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media gewoontegetrouw maakt mevrouw van haesbergen een ronde door het kantoorgebouw, activiteiten welkom bij van
stockum - tijdens haar promotietour door nederland is kristine bilkau op woensdag 20 maart te gast bij de vries van
stockum in den haag naar aanleiding van haar nieuwe boek een liefde in gedachten wordt zij ge nterviewd door marjolijn
van heemstra auteur van o a en we noemen hem het is 1964 en antonia en edgar dromen van een ander leven dan dat van
hun ouders zonder ontberingen en beperkingen, religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur - quote dit waren
geen fijne mensen het enige wat zij verdienen na millennia lang de geest van mensen te hebben beheerst is een posthume
veroordeling, activiteiten bij h de vries boeken gedempte oude gracht - vindt u de japanse cultuur ook intrigerend wilt u
daar wel eens meer over weten door japanse literatuur te lezen op dinsdag 19 maart is er voor belangstellenden in de vries
van stockum in haarlem een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep japanse literatuur
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