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geenstijl volkskrant arbeiders zijn dik allemaal - nou dan weet u ook weer waar die krant staat h arbeiders zijn dik
drinken bier eten ongezond en laten zich bij voorkeur lanterfantend fotograferen is niet onze mening maar die van de
volkskrant fred roeleveld busmonteur elektrotechniek te purmerend, 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 - zap vi oranje blijft thuis
heeft een uniek element het afbranden van het programma zelf is een vast onderdeel geworden wilfred genee krijgt steeds
de wind van voren van zijn eigen gasten, nieuws van de dag nieuwe planet ontdekt met beste kans - wetenschappers
hebben zojuist bekendgemaakt dat ze op amper 11 lichtjaren afstand van de aarde een nieuwe planeet ontdekt hebben de
omstandigheden zouden daar zo gunstig zijn en hij lijkt zozeer op de aarde dat er mogelijk leven op aanwezig is het gaat
volgens de studie die vandaag verschijnt om een mogelijk nog belangrijkere ontdekking dan die, 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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