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Doorgaan
Nu ik dit schrijf, begin december, hebben we in Nederland 
weer te maken met allerlei beperkingen vanwege het 
coronavirus. Dit vraagt veel van ons allemaal. We leven 
met zijn allen in onzekere tijden. Laten we hopen dat de 
beperkingen gauw niet meer nodig zijn. Als Woongroep 
Marenland doen we er alles aan om de dienstverlening 
door te laten gaan. Zo blijven we de reparatieverzoeken 
‘gewoon’ uitvoeren. Onze woonwinkel is momenteel helaas 
dicht, maar we zijn wel bereikbaar via mail, telefoon en op 
afspraak.

Wat ondanks de corona ook doorgaat, zijn onze projecten 
op het gebied van sloop, nieuwbouw en renovatie. In dit 
blad geven we u een overzicht hiervan. We zijn er trots op 
dat Opwierde-Zuid in Appingedam de eerste grote wijk is 
in het aardbevingsgebied waar de versterking voor onze 
huurwoningen bijna is afgerond. Dat hebben we onder 
andere te danken aan de goede samenwerking met de 
gemeente en bouwbedrijf Dijkstra Draisma. Samen is 
een mooie stap gezet naar veilige, duurzame en gasloze 
woningen voor onze huurders. In Opwierde-Zuid wordt 
het versterken van de woningen gecombineerd met een 
nieuwe opzet van de wijk. Het aantal woningen in de wijk 
is gedaald en die extra ruimte wordt benut met onder 
andere meer groen, waterpartijen en meer parkeerplaatsen. 
Zo verbetert voor de huurders niet alleen de woning, 
maar ook de woonomgeving.

Wat mogen we van het nieuwe jaar verwachten? Ik hoop 
in elk geval dat de voortgang van de versterkingsoperatie 
erin blijft. Dat is een van onze prioriteiten. We verwachten 
komend jaar weer veel oude woningen te slopen en nieuwe 
woningen te bouwen. Ook de jaren daarna zijn we hier nog 
volop mee bezig. Daarnaast gaan we natuurlijk door met 
onderhoud en renovatie aan andere woningen in ons gebied.

Ik wens u veel leesplezier en heel fijne feestdagen en 
uiteraard een veilig en gezond 2022!

Gerke Brouwer
Directeur-bestuurder Woongroep Marenland
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Dankbaar
“We bedienen de moderne vrijwilliger”, 
zegt Jolanda van Dijk, coördinator bij 
Stichting Present Noord-Groningen. “Veel 
mensen willen best vrijwilligerswerk doen, 
maar er niet aan vast zitten. Via onze 
stichting kun je eenmalig, bijvoorbeeld een 
dag of een halve dag, iets doen. En dat 
doe je samen met anderen, bijvoorbeeld 
met je buren, je gezin, je sportteam of je 
collega’s. Je geeft van tevoren aan wat 
je graag zou willen doen. Iets praktisch, 
bijvoorbeeld timmeren of schilderen? Of 
liever iets sociaals, zoals een spelletje met 
oudere mensen? Wij zetten dit vervolgens 
uit bij maatschappelijke organisaties, zoals 
welzijnsorganisatie Cadanz. Zij komen 
bij ons terug met mensen die deze hulp 
goed kunnen gebruiken. Voorwaarden 
zijn dat deze mensen het zelf niet kunnen, 
geen professionele hulp kunnen betalen 
en geen familie of vrienden hebben die 

STICHTING PRESENT BEDIENT 
DE MODERNE VRIJWILLIGER

Iets als vrijwilliger voor een ander doen 
kan veel voldoening geven. Maar ja, een 
drukke agenda, weinig tijd. Stichting 
Present geeft iedereen de kans om via een 
eenmalig project een keer echt iets voor 
iemand te betekenen.

