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Inleiding
In Harderwijk wordt het project Waterfront gerealiseerd. De historische binnenstad komt weer aan de
voormalige Zuiderzee te liggen en er worden ruim 1800 woningen aan het water gebouwd. Woningen in
deze nieuwe woonwijk worden voorzien van bijzondere gevelstenen.
Het toepassen van gevelstenen dateert uit vroeger tijden, toen nog geen huisnummers werden toegepast.
Een huis was herkenbaar aan (onder meer) de gevelsteen. Een gevelsteen vertelde vaak iets over (het
beroep van) de bewoner. Daarmee geeft een gevelsteen een huis identiteit, eigenheid, iets waardoor het
huis zich onderscheidt. Dat is een kwaliteit die in een eigentijdse woonwijk vaak ontbreekt.
Met het project ‘Gevelstenen Waterfront’ wordt een verbinding gelegd tussen de historische binnenstad
(met gevelstenen en ornamenten) en het Waterfront.
Om inspirerende voorbeelden voor gevelstenen te verkrijgen, hebben de gemeentelijke Adviescommissie
Beeldende Kunst en het projectbureau Waterfront Harderwijk in 2012 een prijsvraag uitgeschreven onder
kunstenaars en studenten van het kunstvakonderwijs voor het ontwerpen van een gevelsteen.
Voor die prijsvraag zijn in totaal 73 ontwerpen ingezonden, waarvan er 12 genomineerd zijn voor een prijs.
Voor de beoordeling van de inzendingen was een brede jury samengesteld, waarvan deel uitmaakten
enkele beeldend kunstenaars, tevens lid van de Adviescommissie Beeldende Kunst Harderwijk, de
projectdirecteur van Waterfront Harderwijk en een vertegenwoordiger van het Consortium Waterfront
(het hoofd van Studio Synchroon).
Daarnaast maakte ook beeldhouwer Hans ’t Mannetje deel uit van de jury. Hij heeft zich geheel toegelegd
op het maken van gevelstenen. Vanwege zijn onomstreden deskundigheid had hij bij stakende stemmen de
doorslaggevende stem in het juryberaad. Naast de winnaars van de ontwerpprijsvraag heeft ook Hans ’t
Mannetje de opdracht gekregen om een gevelsteen voor het Waterfront te maken.
De prijswinnende stenen en de gevelsteen van Hans ’t Mannetje zijn inmiddels gerealiseerd.
Op de volgende pagina’s zijn ze afgebeeld, samen met informatie over de stenen en hun makers.
In het daaropvolgende hoofdstuk zijn alle ingezonden ontwerpen opgenomen, met vermelding van naam
en e-mailadres van de ontwerpers.
U kunt zelf kiezen of u uw woning wilt voorzien van een bijzondere gevelsteen. Om het voor iedereen
haalbaar te maken om een gevelsteen op de voorgevel aan te brengen zijn er verschillende opties mogelijk:
- u kunt kiezen voor een reproduceerbare Waterfront-gevelsteen (zonder of met ornament);
- u kunt een eigen ontwerp in steen laten frezen;
- u kunt een cursus volgen bij het Centrum voor de Kunsten ’t Klooster om een eigen ontwerp te
realiseren;
- u kunt een kunstenaar opdracht geven om een persoonlijke gevelsteen te maken.
De afmetingen van de gevelstenen moeten worden afgestemd op het toegepaste metselverband.
Als standaard-formaat kunt u uitgaan van een liggend formaat, 29,8 x 43,0 cm (vijf lagen hoog, vier koppen
lang). De dikte is afhankelijk van het bouwsysteem, en is niet voor alle woningtypen gelijk.
Bent u geïnteresseerd in een gevelsteen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met één van de
kunstenaars uit deze catalogus om opdracht te geven voor het maken van een gevelsteen. Natuurlijk kunt u
ook kiezen voor een kunstenaar die niet in deze catalogus is opgenomen.
Meer weten over het project Waterfront? Kijk op www.waterfrontharderwijk.nl
Heeft u vragen? U kunt ons mailen op waterfront@harderwijk.nl
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Cor van Oosterhoud (Atelier Pierre Juste)
Atelier Pierre Juste is een ambachtelijke steenhouwerij waar beeldhouwer Cor van Oosterhoud unieke
beelden en gevelstenen met hamer en beitel uit natuursteen kapt.
Cor van Oosterhoud heeft zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en de Vakopleiding
Natuursteen in Utrecht genoten.
Zijn expertise is ook het restaureren van natuurstenen Rijks- en Gemeentelijke monumenten, ornamenten
en beelden.
In de wijk Waterfront heeft hij al meerdere gevelstenen gerealiseerd waaronder 'De Kikker' en 'Het
Koesterhuys'. In het land zijn inmiddels talloze gevelstenen gekapt van zijn hand in hoogreliëf danwel in
basreliëf volgens het oude ambacht. Deze gevelstenen verfraaien niet alleen de gevel van een pand, maar
vertellen een uniek persoonlijk verhaal en gaan de 'geschiedenis' in!
website:
telefoon:
e-mail:
adres atelier:

