
Titel  auteur onderwerp Prijs
200 jaar post 1799-1999 G hogesteder ambachten € 1,00
75 jaar De Groene Amsterdammer ambachten € 0,50
de oude Nederlandse maten en gewichten (1983) ambachten € 0,50
Hands off not an option Engelstalig Prof.  Becker ambachten € 3,00
heksenwaan en heksenwaag in oude prenten J.Schouten ambachten € 0,50
Het Nederlandse fotoportret 1860-1915 ambachten € 1,00
Het waagstuk (wegen en waaggebouwen in Nederland) ambachten € 2,00
Jaarboek voor munten en penningkunde 2008 ambachten € 1,00 antiquarisch  20 euro
Materiële cultuur Huisraad , kleding en bedrijfsgereedschap ambachten € 0,50
merckwaerdighe bierologie (1966) Grolsch ambachten € 0,50
met beide handen; uit het goede hout gesneden F.J.Weijs ambachten € 2,50
oliemolens A.J.Bernet Kempersambachten € 0,50
speelgoed uit grootmoeders tijd A.Stap-Loos ambachten € 1,00
technologie voor de houtbewerker deel 1 ambachten € 0,50
tienduizend baby's:herinneringen en overpeinzingen van een vrouwenarts (1944) A.W.Aussems ambachten € 2,50
uniformen (duitstalig) J.B.R.Nicholson ambachten € 0,50
Wat is antiek ambachten € 0,50
de engelbewaarder, ts. Voor de katholieke jeugd, 38e jrg. antiq € 5,00 antiquarisch 20,00
de Nederlandsche wateren en plaatsen in de Romeinschen tijd (1938) H. Hettema antiq € 5,00
Gelderland in beeld Mr. A. Loosjes antiq € 12,50 antiquarisch 25,00
Katholieke illustratie 35e jrg. 1901-1902 (band beschadigd) antiq € 5,00
Leonidas prijscourant 1913 Karel Lengs en Zn. (fascimileuitgave uit 1973) antiq € 1,00
Noord Brabant in beeld Mr. A. Loosjes antiq € 12,50 antiquarisch 25,00
Noord Holland in beeld Mr. A. Loosjes antiq € 12,50
Overijssel en Drenthe in beeld Mr. A. Loosjes antiq € 20,00 antiquarisch 40,00
prijscourant no 26 S. van Embden gereedschappen en machines (los in de band) antiq € 0,50
prijscourant no 31 Ahrend en Zn industrie en handelsvereniging antiq € 2,50
Zuid Holland in beeld   (500 afbeeldingen) Mr A Loosjes antiq € 12,50 antiquarisch 25,00
Zuid Holland in beeld (495 afbeeldingen) Mr A Loosjes antiq € 10,00 antiquarisch 20,00
Archeologische kroniek van Noord Brabant 1981-82 W.J.H Verwers archeologie € 1,00
Archeologische kroniek van Noord Brabant 1983-84 W.J.H Verwers archeologie € 1,00
Atlas van de archeologie van de lage landen G.D. van der Heidearcheologie € 1,00
graven bij Valkenburg I (Limes) onderzoek 1985 archeologie € 0,50
graven bij Valkenburg II (Limes) onderzoek 1985 archeologie € 0,50
lesbrief 150 jaar graven  naar een Romeins castellum de Meern archeologie € 0,50
Op zoek naar de verdwenen medemens T.Pot archeologie € 0,50
Op zoek naar de verdwenen medemens T.Pot archeologie € 0,50
Opgravingen en vondsten Romeins Aardenburg (België) archeologie € 1,00
opgravingen in Amsterdam J.Baart e.a. archeologie € 3,00
Oudheidkundig bodemonderzoek Amersfoort; jaarverslag ROB 1987 archeologie € 0,50
Oudheidkundig bodemonderzoek Amersfoort; jaarverslag ROB 1988 archeologie € 0,50
Verleden land archeologie € 2,00



Vondsten uit het verleden (Jaarboek 1986) archeologie € 1,00
de Romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden (1982) E.H.ter Kuile architectuur € 1,00
geschiedenis der bouwkunst (1963) architectuur € 2,00
Geschiedenis van de bouwtechniek Th Delft architectuur € 1,00
inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940 architectuur € 0,25
notities over architectuur van architect Bertus Mulder (1979) architectuur € 0,25
Das Römische Heer von Caesar bis Trajan (duitstalig) M.Simkins biografie € 0,50
Henk Berkhout, een heel verhaal (1916-1975 A. Berkhout biografie € 0,50