Na een zwaar medisch jaar is de tuin 
van een mevrouw helemaal overwoekerd 
geraakt. Ze vindt het vreselijk, want 
normaal kan ze enorm van de tuin 
genieten. Helaas heeft ze geen familie 
om haar te helpen en ook geen geld 
om iemand in te huren. Vrijwilligers van 
Stichting Present gaan aan de slag. Ze 
snoeien de struiken en halen het onkruid 
weg. Ook maken ze het tuinpad weer 
goed begaanbaar, zodat mevrouw er 
weer veilig met haar driewieler op uit kan 
gaan. ”Ik ben in de zevende hemel. Ik ben 
jullie allemaal erg dankbaar”, zegt ze. Nu 
alles weer op orde is, kan ze de tuin weer 
zelf bijhouden.

X

dit kunnen doen. Van te voren 
brengt een vertegenwoordiger 
van de vrijwilligers een kort 
kennismakingsbezoek aan de 
hulpontvanger. Hierbij is ook de 
groepenbegeleider van Stichting 
Present aanwezig en iemand van de 
maatschappelijke organisatie. Elk 
project betekent heel veel voor de 
ontvangers. Het zijn vaak bijzondere 
ontmoetingen, waarbij verschillende 
leefwerelden bij elkaar komen. 
De ontvangers zijn tot nu toe altijd 
enorm dankbaar. Vergis je er niet in 
hoeveel werk een groepje mensen in 
een middag of een hele dag kunnen 
verzetten. Je kunt voor hen echt het 
verschil maken.”

Ook zelf een keer vrijwilligerswerk 
doen via Stichting Present? Kijk op 
stichtingpresent.nl/noordgroningen.nl.

Bestuursleden 

Stichting Present 

ook zelf actief als 

vrijwilliger
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Vorige maand zijn bij twee complexen 
aan de Abel Eppensstraat in Appingedam
nieuwe kozijnen geplaatst. Daardoor zijn 
de inpandige balkons een stuk comfortabeler 
geworden. “We wonen hier nu zeventien jaar 
en het is voor het eerst dat we in de winter 
op het inpandige balkon kunnen zitten”, 
zegt Henny Smit-de Borst.

De twee complexen aan de Abel 
Eppensstraat tellen in totaal 28 woningen, op 
vijf woonlagen. Bijzonder aan de woningen 
is dat ze een open terras (op de begane 
grond) of een inpandig balkon hebben, te 
bereiken vanuit de woonkamer. “In de zomer 
is ons inpandig balkon een heerlijke plek om 
te zitten, maar in de winter niet. Het tochtte 
er veel te veel. Het was verloren ruimte.”

De bewoners van de complexen trokken 
bij Woongroep Marenland aan de bel. 
Uiteindelijk is besloten de kozijnen te 
vervangen. Tegelijk zijn ook de ramen 
van de woonkamers vernieuwd. In oktober 
zijn ze hiermee gestart. Eind november 
was alles klaar.

‘IK KAN HIER NU OOK IN DE 
WINTER GEZELLIG ZITTEN’

“Het bevalt super, ik 
ben er heel bij mee. 
Het tocht helemaal 
niet meer. Ik zit er 
graag een kop koffie 
te drinken of een 
boek te lezen. We 
hebben er een stuk-
je woonkamer bij 
gekregen.”
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MINDER BEWONERSBIJEENKOMSTEN

Bij sloop, nieuwbouw en renovatie kunnen we nu 
minder vaak een bewonersbijeenkomst houden. Dat 
heeft natuurlijk te maken met de coronamaatregelen. 
We vinden dat jammer, omdat we op zulke bijeen-
komsten alle informatie persoonlijk kunnen geven, 
en ook direct kunnen horen hoe de bewoners erover 
denken. In plaats hiervan bellen we de bewoners, 
sturen we een brief of houden we een video-
bijeenkomst.

Sloop, renovatie
en nieuwbouw 
Zo ver zijn we nu

Op veel plekken is Woongroep Marenland 
druk bezig met sloop, nieuwbouw en 
renovatie. De sloop en nieuwbouw is 
vaak om de woningen in het gebied beter 
bestand te maken tegen aardbevingen. Niet 
altijd gaat de versterking zo snel als we 
zouden willen. Omdat versterkingsadviezen 
uitblijven, zitten bewoners soms lang in 
onzekerheid. Toch is er voortgang te melden.