www.atelierpierrejuste.nl
06 – 48084301
info@atelierpierrejuste.nl
Udenseweg/Liessentstraat, Uden
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Kristine Ram (Ramkeramiek)
Een gevelsteen is een gevelornament waarmee een historische en persoonlijke decoratie aan de gevel
wordt toegevoegd. Keramist Kristine Ram maakt sinds 2012 maatwerk gevelstenen onder de naam
Ramkeramiek. Zij werkt samen met gemeenten, projectontwikkelaars, architecten en stichtingen. Een
gevelsteen vertelt een verhaal. Zo kan er een verwijzing zijn naar de omgeving of de geschiedenis van een
bepaalde plek. Het kan ook iets vertellen over de eigenaar, wat diegene doet, belangrijk of mooi vindt. Een
gevelsteen maakt een gevel persoonlijk en uniek. In een wijk waar meerdere gevelstenen of
geveldecoraties worden geplaatst zorgt dit voor samenhang en eenheid.
Geïnspireerd door de wijk Waterfront heeft Kristine Ram een aantal gevelstenen van vogels gemaakt die op
en rond het IJsselmeer leven. Haar aanpak is naturalistisch. Ze zegt hierover: “Ik bestudeer mijn onderwerp
om het specifieke naar voren te halen en zo het wezen van mijn onderwerp te raken.” Met haar keuze voor
de watervogels heeft zij de zilverreiger, de fuut, de smient, de aalscholver, medebewoners van deze streek,
centraal gezet. Vogels zijn tijdloos en tegelijk iets van deze tijd waarin wij ons steeds meer bewust worden
van de waarde die de natuur voor ons heeft. Behalve het decoratieve karakter van de afbeelding heeft de
serie ook een educatief element, de kinderen die opgroeien in de wijk leren op deze manier de vogels uit
hun directe omgeving kennen. De gevelstenen geven identiteit aan het huis en zijn een bijzondere
wegwijzer. Ze gaan betekenis krijgen in de wijk. Men zal bijvoorbeeld zeggen: “Ik woon bij de fuut, of de
zilverreiger of de smient’! Natuurlijk kan in overleg ook een andere vogel of afbeelding naar uw wens
worden vervaardigd.
Elke gevelsteen is een uniek exemplaar; handgemaakt, in reliëf uitgevoerd en in heldere kleuren
geglazuurd. Het zonlicht en het moment van de dag zal deze gevelsteen steeds een andere uitstraling
geven en uw huis tot leven brengen.

website:
telefoon:
e-mail:

