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interview precisie schutter de punt histori n - voor het eerst sinds de laatste molukse gijzeling in 1978 in assen be indigd
werd heeft een direct betrokkene een historische roman geschreven over de bloedig verlopen treinkaping bij de punt 1977
waarbij acht doden vielen, welkom bij cc muze - tijdens wo i reisden duizenden chinezen naar belgi om er te werken als
gastarbeider in kampen de overtocht en de actualiteit ervan inspireerde lize pede tot het maken van ver, 17 woede leg je
hart op je tong mir methode - een groot gedeelte van mijn leven ben ik gericht geweest op anderen het aangeven van
grenzen gebeurde vaak te laat dit omdat ik de ander in hun waarde wilde laten zijn maar van binnen ervaarde ik iets anders
ik gaf mijzelf weinig ruimte voor mijn behoeftes en daardoor liet ik mensen over mijn grenzen gaan totdat ik uiteindelijk in
een diep dal kwam, vestzaktheater het zwijnshoofd caf vestzaktheater - pvda groenlinks vonk ncpn plus de vakbonden
fnv bouw en abvakabo vieren samen 1 mei in bergen op zoom en in het caf, activiteiten welkom bij van stockum - tijdens
de po zieworkshop op zaterdag 17 november bij van stockum boekverkopers in den haag bakken wij po tische recepten de
workshop van deze maand staat geheel in het teken van de kookboekenweek, toneeluitgeverij cts producties
toneelstukken en musicals - afscheid is een toneelstuk over groep 8 die nog twee dagen naar de basisschool moet na de
zomervakantie gaan ze naar het voortgezet onderwijs, beschrijvingen double dutch programma s - u hoort vandaag de
berini s bestaande uit marjolein meijers en hans kemeling live vanuit theater het kapelletje in rotterdam op 4 6 december
1987, mijn herinneringen gaan niet zo ver terug als die van - toen amsterdam in 1921 de gemeente sloten annexeerde
had sloten een plan om zesduizend arbeiderswoningen te bouwen in de baarsjespolder
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