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ovrijnsaterwoude nl bestuur ovr - het bestuur van oranjevereniging rijnsaterwoude nodigt alle leden van harte uit op de
algemene jaarvergadering op woensdag 30 januari 2019 om 20 00 uur in de bovenzaal van het schoolhuis zaal open en
inleesmogelijkheid vanaf 19 45 uur de ovr organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud, broek it doarpke yn it
wetterl n - 4 reisje van de jongelingen en dochtersvereniging uit broek in 1935 naar het rijsterbos in gaasterland bovenste rij
vlnr kees d de vries ype h speelman pope j helfrich tjeerd j kuindersma siebren g walinga franke a vd hoek en chauf gosse
ponne middelste rij vlnr martsje d de vries, contact berkenbeek b o - de schelp zorgnetwerk noorderkempen vormt samen
met het revalidatiecentrum de scholen voor buitengewoon onderwijs berkenbeek de zorginstellingen van het spectrum een
netwerk van instellingen dat opkomt voor personen met een beperking in de noorderkempen, het vergeten dorp drumpt
vergeten dorpen en - wat zou het mooi zijn als een bordje zoals hierboven bij de ingangen van het dorp drumpt zou komen
we zouden het bijna vergeten he de sportparklaan was vroeger de lingedijk, radio malaika marcel de leenheer mensen
van bij ons - het verhaal van marcel begint op 14 november 1941 op den heikant zijn vader was jules die eerst zijn brood
verdiende als paardenknecht bij achiel coppieters en daarna in de fabriek van benoit vrijdaghs waar ze matrassenvulsel
produceerden, de harsta state te hogebeintum stinseninfriesland nl - ligging deze state is gelegen in hogebeintum aan
de harstawei nr 25 gemeente ferwerderadiel andere benaming hersma state ontstaan, dorpsraad sloten oud osdorp
nieuws - dorpsraad sloten oud osdorp algemene informatiewebsite brand slimmeweg geen asbest vrijgekomen eerste deel
westrandweg open op 14 december 2012 openingstijden dorpshuis asbest vrij na grote brand in sloten bestemmingsplan
sloten en de ringvaartdijk oost kerstviering dorpsplein sloten vrijdag 21 december 18 00 uur woonbootbewoners
ringvaartdijk oost worden inwoner van amsterdam, pro gen uitvoer genealogische website van de familie wind - 60712
dirk jans van buiten geboren ca 1830 gehuwd 1 op 13 05 1865 te ooststellingwerf met antje jans hofstee zie 60713 gehuwd
2 op 13 04 1883 te ooststellingwerf met auwktje van der scheer zie 60778 zij was ook ooit gehuwd met klaas hof zie 60780
uit het eerste huwelijk, dorpen en stadjes in de achterhoek hennepe jouwweb nl - dorpen en stadjes in de achterhoek
dorpen en stadjes in de achterhoek is een pagina die inlichtingen geeft over het ontstaan en groei in de geschiedenis van
ons land de pagina is nog volop in ontwikkeling lees en kom tot de ontdekking dat de achterhoek ook wel graafschap
genoemd heel veel te bieden heeft vooral als vakantiebestemming is de achterhoek zeer in trek
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