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oostkust van noord queensland, even voorstellen de bouwers en hun paradewagens de - de ontwerper van de wagen
piet van houten haalde zijn inspiratie voor het ontwerp uit het programma mindf ck van victor mids uitgezonden op npo3
victor mids is arts wetenschapper en illusionist en laat met allerlei wonderlijke illusies mensen op straat en bn ers kennis
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