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des exercices sont en téléchargement sur le site de
l'éditeur.
Gitaarspelen voor Dummies, 2/e Mark Phillips Lesboek
voor de aspirant gitarist, maar ook voor de wat
gevorderde muziekbeoefenaar, omdat alle onderwerpen heel
uitgebreid worden behandeld met de nodige grafische en
audio (op de cd) voorbeelden. Compleet met een
interactieve cd-rom met audio en mp3 bestanden en een
gebruikersinterface voor MAC en pc.
Mythologie voor Dummies [pocketeditie] Christopher W.
Blackwell 2006 Overzicht van met name de Griekse
mythologie.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Poker voor Dummies Richard D. Harroch 2011
Evart van Dieren Jaap Bos 2008 This remarkablpe title
describes the life of one of Holland’s most remarkable
figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940),
Amsterdammer and prolific writer who caused quite a stir
in his days. The author recounts the life and times of
Van Dieren in the form of a series of narratives about
the fights of this Dutch Don Quixote with his particular
windmills. Individual chapters deal with his life, work,
personal style, friendships and enmities, his
discussions with psychoanalysts, socialists, scientists
and above all of his tragic-comical failures. Unique
source material is used to reconstruct this picture,
such as the correspondence between Van Dieren and a
large number of well-known Dutchmen, including novelist
Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the philosopher
Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and
many others. Marginality and non-conformity are the key
themes that run through the life of this observer which
made him one of the most successful failures in Dutch
history.
Programming Excel with VBA Flavio Morgado 2016-11-09
Learn to harness the power of Visual Basic for
Applications (VBA) in Microsoft Excel to develop
interesting, useful, and interactive Excel applications.
This book will show you how to manipulate Excel with
code, allowing you to unlock extra features, accuracy,
and efficiency in working with your data. Programming
Excel 2016 with VBA is a complete guide to Excel
application development, using step-by-step guidance,
example applications, and screenshots in Excel 2016. In
this book, you will learn: How to interact with key
Excel objects, such as the application object, workbook
object, and range object Methods for working with ranges
in detail using code Usage of Excel as a database
repository How to exchange data between Excel
applications How to use the Windows API to expand the
capabilities of Excel A step-by-step method for
producing your own custom Excel ribbon Who This Book Is
For:Developers and intermediate-to-advanced Excel users
who want to dive deeper into the capabilities of Excel
2016 using code.
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie] Paul
Tiffany 2010 Adviezen en tips voor het opstellen van een
ondernemingsplan.
Projectmanagement voor Dummies, 3e editie / druk 3
Stanley Erwin Portny 2010 Lees hoe je projecten
succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om een
geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en

Beurzen van België Hans Willems 2011 In "Beurzen van
België" wordt de vroege geschiedenis van het beurswezen
in de Belgische gewesten onderzocht. Napoleon vaardigde
in 1801 een decreet uit voor de oprichting van beurzen
in alle belangrijke handelssteden van het Franse Rijk.
Deze beurzen zouden ten dienste staan van de handel in
steden zoals Antwerpen, Brugge, Gent, Oostende en
Brussel. Leuven, Dendermonde, Mons, Luik en Doornik
volgden later. Het boek geeft inzicht in de oorsprong
van heel wat beursmechanismen zoals die decennialang (en
soms zelfs tot vandaag) hebben voortbestaan. Het boek is
van belang voor economische historici omdat het voor het
eerst in detail blootlegt welk belang de beurs als
onderdeel van de kapitaalmarkt had. Voor economen biedt
het de achtergrond om langetermijnreeksen met betrekking
tot het beurswezen te verstaan
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier generaties
vrouwen dragen allemaal de gevolgen van een vreselijk
geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun
overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en
waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende
boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes die zij
maakten en die hun moeders vóór hen maakten. Maar de
vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen
houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al meer dan
vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met een
geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft gehouden.
Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter
in het slop raakt, realiseert Emma zich dat de leugens
over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren
verwoesten. Kan zij haar kleindochter helpen de erfenis
van verkeerde keuzes van zich af te werpen? Of neemt zij
haar geheim en haar gebroken hart mee het graf in?¶Een
meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun
strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen.¶Lynn
Austin schreef vele succesvolle romans, waaronder De
boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd
spreekster. Ze woont met haar gezin in Illinois.
VBA Excel 2007 Henri Laugié 2007 Ce livre est destiné
aux utilisateurs d'Excel 2007 voulant s'initier au
langage VBA ou approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.Bien qu'une connaissance élémentaire des
principes de programmation soit recommandée, elle n'est
pas rédhibitoire dans la mesure où la première partie du
livre est consacrée aux fondamentaux et propose une
introduction à la programmation objet. Avec près de 200
exercices de difficulté croissante, basés sur des
exemples concrets, l'ouvrage couvre les domaines
suivants : l'automatisation des tâches répétitives,
l'ajout de fonctions personnalisées, le contrôle des
principaux objets d'Excel (classeur, feuille, cellule,
graphique), la collaboration et l'échange de données
avec les applications de la suite Office, la prise en
charge du format XML ou encore la gestion du
multimédia.Au terme de cette mise en pratique, vous
pourrez adapter précisément Excel à vos attentes et vous
disposerez de tous les éléments qui vous permettront de
développer une application professionnelle avec VBA
Excel 2007. Les éléments nécessaires à la réalisation
excel-2007-vba-programming-fd-for-dummies
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kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge
verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je succes
bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen
van projectmanagement bij en laat zien hoe je die
gebruikt om een project succesvol te managen,van begin
tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent op het
PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project
Management Institute) kun je gerust zijn; dit boek staat
op één lijn met het handboek voor dat examen. Stanley E.
