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Telkens als je bij een bocht komt kun je een kabel om de rode pilaar werpen en de auto door de bocht spelen.
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Gaf deze onbegrijpelijke massa-aanval in DWDD de doorslag?. In binnenland 21 maart 2019 19:00 59 reacties
6,494 bekeken. Gedichten rond de goede week en het feest van pasen. Deze nadruk op de dood van jezus, en
van hieruit op zijn opstanding, horen wij melito van sardes leggen in een paaspreek rond het jaar one hundred
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betekent.
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