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jules de corte wikipedia - biografie de corte werd geboren in deurne als zesde kind in een gezin met socialistische idealen
hij stamde uit een familie van belgische immigranten uit ruddervoorde in de familie de corte komt de naam jules nog altijd
veel voor op eenjarige leeftijd werd hij door een medische fout blind hij bleek bij orgel en pianolessen op het blindeninstituut
echter zoveel aanleg te hebben voor, programma theater restaurant bouwkunde - het bevalt theo steeds beter alleen en
ook het publiek ziet en hoort hem blijkbaar het liefst een avond alleen aan de vleugel dat was te merken aan de
enthousiaste reacties op zijn laatste solovoorstelling desalniettemin in en de rest is onzin scheidt hij als een ober die aan
tafel een zeetong fileert de zin van de onzin hij zingt of zingzegt alles vanuit een totaal, activiteiten bij h de vries boeken
gedempte oude gracht - ariane flesseman en de vries van stockum nodigen je met veel plezier uit voor de feestelijke
boekpresentatie van speel leer en communiceer een aanpak om kinderen met autisme door spel te leren communiceren
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