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radiopresentatrice confronteert man die keihard zit te - een nederlandse radiopresentatrice die erotisch getinte
berichten kreeg van een luisteraar heeft de man in kwestie opgebeld dit is een beetje lullig zei de man die na een paar
minuten, peumans haalt uit naar theo francken niet de juiste man - jan peumans de voorzitter van het vlaams parlement
en oudgediende bij de n va maakt zich grote zorgen over de koers van zijn partij dat heeft volgens hem vooral met theo
francken te maken die, kunst kunst en nog eens kunst roger de wilde - jeugd ik stel hem voor om niet direct te hard van
stapel te lopen en te beginnen bij het begin roger is de oudste zoon van emile de wilde en johanna de maesschalck,
tongbrekers struikelen over woorden - als echtparen echt paren hebben echtgenoten echt genoten als een potvis in een
pispot pist heb je een pispot vol potvispis als ik die wolken na tuur beleeft zij zo een nat uur in de natuur, nelleke s
opvoeding maar die vlag verlaten nooit - oude jeugdboeken een hernieuwde kennismaking met uw favoriete jeugdboek
van voor 1970, heel veel moppen op deze pagina uitgeverij de speelweide - er was eens een boer en die wilde een koe
over de grens smokkelen de grenswachter zei je mag geen koe de grens over smokkelen, grapjes smsjes de grappigste
en origineelste sms berichten - 1 man met 2 vrouwen is een geluksvogel 1 man met 1 vrouw is een pechvogel 1 man
zonder vrouw heten we een trekvogel 10 000 nieuwe jobs in belgi belastingscontroleurs, headlinez nl het laatste nieuws
verzameld op onderwerp - headlinez nl het laatste nieuws verzameld op onderwerp uit meer dan duizend nieuwsbronnen,
drie oude bekenden over de kracht van kromo ek zwemmen - in 2008 beleefde ranomi kromowidjojo 27 haar doorbraak
tien jaar later behoort ze nog steeds tot de mondiale zwemtop drie oude bekenden over de klasse en het karakter van
kromo die
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