Pytersen's Nederlandse almanak 1991-92 J.J. Hanssen biografie € 3,50
Voorouders H. Schuttevaer biografie € 0,50
Jaarverslag 1989 Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek bodemkunde € 1,00
Jaarverslag 1990 Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek bodemkunde € 1,00
jaarverslag ROB 1986 Amersfoort bodemkunde € 0,50
bodemkaart van Nederland, blad 31 oost Utrecht 1970 1:50.000 (boek) bodemkunde € 0,50
de genese van het landschap in het zuiden van de provincie utrecht; bijlagen bodemkunde € 0,50
crisis in Nederland; beelden en interviews uit de jaren '30 P. de Rooy geschiedenis € 1,00
Geschiedenis van Nederland, levensverhaal van zijn bevolking Gerlof Verwey geschiedenis € 5,00
honderd jaar Nederland 1848-1948 W.L.M.E. van Leeuwengeschiedenis € 1,00
lijst van opgeheven gemeenten 1830-1989 geschiedenis € 0,50
Lokale en regionale geschiedenis, handleiding voor de boefening ervan W.Jappe Alberts geschiedenis € 1,00
middeleeuwse geschiedenis der nederlanden dr. H.P.F.Jansen geschiedenis € 0,50
Nederlandse Historiën, ts. 13e jrg. no. 3 1979 geschiedenis € 0,25
Next Belvedere 2009 geschiedenis € 1,00
Van speerpunt tot kanonsschot (Romeinse en Franse troepen in Nederland) geschiedenis € 1,00
Beatrix Regina 1983 koningshuis € 1,00
Beatrix regina 1985 koningshuis € 5,00 jrg. 44, 12,50 tweedehands
Beatrix Regina 1986 koningshuis € 5,00
De prins met de Anjer koningshuis € 0,50
Johan Wolfert van Brederode 1599-1655 A.J.M. Koenhein e.a.koningshuis € 1,50
Jubileumboek Wilhelmina 1895-1948 koningshuis € 0,50
Julian Regina 1978 koningshuis € 0,50
Juliana Regina 1977 koningshuis € 0,50
Koningin Juliana officieel gedenkboek 1948 koningshuis € 5,00
Mijn droom voor ons land  koningshuis € 0,50
Oranje jaarboek 1973 koningshuis € 0,50
Nederland wat ben je nog mooi (1974) landschap € 2,00
het Utrechts landschap; natuurlijk hart van Nederland (1990) landschap € 1,00
foto-atlas Utrecht (provincie -luchtfoto'suit 1989) landschap € 1,00
utrechts weidegebied Vecht en plassen en stad Utrecht landschap € 0,50
Utrechts Weidegebeid Vecht en plassen en stad Utrecht landschap € 0,50
5 jaar open monumentendag: 1987-1991 monumenten € 0,50
basisregistratie voor collecties, voorwerpen en beeldmateriaal monumenten € 0,50
beelden van het landleven (agrarische monumenten) monumenten € 0,50



beschermde monumenten en der rijksdienst voor monumentenzorg monumenten € 0,50
bibliografie historisch boerderij-onderzoek Arnhem 1971 B. Wander monumenten € 0,50
erfgoed Nederland;jaarboek monumenten, archeologie en cultuurlandschap 2008 monumenten € 0,50
handleiding voor het inventariseren en typeren van boerderijen naar uiterlijk monumenten € 0,50
het verleden van de toekomst; 10 visies op de rol van cultureel erfgoed monumenten € 0,50
monumenten beter bekeken (aanzet tot visie 2tot 2005) monumenten € 0,50
monumentenjaarboek 1987 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1989 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1990 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1991 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1992 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1993 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1994 monumenten € 0,25
monumentenjaarboek 1995 monumenten € 0,25
monumentenwijzer; wegwijs in de doolhof van monumenten monumenten € 1,00
monumentenzorg in Nederland (kenmerkreeks) monumenten € 0,25
Nederland waterstaat (open monumentendag 2000) monumenten € 1,00
