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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, eeland beyens generatie 14 2 2
drogtrop com - generatie xiv 2 2 xiv zu clara frederika stephany dochter van heinrich hermann ernst stephany en anna
maria oudwater is geboren op dinsdag 20 november 1900 in rotterdam zh clara trouwt op woensdag 11 augustus 1926 in
rotterdam zh op 25 jarige leeftijd met de 32 jarige johannes adrianus hasselman zoon van lourens wilhelmi hasselman en
margaretha catharina van chaam, 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, html uitvoer van
haza 21 pomtiedom com - generatie ii van 1699 in deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen kinderen uit dit gezin
zijn geboren tussen 1725 en 1742 de kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit westerlee gem, s v mthembu and others 27
87 1987 zasca 102 24 - 27 87 n v h sipho mthembu and others v the state smalberger ja 27 87 n v h in the supreme court of
south africa appellate division in the matter between sipho mthembu appellant 1 milton mbuzeni zungu appellant 2 mshiyeni
miya appellant 3 and, malaysia airlines flight 17 wikipedia - malaysia airlines flight 17 mh17 was a scheduled passenger
flight from amsterdam to kuala lumpur that was shot down on 17 july 2014 while flying over eastern ukraine killing all 283
passengers and 15 crew on board contact with the aircraft a boeing 777 200er was lost when it was about 50 km 31 mi from
the ukraine russia border and wreckage of the aircraft fell near hrabove in donetsk, activiteiten bij h de vries boeken
gedempte oude gracht - zaterdag 15 december komt yvette van boven signeren bij boekhandel de vries van stockum
yvette signeert haar nieuwe kookboek de grote oven van van boven en ander werk om het helemaal af te maken verpakken
wij de boeken in het door yvette zelf ontworpen cadeaupapier, sjks kwaliteit voor de toekomst - de homepage van de
offici le website voor het sint jozef klein seminarie te sint niklaas, limmemoriam be een herinnering aan overledenen uit een herinnering aan overledenen uit hoofdzakelijk de noordoost hoek van limburg, wij urmond nieuwtjes wijurmond - tips
tekst verenigingsposters idee n positieve opmerkingen zijn van harte welkom op henbreuls gmail com, den brok
stamboom genealogie - vanwege de wet bescherming persoonsgegevens heb ik nauwelijks of geen gegevens van n
ongeveer 1925 op deze website gepubliceerd ik mag niet zomaar namen geboorte trouw en scheidingsdata van levende
personen publiceren moet daarvoor bij de betrokkenen uitdrukkelijk toestemming vragen, 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, damvereniging denk en zet - uit de kloksimultaan van tjeerd tegen krijn
zat er een leuke lokzet in op de 11e zet 25 20 tjeerd liep er niet in en won later de partij
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