het een leerboek voor studenten farmacie. Wie zelf bereidt uit grondstoffen op kleine of grote schaal, of
handelspreparaten aanpast, kan niet zonder Recepteerkunde, maar ook zij die bereidingen van anderen afleveren op preparaten voor
toediening gereed maken, vinden er noodzakelijke informatie.
Italian-English. "List of some Italian dictionaries"; "List of philological books treating of or bearing upon Italian etymology": pages xiii. "A
concise English-Italian vocabulary": cxxxv page.
Leven en werk van de Belgische architect, schilder en ontwerper (1863-1957), die een leidende rol gespeeld heeft in de vernieuwing van de
architectuur en toegepaste kunsten.

It is impossible to overstate the importance of English poet GEOFFREY CHAUCER (c. 1343 c. 1400) to the development of
literature in the English language. His writings which were popular during his own lifetime with the nobility as well as with the
increasingly literate merchant class marked the first celebration of the English vernacular as a tongue worthy of literary endeavor,
most notably in his unfinished narrative poem The Canterbury Tales, the format and structure of which continues to be imitated by
writers today. But the impact of Chaucer s work was felt even into the 16th and 17th centuries, when the first major collections of
his writings set a high standard for how authors should be presented to the reading public. This widely esteemed seven-volume
set first published in the 1890s by British academic WALTER WILLIAM SKEAT (1835 1912), Erlington and Bosworth Professor of
Anglo-Saxon at Cambridge University is based solely on Chaucer s original manuscripts and the earliest available published works
(with any significant variations or deviations between versions highlighted in the extensive notes), and comes complete with Skeat
s informative commentary on many passages. Volume V features Skeat s extensive notes on The Canterbury Tales.
This accessible and up-to-date dictionary is suitable for learners of Dutch at all levels. The 50,000 entries include: *pronunciation
guidance *contextual information *Flemish words *colloquial and idiomatic language *political and economic institutions. The
dictionary also includes *Advice on finding entries *List of irregular verbs.
'Ultramodernen' en 'Ultra' was de naam van een reeks concerten die, van september 1980 tot en met april 1981, plaatsvond in
jongerensociëteit Oktopus aan de Amsterdamse Keizersgracht, en die nationaal en internationaal veel aandacht trok. Bands als Minny Pops,
The Young Lions, Mekanik Kommando en Nasmak maakten er furore. Ultra groeide uit tot een verzamelnaam voor Nederlandse bands en
artiesten die deel uitmaakten van de 'post-punk experimentele pop', een muziekstijl waarin de energie en 'do-it-yourself '-filosofie van punk
gecombineerd werd met ideeën en technieken die ontleend waren aan avant-garde kunst, jazz, elektronische en moderne klassieke muziek.
Ultra is een unieke verzameling verhalen, interviews, teksten en foto's, met als rode draad het Don Quichoteaanse relaas van Harold
Schellinx' eigen Werdegang als jonge muzikant en als redacteur van tijdschrift Vinyl, in het Amsterdam, London en Brussel van de vroege
jaren tachtig.
Onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beheersing van het Nederlands tussen een groep van vijftien Nederlandse kleuters en
vijftien Turkse jongeren.
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