Nederlandse momumenten, geschiedenis en kunst monumenten € 1,50
Nederlandse Monumenten Overijssel, Gelderland en Utrecht A.G. Schulte monumenten € 0,50
Nederlandse monumenten; geschiedenis en kunst (1941 rijksdienst monumentenzorg) monumenten € 1,00
restauratie van oude gebouwen monumenten € 1,00
rijksdienst voor de monumentenzorg, jaarverslag 1979 monumenten € 0,50
rijksdienst voor de monumentenzorg, jaarverslag 1982 monumenten € 0,50
Shell-journaal van Nederlandse stadspoorten J.M. Fuchs monumenten € 0,50
stichting historisch boerderij-onderzoek Arnhem 1976 monumenten € 0,50
stichting historisch boerderij-onderzoek jaarverslag 1975 monumenten € 0,50
stichting historisch boerderij-onderzoek jaarverslag 1976 Zuid Beveland monumenten € 0,50
stichting historisch boerderij-onderzoek jaarverslag 1980 monumenten € 0,50
studiedag verduurzaming van hout in monumenten monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over historische orgels monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over kerken…monumenten monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over klokken en torenuurwerken monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over monumentenzorg en kleurschilderingen monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over stads- en dorpsgezichten monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over straatmeubilair monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over vestingwerken monumenten € 0,25
uitklapbare brochure over woonhuizen…monumenten monumenten € 0,25
uitklapbare brochure vechten voor molens monumenten € 0,25
verdediging van de historische kwaliteit (verslag nationale monumentenstudiedag 1990 monumenten € 0,25
Verzamelen en dan.. G. v.d. Heide monumenten € 0,25
verzameling van Nederlandsche en Romeinsche oudheden centraal museum Utrecht 1936 G. van Hoorn musea € 1,00
De schilderijenzaal Prins Willem V te 's Gravenhage musea € 0,50
Gids voor verzameling van oudheden in Leiden musea € 1,00



scriptiewijzer : Alle projectpakketten van het Rijksmuseum in A'dam musea € 0,50
scriptiewijzer : Alle projectpakketten van het Rijksmuseum in A'dam musea € 0,50
Bethlehem J.H.Maunder muziek (notenbalken) € 0,50
Chorbuch Mozart-Haydn muziek (notenbalken) € 1,00
love unknown; a cantate on the passion and resurection of jesus muziek (notenbalken) € 0,50
kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten 1725 (heruitgave 1975) omgeving € 2,50 tweedehands 10 euro
klein arkadie, een herinnering aan de Kromme Rijn Dirkje Kuik omgeving € 0,50
stads en dorpsgezichten van Nederland omgeving € 0,00
Nederlandse monumenten in beeld Noord Limburg en Brabant J.F.van Agt omgeving/brabant € 0,50
uit het verleden van de Bilt P.H.Damsté omgeving/de bilt € 0,50
bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795 omgeving/de bilt € 0,50
De Bilt, een Utrechts dorp in vroeger eeuw E. Gewin omgeving/de bilt € 0,50
Houdringe, historie van een Biltse buitenplaats Klaas B. Nanning omgeving/de bilt € 0,50
Houdringe, historie van een Biltse buitenplaats Klaas B. Nanning omgeving/de bilt € 0,50
beeld van Eemland; over geschiedenis en volksleven E. Heupers omgeving/eemland € 1,00
Nederland in vroeger tijd deel XI Het land van Montfoort Eemland en Overkwartier Hagestein omgeving/eemland € 1,00
Nederland van dichtbij: Gelderland omgeving/gelderland € 1,00
Haastrecht Dr A.J. Kölker omgeving/haastrecht € 1,50
100 jaaar gereformeerde kerk in Harmelen 1987 omgeving/harmelen € 1,00
100 jaar bakmanschap bekroond  Carl Siegert Harmelen Carl Siegert omgeving/Harmelen € 1,00
