Object Object
nummer naam
c00388 boek

Titel

Beschrijving

c00389 boek

Genealogie van de
familie van Nistelrooij
deel II

c00390 stencil

Genealogie v.d. Ven
Nistelrode deel I

c00391 stencil

Genealogie v.d. Ven
Nistelrode deel II

c00392 boek

Genealogische
aantekeningen over de
families van der Sterren
en Snellen

c00393 boek

Genealogie van de
familie Groenen

c00394 boek

Genealogie van de
familie van der Cammen

c00395 boek

Genealogie van de
familiean der Heijden

c00396 stencil

Brouwers-kroniek 3
1985-1990

c00397 boek

Nederlandsch-Latijnsch
woordenboek

c00398 cahier

Latijns-Nederlands
woodenboekje voor
genealogen

c00399 boek

Stamboomonderzoek

c00400 cahier

Secundaire bronnen voor betreffende Midden
het genealogisch
Brabant en het Land van
onderzoek en hun

Genealogie van de
familie vanNistelrooij deel
I

Een handleiding bij het
schrijven van Uw
familiegeschiedenis

Onderwerp

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

ontstaan

Cuijk

Onderwerp

c00401 boek

Jaarboek 1997 Centraal
bureau voor genealogie
deel 51

c00402 cahier

Kwartierstaten van
"Werkers in den
vreemde" uit Boekel, deel
1

c00403 cahier

Kwartierstaten van "
Werkers in den vreemde"
uit Boekel, deel2

c00404 cahier

Huwelijksdispensaties
Land van Cuijk

c00405 cahier

Genealogische schetsen
1, Land van Cuijk en
Ravenstein

c00406 cahier

De Wanmeule deel A nr
2

c00407 boek

Jaarboek, Centraal
Bureau voor genealogie,
deel 46, 1992

genealogie
algemeen

c00408 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor genealogie,
deel 47, 1993

genealogie
algemeen

c00409 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor genealogie,
deel 48, 1994

genealogie
algemeen

c00410 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor genealogie,
deel 49, 1993

genealogie
algemeen

c00412 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor genealogie,

genealogie
algemeen

uitgave HKK Boekel

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

Onderwerp

deel 52, 1998

c00413 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor genealogie,
deel 54, 2000

