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De Bende van Nijvel (in het Frans aangeduid als Tueurs fous du Brabant) was een groep misdadigers die in
1982, 1983 en 1985 in BelgiÃ« een reeks moorden, inbraken, diefstallen en overvallen pleegde. Daarbij
vielen in totaal 28 doden en ruim 40 gewonden. Met name de bloedige roofovervallen op supermarkten van
de Delhaizeketen in 1985 schokten de Belgen.
Bende van Nijvel - Wikipedia
Guetta's vierde studioalbum One Love verscheen in augustus 2009. De eerste single When Love Takes Over
met Kelly Rowland werd nummer 1 in de UK Singles Chart en hetzelfde gebeurde in meerdere landen,
waardoor er in totaal zo'n 5,5 miljoen exemplaren van zijn verkocht. De tweede single is Sexy Bitch met Akon
en dit nummer bereikte ook de nummer 1-positie in het Verenigd Koninkrijk.
David Guetta - Wikipedia
Sinterklaasje kom maar binnen... Hij was weer in het land en het Zwarte-Piet-debat eindigde op straat, in
handgemeen. De kwestie â€œZwarte Pietâ€• speelt al jaren, dus hebben bijvoorbeeld filosofen en ethici al
uitgebreid hun commentaar geleverd.
Ethiek. Links, achtergronden en boeken
Tijdens Emerce eDay sprak ik zelf ook met David Mattin (Trendwatching.com) over hoe je A-commerce
betekenisvol inzet en niet als gimmick:https://www.youtube.com/watch ...
E-commerce trends 2018 - Mediaweb
Vergadering van gelovigen, actuele links naar vergaderings-items, dagelijkse agenda van bijbellezingen en
andere samenkomsten en evenementen, Israel in het nieuws
Vergadering van gelovigen - Links- Israel in het nieuws
Big Park Rush En dat hebben de Britse autoriteiten geweten: er kwam - natuurlijk - een run aan projecten in
verschillende stadia van ontwikkeling, waarvan nog compleet onduidelijk is wat daarvan op 31 juli
daadwerkelijk aan het net zal zijn gekoppeld.
PV news, developments, encounters, press info, links
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Op 4 december start voor zo'n 200 adressen in de gemeente Ten Boer het project Snel Internet
Groningen.Dit is een initiatief van de provincie, de NCG en de Economic Board Groningen om Snel internet
in het buitengebied mogelijk te maken.
thesinge.com: website van het Groninger dorp Thesinge
Home of Warner Bros. Movies, TV Shows and Video Games including Harry Potter, DC Comics and more!
Warner Bros. - Home of Warner Bros. Movies, TV Shows and
Youngtimer van de toekomst: Alpine A110 De nieuwe Alpine A110 is gegarandeerd een youngtimer van de
toekomst. Na de introductie van de A110 PremiÃ¨re Edition zijn er nu de A110 Pure en LÃ©gende.
Nieuws - Youngtimer Pagina - De startpagina voor
Abstracte kunst Abstracte Kunst Platform abstracte kunst * Platform Abstracte Kunst Een mooie nieuwe site
met aandacht en discussie over abstractie kunst. Het platform wil de uitwisseling stimuleren onder
kunstenaars en kunstliefhebbers over perspectieven en nieuwe aanzetten tot een eigentijdse abstracte kunst.
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