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oude kranten krantenverzamelaars junior antiquariaat - beschikbare titels bekijk hieronder een greep uit onze titels voor
meer informatie neem gerust contact op of maak een afspraak om langs te komen in ons archief, geschiedenis van
leeuwarden wikipedia - op dit schilderij van nicolaas baur uit harlingen zijn de 20 jarige trijntje pieters uit poppingawier en
de 16 jarige joukje wybes uit damwoude afgebeeld die op 1 en 2 februari 1805 op de stadsgracht in leeuwarden na zeven
ronden als laatste twee van de 128 gestarte vrouwen en meisjes overbleven voor het oog van ruim 10 000 toeschouwers
vier jaar later mochten de vrouwen op herhaling, sinterklaas rituelen en tradities jefdejager nl - sint rituelen en tradities
sinterklaas klaas zonder theorie katholieke klaaskunde heidense bisschop parade der klazen sint zonder sint feest der
verwachting de verlieving van de sint pakjesavond bedreigde vrienden kroniek der controverse, tresoar zoeken naar mijn
stad dorp straat of huis - bij tresoar zijn diverse mogelijkheden om iets te weten te komen over de geschiedenis van eigen
stad dorp straat of huis typ in de zoekbalk bovenaan deze pagina maar eens een plaatsnaam in het zoekresultaat zal je
misschien overweldigen maar door slim te filteren in de rechterbalk kun je precies vinden waar je naar op zoek bent, bloot
nieuws naaktstrandje groene ster leeuwarden - 20 06 2011 organisatoren van een massale naaktzwempartij zeggen het
wereldrecord te hebben gebroken bijna 400 britten doken zondag bij het plaatsje rhossili in wales zonder kleren de zee in
het was een frisse duik want de zee was ter plekke maar 12 graden celsius en de deelnemers moesten minimaal 10
minuten lang in het water blijven, pasen rituelen en tradities jefdejager nl - een boek over rituelen en tradities het
paasfeest mandemakers keukens de gamma ikea piet clerx de tapijthal zie daar de associaties die het gros van de mensen
tegenwoordig met pasen zal hebben veel religieuze websites beginnen dan ook met de vraag wat is pasen, vergeten
dorpen en buurtschappen in de tielerwaard betuwe - een geschiedschrijving van dorpen en buurtschappen in de
tielerwaard vaak met onbekende benamingen deze dorpjes bestaan al heel lang veel is hier gevochten in de tijd van de
hoekse en kabeljauwse twisten, driezum een dorp in de dokkumer wouden - in 1895 stuitte een arbeider bij het graven
van een sloot in de buurt van de driezumer terp op ongeveer 500 munten deze arbeider zal zich een moment rijk hebben
gewaand, genealogie van keulen polman - 1140 omstreeks deze tijd stroomt de rijn ten oosten van de nederzettingen t
loo en angeroyen in latere jaren verlegt de bedding van de rivier zich oostwaarts waarna t loo en angeroyen niet meer in de
betuwe maar in de liemers liggen kerkelijk blijven ze echter nog zeer lange tijd bij de betuwse parochie angeren behoren,
genealogie van keulen polman - 1340 uit een rekening van de rentmeester van de graaf van gelre blijkt dat in deze tijd
weel wehl betburg babberich zevenaar angeroy loo westervoort beek en zeddam duiven en groessen tot de lijmers
gerekend worden 1342 in de maand juli overstroomt een gebied tussen lobith en westervoort 1355 vanaf 1355 neemt de
macht van kleef in de liemers sterk toe ten koste van gelre, biljart boeken bommeltje nl - ja dat hoor ik nog weleens als ik
zeg dat ik biljarter ben die uitspraak doet geen diepgaande kennis over het biljartspel vermoeden en dat is ook helemaal
niet noodzakelijk om dit boekwerkje te kunnen lezen, antiquariaat duthmala boeken varia - naar openingspagina
antiquariaat duthmala naar pagina met kuyper kaartjes informatie over duthmala inkoop van boeken door duthmala 64321
tot behoef der arme wesen
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