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VERSCHIJNT 30 JANUARI - GEDICHTENDAG
Danny Degenaar debuteerde in 2005 in de Sandwich-reeks. Zijn bijzondere, uiterst speelse en
tegelijkertijd gecontroleerde poëzie trok de aandacht.
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