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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, 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, eeland beyens generatie 13 2 3 drogtrop com - generatie
xiii 2 3 xiii ws elizabeth maartje van der giesen dochter van cornelis van der giesen en adriaantje vos is geboren op vrijdag
20 juli 1866 in westmaas zh is overleden op vrijdag 7 februari 1936 in puttershoek zh elizabeth werd 69 jaar 6 maanden en
18 dagen elizabeth trouwt op vrijdag 29 november 1889 in westmaas zh op 23 jarige leeftijd met de 25 jarige joost hendrik
de, genealogie familie prummel noordelingen nl - de oorpsrong van de familie lag in wildervna veendam van claes en
grietje zijn drie kinderen bekend 1 annigjen is gedoopt op maandag 8 oktober 1703 in wildervank 2 lysabeth is geboren rond
1705 in wildervank is overleden rond 1769 lysabeth werd ongeveer 64 jaar, welkom bij atheneum campus kompas te
wetteren - de leerlingen van de module showtime tweede graad werken momenteel erg hard aan de voorbereiding voor
hun 2e schooltoneel de voorstelling kreeg de naam potpourri en zal plaatsvinden op maandagavond 29 mei 2017 om 19 00
in de sportzaal van campus kompas, sjks kwaliteit voor de toekomst - de homepage van de offici le website voor het sint
jozef klein seminarie te sint niklaas, 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, 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, thesinge com website van het groninger dorp
thesinge - oog tv zond gisteren in de serie de dertien dorpen de aflevering over thesinge uit in deze serie krijgen inwoners
van de nieuwe gemeente groningen een beeld van de dertien dorpen die er per 1 januari deel van zullen uitmaken,
koninklijke vereniging van organisten en kerkmusici - 1 juni steenwijk jaarvergadering 200 jaar orgelmakervan oeckelen
nadere gegevens in bladen en op website van de kvok 5 oktober 14 00
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