www.ramkeramiek.nl
06 – 4601 5273
info@ramkeramiek.nl
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Toon Rijkers
Beeldhouwer / restaurateur Toon Rijkers heeft lessen in de klassieke traditie aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Antwerpen gevolgd. Daar heeft hij zich de kunst van de rotatie- of sfeertechniek
eigen gemaakt, de techniek zoals die ook door de "oude meesters" werd gebruikt. Zijn figuratieve werk is
een combinatie van ambachtelijk vakmanschap en creativiteit.
Met zijn inzending ‘HET WEER ZIEN’ voor de Prijsvraag ‘Gevelstenen Waterfront Harderwijk’ is Toon Rijkers
uitgeroepen tot prijswinnaar in de categorie ‘Sculpturale gevelsteen’. Het ontwerp toont twee lepelaars die
een ritueel uitvoeren met daaronder drie woorden: HET, WEER en ZIEN. Het is een woordspel, dat aangeeft
hoe sterk een korte tekst kan zijn. Deze woorden zou je kunnen lezen als: het WEERZIEN: de ontmoeting
met een ander; het WEER zien: je omgeving, het klimaat gewaar worden; of als het weer ZIEN: je weer
bewust zijn dat je waarneemt. Drie woorden waarin drie betekenissen zijn gevangen die steeds weer langs
elkaar blijven schuiven en schuren. Hoe verhoudt deze dynamische tekst zich tot de voorstelling? Hoe zit
het met die twee lepelaars en wat is dan het ritueel dat zij uitvoeren? Vragen waarvan de antwoorden zich
ergens tussen tekst en beeld bevinden; de kracht van een klassieke gevelsteen. Een goede gevelsteen
speelt op een intrigerende manier met tekst en beeld. Dit kenmerkt de klassieke opvatting over een goede
gevelsteen. Deze gevelsteen heeft deze kenmerken.
Toon Rijkers werkt voornamelijk in opdracht. Elk werk komt voort vanuit een persoonlijk verhaal of een
persoonlijke vraag, en achter iedere restauratie zit een historie.
Zijn eigen voorliefde geldt het bouwbeeldhouwwerk, waaronder de "moderne gevelsteen". Toon Rijkers is
zeer gedreven om de oude traditie van gevelstenen nieuw leven in te blazen.
website:
adres:
telefoon:
e-mail:

www.toonrijkers.nl
Lawickse Allee 73, 6702DA Wageningen
06 – 3063 3869
info@toonrijkers.nl
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Serge van Empelen
De uitspraak "Zodra een kunstwerk een organisch karakter heeft gekregen is het voor eeuwig" van Frank
Lloyd Wright, is goed van toepassing op het werk van Serge van Empelen, kunstenaar pur sang; die zijn
inspiratie voornamelijk haalt uit de natuur in al zijn grillige en evenwichtige verschijningen.
Ook zijn beelden van staal, glas en beton, die hij vrij van vorm laat zijn dragen allemaal het organische in
zich, hoe robotisch soms ook. Want ook technologische ontwikkelingen volgt Serge op de voet en zijn
beelden, schilderijen en fotografie zijn een weerklank van zijn kritische houding ten opzichte van het leven
van nu. “Mijn leerschool is breed en divers, evenals de technieken die ik gebruik om mijn vormentaal tot
uiting te laten komen. Begonnen als 16 jarige jongen op het grafisch lyceum in Rotterdam, heb ik mijn
honger naar verschillende media gestild op het HKU- in Utrecht waar ik de autonome richting heb gevolgd
en later de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. In deze tijd voedde ik mij daarnaast door middel van
persoonlijke als studiereizen naar Israël, India, Nepal en Pakistan, alsmede Zuid-Amerika en Egypte.”
Met zijn inzending ‘De golven van de Zee’ voor de Prijsvraag ‘Gevelstenen Waterfront Harderwijk’ is Serge
van Empelen uitgeroepen tot prijswinnaar in de categorie ‘Reproduceerbare gevelsteen’.
‘De golven van de zee’ is een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp om te kiezen als Waterfront je
onderwerp is. In dit ontwerp zijn de vormen vastgelegd in een organisch patroon van een eeuwigdurende
beweging. Een eindeloos stromen waarin zowel het aangename en verkwikkende van het water maar ook
zijn kracht en dynamiek tot uitdrukking zijn gebracht. Water, tussen koesteren en temmen. Dit ontwerp
vangt het wezen van het Water het beste. Het is een plastisch beeld in een mooi contrasterend blauw.
Het werk van Serge van Empelen is behalve organisch ook controversieel te noemen. De uitdaging zoekt
Serge door het conceptuele met het klassieke te verbinden.
website:
adres:
telefoon:
e-mail:

