
3

alle romte

In deze speciale uitgave van ons 
woonblad informeer ik u graag over de 
ingrijpende plannen van Thús Wonen. 
In de komende 10 jaar gaan we circa 
135  miljoen euro investeren in onze 
woningen. We gaan woningen ver
beteren, maar ook verkopen, slopen en 
nieuw bouwen. Een forse operatie die 
betrekking heeft op 5.700  woningen; 
zo’n 88% van ons totale woningbezit. 
Waarom we dit gaan doen? Thús 
Wonen wil woonruimte blijven bieden 
voor iedereen. Maar de laatste jaren 
is er veel veranderd in de wereld om 
ons heen. Denk aan de bevolkings
krimp. Denk aan de ver grijzing en 

het weg trekken van jongeren uit de 
regio. En vergeet niet de krediet 
en vastgoed crisis. Ons doel is 
en blijft betaalbaar wonen in een 
leefbare woonomgeving. Maar om 
dit doel te bereiken, moeten we 
bijsturen. Inspelen op ontwikkelingen 
die nu eenmaal gebeuren en waarop 
we niet altijd invloed hebben. 

Leefbaarheid is een zaak  
voor ons allemaal 
Thús Wonen gaat dus flink aan de 
slag, de komende jaren. We gaan 
onze woningen afstemmen op de 
behoeften en mogelijkheden van de 

toekomst. Vandaar ons motto: Thús 
Wonen foar de   Thús Wonen gaat 
voor maat regelen die op de lange 
termijn een verbetering betekenen 
voor iedereen. Voor u als huurder 
en voor ons als financieel gezonde 
woning corporatie. Thús Wonen hoopt 
van harte op uw begrip en uw 
betrokken heid. Want een leefbare 
regio is een zaak voor ons allemaal.  
In dit woon blad leest u meer over onze 
plannen en onze keuzes. En natuurlijk 
houden we u de komende tijd op  
de hoogte. 

“Thús Wonen investeert
 de komende 10 jaar

135 miljoen euro”
Roelof Kuik, directeurbestuurder van Thús Wonen
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Jongeren trekken steeds meer weg 
naar grotere steden en dorpen. Dus 
willen we geen over schot aan 
typische jongeren en starters
woningen. Anders dreigt er leeg
stand. Gezinnen worden ook steeds 
kleiner. Tegelijkertijd wil niemand 
meer zoals vroeger met z’n allen in 
een kleine woning leven. Kortom, 
door allerlei ontwikkelingen zijn de 
woonwensen van huurders aan het 

veranderen. Als woning corporatie 
moeten we daar tijdig op inspelen. 
Want het is belangrijk dat iedereen 
een geschikte woning kan blijven 
huren. Dat is de reden dat we 
een groot aantal woningen gaan 
omvormen. Om beter en duurzamer 
aan te sluiten bij de te verwachten 
woonwensen van huidige én toe
komstige huurders.

colofon
‘alle romte’ is een woonblad 
voor alle huurders en relaties 
van Thús Wonen. Heeft u tips 
of opmerkingen voor onze 
redactie, dan horen wij dat graag. 
U kunt uw reactie sturen aan  
info@thuswonen.nl ter attentie 
van de redactie ‘alle romte’.

 Thús Wonen
Thús Wonen is een actieve en 
ambitieuze woningcorporatie in 
NoordoostFriesland. Met circa 
75 enthousiaste medewerkers 
be heren wij ongeveer 7.000   
woningen in de gemeenten  
Dantumadiel, Dongeradeel, Fer
werderadiel en Kollumerland. 
Thús Wonen biedt: “alle romte”.

redactie
Gwen Wulfers
Anita Geelens
Aize Bouma Communicatie 
Consulting BV

redactieadres
Postbus 41
9100 AA  Dokkum

vormgeving, tekst en opmaak
Okkinga Communicatie

fotografie
Thús Wonen

Aan de inhoud van deze editie 
kunnen geen rechten worden 
ontleend. Uit deze editie mag 
uitsluitend na schriftelijke toe
stemming van Thús Wonen met 
bronvermelding worden geciteerd.

Door de vergrijzing en het wegtrekken van jongeren zal de gemid

delde leeftijd steeds meer stijgen en komen er dus steeds meer 

‘ouderen’. En die stellen nu eenmaal heel andere eisen aan hun 

woning dan jongeren.