Portny is consultant in projectmanagement en
gediplomeerd Project Management Professional (PMP®). Hij
gaf trainingen en adviezen aan meer dan honderdvijftig
openbare en particuliere organisaties. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Financial Modeling Joachim Häcker 2017-12-11 This book
provides a comprehensive introduction to modern
financial modeling using Excel, VBA, standards of
financial modeling and model review. It offers guidance
on essential modeling concepts around the four core
financial activities in the modern financial industry
today: financial management; corporate finance;
portfolio management and financial derivatives. Written
in a highly practical, market focused manner, it gives
step-by-step guidance on modeling practical problems in
a structured manner. Quick and interactive learning is
assured due to the structure as a training course which
includes applied examples that are easy to follow. All
applied examples contained in the book can be reproduced
step by step with the help of the Excel files. The
content of this book serves as the foundation for the
training course Certified Financial Modeler. In an
industry that is becoming increasingly complex,
financial modeling is a key skill for practitioners
across all key sectors of finance and banking, where
complicated problems often need to be solved quickly and
clearly. This book will equip readers with the basic
modeling skills required across the industry today.
Diabetes voor Dummies, pocketeditie / druk 1 Sarah
Jarvis 2012 Medische en praktische informatie voor
patiënten.
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen
2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend boek over de
toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een
van de internetpioniers in België en Europa. Hij is een
veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal
in de tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn
tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn
nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts
halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over
naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk
zullen we echt moeten zwemmen. Het gebruik van
technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is
het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen
onderscheiden door de intelligente manier waarop we met
technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Strijd om de natuur Jozef Keulartz 1995
PR voor Dummies Eric Yaverbaum 2005 Inleidend studieboek
over de theorie en praktijk van public relations.
Mediteren voor Dummies / druk 2 Stephan Bodian 2012
A Guide to Microsoft Excel 2007 for Scientists and
Engineers Bernard Liengme 2009 The indispensable guide
for all scientists, engineers and students who wish to
use Microsoft Excel to its full potential.
Digitale fotografie voor Dummies Julie Adair King 2009
Dit boek richt zich met name op de meer serieuze hobbyfotograaf. Het eerste deel laat zien wat er belangrijk
is bij de keuze voor een veelzijdige camera, deel twee
bespreekt de technieken voor het maken van de perfecte
foto. Hierbij is aandacht voor digitale aspecten als
pixels en bestandsformaten, maar meer nog voor de fototechniek van alle tijden: het gebruik van f-stops,
sluitertijden, belichting en scherptediepte en het maken
van goede portret-, landschaps- en actie-foto's. Deel
drie behandelt de computerkant: foto's digitaal
excel-2007-vba-programming-fd-for-dummies

archiveren, nabewerken, afdrukken of op het web
publiceren. Het afsluitende deel van de tientallen geeft
tips voor nog betere digitale foto's, informatiebronnen
op internet en onderhoudstips voor de camera.
Duits voor Dummies Paulina Christensen 2011 Praktische
conversatiegids voor jongeren; met cd.
Mindfulness voor Dummies / druk 1 Shamash Alidina 2010
Lijd je aan stress, vermoeidheid of ziekte, of wil je
gewoon balans in je leven brengen? Dan helpt
mindfulness-meditatie je het leven kalmer en met meer
vertrouwen tegemoet te treden. Deze fijne gids en audiocd boordevol opmerkzame ademhalings- en
zelfbeheersingtechnieken helpen je negatieve en
afleidende gedachten los te laten. Met de praktische
adviezen en meditaties heb je alle gereedschappen om in
het hier en nu te leven en gezonder en energieker te
worden. Over de auteur Shamash Alidina is professioneel
mindfulness-trainer, spreker en coach en is
gespecialiseerd in mindfulness-training van therapeuten,
coaches en directeuren. Hij werkte samen met Jon KabatZinn, Thich Nhat Nanh en Matthieu Ricard aan het Bangor
Universitys Centre for Mindfulness. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23 Charlie en
Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken
politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De
jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende
vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar
debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won.
Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betredenelastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging
om een terroristische organisatie te ontmaskeren is
mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de
peilingen staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt
juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en
de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar
één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de
leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat?
Zal het haar lukken om hun onschuld te bewijzen?