www.sergevanempelen.nl
Jan Brugmankade 35, 1813 BR Alkmaar
06 - 4748 7577
serge@sergevanempelen.nl
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Albert van der Weide
Albert Van Der Weide is kunstenaar en woont en werkt in Arnhem. Hij exposeert en voert projecten uit in
binnen- en buitenland. Hij was als docent en directeur in het kunstonderwijs verbonden aan onder meer
AKI/ArtEZ Enschede, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Academie Minerva, Frank Mohr Instituut,
Academie voor Popcultuur Hanze Hogeschool Groningen, Willem de Kooning Academie Hogeschool
Rotterdam en de Xiamen Universiteit in China.
Gedreven door passie, verbeeldingsdrift en nieuwsgierigheid maakt hij dagelijks tekeningen. ‘Ze maken
zichtbaar wat ik in stilte en eenzaamheid met me meedraag. Reflecties van mijn eigen ervaringen, onze
collectieve geschiedenis, het tikken van de klok en vloeien van de tijd. Tekeningen van landschappen,
bomen, organische structuren en het lijden en de kracht van de mens. Getekend in een poëtische tekenstijl.’
Met zijn inzending ‘Deze Dag’ voor de Prijsvraag ‘Gevelstenen Waterfront Harderwijk’ is Albert van der
Weide uitgeroepen tot prijswinnaar in de categorie ‘Conceptuele gevelsteen’.
In een vormentaal die meestal gebruikt wordt voor een cartoon heeft de kunstenaar van deze gevelsteen
met woord en beeld een krachtige en poëtische voorstelling opgeroepen. Het is een helder werkstuk dat je
nieuwsgierig maakt, dat vragen stelt. Waarbij je voelt dat de antwoorden zich ook hier ergens tussen de
voorstelling en de tekst bevinden. Rondom ‘Huis’ golven de lijnen met daartussen vormen van bootjes, of
zijn het kleine niet-nader-te-definiëren objecten? Geven die lijnen bewegend water weer of zijn het de
golvende roerselen van het leven zelf?
Dit ontwerp, uitgevoerd in keramiek, heeft de inhoudelijke spanning tussen tekst en beeld van een
klassieke gevelsteen, maar de vormentaal die hier wordt gebruikt is eigentijds waardoor de inhoud, in de
actualiteit van het heden, krachtig en fris beleefd kan worden.
website:
adres kantoor:
telefoon:
e-mail:

www.albertvanderweide.nl
Pels Rijckenstraat 6, 6814 DL Arnhem
06 - 4157 4352
albert.weide@hotmail.com
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Hans ’t Mannetje
Beeldhouwer Hans 't Mannetje (1944-2016) bekwaamde zich onder meer bij Hildo Krop, de laatste
Amsterdamse stadsbeeldhouwer. Sinds 1986 wijdde hij zich volledig aan de moderne gevelsteen en had een
zelfstandige beeldhouwerspraktijk. Bijzonder is de omvang van zijn oeuvre en de technische virtuositeit,
maar vooral de zeggingskracht en de verrassende actualiteit van zijn stenen spreken tot de verbeelding.
't Mannetje haalde het genre uit de sfeer van Oud-Hollandse nostalgie, kwam tot vernieuwing van het
medium en voorzag het van een eigen grammatica. Hij geeft onverwachte wendingen aan vertrouwde
begrippen en zegswijzen, brengt bijbelteksten en spreekwoorden tot leven met hedendaagse voorwerpen,
maar koppelt even gemakkelijk bijna vergeten ambachten en gereedschappen aan actuele verschijnselen.
Zijn oeuvre telt inmiddels meer dan tweehonderd stenen. Op zijn website zijn die allemaal te zien.
Het boek ‘Gevelstenen van Hans ’t Mannetje’ geeft een compleet overzicht van de gevelstenen die de
kunstenaar sinds de jaren zestig maakte. Oud-Volkskrant fotograaf Wim Ruigrok fotografeerde de
verschillende gevelstenen. De kunstenaar zelf heeft de foto's voorzien van een iconografische beschrijving
en gaat in op de 'grammatica' van de gevelsteen, de belettering en het polychromeren. Ina Wilbrink heeft
samen met 't Mannetje gezorgd voor een beschrijving van biografie en beroepsontwikkeling van de
kunstenaar. Daarnaast geeft ze van een aantal stenen een uitgebreide beschrijving.
Vanwege zijn onomstreden deskundigheid op het gebied van gevelstenen maakte Hans ’t Mannetje deel uit
van de jury van de prijsvraag. Daarnaast heeft hij, net als de winnaars van de ontwerpprijsvraag , de
opdracht gekregen om een gevelsteen voor het Waterfront te ontwerpen.
Over zijn gevelsteen ‘GIEN MINS’ schrijft Hans ’t Mannetje:
In het nieuwe Waterfront moet de gemeenschap zich nog compleet nieuw vormen. Contacten en
vriendschap tussen vreemden nog ontstaan. Geregeld zal iemand denken, wat doe ik hier eigenlijk?
De gevelsteen is leeg en spiegelt eenzaamheid: ‘GIEN MINS’.
De oude bijbelcultuur zegt dat het niet goed is als de mens alleen is en dat daarom de partner werd
geschapen. Het huis, dit onderdak met deze steen in Waterfront, belichaamt dat bondgenootschap.
Wellicht strekt de steen zo nu en dan een voorbijganger tot troost.
website :