100 jaar bakmanschap bekroond (Carl Siegert- Harmelen) omgeving/Harmelen € 1,00
150 jaar Harmelen in vogelvlucht J.G.M.Boon omgeving/Harmelen € 0,50
150 jaar Harmelen in vogelvlucht J.G.M.Boon omgeving/Harmelen € 0,50
Harmelen op weg van oud naar nieuw (1970) J.G.M. Boon omgeving/harmelen € 0,50
Harmelen, geplunderd en beroofd in 1672 en 1673 J.van Bemmel omgeving/harmelen € 1,00
100 jaar gereformeerde kerk in Harmelen 1887-1987 N van Osnabrugge omgeving/harmelen € 0,50
Koninginenbuurt Harmelen W.Verwaal omgeving/Harmelen € 0,50
50 jaar Mariënstein Ijsselstein omgeving/Ijsselstein € 0,50
s Heerensdijk Herrnhutters in Ijsselstein 1736-1770 P.M. Peucker omgeving/ijsselstein € 2,00
gedenkschrift NH kerk Kockengen 1958 omgeving/kock € 0,50
gedenkschrift NH kerk Kockengen 1958 omgeving/kock € 0,50
Geschiedenis van Kockengen Jongeneel omgeving/kock € 2,50
in het voetspoor van Ph.G.J.van Gulpen (1978) (Limburg) prof. Dr. J.J.M. Timmersomgeving/limburg € 0,50
inventarisatie van bruggen in de Lopikerwaard omgeving/lopik € 0,50
jaarboekje van het oudheidkundig genootschap Nifterlake 1915 L. Masselink omgeving/maarssen € 0,50
Toen van nu Blad van Maarssense Historische kring omgeving/maarssen € 0,00
Holland in vroeger tijd deel V Noord en Zuid Holland omgeving/noord-holland € 1,00
Zeven eeuwen Tienhovens geschiedenis omgeving/tienhoven € 0,50
Museumwerf Vreeswijk omgeving/vreeswijk € 0,50
Vreeswijk en zijn bewoners (1984) H.Pouw omgeving/vreeswijk € 0,50
Wijk bij Duurstede, stad aan het water omgeving/wijk € 1,00
het kasteel te Woerden, het gebouw, rde geschiedenis en de restauratie M.S.Verweij omgeving/Woerden € 1,00
de stad ten baat; 1tentoonstelling 10 jaar aanwinsten gemeentelijke archiefdienst Utrecht utrecht € 0,25



Utrecht in beeld 1973 utrecht € 0,50
Utrecht in beeld 1974 utrecht € 0,50
Utrecht in beeld 1975 utrecht € 0,50
Utrecht in beeld 1978 utrecht € 0,50
Utrecht in detail (in Dutch and English) utrecht € 0,25
dagboek Houtcentrale Utrecht 1940-1945 utrecht/ambachten € 1,00
De Utrechtse brandweer en het brand weren in Utrecht (1980) utrecht/ambachten € 1,00
markten in Utrecht van middeleeuwen tot nu J.Brugman utrecht/ambachten € 0,50
Schitterend; twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem utrecht/ambachten € 1,00
Archeologische kroniek van Utrecht 1976-77 utrecht/arch € 1,00
Dwars door Utrecht opgravingen langs de HOV baan stad Utrecht utrecht/arch € 1,00
Jubileumuitgave archeologische gemeenschap Utrecht eo 1961-1986 utrecht/arch € 0,50
Archeologische en Bouwkundige kroniek van de gemeente Utrecht over 1990 utrecht/archeologie € 1,00
archeologische kroniek en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht (1990) utrecht/archeologie € 1,00
archeologische kroniek en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972 utrecht/archeologie € 1,00
archeologische kroniek en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1988 utrecht/archeologie € 1,00
archeologische kroniek en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1989 utrecht/archeologie € 1,00
archeologische kroniek en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1991-1992 utrecht/archeologie € 1,00
een kabinet van Utrechtse gezichten (met oude fotos, uitg.1973) utrecht/biografie € 1,00
Kromme Nieuwegracht 29 en zijn bewoners (1977) utrecht/biografie € 0,50
Stichtenaren uit vroeger jaren red.: F.P.N.M.Burgers utrecht/biografie € 1,00
Utrechtse biografieën 3; levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters utrecht/biografie € 1,00
