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welkom bij cc muze - lenny de wespen kwamen begin 2017 op de proppen met het album zin die plaat werd zeer goed
onthaald en de singles jij einde van de rit en hey marie draaiden maanden mee op de radio, 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 - op zondagochtend 16 december interviewt
schrijfster mira feticu bij de vries van stockum in den haag marente de moor over haar nieuwe boek foon na afloop is er
gelegenheid om vragen te stellen en zal marente de moor haar boek signeren, 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 - carr is een theater
met een traditie een theater met een magische klank met een speciale sfeer en met een bijzondere lucht in theater carr
hebben heel veel artiesten gestaan en een immens aantal bezoekers hebben er genoten van de voorstellingen de shows de
revue s de opera s en operettes 90 jaar carr is een programma om de diep wegezakte herinneringen weer eens op te halen,
tijdlijn van de nederlandse geschiedenis wikipedia - dit is een tijdlijn van het geschiedkundig verhaal van het gebied van
het huidige nederland
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