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geenstijl volkskrant arbeiders zijn dik allemaal - en zijn nog steeds een boel zware beroepen ook buiten de bouwvak ook
horeca kun je daaronder scharen tenminste dat vind ik de hele dag staan zware kratten verslepen van de leveringen
afwaskarren wegrijden en weinig pauze, volkskrant maakt totale lul frenk van der linden totaal af - game set and match
voor sara berkeljon die een vervelend gesprek had met meester interviewer en totale lul frenk van der linden en dat dodelijk
opschreef in de volkskrant maar echt dodelijk, komma bij beperkende en uitbreidende bijvoeglijke bijzinnen - antwoord
of er wel of niet een komma moet staan hangt af van de betekenis van de zin staat er een komma na scholieren dan drukt
de zin uit dat alle scholieren hun huiswerk niet deden en daarom straf kregen staat er geen komma na scholieren dan drukt
de zin uit dat sommige scholieren maar niet alle hun huiswerk niet gedaan hebben en dat alleen deze scholieren straf
kregen, vi en de vertrumping van de nederlandse televisie nrc - bij de verleiding om terug te beuken kan ik me veel
voorstellen maar ik dacht ook hier maken we de vertrumping van de nederlandse televisie mee, nieuws van de dag
nieuwe planet ontdekt met beste kans - het gaat volgens de studie die vandaag verschijnt om een mogelijk nog
belangrijkere ontdekking dan die van proxima centauri b de aarde achtige planeet die vorig jaar werd ontdekt ross 128 b ligt
met 11 lichtjaren afstand verder weg maar zou wel betere omstandigheden hebben voor leven de temperaturen zouden er
namelijk gunstig genoeg zijn met uitersten van weliswaar 60 graden celsius, het wereldbeeld van de burgemeester van
amsterdam nrc - portret van femke halsema de eerste vrouwelijke burgemeester van amsterdam en de eerste groenlinks
politicus in die functie ze volgt eberhard van der laan op die in oktober vorig jaar overleed, list of political catchphrases
wikipedia - the following is a list of political catchphrases that is distinctive statements uttered by political figures that have
gone on to become well known catchphrases may originate as political slogans as portions of prepared speeches or from
spontaneous utterances including gaffes most catchphrases are in the form of sound bites
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