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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, be quick 28 de leukste
voetbalclub van zwolle - ken jij nog oud leden laat ze dan weten dat ze welkom zijn https t co h8ytkulyom, eeland beyens
generatie 14 1 2 drogtrop com - de volledige parenteel van eeland beyens bestaat uit 14 217 personen teneinde de
laadtijd te beperken zijn de generaties gesplitst alle generaties treft u aan op eeland beyens alle generaties houdt u in dat
geval rekening met een langere laadtijd, 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, sjks kwaliteit voor de toekomst - de homepage van de offici le website voor het sint jozef
klein seminarie te sint niklaas, zwaailichten org overzicht van rampen en ernstige - overzichten terug naar het
overzichten menu ernstige ongevallen met chemische producten overzicht van explosies branden en andere grootschalige
incidenten met chemische producten sinds 1945, limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit - naam en
voornamen datum plaats datum plaats nr babeliowski antoinette 22 01 1888 bree 24 02 1975 bree 19711 lid van de bond
van het heilig hart de bond van gepensioneerden en meerdere godvruchtige genootschappen zachtjes in de heer ontslapen
in het ziekenhuis te bree, limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit - naam en voornamen datum plaats
datum plaats nr kaanen lodewijk 05 10 1898 bree 28 05 1918 onbekend 37121 begraven op de belgische militaire
begraafplaats van west vleteren korporaal oorlogsvrijwilliger 2de regiment jagers te voet geboren te bree den 5 oktober
1898 stierf voor belgi den 28 mei 1918 v 14 twee medailles, 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, de site van schaakclub zeist - uitslagen ronde 7 interne
competitie stand na ronde 7 interne competitie nieuw 7nov uitslagen ronde 8 interne competitie nieuw 7nov stand na ronde
8 interne competitie, thesinge com website van het groninger dorp thesinge - woensdag 24 oktober was het weer zover
traditiegetrouw gaat ijsvereniging de scheuvel op de woensdag van de herfstvakantie met zijn jongste leden schaatsen op
kardinge het was verzamelen om half elf bij de til deze woensdag en zo n 23 kinderen hadden zich opgegeven voor dit
gratis feestje, genealogie van keulen polman - didam didam snel door de tijd uit opgravingen is gebleken dat er in de
omgeving van didam reeds 5000 6000 jaar geleden mensen gewoond hebben vuurstenen werktuigjes die bij opgravingen
gevonden zijn tonen aan dat er rond 2500 voor christus een nederzetting was op de grens van didam en beek
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