genealogie
algemeen

c00414 boek

Begraven en
begraafplaatsen

Monumenten van ons
bestaan, teleac

begraven

c00415 map

Huisraadonderzoek

Materiaal bij de door
Brabantse Heem
gehouden studiedag,
Tilburg, 7 maart 1998

huisraadon
derzoek

c00416 boek

Burgerlijke stand en
bevolkingsregister

Centraal bureau voor
genealogie

burgerlijke
stand

c00417 boek

Het nederlandse
fotoportret 1860 - 1915

Een handleiding bij het
dateren en bewaren van
portretfoto's

fotografie

c00418 gids

Genealogisch tijdschrift
voor Oost-Brabant, 1992

genealogie
oostbrabant

c00419 gids

Genealogisch tijdschrift
voor Oost-Brabant 1993

genealogie
oostbrabant

c00420 gids

Genealogisch tijdschrift
voor Oost-Brabant 1987

genealogie
oostbrabant

c00421 boek

Jaarboek, centraal
bureau voor gealogie,
1999, deel 53

genealogie
en biografie

c00422 gids

De Wanmeule, deel B

no.2

geschieden
is

c00423 boek

Brabantse biografieen 2

Levensbeschrijvingen
van bekende en
onbekende

boerderij

Object Object
nummer naam

Titel

Beschrijving

Onderwerp

Noordbrabanders

c00424 boek

Heraldiek, oud en nieuw

Deze speelwerkvorm is
heraldiek
bestemd voor de middenen bovenbouw

c00425 boek

Het gewoel der affaires

250 jaar F.van Lanschot
bankiers Den Bosch

van
lanschot
bankiers

c00426 gids

Hubertus Cristanus
Rijkers

50 jarige huwelijksfeest

huwelijksfe
est

c00427 boek

Heraldiek

c00428 gids

De weg naar een
familiewapen

c00429 gids

Genealogisch onderzoek
naar Brabanders

c00430 boek

Index op de Cuijkse
leenregisters ca. 1676 1802

Land van Cuijk en
Ravenstein

leenregister
s

c00431 boek

Stamboomonderzoek,
genealogie en de PC

Boek met diskette

genealogis
ch
onderzoek

c00432 boek

Genealogie, van
stamboom tot
familiegeschiedenis

1988, stichting Teleac

genealogis
ch
onderzoek

c00803 boek

Genealogie v.d. tak
Heesch van de familie
van
Griensven/Grinsven/grun
sven

heraldiek

een wegwijzer voor
genealogen

genealogis
ch
onderzoek
genealogis
ch
onderzoek

Heesch

Object Object
nummer naam
c00804 boek

Titel

Beschrijving

Onderwerp

Genealogie van der
Heijden

Bossche tak en
Brouwerstak

Nistelrode

c00896 scriptie

Sprokkeling Nr 22 mei
2008

stambomen te Schaijk

Schaijk

genealogie

c00899 genealo De familie Schampers
gie

Genealogie familie
Schampers

c00904 genealo De familie Bressers in
gie
Noord-Oost Brabant

genealogie Bressers

c00968 boek

Zes generaties warme
toewijding

De geschiedenis van
familiebedrijf Bakker van
de Ven

c00983 boek

Brabantse biografieen 1

Levensbeschrijving van
bekende en onbekende
Noordbrabanders

c00984 boek

Brabantse biografieen 3

Levensbeschrijvingen
van bekende en
onbekende
Noordbrabanders

c00985 boek

Brabantse biografieen 4

Levensbeschrijvingen
van bekende en
onbekende
Noordbrabanders

c00986 boek

Brabantse biografieen 5

Levensbeschrijvingen
van bekende en
onbekende
Noordbrabanders

c01046 map

Stamboomgegevens van
de fam van de Donk-van
den Bogaart

75 jarig
bestaan
bakker van
de Ven

Object Object
nummer naam
c01051 map

Titel

Beschrijving

Timmers Koerier

Map met tijdschriften
over familienaam
Timmers

c01102 map

Genealogie familie
Sommers, Aarden en
Van Haandel

Genealogie met
betrekking op de familie
Alphonsus Sommers, de
familie Aarden en de
familie van Haandel

Onderwerp

genealogie
familie
Alphonsus
Sommers

genealogie
familie
Aarden
genealogie
familie van
Haandel
c01103 map

Genealogie families v.d.
Hogen, Verkuilen en de
Mol van Zutphen

Genealogie met
betrekking op de familie
van den Hogen en
Verkuilen in de U.S.A. en
de familie de Mol van
Zutphen

genealogie
familie van
den Hogen
in de
U.S.A.

genealogie
familie
Verkuilen in
de U.S.A.
genealogie
familie de
Mol van
Zutphen
c01104 map

Genealogie familie
Spierings

Genealogie met
betrekking op de familie
Spierings

genealogie

c01105 map

Genealogie familie van
de Ven

Genealogie met
betrekking op de familie
van de Ven, o.a. de van
de Ven's van de
Loosbroekseweg

Famulie
van de Ven

Object Object
nummer naam
c01106 map

Titel

Beschrijving

Onderwerp

Genealogie fam. Zegers,
v.d. Lee, Wonders, van 't
Zandt, v.d. Wetering en
Bevers

Genealogie met
Familie
betrekking op de familie's Zegers
Zegers, van der Lee,
Wonders, van 't Zandt,
van de Wetering, en
Bevers in de U.S.A.
familie van
der Lee
familie
Wonders
familie van
't Zandt
familie van
de
Wetering
familie
Bevers in
de U.S.A.

c01109 rapport

Her geslacht Van
Santvoort

c01110 rapport

Buuts is de naam!

c01111 eigen
Verzameling Bidprentjes
publikati met de fam.naam v.d.
e
Elzen

familie van
Santvoort
Genealogie van de
familie Buuts

Familie
Buuts
familie van
de Elzen

