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pioneering spirit schip 2014 wikipedia - beschrijving met een lengte van 382 m en een breedte van 124 m oorspronkelijk
117 m is dit schip het grootste ter wereld met deze afmetingen is het even groot als twee supertankers en in oppervlakte
gelijk aan acht voetbalvelden, nederlandsche dok en scheepsbouw maatschappij wikipedia - de nederlandsche dok en
scheepsbouw maatschappij ndsm eerder nederlandsche scheepsbouw maatschappij was een scheepswerf voor
scheepsnieuwbouw scheepsreparatie en machinebouw in amsterdam die heeft bestaan tussen 1894 en 1979, nievelt
goudriaan co pagina 13 kombuispraat - stukje historie op 23 nov 1940 tewaterlating 07 aug 1941 aan de afbouwkade
door duitsers gevorderd pas 12 jan 1944 opgeleverd als wolta in beheer gegeven aan de deutsche sfrika linien woermann
linie in hamburg als doel en logementschip bij de 27e u boot flottielje in mei 1945 terug gevonden in flensburg als
logementschip voor de luftwaffe 29 juni 1945 als aldabi uit, mooie coastertjes pagina 9 kombuispraat - de gerd ik heb
hier in 1962 een reisje op gemaakt amsterdam londen amsterdam als onder de gaassie er even tussenuit was heel
leerzaam doossies en pakkies tussendek met houten luikies in londen door allerlei kleine sluissies zeeklaar maken met de
matroos ook met houten luikies persenningen en keggen en nog zo n sjorgeval over de persennings ben helaas de juiste
naam even kwijt, koopvaardij nl zeeschepen 2 nostalgie 1 - nieuws en foto s over de nederlandse zeescheepvaart
tewaterlating 21 december 2014 e mail koopvaardij gmail com, parenteel van willem den dubbelden de vlaming nl notitie bij samuel abrahamsz 03 06 1695 dirck gerritsz van egmondt en samuel abrahamsz vlamingh verklaren dat willempje
cornelisdr van der meer huisvrouw van claes dircksz verkijn 2 5 bij codicil dd 22 10 1689 voor notaris jacob boeckweijt te
leiden hen tot voogden heeft aangesteld, kwartierstaat van der lee delft de lier - delft 17 3 1897 oprichter van het
transportbedrijf van der lee te vinden op http www vanderlee nl tr rijswijk 12 11 1919 dsd scan doop en huwelijk beschikbaar
, oproepjes de oud utrechter - hallo ik ben maria treffers en zou graag foto s of verhalen horen over de bar dancing willy
inn op het vredenburg plein in utrecht kwam daar zelf in de periode, oro nieuws knokke heist zeebrugge archief
2007maart - ongerustheid zwembad btw het college heeft donderdag geprobeerd om de ongerustheid van de open vld weg
te nemen over het toekomstig zwembad de oppositiepartij maakte zich zorgen omdat de voorbije weken duidelijk geworden
is dat constructies rond het op te richten autonoom gemeentebedrijf niet langer de mogelijkheid bieden om de btw te
omzeilen, foto van de week stamboom van de familie grol nijmegen - piet grol 1908 1984 7 e generatie was een
autoliefhebber pur sang op zijn 18 e verjaardag kreeg hij van zijn vader een raceauto en hij toerde heel wat af zijn sportieve
rijstijl viel op op 26 augustus 1939 werd hij door een ijverige diender op de bon geslingerd voor het niet verlenen van
voorrang aan een militaire auto, knsm guestbook kroonvaarders nl - knsm guestbook welkom op het oude gastenboek
van de kroonvaarders site u kunt niet meer reageren in dit gastenboek wilt u reageren dan kunt u de reactie kwijt in het
nieuwe gastenboek mvg gerrit hofmeijer kroonvaarder
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