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lijst van belgische rampen wikipedia - dit is een lijst met rampen op het huidige belgische grondgebied of met grote
belgische betrokkenheid in deze lijst zijn alleen gebeurtenissen opgenomen waarbij vijf of meer doden zijn gevallen waarbij
geen verwantschap tussen de doden bestond en gebeurtenissen waarbij er sprake is van een zeer groot effectgebied
minimaal de grootte van een gemeente, lijst van natuurrampen in belgi en nederland wikipedia - v r 1000 838 26
december tijdens de stormvloed van 838 loopt een groot deel van noordwest nederland onder water een groot aantal
plaatsen verdwijnt in de golven 1000 1199 1014 17 februari de stormvloed van 1014 resulteerde in wat zeer waarschijnlijk
de eerste doorbraak van de vrijwel gesloten kustlijn van de lage landen is geweest de kroniek van de abdij van quedlinburg
maakt, dancings doorheen de tijd deel 1 onlinemagazine met een - dancings in vlaanderen een historische tocht
langsheen de dansgelegenheden van weleer deel 1 antwerpen en limburg benoit vanhees structuur inleiding, vergeten
dorpen en buurtschappen in de tielerwaard betuwe - detail van een oude kaart uit 1605 in deze serie buurtschappen en
dorpen van de tielerwaard staan op volgorde in het kort tot nu toe beschreven geldermalsen buren culemborg tuil
waardenburg, index www ghendtschetydinghen be - alfabetisch op hoofdwoord familienaam of referentienaam bv
familienaam met voorvoegsel a j van de walle walle a j van de bv referentienaam priorij van waarschoot waarschoot priorij
van houd er rekening mee dat bepaalde namen met voorvoegsel soms ook in een woord worden geschreven, boeken
hertogdom brabant brabantica - 00001 00200 brabant algemeen bijzondere boeken hertogdom brabant 00500 09000
brabantse tijdschriften 09000 12000 brabant algemeen landbouw provincie heraldiek oorlogen recht archeologie economie
recreatie genealogie rivieren natuur atlassen 12000 15000 stad en vrijdom s hertogenbosch meierij en bisdom van s
hertogenbosch
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