Moeder David Geb Juli 1959
de moeder van david s. - theateraandestroom - centraal in de moeder van david s., geb. 3 juli
1959 (1980) dat voortkwam uit het contact met ouders van verslaafde kinderen. het verhaal wordt
dan ook vanuit het perspectief van de moeder verteld. langzaam komt zij tot het besef dat zij haar
verslaafde zoon los moet laten om niet zelf ten onder te gaan. drugsverslaving en een gevolg
daarvan, namelijk de vlucht van jonge meisjes in de ... titel auteur categoriesisocodeniveau
witteniveau ... - moeder van david s., geb. 3 juli 1959 keuls, yvonne nede 1 bovenbouwboek 00724
7 12756 verrotte leven van floortje bloem keuls, yvonne nede 1 bovenbouwboek 17004 1 17004 1
dinosaurus dekkers, midas nede 1 onderbouwboek 00264 1 264 1785 25 september jacques henri
geb: 21 september 1785 ... - 1788 19 juli charles guillaume geb: 12 juli 1788 vader: jean guspard
merkus moeder: jeanne mouchon ... 18 juli 1790 vader: victor de seriere moeder: marie magdelaine
leignes getuige(n): francois louis de seriere du bisournet (major au service de l'etat) en marie caron
1791 2 oktober adriane henriette geb: 25 september 1791 vader: antoine van leeuwe moeder: marie
pieck getuige(n): h. pieck en ... uitslagen locatie - boergeiten - rubriek 7 nubische overloper 22
sylvie v/d karre nl100001442827 1e geb.: 24/4/15 vader: fangio van oudwoude nl100041778409
moeder: magriet v/d karre nl 100001842825 young adult-boeken in de mediatheek van het
theresialyceum ... - keuls, yvonne de moeder van david s., geb. 3 juli 1959 khoury, jessica
onsterfelijk khoury, jessica vitro kluun komt een vrouw bij de dokter kock, kaat de dromenvanger
kock, kaat de niets om het lijf kock, kaat de sterker dan jij . 6 koens, enne vogel ... grafteksten en
personalia stille hofje - nr. 11 hier rust mijn innig geliefde vrouw en de liefhebbende zorgvolle
moeder jannetje oudenes geb. zeele in den ouderdom van 71 jaar diepbetreurd door hen
boekverslag door m. 8.6 auteur yvonne keuls genre ... - is dan de moeder van david s,. geb. 3 juli
1959. de titel wordt ook een keer letterlijk in de tekst genoemd, de titel wordt ook een keer letterlijk in
de tekst genoemd, namelijk als len opgebeld wordt door de politie. young adult-boeken in de
mediatheek van het theresialyceum ... - keuls, yvonne de moeder van david s., geb. 3 juli 1959
khoury, jessica onsterfelijk khoury, jessica vitro kluun komt een vrouw bij de dokter koens, enne
vogel kok, arie morie konigsburg, e.l. silent to the bone koster, susanne voor altijd koster, susanne
lege kamers kraijo, ineke kate ... 1792 15 september gerrit geb: 8 september 1792 vader ... moeder: jannitje vlaanderen 1793 21 juli arie geb: ?? vader: teunis rosendaal moeder: neeltje
leeman ... maria rosendaal 1793 28 juli hendrikus geb: 20 juli 1793 vader: cornelis van der paauw
moeder: susanna helena scheffer getuige(n): hendrika wuijte 1793 8 september klaas geb: 2
september 1793 vader: jan vree moeder: trijntje diepgrond ... graven bij de oude kerk te soest geloveninsoest - graf nr 12 hier rust maria catharina de burlett geb. 4 december 1831 te
amsterdam overl. 15 februari 1900 te soest echtgenoote van johannes jansen eijkensluijters.
families van scherpenisse - homen - families van scherpenisse uittreksels overgeschreven
vÃƒÂ³ÃƒÂ³r 1936 door c. hollestelle, gemeentearchivaris van tholen, aanwezig op microfiche in het
centraal bureau voor genealogie te den haag, de heegt opkomst en neergang van een
historische boerderij ... - moeder kee met de kinderen harrie en nellie naar het dorp. harrie van de
heegt (jansen) woont harrie van de heegt (jansen) woont tot op vandaag in overasselt.
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