Opwierde-Zuid (Appingedam)
In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam 
moesten in totaal 233 woningen worden gesloopt. 
Hiervoor in de plaats zijn 184 nieuwe woningen 
gebouwd. Daarbij gaat het om 115 huurwoningen. 
(35 levensloopbestendige woningen en 80 
eengezinswoningen). We verwachten dat de laatste 
woningen in januari 2022 worden opgeleverd.
Lees ook ons artikel op pagina 8.

Korenlaan/Vlaslaan (Middelstum)
Met bewoners van de Korenlaan en de Vlaslaan in 
Middelstum hebben we gesproken over de sloop van 
36 woningen. Het plan is om hier evenveel nieuwe 
woningen voor terug te laten komen. In oktober 2021 
hebben we een ontwikkelovereenkomst getekend 
met aannemer Plegt Vos. De aannemer gaat nu eerst 
een stedenbouwkundig plan opstellen. Daarna komt 
een voorlopig ontwerp, gevolgd door een definitief 
ontwerp. De planning is dat we eind 2022 met de 
aannemer een overeenkomst kunnen tekenen voor 
de uitvoering.

Coendersweg/Groensingel 
(Appingedam)
Aan de Coendersweg en de Groensingel zijn bij
elkaar opgeteld 16 woningen gesloopt. De nieuw-
bouw van 13 woningen (11 levensloopbestendige 
woningen en 2 eengezinswoningen) is nu ook 
afgerond. In november hebben de bewoners hun 
sleutel gekregen.



Spijk
Aan De Kamp in Spijk gaan we in totaal 9 huur-
woningen slopen. De eerste 6 woningen zijn 
inmiddels afgebroken. De sloop van het laatste 
blok van 3 woningen volgt begin 2022.

Roodeschool
In Roodeschool wordt in opdracht van de gemeente 
Het Hogeland een nieuwe school (kindcentrum) 
gebouwd. Deze komt op de locatie van 16 
woningen van Woongroep Marenland. We hebben 
bemiddeld in alternatieve woonruimte voor onze 
huurders. In oktober en november zijn de woningen 
aan de Zuster Kortestraat gesloopt. Daarna hebben 
we de kavel overgedragen aan de gemeente.

Uithuizen, Uithuizermeeden 
en Roodeschool
In Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool 
gaan we in totaal 40 woningen renoveren. 
De badkamer, het toilet en de keuken worden 
vervangen. Ook worden de woningen beter 
geïsoleerd, onder andere door het aanbrengen 
van dak- en vloerisolatie. De huidige cv-ketels 
vervangen we door een hybride warmtepomp. 
Op de daken worden zonnepanelen geplaatst. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
bouwonderneming Gebr. Benus. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 
vier fases. De eerste fase start in februari 
2022, de laatste fase is in juli klaar.

Pieter Veningastraat en Gerrit 
Raapstraat (Appingedam)
Aan de Pieter Veningastraat en de Gerrit 
Raapstraat worden in totaal 96 woningen 
gesloopt. Hiervoor bouwen we 92 nieuwe 
woningen terug. Dit wordt een mix van 
eengezinswoningen, levensloopbestendige 
woningen en compacte eengezinswoningen. 
Binnenkort begint de sloop van de woningen. 
De verwachting is dat de nieuwbouw in 
augustus 2022 wordt opgeleverd.
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Opwierde 1 (Appingedam)
Op verschillende plekken in Opwierde 1 
worden woningen gesloopt en komt nieuwbouw. 
De nieuwe woningen bestaan uit appartementen, 
eengezinswoningen en levensloopbestendige 
woningen. Ze sluiten beter aan bij de woon-
wensen van de bewoners en voldoen aan 
hedendaagse eisen. De uitvoering begint in 
2022 en loopt door tot 2027.

Gildenhof
Het Gildenhof (De Riepe 6 t/m 20) is een vrij 
nieuw gebouw met onderin een dagbesteding 
met bijbehorende winkel voor cliënten van Cosis, 
en daarboven 7 appartementen van Woongroep 
Marenland. De NCG heeft geconstateerd dat het 
gebouw versterkt moet worden. Eind dit jaar zijn 
onze huurders en Cosis tijdelijk uit het gebouw 
gegaan. De versterking staat onder regie van het 
NCG. De planning is dat de bewoners en Cosis in 
maart of april 2022 weer terug kunnen keren.

