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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, 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, martina navr tilov wikipedia - martina
navr tilov evnice 18 oktober 1956 is een tsjechisch amerikaans voormalig proftennisster van tsjechoslowaakse afkomst ze
vluchtte in 1975 uit het communistische oostblok naar de verenigde staten en ontving in 1981 het amerikaans burgerschap,
activiteiten welkom bij van stockum - kom donderdag 20 december langs bij de vries van stockum in den haag voor een
ontmoeting met stephan molier hij bezoekt om 18 00 uur onze winkel om zijn nieuwe boek bankier van de dood te signeren
stephan molier 1988 verhuisde naar londen en op dezelfde dag sprong er een man van het dak van een bankgebouw, sjks
kwaliteit voor de toekomst - de homepage van de offici le website voor het sint jozef klein seminarie te sint niklaas, den
brok stamboom genealogie - iv a johannes jan den brok zoon van iii a jan cornelis den brock gedoopt te berghem 29 juli
1772 overleden te berghem 15 februari 1839 getrouwd te berghem 3 mei 1795 met joanna maria van zeeland gedoopt te
berghem 24 november 1772 overleden te berghem 18 augustus 1842 dochter van gerard van zeeland zelant en geertrui
gerard hoe f s uit dit huwelijk, limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit - een herinnering aan overledenen
uit hoofdzakelijk de noordoost hoek van limburg, limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit - naam en
voornamen datum plaats datum plaats nr haagmans hendrina 23 07 1863 eisden 10 05 1923 eisden 35124 weduwe sinds
lid der broederschappen van de heilige familie van den wekelijkschen kruisweg en de genootschappen van den heilige
franciscus salesius en van den heilige joseph te vucht godvruchtig overleden te eisden den 10 mei 1923 na voorzien te zijn
geweest van de, strandpaviljoen t zilt in harlingen friesland - over ons paviljoen gelegen aan de kust van harlingen met
uitzicht over de prachtige natuur van de waddenzee ligt strandpaviljoen t zilt t zilt is bekend om haar heerlijke terras in de
zomer maar ook dankzij de vele leuke evenementen tijdens de rest van het jaar, de site van schaakclub zeist - uitslagen
ronde 14 interne competitie stand na ronde 14 interne competitie nieuw 9jan uitslagen ronde 15 interne competitie nieuw
9jan stand na ronde 15 interne competitie, offici le site van de nederlandse queen fanclub - 19 5 10 bericht namens het
noord nederlands orkest symphonic queen vanwege het succes van symphonic queen in concertseizoen 2009 2010 komt
het noord nederlands orkest nno met een reprise van deze concerten, 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
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