Utrechtse biografieën 4; levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters utrecht/biografie € 1,00
Het bestuur van bisschop in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 1483-1520 utrecht/geschiedenis € 1,00
het kapittel-generaal en de staten van het Nedersticht in de 15e eeuw B. van der Hoven Utrecht/geschiedenis € 1,00
Nederland in vroeger tijd deel IX regerinscolleges en gerechten Utrecht Utrecht/geschiedenis € 1,00
Nederland in vroeger tijd deel VIII regeringscolleges en gerechten Utrecht/geschiedenis € 1,00
Nederland in vroeger tijd deel X Utrecht; A'foort, Rghenen Wijk bij D., Montfoort en het Nederkwartier Utrecht/geschiedenis € 1,00
Unie van Utrecht 1579 Utrecht/geschiedenis € 0,50
 die keten ben je kwijt (bij het afscheid van burgemeester A.Korf-Brouwer in Utrecht) utrecht/gs € 0,50
175 jaar stadsverwarming in utrecht utrecht/gs € 0,50
2000 jaar Utrecht R.Blijstra utrecht/gs € 7,50
Ach lieve Tijd: 15 nummers over  dertien eeuwen Utrecht en de Utrechters utrecht/gs € 4,00
de gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945 utrecht/gs € 0,50
de weldaet der scholen (in de provincie Utrecht in de 17e en 18e eeuw) E.P. de Booy utrecht/gs € 2,50
gemeenteatlas Utrecht 1868 J.Kuyper utrecht/gs € 2,00
geschiedenis van Utrecht utrecht/gs € 0,50
herstelde monumenten; gemeentelijke restauratieprojecten in Utrecht 1998-2002 utrecht/gs € 0,50
honderd jaar Utrecht, de Utrechters en de sociale zorg utrecht/gs € 0,50
honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun buurten en wijken utrecht/gs € 0,50
honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun onderwijs utrecht/gs € 0,50
honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun politiek utrecht/gs € 0,50
honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun stad utrecht/gs € 0,50



honderd jaar Utrecht, de Utrechters en hun winkels en markten utrecht/gs € 0,50
Kijk op Utrecht utrecht/gs € 1,00
kijk op Utrecht; in het midden der eeuwen red. Tom Bouws utrecht/gs € 1,00
Lodewijk en Willen Adriaan van Nassau  en de provincie Utrecht Thera Coppens utrecht/gs € 0,50
stad en provincie Utrecht Clare Lennaert utrecht/gs € 1,50
 stichtse studiën (1974) F.Ketner utrecht/gs € 0,50
twintig eeuwen Utrecht, korte geschiednis van de stad utrecht/gs € 0,50
Utrecht 1968 utrecht/gs € 0,50
Utrecht 1969 utrecht/gs € 0,50
Utrecht 2000 jaar levendigde stad utrecht/gs € 1,00
Utrecht als middeleeuwse stad utrecht/gs € 1,00
Utrecht bij gaslicht (19e eeuw) A. van Hulzen utrecht/gs € 3,00
Utrecht en de cholera 1832-1910 P.D.'t Hart utrecht/gs € 1,00
Utrecht in beeld 1972 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1973 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1975 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1976 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1976 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1978 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1979 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1981 utrecht/gs € 0,50
Utrecht in beeld 1981 utrecht/gs € 0,50
Utrecht Sticht en stad (VVV-1937) utrecht/gs € 0,50
verslag oude gemeente-, waterschaps- en veenderij-archieven provincie Utrecht 1896 utrecht/gs € 5,00
Waard om te weten (geschiedschrijving provincie Utrech) Mieke Heurnemanutrecht/gs € 1,00
wonen in Utrecht 1850-1940 utrecht/gs € 0,50
100 jaar kerkgeschiedenis in de provincie Utrecht (2008) utrecht/kerk € 1,00
het Agnietenklooster (Utrecht) utrecht/kerk € 1,00
in en om de Janskerk (Utrecht) J. v.d. Meulen utrecht/kerk € 1,00