’t Zandt
In de Hink Oostingstraat in ’t Zandt is de sloop van 
15 woningen afgerond. De 10 nieuwbouwwoningen 
die hier worden gebouwd, zijn in het derde kwartaal 
van volgend jaar klaar. Bij de Oosterstraat en de 
Tuinbouwstraat zijn we net begonnen met de sloop 
van 12 woningen. De 10 nieuwbouwwoningen op 
deze locatie zijn naar verwachting in het laatste 
kwartaal van 2022 gereed. Ten slotte zijn er nog 
12 woningen aan de Molenweg / Tuinbouwstraat. 
Deze zijn nu nog bewoond. Een deel wordt ingezet 
als wisselwoning voor wijkbewoners die wachten 
totdat hun nieuwe woning klaar is. De planning is 
dat de 12 nieuwe woningen op deze locatie in het 
laatste kwartaal van 2023 worden opgeleverd.

Zeerijp
In Zeerijp is de sloop van 8 woningen aan de 
Noorderstraat afgerond. De bouw van 6 nieuwe 
woningen is begonnen. Deze zijn in het derde 
kwartaal van 2022 klaar.



Steeds meer 
sleutels overhandigd 

in Opwierde-Zuid

De uitvoering van het complexe project 
startte in januari 2020. Het project omvat de 
sloop en nieuwbouw van 164 huurwoningen 
en 69 koopwoningen in Opwierde-Zuid. 
De woningen moesten worden gesloopt 
omdat ze niet goed bestand waren tegen 
de aardbevingen. De nieuwe woningen 
zijn niet alleen aardbevingsbestendig, maar 
ook duurzaam en aardgasvrij. Verder zijn 
ze zeer goed geïsoleerd en ze hebben 
allemaal een warmtepomp om de woning te 
verwarmen.

Onthulling gedicht
Bij de feestelijke bijeenkomst in oktober 
werd ook een gedicht onthuld op de 
gevel van een van de nieuwe woningen. 
Hiervoor had het projectteam, bestaande 
uit Woongroep Marenland, NCG en 
bouwgroep Dijkstra Draisma een prijsvraag 
uitgeschreven. Meneer Baarschers, bewoner 
van Opwierde-Zuid, schreef het winnende 
gedicht. “Ik was zeer vereerd dat mijn 

Steeds meer bewoners van de tweede fase van Opwierde-Zuid hebben 
inmiddels de sleutel van hun nieuwe woning ontvangen. Begin oktober 
werden de eerste sleutels overhandigd in een feestelijke bijeenkomst. 

De bewoners vierden deze mijlpaal samen met de gemeente Eemsdelta, 
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en 
Woongroep Marenland. Begin 2022 zullen alle woningen opgeleverd zijn.
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gedicht werd gekozen. De jury vond dat 
alles erin zat. En het was kort.” Hij mocht het 
gedicht zelf onthullen, samen met Annalies 
Usmany (wethouder gemeente Eemsdelta), 
Peter Spijkerman (NCG) en Gerke Brouwer 
(directeur-bestuurder Woongroep Marenland). 
Daarna droeg meneer Baarschers het gedicht 
voor.

Hij schrijft wel vaker gedichten. “Dat heb ik 
van mijn vader, die was journalist. Zelf heb ik 
onder andere bij AKZO in Delfzijl gewerkt, 
dat is heel wat anders. Toen ik te horen kreeg 
dat mijn gedicht was uitgekozen, moest ik 
het eerst geheim houden. Het is toen in de 
gevel gezet, met een doek ervoor. Gingen 
mensen in de buurt aan mij vragen of ik wist 
wat er onder het doek zat. Maar ik had het 
zelf ook nog niet gezien, hoor. Pas op de dag 
van de onthulling. Ik wist niet dat het zo groot 
zou zijn. Van de aannemer kreeg ik nog een 
houten blok in de vorm van een gevel met het 
gedicht daarop. Dat hangt nu in de keuken.”

