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schaakvereniging rsr ivoren toren - oproep beste leden en oud leden van rsr ivoren toren over een jaartje is het zover de
mooiste schaakvereniging van rotterdam en omstreken bestaat dan maar liefst 100 jaar natuurlijk gaan we dat vieren en
natuurlijk komt er ook een jubileumboek dit boek is bedoeld voor iedereen die iets met onze club had of heeft maar het is de
bedoeling dat het boek ook door iedereen wordt gemaakt, evenementen winkelcentrum het rond in houten - serious
request door omroep houten het rond op 20 december gaat omroep houten houtenfm van 10 tot 22 uur vanaf het plein
uitzenden voor serious request en voedselbank houten en worden er leuke acties georganiseerd om geld op te halen,
limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit - een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de noordoost
hoek van limburg, offici le site van raymond van het groenewoud - 16 02 2015 feest feest behalve op die geweldige
avond in de roma was raymond nog hier en daar te gast in het kader van zijn 65 kaarsjes zo waren er bijvoorbeeld de mooie
reportage op focus en wtv en een gesprek met het laatste nieuws 65 jaar er valt een pak van me af, pzc nl het laatste
nieuws uit zeeland - 10 57 de politie heeft een lijst gepubliceerd met onder meer bedrijven rekeningnummers e
mailadressen en telefoonnummers van malafide handelspartijen de politie raadt het af om met die partijen in zee te gaan
hoe en waarom de bedrijven precies op de lijst terecht zijn gekomen is niet bekend
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