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teksten gelezen op tijd komen te laat komen - zelfs als we we zelf in alle vrijheid onze dag kunnen indelen dan zullen we
eerder kiezen om dat te doen op basis van de taken of aktiviteiten dan wel op basis van vaste periodes of tijdsblokken we
zijn dus verleerd om te stoppen met ons werk, buitenlandse wisselmarkten zullen vroeg of laat wel tot - bepaalde
recente schommelingen op de financi le markten die niet te verklaren zijn op grond van economische oorzaken zullen vroeg
of laat vanzelf verdwijnen zei hij het goed doordachte beleid de budgetttaire discipline de hervormingsprogramma s en de
morele waarden van de regering zorgen ervoor dat turkije deze tijdelijke moeilijkheden te boven kan komen merkte y lmaz
nog op, met groene stroom alleen komen we er niet de tijd - en in tegenstelling tot wat sommigen beweren zullen we
met de bekende reserves nog minstens 200 jaar voldoende gas ter beschikking hebben in belgi hoeven we ons zeker geen
zorgen te maken onze bevoorrading vanuit nederland stopt inderdaad in 2029, er zullen nog winkels verdwijnen maar
niet bij torfs - er zal nog hard gevochten worden om de consumenten die wel nog uit hun huis komen ik vrees dat er nog
winkels zullen verdwijnen maar het zullen er niet van torfs zijn wie bij ons over de vloer komt willen we verrassen zegt torfs,
we komen dichterbij anne wandelt - nog zo n anderhalf uur en dan zullen we in sarria zijn iets voorbij de helft tot onze
eindbestemming eenmaal daar aangekomen nemen we een lange pauze met een stevige brunch tegen de tijd dat we
eindelijk weer op weg gaan zijn alle wolken verdwenen en is het helaas bizar warm vergeleken met de ochtend, buffalo
yves de voorzitter en ik zullen op tijd en stond - tussen de coach en de voorzitter van aa gent is er nog niet gepraat over
een eventuele contractverlenging de kans is echter groot dat beide partijen tot een overeenkomst zullen komen, de grote
vraag in belgi wie nemen het over wie komen - we hebben wel wat talenten maar de stap van talent naar basisspeler in
de nationale ploeg is nog altijd een heel grote vertelt boudeweel vaste watcher van belgi op het afgelopen wk jan, kon nog
net op tijd wegspringen willebroek regio hln - kon nog net op tijd wegspringen we samen met de mensen van de
dakwerker de spullen geruimd tot slot zal er nog een ingenieur van de gemeente moeten langs komen om na te gaan of de
woning, basisschooldirecteuren het is tijd om voor onszelf op te - volgens van haren zullen de directeuren direct na de
schoolvakanties op 12 september actievoeren maar wat de acties inhouden wil van haren niet zeggen dat houden we nog
even geheim, verstappen ziet zichzelf niet op eerste startrij komen - verstappen ziet zichzelf niet op eerste startrij
komen waar we nog een nacht de tijd voor hebben vervolgens zien we wel waar we eindigen we zullen zien, zullen we dan
maar gewoon meteen vraagt hij als ik hem - op precies dezelfde plek als waar ik daarvoor beweerde te moeten koken in
plaats van te seksen hebben we alsnog seks tegen het aanrecht klassieker 21 00 we zijn alvast in bed gaan liggen, eu
onderhandelaar we nemen nog enkele weken de tijd voor - barnier lijkt met zijn uitspraken in te spelen op de
verwachting dat er deze week nog geen akkoord bereikt zal worden hoewel het eerder wel het moment van de waarheid
werd genoemd, schaapjes tellen cryptotetanietest vervolg begin maart - ik ben toch nog op tijd h vroeg ik ongemakkelijk
ik haat het om ergens te laat te komen zelfs net op tijd komen is mijn ding niet ik ben er liever wat vroeger zullen we er dan
maar aan beginnen vroeg zij probeer ik deze altijd tot een minimum te beperken daarom dat ik het niet zie zitten om ook
nog, kinderen komen te laat op school ouders online - bij ons op school is na jaren van stukjes in de nieuwsbrief en
verzoeken van de leerkrachten om op tijd te komen de bel weer ingevoerd de deuren van de school gaan om 8 20 uur open
ouders mogen s ochtends mee de klas in en om 8 30 gaat de bel
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