Excel 2007 VBA Programming with XML and ASP Julitta
Korol 2009-06-23 Excel 2007 Programming by Example with
XML and ASP offers a hands-on approach for those looking
to extend and customize Excel functionality. From
recording a simple macro and writing VBA code to working
with XML documents and using ASP to accss and display
data, this book takes you on a progrmming journey that
will change the way you work with Excel. Learn how to
automate spreadsheet tasks with macros; write VBA code
to program PivotTables, generate charts, build dialog
boxes, and customize the Ribbon; handle errors and debug
programs; create hyperlinks and publish HTML files.
Retrieve data from the web directly into Excel; develop
and manipulate smart tags using XML.
NLP voor Dummies Romilla Ready 2011 Inleiding tot
neurolinguïstisch programmeren.
Excel 2007 VBA Programmer's Reference John Green
2011-08-10 This book is aimed squarely at Excel users
who want to harness thepower of the VBA language in
their Excel applications. At alltimes, the VBA language
is presented in the context of Excel, notjust as a
general application programming language. The Primer has
been written for those who are new to VBAprogramming and
the Excel object model. It introduces the VBAlanguage
and the features of the language that are common to
allVBA applications. It explains the relationship
between collections,objects, properties, methods, and
events and shows how to relatethese concepts to Excel
through its object model. It also shows howto use the
Visual Basic Editor and its multitude of tools,including
how to obtain help. The middle section of the book takes
the key objects in Exceland shows, through many
practical examples, how to go about workingwith those
objects. The techniques presented have been
developedthrough the exchange of ideas of many talented
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Excel VBAprogrammers over many years and show the best
way to gain access toworkbooks, worksheets, charts,
ranges, and so on. The emphasis ison efficiency—that is,
how to write code that is readable andeasy to maintain
and that runs at maximum speed. In addition, thechapters
devoted to accessing external databases detail
techniquesfor accessing data in a range of formats. The
final four chapters of the book address the
followingadvanced issues: linking Excel to the Internet,
writing code forinternational compatibility, programming
the Visual Basic Editor,and how to use the functions in
the Win32 API (Windows 32-bitApplication Programming
Interface).
Excel data-analyse voor Dummies Stephen L. Nelson 2003
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het
onderschatte belang van geluk en toeval in met name de
financiële wereld.
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade 2004
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke
feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo
hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima
voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze
zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als
het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van
Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes
opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers
‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij
weg te dromen.’ Flair
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07 Wanneer het
dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om
onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste
in een reeks gebeurtenissen die het leven van de
zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele
weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het
leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar
Amerika vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter,
gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt.
Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de
jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om
stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen en
leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het
blauwe huis is een krachtige, indrukwekkende roman. Het
wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen
de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
VBA for Modelers: Developing Decision Support Systems
with Microsoft Office Excel S. Christian Albright
2015-04-13 Today’s learners master both basic and
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advanced skills in Visual Basic for Applications (VBA),
the programming language for Microsoft Office, with this
essential tool. Albright’s VBA FOR MODELERS: DEVELOPING
DECISION SUPPORT SYSTEMS WITH MICROSOFT OFFICE EXCEL, 5E
teaches how to automate common spreadsheet tasks as well
as create the sophisticated management science
applications needed in business today. The first half of
the book introduces readers to the fundamentals of VBA
for Excel. The second half of the book puts knowledge
into action as it illustrates how to automate a number
of management science models using VBA. Students learn
to develop clean code and user-friendly interfaces for
inputs and results. A new section familiarizes readers
with PowerPivot and the new Excel Data Model. Novices as
well as more experienced professionals will find the
skills and background they need to maximize their VBA
skills. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Statistiek voor Dummies / druk 2 Deborah Jean Rumsey
2012
Second life Ilja Leonard Pfeijffer 2011-12-22 Second
Life is een explosief groeiende driedimensionale
virtuele wereld waarin bewoners kunnen zijn wie ze
willen, doen wat ze altijd hadden gedroomd te doen en
bouwen wat hun creativiteit hun ingeeft. Het is een spel
zonder spelelement, het is een sprookjeswereld met
angstaanjagend realistische trekken, het is soms echter
dan het echte leven. Vele duizenden mensen verdienen al
hun inkomen in Second Life. Ilja Leonard Pfeijffer is
gids in deze wonderbaarlijke nieuwe wereld. Hij is al
langere tijd bewoner en hij heeft als correspondent voor
nrc.next in Second Life verslag gedaan van verschillende
facetten van het tweede leven. Zijn reisgids door Second
Life is tevens een nietsontziend zelfonderzoek naar ware
en gedroomde realiteit. Dit boek is gebaseerd op de
berichten die Pfeijffer erover maakte voor nrc.next,
maar is sterk uitgebreid. Het is rijkelijk geïllustreerd
met foto's van de nieuwe wereld en voorzien van een
verklarende woordenlijst.
Biologie voor Dummies Donna Rae Siegfried 2001
Behandeling van de kringlopen van het leven.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het
moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt,
valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn
de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme
septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en
Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt
het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige
maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat te
zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat
zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk
weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van
hem
Congo, 1885-1960 Frans Buelens 2007
Formules en Functies in Excel voor Dummies Ken Bluttman
2011
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