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damen verolme rotterdam wikipedia - damen verolme rotterdam is een scheepswerf in rotterdam botlek de werf werd in
1957 begonnen door cornelis verolme als verolme dok en scheepsbouw maatschappij nv vdsm het was de eerste geheel
nieuw gebouwde werf in het havengebied van rotterdam bestemd voor de bouw van grote schepen waaronder
mammoettankers onderdeel van de werf was het grootste gegraven droogdok van europa, damen shipyards group
wikipedia - damen shipyards group is een nederlands scheepsbouwconcern met meer dan dertig werkmaatschappijen in
binnen en buitenland en hoofdkantoor in gorinchem het bedrijf is groot geworden door de vergaande standaardisatie
modulaire bouw en het werken op voorraad bij kleinere schepen als sleepboten werkschepen en patrouillevaartuigen
tegenwoordig bouwt het concern wereldwijd zeer diverse schepen, oproepjes de oud utrechter - wie kent kende pieter
borst hij was tegelzetter en woonde in een zijstraat van de a damse str w in zuilen heb met hem op de avondschool gezeten
o a bij de lerares mw, nazaten bouweriks uit s heerenb allemaal familie - de naam tot in de 19e eeuw waren er geen
afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling hierdoor kon het gebeuren dat diverse spellingvariaties ontstonden voor
n en dezelfde persoonsnaam, 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, kwartierstaat van lidia lubbers homepagina van arend arends generatie i 1 lidia lubbers geboren 13 5 1906 in groningen overleden 5 8 1993 in eelde generatie ii 2 haijo lubbers geboren 1
5 1882 in duurkenakker muntendam overleden 10 3 1962 in groningen schipper vanaf 31 3 1942 wonend kanaalstraat 4 in
groningen bovenste rij haijo lubbers sr steffen lubbers haijo arends haijo lubbers jr belie evert lubbers berend arends
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