www.hanstmannetje.com
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De prijsvraaginzendingen
De prijsvraag voor het ontwerpen van gevelstenen voor het Waterfront van Harderwijk ging van start met
de publicatie van een advertentie in het kunstenaarsblad BK-Informatie van 7 september 2012.
Ook in andere media is bekendheid gegeven aan deze prijsvraag.
Gevraagd werd een ontwerp te maken van een gevelsteen met het formaat van 44 x 30,5 cm, dat kan
worden uitgevoerd in natuursteen (beeldhouwwerk) of keramiek. Het onderwerp van het ontwerp diende
een relatie te hebben met het thema ‘Waterfront’, de stad Harderwijk of daaraan direct te relateren
onderwerpen. Het ontwerp mocht niet kwetsend of aanstootgevend zijn, dit ter beoordeling aan de jury.
Het hoge aantal van 73 inzendingen heeft de jury verrast. Het was immers geen geringe opgave om in een
tijdsbestek van zes weken een ontwerp te maken. Wat opviel was de grote variatie aan ontwerpstijlen.
Die grote variatie vormde voor de jury de aanleiding om drie categorieën te onderscheiden:
- de gevelsteen die meerdere keren in het Waterfront kan voorkomen en toch spannend blijft;
- de conceptuele gevelsteen die in vorm en uitvoering vernieuwend is;
- de sculpturale gevelsteen die een beeldbouwkundige voorstelling maakt, ondersteund met tekst.
De jury heeft besloten om in de categorie 'professionele kunstenaars':
- drie winnaars 'ex aequo' aan te wijzen voor de reproduceerbare, conceptuele en sculpturale steen;
- deze ieder een prijs van € 750,- toe te kennen, en de opdracht te verlenen om het ontwerp te
realiseren waarvoor zij een honorering ontvangen van € 2.250,- .
Tevens heeft de jury een aanmoedigingsprijs toegekend aan een student van het kunstvakonderwijs.
Genomineerd in de categorie Reproduceerbare gevelsteen (met het nummer van de inzending):
Anand Mahabier (10), Henny van Grol (46) en Serge van Empelen (28, winnaar)
Genomineerd in de categorie Conceptuele gevelsteen (met het nummer van de inzending): Adri
Verhoeven (19), Stephanie Poels Zanders (56), Caro Agterberg (71) en Albert van der Weide (24, winnaar)
Genomineerd in de categorie Sculpturale gevelsteen (met het nummer van de inzending):
Michiel van Pinxteren (35), Koos Boomstra (42), E. Pietersen (49) en Toon Rijkers (38, winnaar).
Genomineerd en winnaar in de categorie Studenten vakonderwijs: Etienne de Lange (51).
Alle genomineerde en prijswinnende ontwerpen zijn op de voorzijde van deze catalogus afgebeeld.
Op de volgende pagina’s zijn alle 73 inzendingen afgebeeld met de gegevens van de ontwerpers.
De prijswinnende gevelstenen; van linksboven, met de klok mee, de ontwerpen van Toon Rijkers, Etienne de Lange,
Albert van der Weide en Serge van Empelen.
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1

