Poëzie-en taalmiddag
Zondag, 21 augustus van 14:00 - 17:00 uur
Overweersepolderdijk 24, Purmerend
In de kapel de expositie van
- beelden en glasobjecten van Karin Kuik
- tekeningen van Nynke van Zwol
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