Marc Calon, voorzitter van branchevereniging 
van woningcorporaties, Aedes

“Thús Wonen voorloper
 in Nederland”

Reageren in plaats van afwachten
“De problemen zijn groot. Platte
landsgebieden kampen met krimp en 
vergrijzing. Daar kunnen de woning 
corporaties en dus ook Thús Wonen 
niets aan doen. Nu kun je afwachten 
waar het naar toe gaat met alle risico’s 
van dien, want je loopt dan achter 
de feiten aan. Of je anticipeert en 
neemt maatregelen om erger te voor
komen. Dat is wat Thús Wonen doet.  
Heel verstandig”. 

De volkshuisvesting veiligstellen
De Aedesvoorzitter heeft een goed 
overzicht van alle woningcorporaties 
in Nederland. Hij stelt dat Thús Wonen 

een voorloper is. “Thús Wonen 
behoort tot een groep woning
corporaties die keuzes maakt. Ik zie 
dat ook bij een aantal woning
corporaties in bijvoorbeeld Limburg,  
waar de situatie vergelijkbaar is met 
NoordoostFriesland. Daar is moed 
voor nodig. Thús Wonen handelt 
hierin krachtig. Ze zijn breed samen
gesteld en geworteld in de samen
leving. En ze weten waar ze het over 
hebben. Ze nemen de nood  zakelijke 
beslissingen om de volkshuisvesting 
in dit deel van Friesland veilig te 
stellen en ervoor te zorgen dat  
Thús Wonen als organisatie toekomst 
houdt. Moedig en heel verstandig.”

Net als veel andere Nederlandse woningcorporaties is Thús Wonen 

aangesloten bij Aedes, de branchevereniging van woning

corporaties. Aedes zet zich in voor betaalbaar en goed wonen in 

ons land. De branchevereniging maakt zich sterk voor oplossingen 

in het groeiende aantal krimpregio’s. Voorzitter Marc Calon is te 

spreken over het volkhuisvestingsbeleid dat Thús Wonen voor de 

komende jaren heeft uitgestippeld. “Dit zouden alle woning

corporaties moeten doen.”

Marc Calon,  
voorzitter van branchevereniging 
van woningcorporaties, Aedes 

Thús Wonen 
              foar Leefbaarheid.

Thús Wonen 
              foar Een Krachtige Regio. 

Thús Wonen 
              foar Lagere Woonlasten.

Thús Wonen 
              foar Lagere Energielasten. 

Thús Wonen 
              foar De Woonwensen Van De Toekomst.
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Thús Wonen gaat daarom de 
komende 10 jaar fors investeren in 
energiebesparende maatregelen. Zo 
gaan we woningen isoleren om de 
energiekosten naar beneden te 
krijgen. En natuurlijk passen we ook 

bij nieuwbouwprojecten energie
zuinige materialen en technieken 
toe. Lagere woonlasten via lagere 
energielasten. Ook dat verstaan we 
onder ‘Thús Wonen foar de Takomst’. 

Thús Wonen gaat voor betaalbare huurwoningen; nu en in de 

toekomst. Ons streven is om stijgingen van uw totale woon

lasten zoveel mogelijk te beperken.

Daarvoor is het nodig dat we ons woningbezit goed onder de loep nemen. 
Want stel dat we eerder geplande bouw of saneringsprojecten doorzetten 
terwijl die woningen straks niet meer in trek zijn. Dan hebben we in de 
toekomst steeds meer leegstaande woningen. Dan zouden onze kosten 
steeds meer stijgen. En daardoor ook de huurprijzen. Reden te meer om nú 
te zorgen voor woningen die aansluiten bij de behoeften van straks. Woningen 
die betaalbaar voor u zijn en dat ook blijven.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Een groot deel van uw totale 

woonlasten komt tegenwoordig voor rekening van de energie

nota. En naar verwachting wordt energie de komende jaren  

alleen maar prijziger.

Met een vergrijzende bevolking in onze regio is het belangrijk 

om niet alleen te denken aan woningen, maar ook aan zorg. Die 

twee horen in onze ogen bij elkaar.