map met tijdschriften 'het vijf kerken restauratieplan ' 1983-1988 utrecht/kerk € 2,50
Paulus VI; paus tussen twee werelden A.Hatch utrecht/kerk € 0,50
restauratie 5 hervormde kerken in  de binnenstad van Utrecht (jaarverslag 1977-1978 nr. 5 utrecht/kerk € 0,50
signatuur in steen; vijf kerken restauratieplan Utrecht 1968-1988 T. van Hoogevest utrecht/kerk € 0,50
Utrechtse kerken en kerkgebouwen A.van Hulzen utrecht/kerk € 1,00
Utrechtse kerken en kerkgebouwen (1985) A.van Hulzen utrecht/kerk € 0,50
Van Arkel Bisschop van Utrecht Dr C.A. Rutges utrecht/kerk € 1,50
volksverhalen uit Utrecht en het Gooi utrecht/literatuur € 1,00
er komen nergens zoveel wegen samen; Utrecht voor Unicef) utrecht/literatuur € 1,00
Literaire reis door de tijd. (gedichten over provincie Utrecht) utrecht/literatuur € 1,00
provincie Utrecht; literair landschap utrecht/literatuur € 1,00
Utrecht in letters utrecht/literatuur € 0,50
zuidutrechts woordenboek (dialecten en volksleven in Kromme -Rijnstreek en Lopikerwaard H.Scholtmeijer utrecht/literatuur € 0,50
beelden in de stad Utrecht C.A.Schilp utrecht/monumenten € 1,00



beelden in de stad Utrecht (1972 utrecht/monumenten € 0,50
jaarbericht 1995 Utrechtse kastelen utrecht/monumenten € 0,25
monumenten in de provincie Utrecht; ze zullen ons een zorg zijn utrecht/monumenten € 0,50
oude muurreclames Utrecht utrecht/monumenten € 0,50
stenen van Utrecht; lantaarncponsoles langs de grachten Utrecht/monumenten € 1,00
ze zullen ons een zorg zijn; monumenten in de provincie Utrecht A.G.Schulte utrecht/monumenten € 1,00
zes eeuwen molens Utrecht W.A.G Perks utrecht/monumenten € 1,00
de kunst van het vertellen…; kunstcollectie Nederlandse kunstenaars bij de RABO-bank utrecht/musea € 1,00
kruispunt utrecht utrecht/planologie € 0,50
oog op Utrechts toekomst  (ruimtelijke ontwikkeling tot 2000) utrecht/planologie € 0,50
50 jaar vrijheid, verhalen van scholieren uit de provincie Utrecht utrecht/scholen € 0,25
scholen en schoonheid; 200 jaar utrechtse basisscholen B. van Santen utrecht/scholen € 1,00
anwb wandelgids Utrecht; 26 wandelingen utrecht/vvv € 0,50
fietstoute monumenten en wonen (in Utrecht stad) utrecht/vvv € 0,25
Utrecht stadwandeling utrecht/vvv € 0,50
wandelgids van Utrecht L.Struyck utrecht/vvv € 0,50
een wijk met een eigen smaak; honderd jaar Lombok S. Hautvast utrecht/wijk € 0,50
verhalen uit Lombok deel 1 utrecht/wijk € 0,25
zodra het koper begit te tetteren…; 5 jaar Utrechtse park-en straatfeesten (1983) utrecht/wijk € 0,50
60 jaar katholiek onderwijs vleuten-haarzuilens vleuten € 0,50
beknopte geschiedenis van de riddehofstad Den ham (t.g.v. restauratie 1975) vleuten € 0,50
De Tol in Vleuten vleuten € 0,50
een halve eeuw muziek in  de Meern (de Bazuin- 1971) A.Koolwijk vleuten € 0,50
een halve eeuw muziek in  de Meern (de Bazuin- 1971) A.Koolwijk vleuten € 0,50
het dorpse ontstaat niet zomaar (vleuterweide 2002) vleuten € 1,00
jubileumboek 1797-1997 parochie OLV ten Hemelopneming De Meern vleuten € 0,50
katholiek onderwijs in Vleuten en Haarzuilens 1923-1963 vleuten € 0,25
Leidsche Rijn Utrecht ontwikkelingsvisie Vleuten € 1,00
omzien: katholiek onderwijs Vleuten en Haarzuilens 1983-1997 vleuten € 0,25
oude prentkaarten vertellen over vleuten de meern (1970) J.J.Th. Spronk vleuten € 1,00
Vleuten -de Meern structuurschets (1988) vleuten € 0,50
Vleuten -De meern, van verleden naar heden (1974) J.J.Th. Sprong vleuten € 1,00
Vleuten-de meern van A tot Z 1974-1975 vleuten € 0,25

J.J.Th. Sprong vleuten € 0,50


