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geschiedenis van londen wikipedia - de geschiedenis van londen gaat bijna tweeduizend jaar terug in deze tijd heeft de
stad niet alleen te maken gehad met de pest met stadsbranden en met terroristische aanslagen zij heeft ook grote
economische voorspoed gekend tegenwoordig wordt londen als een van de vier traditionele wereldsteden beschouwd
samen met parijs tokio en new york de stad is met ongeveer 7 5 miljoen inwoners, kasteel van marienburg bijna verkocht
voor n euro de - het kasteel van marienburg ongeveer twintig kilometer ten zuiden van het duitse hannover is al anderhalve
eeuw in het bezit van de familie hannover en trekt jaarlijks 200 000 bezoekers maar het, van rossem de man die sprak in
quotes de standaard - de flamboyante ex beursgoeroe politicus en oplichter jean pierre van rossem is op 73 jarige leeftijd
overleden de man is mede door zijn straffe uitspraken uitgegroeid tot een vuilgebekte, ernst stavro blofeld wikipedia ernst stavro blofeld 28 mei 1908 is een personage uit de james bondboeken en films hij is hoofd van misdaadorganisatie
spectre special executive for counter intelligence terrorism revenge and extortion en staat ook wel bekend als number one
nr 1 hij is de aartsvijand van james bond, revolver is duurste item ooit in stukken van mensen - de revolver werd
destijds besteld door robert kennedy die hem cadeau deed aan zijn broer john het wapen werd nooit gebruikt het was
kunstexpert patrick van der vorst die uiteindelijk aan het, de rijkste belgen ranking van de rijkste belgen - matthijs
keersebilck de 32 jarige matthijs keersebilck is benoemd tot bestuurder bij de voetbalploeg rsc anderlecht van marc coucke
keersebilck vervangt luc devroe die eerder al werd opzij geschoven als sportief directeur
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