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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 - nsm de nederlandsche
scheepsbouw maatschappij werd op 25 augustus 1894 opgericht door het vermogende kamerlid jacob theodoor cremer oud
directeur van de deli maatschappij hij was het jaar ervoor benaderd door de werklieden op het amsterdamse eiland
oostenburg die na het teloorgaan van de scheepswerf van paul van vlissingen in 1891 werkloos waren hij nam die werf aan
de conradstraat over, 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, 18de eeuw
vergeten harlingers - schipper johannes hielkes de haan verkoopt zijn kofschip de maria en anna 28 januari 1756 door
jeanine otten op woensdag 28 januari 1756 zou in harlingen in het huis van hielke siebes herbergier in de herberg roma
worden verkocht een deftig en extra ordinair welbezeild coffe schip de maria en anna genaamd door johannes hielkes de
haan als schipper gevoerd en in juli 1750 nieuw, kwartierstaat van der lee delft de lier - waar maasland delfland er zijn
meerdere families van der lee waarvan er twee hun oorsprong hebben in de lier c r van der lee 1992 van de lee tot van der
lee, family tree text familie apon - iv 2 bastiaan apon buitengewoon kamerdienaar van z m de koning willem i christened
gereformeerd on 25 07 1779 in rotterdam witness es johanna vis died on 22 03 1828 in amsterdam at the age of 48
overleden te amsterdam 22 maart 1828 oud 49 jaar wonende kalverstraat no 171 kanton 4 en aldaar overleden
buitengewoon kamerdienaar van z m den koning gehuwd met anna verduin, 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, genealogie van de familie boef
genealogicus - het dorp benschop in de lopikerwaard is de bakermat van deze familie boef familieleden werden in de
eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als boev 1544 die boev 1548 en die bouve 1549 al snel werd dat boef,
nazaten bouweriks uit s heerenb allemaal familie - parenteel bouweriks bourik het verhaal over de nederlandse familie
bouweriks en de zijtak bourik of wellicht andersom begint halverwege de achttiende eeuw als onze stamouders joannes
hendrik bouwerik alias bourik en otta mechtelt lemminck vanuit het grensgebied tussen het gelderse s heerenberg en t
duitse emmerik in amsterdam komen wonen met hun complete gezin, antiquariaat supplement beeld boekwerken
aanwinsten - supplement beeld boekwerken te beek ubbergen biedt gelezen en ongelezen drukwerk aan
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