Object Object
nummer naam
c00746 boek

Titel

Beschrijving

Kent gij het land..?

televisievoordrachten
over Nederland

c00747 boek

Handboek der geografie
van Nederland Deel V

Enkele provincies o.a.
Noord Brabant

c00748 boek

Veldgeologie in kleur

c00749 map

Het onbekende
Nederland

Bundel tijdschriften over
de provincies in
Nederland (Margriet)

c00750 FietsNationaal Park De
en
Groote Peel
wandelr
outes
c00751 FietsLangs Bossche
en
vestingwerken en forten
wandelr
outes
c00752 boek

Rivierenland

Plant, dier en mens in het
gebied van Rijn, Maas,
Waal en IJssel

c00753 gids

Zak-Kompas van
Plattegronden en
Nederland voor Toerisme bezienswaardigheden
achter elke provincie

c00754 gids

Bomen van nabij
bekeken

c00755 boek

Brabantse Milieuwijzer

Uitgave Brabantse
Milieufederatie

c00756 map

Land- en Stafkaarten

Diverse kaarten van
Nistelrode en omgeveing

c00757 boek

Atlas der gehele aarde

Bos-atlas 1956

Onderwerp

Object Object
nummer naam
c00758 boek

Titel

Beschrijving

Wereld Atlas

Winkler Prins
(Elsevier)1951

c00760 boek

Historische Atlas
Meulenhoff

c00761 gids

Plattegronden van
Steden

c00762 boek

Elseviers historische
schoolatlas

c00763 boek

Schoolatlas (De Bont)

Algemene en
vaderlandsche
geschiedenis

c00764 boek

De kleine bosatlas

1971

c00765 boek

Handboek der
Aardrijkskunde

c00767 boek

Kok's schoolatlas voor de
vaderlandse
geschiedenis

c00790 boek

Atlas van Europa en de
werelddelen

c00792 boek

Atlas voor het
basisonderwijs

c00793 boek

Onze Aarde

c00794 zakboe
k

Wereld Zakatlas

c00796 boek

Land onder stroom

c00797 boek

Schoolatlas der alg en
vaderlandse

Onderwerp

ANWB-uitgave 1906

Atlas van de werelddelen
en Indonesie

Electriciteitsvoorziening
in Noord brabant

Noord
Brabant

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

Onderwerp

geschiedenis

c00798 boek

Atlas der gehele aarde
met platen

c00799 boek

Met de jeugd de wereld
door

deel 3, de gehele wereld

c00800 boek

Dwars door Nederland

aardrijkskundig leesboek

c00801 boek

op verkenning door de
wereld atlas

onderwijs

onderwijs

c00856 andere De nieuwe kaart van
publicati Brabant
e

uitgave van de provincie
Noord-Brabant aug 2005

c00885 boek

Op de kaart gezet
Hendrik Verhees

Leven en werken van
geografie
Hendrik Verhees als
politicus,kaartenmaker en
waterstaatkundige 17441813

c00942 boek

Historische topografische
atlas Noord Brabant
1836-1843

c00950 boek

Geschiedkundige atlas
van Nederland

c00979 boek

Het schetsenboek van
Hendrik Verhees

Zestien kaarten met
toelichtende tekst
kaarten

monument
en
c01006 boek

Gemeentewapens in
Nederland 1914-1989

c01028 gids

Ten Brinks Nieuwe
Zakatlas Nederland

Object Object Titel
nummer naam
c01039 andere Schatkamers van
publicati Nederland
e

Beschrijving
Historisch kaartwerk van
Nederland

Onderwerp