Nieuwe inrichting
Opwierde-Zuid is helemaal opnieuw 
ingericht. Er is gekozen voor een ruimere 
opzet van de wijk. Het aantal gemet-
selde woningen nam af van 233 naar 
184. Daardoor is er nu meer ruimte 
voor groen, vijvers en parkeerplaatsen. 
Elders in Appingedam zijn 49 woningen 
gebouwd om de afname van het 
aantal woningen te compenseren. Die 
woningen zijn gebouwd aan de Focco 
Ukenalaan, de Patrimoniumstraat en de 
Opwierderweg.

Gezamenlijk project
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in opdracht  van Woongroep Marenland 
en Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG). Bouwgroep Dijkstra Draisma is 
verantwoordelijk voor de sloop van de 
oude woningen en het bouwen van de 
nieuwe woningen.
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Ook deze periode zijn we als huurdersvereniging weer 
actief geweest. Ondanks de coronaperikelen zijn we op 
vele fronten bezig. 

Prestatieafspraken 
De gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland zijn weer in gesprek 
met de woningcorporaties over de nieuwe prestatie-afspraken. 
Dit volgen we intensief. Ook wij hebben onze inbreng in deze 
discussies. Voor ons als huurdersvereniging zijn beschik-
baarheid, betaalbaarheid en veiligheid de belangrijkste 
aandachtspunten. In beide gemeentes wordt gewerkt aan een 
nieuwe Woonvisie. Op basis hiervan stellen ze nieuwe doelen 
in de prestatie-afspraken.

Informatieavonden 
We zijn ook aanwezig geweest bij de contacten van Woongroep 
Marenland met de bewoners van de Pieter Veringastraat en de 
Gerrit Raapstraat in Appingedam. Net zoals we aanwezig waren 
in Middelstum bij de informatieavonden over de Korenlaan en 
de Vlaslaan. Ook de informatieavond van de NCG over de Kloos-
terstraat en omgeving hebben we bezocht, om geïnformeerd te 
zijn over de komende activiteiten. In beide projecten gaat het 
om sloop en nieuwbouw. Zoals te verwachten was, hebben de 
bewoners veel vragen. Per adres komen er gesprekken om per-
soonlijke vragen te beantwoorden en uitleg te geven over  
de vervolgstappen.

Samenwerking wooncomplexen
In de afgelopen periode hebben we contact gelegd met de 
bewonerscommissie van het Harddraversplein in Appingedam. 
Deze contacten gaan we verder uitbreiden. Ook met andere 
bewonerscommissies van wooncomplexen van Woongroep 
Marenland komen we graag in contact.

De Maren actief 
voor de huurders

Nieuw systeem huurwoningen
De afgelopen tijd wordt er ook gewerkt aan een nieuw woon-
ruimteverdeelsysteem, met als naam Groningen Huurt. Het is 
de bedoeling dat er een digitaal loket komt waarin het grootste 
deel van de beschikbare huurwoningen wordt gepubliceerd. Zo 
komt er voor iedereen een snelle en toegankelijk plaats om een 
huurwoning te zoeken. Er zal nog heel wat water door de Eems 
stromen voordat dat systeem gereed is.

Herzien huurbeleid
Woongroep Marenland is begonnen met het herijken van het 
huurbeleid. Ook daar zitten we aan tafel om onze inbreng te 
geven.

Ledenvergadering
Door de coronapandemie hebben we al twee jaar geen ledenver-
gadering (AV) kunnen houden. Zodra het mogelijk is, houden 
we op een zo kort mogelijke termijn een AV. Datum en plaats 
zullen later bekend worden gemaakt. Intussen kunnen we nog 
wel melden dat het financiële verslag van De Maren door de 
accountant is goedgekeurd. Al met al een drukke agenda waar 
we graag ondersteuning bij willen hebben.

Namens de Huurdersvereniging De Maren,
Pieter Tjassing
huurdersverenigingdemaren@gmail.com

Lid worden? Kijk op www.hvdemaren.nl. 
Het lidmaatschap is € 10 per jaar. Dit bedrag wordt 
automatisch door Woongroep Marenland geïnd bij 
het betalen van de huur.



