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guido en agnes op weg fietsen en wandelen - dag 9 zoals het hoort bij een pelgrimstocht ben ik deze morgen naar de h
mis geweest in de namiddag wat gerust en s avonds heb ik de gite gedeeld met griet een dame uit leuven maar afkomstig
van halle, vergeten buurtschappen in de betuwe vergeten dorpen en - vergeten dorpen en buurtschappen in de betuwe
korte geschiedbeschrijving van soms onbekende buurtschappen, wil je een lekkere dikke pik zien cynthia - wat ik me
vooral realiseerde na het incident is dat ik geen schijn van kans maak als een man iets wil in zo n situatie ik ben motorisch
niet goed ik ben niet snel en ik kan niet eens iemand een goede mep geven, limmemoriam be een herinnering aan
overledenen uit - een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de noordoost hoek van limburg, gedichten met een
klassiek motief www stilus nl - een aantal gedichten heeft een titel tussen ofwel omdat het gedicht geen titel draagt ofwel
als trefwoord houd rekening met griekse en latijnse spelling
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