‘Thús Wonen foar de Takomst’ betekent dan ook dat we woningen in de 
verschillende wijken en dorpen geschikt gaan maken om verpleging en 
verzorging te ontvangen. Bijvoorbeeld via het dichtstbijzijnde zorgsteunpunt. 
Ook willen we zorgen voor voldoende woningen rondom de zorgsteunpunten 
en woonzorg complexen, waarbij ook zorg op afroep mogelijk is. Het kan 
hierbij gaan om individueel en gezamenlijk wonen. Voorop staat dat mensen 
op deze manier zelfstandig kunnen blijven wonen.
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NoordoostFriesland vergrijst. Deze ontwikkeling kunnen we 

niet omkeren. Wél kunnen we erop inspelen.

Thús Wonen gaat daarom de komende 10 jaar een groot aantal woningen 
geschikt maken voor ouderen en mensen met een lichte fysieke handicap. 
Denk hierbij aan woningen zonder drempels, die zodanig zijn ingedeeld 
dat men vanuit de woonkamer zonder traplopen de keuken, badkamer en 
toilet en tenminste één slaapkamer kan bereiken. Ook zijn de woning en 
de berging zonder traplopen te bereiken vanaf de straat en de parkeer
plaats. Op die manier kunnen mensen in hun woning blijven gedurende al 
hun levens fasen. Zelfstandig wonen tot in lengte van jaren; dat bedoelen 
we met ‘Thús Wonen foar de Takomst’.

Thús Wonen vervult in NoordoostFriesland een belangrijke rol. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor iedereen die is aangewezen 

op een huurwoning.

Die verantwoordelijkheid gaan we ook in de toekomst niet uit de weg. In 
tegendeel. We willen ‘alle romte’ blijven bieden voor iedereen. Van jong tot 
oud, voor mensen van alle komaf. Maar dan zullen we doordacht moeten 
omgaan met ons kapitaal: met onze huurwoningen. Het toekomstige 
woningbezit van Thús Wonen moet daarom breed inzetbaar zijn. De starter 
moet er met plezier in kunnen beginnen. In hetzelfde huis moet ook een 
gezin jarenlang fijn kunnen wonen. En evengoed moet een oudere er op zijn 
vertrouwde stek kunnen blijven wonen. Zo zien wij de toekomst van ons 
woningbezit. Breder inzetbaar en multifunctioneler.
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Klaas van der Veen,  
voorzitter Huurdersplatform ‘Ús Hierders’
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Met ‘Thús Wonen foar de  

Takomst’ maken we in grijpen

de keuzes, dat reali seren we 

ons goed. Maar de wereld 

om ons heen ver andert snel 

en dat maakt maat regelen 

noodzakelijk.

Als we geen keuzes maken, niet 
reageren op de marktontwikkelingen 
en niet goed omgaan met onze 
financiële mogelijkheden, lopen we 
grote risico’s. Voor onze huurders 
en voor ons zelf. Thús Wonen wil 
garant blijven staan voor uw positie 
als huurder en voor de huisvesting in 
NoordoostFriesland. Dus moeten we 
waken over de continuïteit van onze 

eigen organisatie; we moeten zorgen 
dat we financieel sterk en gezond 
blijven. Alleen dan kunnen we nu en 
in de toekomst iets betekenen voor 
onze huurders. Met de gemaakte 
keuzes ontzien we onszelf niet. 

Thús Wonen gaat flink bezuinigen 
op de eigen bedrijfskosten. Op die 
manier gaan we de uitdaging aan 
om met steeds beperktere financiële 
middelen zo goed mogelijk in te 
spelen op de toekomstige woonvraag.

Klaas van der Veen, voorzitter Huurdersplatform ‘Ús Hierders’

“Mooi resultaat
 voor de huurders!”

Afspraken waar het Huurdersplatform content 
mee is. ”Wij hebben de verantwoordelijkheid  
als Huurdersplatform om de belangen van de  
huurders te behartigen. Dat hebben we 
gedaan. Daarnaast is het van belang dat 
een woningcorporatie zuinig omgaat met de 
centen en een goede basiskwaliteit heeft 
van haar huurwoningen en dat alles tegen  
een redelijke huurprijs. Ook zijn er afspraken 
gemaakt op welke wijze huurders inspraak  
hebben bij renovaties. Dit is vastgelegd in het 
protocol Herstructurering. Welke rechten en  
plichten huurders en verhuurder hebben bij sloop 
en renovatie zijn vastgelegd in twee sociale 
statuten. We zijn van mening dat de gemaakte 
afspraken huurdersvriendelijk zijn.” 

