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genealogie de vries incl vrouwen noordelingen nl - van jans en annechien zijn drie kinderen bekend 1 hendrik de vries
arbeider is geboren op woensdag 14 december 1836 in nieuwe pekela is overleden op dinsdag 2 maart 1858 in
drouwenerveen hendrik werd 21 jaar 2 maanden en 16 dagen 11 2 arend de vries is geboren op dinsdag 16 juli 1839 in
stadskanaal is ned hervormd gedoopt zie v u 3 marten de vries is geboren op vrijdag 11 november, lltv lentse lawn tennis
vereniging - terugblik op halloweenfeest geplaatst op woensdag 14 november ik wil jullie iets vertellen over het halloween
feest 2018 voor meer dan 90 kinderen waren er versc, eeland beyens generatie 14 1 2 drogtrop com - generatie xiv 1 2
xiv a arend johannes korporaal zoon van cornelis korporaal en clazina adriana visser is geboren in 1939 is overleden in
2001 arend werd 62 jaar arend was sinds dinsdag 21 november 1967 gehuwd met n n van arend en n n zijn twee kinderen
bekend, nakomelingen van roelof nijemeijer 1600 tot heden - hij trouwt kerk op woensdag 21 oktober 1676 in gasselte
op ongeveer 26 jarige leeftijd met de ongeveer 25 jarige jantjen roelofs jantjen is geboren rond 1651 in gasselte,
veilinghuis den haag venduehuis der notarissen - 18 11 2018 wegwerkzaamheden vanaf maandag 19 november tot en
met donderdag 22 november is het venduehuis per auto wat moeilijker bereikbaar vanwege spoedreparaties aan het riool in
de prinsestraat de straat die leidt naar de nobelstraat, den brok stamboom genealogie - 26 april 2018 bas den brok
schiblen 8739 rieden zwitserland bas denbrok ch sla de inleiding over en ga meteen naar het begin van stamboom den brok
ga naar het overzicht met verschillende stambomen brock varianten, limmemoriam be een herinnering aan overledenen
uit - een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de noordoost hoek van limburg, de site van schaakclub zeist uitslagen ronde 11 interne competitie stand na ronde 11 interne competitie nieuw 5dec uitslagen ronde 12 interne competitie
nieuw 5dec stand na ronde 12 interne competitie, genealogie van keulen polman - groessen snel door de tijd de naam
groessen komt waarschijnlijk van groeze groes dat kwelder of grasland betekent onderwijs in groessen groessen telt in
1811 tussen de 80 in de zomer en 100 in de winter leerlingen, thesinge com website van het groninger dorp thesinge in de g t van november leest u over de cooperatieve energieontwikklengen in onze dorpen sint maarten werd gevierd
sinterklaas ingehaald max verstappen deed dat ook op groot scherm in trefpunt en voor de 16e keer al weer meziek mit bus
in drie dorpen, parochie de goede herder start - nieuws petrus en pauluskerk 27 11 2018 driekoningen
driekoningenzingen het is al jaren een traditie in tilburg en wij zijn er trots op om ieder jaar weer zoveel koninkjes te zien en
horen, genealogie van keulen polman - 970 het goed alt voorthuysen vorthusen gelegen aan het riviertje de wildt bij elten
wordt voor het eerst vermeld de naam voorthuysen heeft betrekking op voorde een doorwaadbare plaats die daar de
oversteek over het riviertje vergemakkelijkt
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