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ontdek en beleef de spaanse costa brava 002 goed idee - 13 daagse excursiereis met o a barcelona gerona montserrat
en palafrugell sumus hotel stella spa ligging dit 3 sterren hotel is perfect gelegen op nog geen 150 m van het strand en de
levendige wandelpromenade van pineda de mar evenals het treinstation dat op 10 minuten lopen van het hotel ligt, de
winkels op het noordeinde neem je tijd - winkels het noordeinde staat bekend om de vele exclusieve winkels die in de
vier straten van het winkelgebied gevestigd zijn naast eigentijdse chique boetieks multibrand en flagship stores vindt u hier
ook bijzondere trendy design en interieurshops, abstracte schilderkunst een introductie op abstractie in - artikel over de
abstracte schilderkunst een kunstvorm die in de twintigste eeuw de geschiedenis van de moderne kunst lijkt te domineren in
de abstracte kunst is de relatie tussen het kunstwerk en de visueel waarneembare werkelijkheid totaal onbelangrijk
geworden het gaat om het schilderen zelf over het spel tussen vormen kleuren lijnen licht en donker, de turing foundation
kunst - de turing foundation wil mensen in nederland laten genieten van kunst de turing foundation draagt bij aan kwalitatief
hoogstaande projecten met een bijzondere publieke aantrekkingskracht op het gebied van beeldende kunst klassieke
muziek en nederlandstalige po zie, onze activiteiten het zoekend hert the searching deer - doorheen de duisternis het
donkere denken als weg naar verlichting van 17 september 2017 tot 10 juni 2018 organiseert het zoekend hert het even
nieuwe actuele als originele filosofieproject doorheen de duisternis over het donkere denken als weg naar verlichting met 11
lezingen een mini expo twee meesterklassen en andere activiteiten, duet relatiebemiddeling vrouwen
relatiebemiddeling - dagelijks sluiten er zich bij duet vrouwen aan die op veel manieren aantrekkelijk zijn daarvan getuigen
onderstaande profielen dit is slechts een gedeelte van onze leden maar het geeft wel een correct beeld van de mensen die
op ons een beroep doen omwille van de discretie wordt er geen foto getoond
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