Forse investering
Klaas van der Veen somt op: “Thús Wonen gaat 
de komende 10 jaar fors investeren om woningen 
energiezuiniger te maken. In totaal worden 
5.700 woningen aangepakt. Denk aan vloer en 

muurisolatie, dubbele beglazing en dat soort 
maatregelen. Hierover is afgesproken dat Thús 
Wonen de energetische verbeteringen aan de 
woningen die vallen binnen een herstructurering 
zonder huurverhoging voor de zittende huurders 
realiseert. De energiekosten zullen dan dus dalen 
voor de huurders.”

“Tweede is dat Thús Wonen de huurders bij  
mutatie niet meer dan 66% van de maximale  
huurprijs in rekening brengt. De huur wordt  
gebaseerd op een puntensysteem. Die punten 
komen overeen met een bepaalde maximale 
huurprijs. We hebben afgesproken dat de  
huurders van Thús Wonen niet meer dan 
tweederde van die feitelijke, landelijk vast   
gestelde maximale huurwaarde betalen. Ik vind 
dat een prachtig resultaat. We zitten niet in 
het rijkste deel van Nederland en dan is het  
mooi dat met zo’n huurprijs rekening wordt  
gehouden met de koopkracht van de mensen in 
het gebied.”

“We hebben er indringend met elkaar over gesproken en het heeft enkele maanden in 

beslag genomen, maar we hebben een resultaat met elkaar bereikt dat er wezen mag.” 

Klaas van der Veen is voorzitter van het Huurdersplatform ‘Ús Hierders’, het samen

werkingsverband van de drie huurdersverenigingen in het werkgebied van Thús Wonen; 

Huurdersvereniging Dongeradeel, Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en 

Huurdersvereniging Ús Hierwenten. Het platform heeft met de directie van Thús Wonen 

afspraken gemaakt over het Strategisch Voorraadbeleid van Thús Wonen. Die afspraken 

zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Leefbaar
Klaas van der Veen kan zich namens het Huurders
platform ook goed vinden in de keuzes die 
Thús Wonen maakt in het nieuwe beleid, met meer 
concentratie op de grotere kernen. “Je moet niet 
meer naar dorpen kijken als op zichzelf staande 
woongemeenschappen. Je moet ze in groepen 
beschouwen, meerdere dorpen met elkaar. Als je 
dan in zo’n omgeving de voorzieningen op peil kunt 
houden is dat winst. Dan moet je daarvoor kiezen. 
Ik vind dat hier primair een verantwoordelijkheid ligt 
voor de gemeenten. Wij zullen de gemeenten er op 
wijzen dat zij, meer nog dan een woningcorporatie 
daar een verantwoordelijkheid in hebben. We moet 
met z’n allen NoordoostFriesland leefbaar houden. 
De keuzes van Thús Wonen dragen daar aan bij.”  

Thús Wonen 
              foar Een Leefbare Regio. 

Thús Wonen 
              foar Wonen en Zorg.

Thús Wonen 
              foar Langer Zelfstandig Wonen. 

Thús Wonen 
              foar Starters, Gezinnen en Senioren.

Thús Wonen 
              foar Continuïteit Van De Eigen Organisatie.



Investeren in de grotere kernen 
De bevolking in onze regio krimpt, daar ontkomen 
we niet aan. Dus moeten we extra zuinig zijn op 
de voorzieningen die er nog zijn. Van winkels en 
scholen tot buurt en dorpshuizen en openbaar 
vervoer. Thús Wonen maakt daarom de belangrijke 
keuze om vooral te investeren in de grotere 
kernen met een regionale functie, waar bijna alle 
voorzieningen nog aanwezig zijn. Op deze manier 
stimuleren we het behoud van voorzieningen 
waarvan ook de kleinere kernen gebruik kunnen 
maken. Deze bevinden zich immers allemaal op 
niet al te grote afstand. 

