Het Einde Een Tijdperk 130
een tijdperk ten einde - een tijdperk ten einde als je vandaag de dag door de straten van heerlen struint, zie
je vrijwel niets meer wat te maken ... door de continue verversing van lucht waaide het een beetje, dus de
temperatuur zakte daardoor ook een beetje, maar warm was het er in ieder geval. einde van het stenen
tijdperk – de sterrengebergte expeditie - einde van het stenen tijdperk – de sterrengebergte expeditie de
twin pioneer vastgelopen in een zwakke plek van het vliegveld op 2 april kan de twin weer landen en vanaf die
dag worden met drie tot zelfs vier vluchten per dag goederen ingevlogen voor de expeditie en het
detachement papoea politieagenten, dat inmiddels tot 20 man is uitgebreid. het einde van een tijdperk klm-mra - het einde van een tijdperk sinds zijn opening in 1910 is het legermuseum steeds gratis toegankelijk
geweest. de vrije toegang tot de zalen, die meer dan een eeuw lang kon worden gehandhaafd, is intussen een
zeldzaam gegeven binnen de belgische museumwereld. vandaag wordt het legermuseum echter, net zoals
vele andere instellingen, door besparingen einde van een (computer)tijdperk - hagenbeuk - einde van
een (computer)tijdperk.... p. reijnierse (nlj 18-08-1995) na ongeveer 14 jaar is er een einde gekomen aan het
ibm-mainframe-tijdperk op het lab. op 10 juli jl. is de laatste grote ibm-computer uitgezet. voor deze
gelegenheid waren de mensen uitgenodigd die het meest bij dit tijdperk betrokken waren, met als ere-gast
jaap zonneveld, de het einde van het ‘tijdperk boot’ - albertusperk - het lokte het einde van het ‘tijdperk
boot’ ... het was een gemeente in groei, dank zij de omroep, wat die problematiek een heel speciaal karakter
gaf. boot vertelde aangetrokken te zijn door uitdagingen als de inpassing van radio en televisie in de
gemeente, het beschermen van het natuur- de komst, de laatste dagen, het einde van de wereld komst van de heer, de laatste dagen en het einde van de wereld. deze verwarring doet zich voor wanneer
mensen aannemen dat deze gebeurtenissen altijd verwijzen naar een "toekomstige tijd" aan het einde van het
ecclesia-tijdperk, het einde der tijden of het einde van de fysieke wereld waarin we vandaag leven. dit kan
lifo- en het ijzeren voorraadstelsel; het einde van een ... - het begrip totaalwinst wordt in 3.8
beschreven als: “winst uit een onderneming (winst) is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder
welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.”2 de totaalwinst kan worden
gezien als alle voordelen die van begin tot einde van een onderneming zijn verkregen. einde van een
tijdperk komt er aan kerstgroet - einde van een tijdperk komt er aan kerstgroet er was eens een man die
het kerstfeest gron-dig wilde vieren. hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode
papieren slingers die daarvoor garant zijn. aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen
weinig lijken, maar nader-hand nog aardig meevallen.
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