1
Miek Hoekzema
illylipsproductions@gmail.com
Amsterdam

2

2
Jacques Tange
info@jacquestange.com
Schiedam

3

3
Mark Witteveen
mark@markwitteveen.nl
Noordbroek

4

5
Wilma Wagenaar
kunst@wilmawagenaar.nl
Oosterhout

5

5
Wilma Wagenaar
kunst@wilmawagenaar.nl
Oosterhout
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6

6
Chris Peterson
cri@bastarto.com
Zwolle

9

9
Maarten van Maanen
ontwerp@maartenvanmaanen.nl
Amsterdam

10

10
Anand Mahabier
a.mahabier@artez.nl
Arnhem
genomineerd

11

11
Heleen de Lange
berichten@atelierheleen.nl
Zoetermeer

12

12
Heleen de Lange
berichten@atelierheleen.nl
Zoetermeer
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13

13
Wietske van Leeuwen
vanleeuwenwietske@gmail.com
Monnickendam

14

14
Wietske van Leeuwen
vanleeuwenwietske@gmail.com
Monnickendam

15

15
www.corknops.nl
info@corknops.nl
Beuningen

16

16
www.corknops.nl
info@corknops.nl
Beuningen

17

17 Fiona Zondervan
info@fionazondervan.nl
Groningen
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18

18
Fiona Zondervan
info@fionazondervan.nl
Groningen

19

19
Adri Verhoeven
post@adriverhoeven.nl
Kerkdriel
genomineerd

20

20
Adri Verhoeven
post@adriverhoeven.nl
Kerkdriel

21

21
Janske Hombergen
jhombergen@planet.nl
Arnhem

22

22
Hans La Hey
hans.lahey@kpnmail.nl
Delft
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23

23
Mieke Fokkinga
miekefokkinga@gmail.com
Groningen

24

24
Albert van der Weide
albert.weide@hotmail.com
Arnhem
prijswinnaar

25

25
Albert van der Weide
albert.weide@hotmail.com
Arnhem

26

26
Alphons ter Avest
alphons.ter.avest@knoware.nl
Arnhem

27

27
Serge van Empelen
serge@sergevanempelen.nl
Alkmaar
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28

28
Serge van Empelen
serge@sergevanempelen.nl
Alkmaar
prijswinnaar

30

30
Frank Donkers
donkersf@xs4all.nl
Houten

31

31
Anneke Mulder-Kelderman
annekekelderman@gmail.com
Harderwijk

32

32
Anneke Mulder-Kelderman
annekekelderman@gmail.com
Harderwijk

33

33
Lenneke Saraber
info@lennekesaraber.nl
Kampen
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34

34
Lenneke Saraber
info@lennekesaraber.nl
Kampen

35

35
Michiel van Pinxteren
michielvanpinxteren@hetnet.nl
Ravenstein
genomineerd

36

36
C. Koster
ccm.koster@gmail.com
Deurne

37

37
Frank Stolk
info@frankart.nl
Vogelenzang

38

38
Toon Rijkers
info@toonrijkers.nl
Wageningen
prijswinnaar
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39

39
Toon Rijkers
info@toonrijkers.nl
Wageningen

41

41
Boogers & Van de Ven
info@boogersenvandeven.nl
Tilburg

42

42
Koos Boomstra
t.holtrop@planet.nl
Utrecht
genomineerd

43

43
Marian
marian.sanders8@gmail.com
Harderwijk

44

44
Marian
marian.sanders8@gmail.com
Harderwijk
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45

45
Henny van Grol
hennyvangrol@hetnet.nl
Amsterdam

46

46
Henny van Grol
hennyvangrol@hetnet.nl
Amsterdam
genomineerd

47

47
Frank Immerzeel
frank@immerz.nl
Pijnacker

48

48
Carmen de Veer
Stoffen- & Dessinontwerpen
ontwerp@carmendeveer.com
Rijswijk

49

49
E. Pietersen
epietersen@zepworks.nl
Arnhem
genomineerd
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50

50
E. Pietersen
epietersen@zepworks.nl
Arnhem

51

51 (student)

Etienne de Lange
etiennedelange@hotmail.com
Zoetermeer
aanmoedigingsprijs

52

52
Juul Rameau
info@juulrameau.com
Utrecht

53

53
Mirso
atelier@mirso.nl
Gennep

54

54
Mirso
atelier@mirso.nl
Gennep
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55

55
Monique Spapens
info@moniquespapens.nl
Harderwijk

56

56
Stephanie Poels Zanders
info@poelszanders.nl
Mook
genomineerd

57

57
Stephanie Poels Zanders
info@poelszanders.nl
Mook

58

58
Ria Roerdink
info@riaroerdink.nl
Nijmegen

59

59
Ria Roerdink
info@riaroerdink.nl
Nijmegen
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