Minder investeren in de kleine kernen 
Thús Wonen kiest er bewust voor om minder te 
investeren in de kleine kernen zonder regionale 
functie en met minimale voorzieningen. In de 
allerkleinste kernen met nauwelijks tot geen 
voorzieningen zal Thús Wonen zich uiteindelijk 
zelfs terugtrekken. Hier gaan we de komende 
jaren onze huurwoningen verkopen, waarbij 
vanzelfsprekend de huidige huurders voorrang 
hebben. In de desbetreffende kernen zit een 
relatief klein deel van ons woningbezit; dit betreft 
ongeveer 10% van onze totale woningvoorraad.

Verantwoord beleid
Concentratie in plaats van versnippering. Dat is 
onze aanpak voor het behoud van voorzieningen 
in onze regio. Thús Wonen staat in deze aanpak 
overigens niet alleen. We sluiten hiermee aan bij 
het beleid van de provincie en gemeenten.  
We kunnen het krimpprobleem niet oplossen. 
Maar we kunnen er wel op een verantwoorde 
manier mee omgaan. Dat is de kern van ‘Thús  
Wonen foar de Takomst’. Voor een toekomst 
met een gezond voorzieningenaanbod in of nabij 
de eigen woonomgeving. 

Thús Wonen 
              foar Een Sociale Aanpak. 

Thús Wonen 
              foar Duurzame Volkshuisvesting. 

Thús Wonen 
              foar Een Gezond Voorzieningenaanbod. 

75%

15%10%

  Kernen met veel voorzieningen

  Kernen met weinig voorzieningen

  Kernen met nauwelijks 
of geen voorzieningen

Hoe zijn onze huurwoningen verdeeld over 
grote en kleine kernen?
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Vooral in kernen met nauwelijks of geen 
voorzieningen gaat Thús Wonen de komende 
10  jaren de nodige huurwoningen verkopen. 
Natuurlijk brengen we die niet allemaal tegelijk 
op de markt. Verspreid over Dantumadiel, 
Dongeradeel en Kollumerland verkopen we 
jaarlijks zo’n 25 tot 30 woningen. Welke woningen 
gaan er in de verkoop en wanneer gebeurt dat? 
Voorop staat dat we niet zomaar woningen 

aanwijzen voor verkoop. We wegen zorgvuldig af 
welke gevolgen een eventuele verkoop heeft 
voor het dorp en de omgeving. In veel gevallen 
zullen we woningen te koop aanbieden aan de 
huidige huurders. Verder zullen we ook woningen 
verkopen wanneer een huurder vertrekt.
Heeft u interesse in het kopen van uw huur
woning? Neem dan contact op met onze 
afdeling Klant & Markt.

Woningen in de
verkoop:  
welke en wanneer?

  Kernen met veel voorzieningen

  Kernen met weinig voorzieningen

   Kernen met nauwelijks 
of geen voorzieningen

Het gebied van Thús Wonen 
verdeeld in drie woonkerntypes

NoordoostFriesland is een prachtregio. Maar zoals zoveel platte

landsgebieden kampen we met bevolkingskrimp. Zo’n vijf jaar  

geleden werd dat woord ‘krimp’ angstvallig gemeden. Het zou wel 

meevallen. Inmiddels weten we beter. 

De bevolkingsaantallen nemen steeds verder af in plattelands gebieden in 
Friesland en Groningen, maar bijvoorbeeld ook in Limburg. Bovendien verandert 
de bevolkingssamenstelling. De gemiddelde leeftijd stijgt (vergrijzing) en de 
jeugd trekt weg (ontgroening). Dorpen dreigen leeg te lopen, waardoor ook 
voorzieningen zoals winkels en scholen gevaar lopen. De leefbaarheid van onze 
regio staat daardoor op het spel. Als woningcorporatie moeten we daarop 

reageren. We moeten belangrijke keuzes maken voor de toekomst. Want ons 
doel is en blijft betaalbaar wonen in een goede woonomgeving. Maar dan 
moeten we wel verstandig omgaan met de middelen die er zijn. De komende 
10 jaar investeren we circa 135 miljoen euro in ons woningbezit. Dat is veel geld. 
Daarmee levert Thús Wonen een belangrijke bijdrage aan de kracht van de regio. 

Thús Wonen 
              foar Leefbaarheid.

Thús Wonen 
              foar Een Krachtige Regio. 

Thús Wonen 
              foar Lagere Woonlasten.

Thús Wonen 
              foar Lagere Energielasten. 