KORT NIEUWS

PRIJSPUZZEL

Streep in de puzzel onderstaande woorden weg. Let op: ze staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. De 
letters die u overhoudt, vormen samen een zin. Stuur die zin vóór 31 januari 2022 naar puzzel@woongroepmarenland.nl of naar 
Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de inzenders 
verloten we een VVV-bon ter waarde van € 50. De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: ‘Bloemen zorgen voor 
een vrolijke en gezonde tuin’. De winnaar is mw. M Wiersema-Hartog uit Appingedam. Zij heeft haar prijs inmiddels ontvangen.

AANNEMER

APPARTEMENT

BOUW

CEMENT

ENERGIE

GEZIN

INRICHTEN

INSTALLEREN

ISOLEREN

JONGEREN

KITTEN

KLUSSEN

KWASTEN 

PROJECTLEIDER

RENOVEREN

SLOPEN

STUCEN

TUIN

VERDUURZAMEN

VERHUIS

VERNIEUWING

VERSTERKEN

VERVEN

VOEGEN

WAGEN

WIJK

ZUINIG
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WINNAAR TUINBON
De tuin van Mariska Hilbert ziet er nu extra 
fleurig uit. Zij is de winnaar van de Tuinbon 
van 50 euro uit het vorige nummer van De 
Mare. Van de bon heeft ze twee nieuwe 
plantenbakken gekocht. Haar tuin is nu 
helemaal top!

WOONWINKEL DICHT
Vanwege corona is de woonwinkel van 
Woongroep Marenland tijdelijk gesloten. We zijn natuurlijk 
wel per mail en telefonisch bereikbaar. Als de woonwinkel 
weer open gaat, melden we dat op onze website. Daar vindt u 
altijd alle actuele informatie om met ons in contact te komen.

EÉN WEBSITE VOOR WONING-
ZOEKEN IN HELE PROVINCIE 
IN DE MAAK

Het zoeken en vinden van een huurwoning in de provincie 
Groningen moet gemakkelijker. Dat vinden 12 Groningse 
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Daarom 
gaan ze samen één website bouwen met alle beschikbare 
sociale-huurwoningen in de provincie. Wie een woning 
zoekt in een groter gebied, hoeft zich dan niet meer bij 
meerdere corporaties in te schrijven. Ook alle spelregels 
voor inschrijfgeld, urgentie en toewijzing worden dan 
gelijkgetrokken. Het is de bedoeling dat de nieuwe site in 
2024 klaar is. De deelnemende corporaties zijn Acantus, 
De Delthe, Groninger Huis, De Huismeesters, Lefier, 
Nijestee, Patrimonium, SUW, Wierden en Borgen, Wold 
en Waard, Woonborg en Woongroep Marenland.



AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

ZO WAS HET VROEGER (1949)

De Gerrit Raapstraat in Appingedam in 1949. Deze woningen worden binnenkort gesloopt. 
Op dezelfde plek komen nieuwe woningen terug 
Foto: collectie Groninger Archieven

VANWEGE DE 
CORONAMAATREGELEN IS DE WOONWINKEL 

TIJDELIJK GESLOTEN

COLOFON

DE MARE IS EEN UITGAVE VAN 

WOONGROEP MARENLAND 

EN VERSCHIJNT MINIMAAL TWEE 

KEER PER JAAR 

REDACTIE

WOONGROEP MARENLAND, 

BROUWER COMMUNICEERT, GRONINGEN

GRAFISCH ONTWERP

STUDIOSPIJKER GRONINGEN

AAN DE INHOUD VAN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

Contact
T 0596 51 91 51

E INFO@WOONGROEPMARENLAND.NL

POSTBUS 27

9900 AA APPINGEDAM

Storingen en 
reparaties
VIA MIJN MARENLAND OP

WWW.WOONGROEPMARENLAND.NL

24-UURS STORINGSDIENST:

T  0596 51 91 51

Bezoek
PROF. CLEVERINGAPLEIN 1

9901 AZ APPINGEDAM

OPENINGSTIJDEN (OP AFSPRAAK):

MAANDAG T/M DONDERDAG:

9.00 –12.30 / 13.00 – 16.30 UUR

VRIJDAG: 9.00 – 12.00 UUR

DRUK

ZALSMAN GRONINGEN

FOTOGRAFIE

RONNY BENJAMINS, 

WOONGROEP MARENLAND


