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Naam. Herpen (Herpina, Herpene, Erpene, Herpen) kan misschien afgeleid worden van harpa,
scherpe kromming.Vgl. ook Herpt bij Heusden.De meanderende Maas, die vroeger veel dichter bij
Herpen liep dan nu, zou hier een scherpe bocht gemaakt kunnen hebben.De Hamels-poel tussen
Herpen en Overlangel is een overblijfsel van een grotendeels verlande oude meander in de Maas.
Herpen - Wikipedia
Heel ( uitspraak (info / uitleg)) (Limburgs: Hael) is een van de oudste en grootste kerkdorpen in
Nederlands Midden-Limburg en is onderdeel van de gemeente Maasgouw.Heel ligt op enkele
kilometers ten zuidwesten van Roermond aan de Maasplassen.De plaats heeft circa 4000 inwoners.
Bij Heel horen de buurtschappen Osen en Pol en het gehucht Panheel.Van 1991 tot 2007 was het
de hoofdplaats van de ...
Heel (plaats) - Wikipedia
Mei 2016 Elia en de gemeente Oupeye: twee partners op bezoek in Calais. Op vraag van het
gemeentebestuur van Oupeye reisde een inwonersdelegatie naar Calais in Noord-Frankrijk om er
de site te bezoeken van een ondergrondse verbinding die vergelijkbaar is met de lijn die ALEGrO
voorziet.
Alegro (Aachen LiÃ¨ge Electric Grid Overlay) - De eerste ...
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