Thús Wonen 
              foar De Woonwensen Van De Toekomst.



Thús Wonen hecht belang aan goede en betaalbare woningen 

in een goede woonomgeving. Wat een goede woon omgeving 

precies inhoudt? Daarover zijn de ideeën verschillend. Maar met 

onze trouwe huurders zijn wij het daarover gauw eens. Zeker 

als het gaat om nette tuinen, erven en achterpaden. 

Veel huurders storen zich aan slecht onderhouden tuinen, geparkeerde 
auto’s in de voortuin en rommelige erven. Daarom starten wij komend 
voorjaar met het project Thús om Hús. Wij gaan samen op inspectie met 
een aantal betrokken huurders, afgevaardigden van de wijkraad of 
dorpsbelang en leden van de oudervereniging. Als we ergens achterstallig 
onderhoud constateren, krijgt de desbetreffende huurder een kaart met 
het vriendelijke verzoek dit te verhelpen. Huurders die hun tuin en erf juist 
goed verzorgd hebben, krijgen een kaart met de complimenten. Zo nemen 
we samen de verantwoordelijkheid voor een goede buurt.

samen in actie
voor een nette buurt

algemeen 
t 0800  55 11 511
e info@thuswonen.nl
i www.thuswonen.nl

postadres
Postbus 41
9100 AA Dokkum

bezoekadres 
Holwerderweg 17 in Dokkum

openingstijden
Maandag tot en met donderdag 
van 8.00 – 17.00 uur en
vrijdag van 8.00 – 12.00 uur
 

spreekuurlocaties
 Kollum 
 Woonzorgcentrum Meckama State
 Tsjerk Hiddesstraat 42
  Geopend op:  

dinsdagochtend  
van 9.00 tot 12.00 uur

 De Westereen
 Woonzorgcentrum Brugchelencamp
 Brugchelencamp 1
  Geopend op:  

woensdagochtend  
van 9.00 tot 12.00 uur 

spoedeisende zaken
Voor spoedeisende zaken kunt u, ook 
na kantooruren contact opnemen met 
Tsjnst Onderhoud via 0800 888 5 888.

gas en elektra
Voor gas en stroomstoringen in uw 
woning bent u zelf verantwoordelijk. 
Tenzij u de storing niet zelf kunt 
oplossen of wanneer u een gaslucht 

ruikt. Neem dan contact op met het 
nationaal meldpunt voor gas en 
stroomstoringen via  
0800 9009 (gratis dag en nacht) 
of kijk op de website: 
www.gasenstroomstoringen.nl.

water
Vitens beheert het waterleiding
netwerk. Heeft u een storing?  
Dan kunt u contact opnemen met 
0800 0359 (gratis dag en nacht) 
of kijk op de website: www.vitens.nl.

cv
Heeft u een storing aan uw cv?  
Kijk dan op de sticker van uw cv  
en neem contact op met één van 
onderstaande bedrijven:
 PrangerRosier
 0519 22 85 00
 Feenstra Verwarming
 0900 8455
 Serviceonderhoud Breman
 0900 82 12 174

geiser/boiler
Heeft u een storing aan uw geiser of 
boiler? Neem dan contact op met:
 Geiser
 ASN Installaties  
 0519 82 00 00 
 Boiler
 Energie Service Friesland
 0800 1220 

kleine klusjes
Veel kleine reparaties in uw woning 
worden uitgevoerd door Tsjnst 
Onderhoud. Als u lid bent van het 
Serviceabonnement worden 
daarnaast ook lekkende kranen, 
klemmende deuren en andere kleine 
mankementen verholpen.

Vragen stellen of afspraken maken 
met Tsjnst Onderhoud kan telefonisch 
via 0800 888 5 888.

contactgegevens

Meer weten over onze toekomstplannen?
www.thuswonen.nl

Thúspuzzel
Stuur de oplossing vóór 1 december 2011 naar Thús Wonen,  
redactie ‘Alle Romte’, antwoordnummer 19, 9100 AA in Dokkum. Mailen 
mag ook naar info@thuswonen.nl.

Onder de winnaars verloten wij drie irischeques van € 25,

De prijswinnaars van de vorige keer waren:
Mevrouw S. Couperusvan den Berg
Mevrouw D. Vischer
Mevrouw K. SeegerBloem


