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Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914. Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun nabestaanden
tijdens de Groote Oorlog. Een eerbetoon van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor HeemkunWaardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan
Tout sur Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde Organisation Ã Aarschot. Aarschotse geschiedenis,
volkskunde, monumentenzorg, natuurbehoud en cultuur in het driemaandelijks tijdschrift: "Het Oude Land
van Aarschot" DÃ©couvrez leur actualitÃ©s, leurs bons plans, leurs promotions, leurs horaires.
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Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914. Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun nabestaanden
tijdens de Groote Oorlog. Een eerbetoon van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkun-de (HAKVH)
aan de vele weduwen en wezen die, beroofd, hun huis
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Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914 Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun nabestaanden
tijdens de Groote Oorlog AndrÃ© Delsaerdt Johan Van Rensbergen Hertogelijke Aarschotse Kring voor
Heemkunde v.z.w De familie Joannes Franc z.v. Franciscus 27 Valentina Mar d.v. Anna De S 1. Maria Elisa
Remigius Va z.v. Francis Kinderen 2.
nker Oud - leerlingenbond Sint-Jozefscollege Aarschot
GERESERVEERD voor Frans... Auteurs: AndrÃ© Delsaerdt, Johan Van Rensbergen. Aarschotse Kring voor
Heemkunde - Aarschot 1914, 30 x 21 cm. 296 blz....
Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914. - A vendre
Wie kent ze en weet er het verhaal over. U kan Henk helpen bij zijn levenswerk door hierover informatie aan
hem door te geven. Dit kan door het infoblad hierover op zijn website in te vullen.
Aarschottenaren waren kasseistampers, wat waren ze in
Bij het boek "Wie waren ze?" 9-13 VAN HEES, I. en DE KEULENAER, P. Louis Tielemans herdacht in het
collÃ¨ge Notre-Dame in ... Aarschot van het geslacht van Harcourt naar dat van Croy (Deel 2) 181-202
DELSAERDT, A. Op vlucht naar Engeland 203-223 DEHOND, E.
HET OUDE LAND VAN AARSCHOT2017 - heemkundeaarschot.be
Over de Rederijkerskamers van Aarschot (Deel 2) XVI Borremans, L. Wie was E.J. Borremans XVI Peetes,
A. De inval van de Duitse troepen in Aarschot en omstreken tijdens de XVI augustusdagen 1914: een
ooggetuigenverslag 1981 Baeyens, L. Langdonken XVI Willems, A.
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