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EXCURSIE WAGENINGEN 
Dit document bevat een speurtocht door de stad Wageningen, stad van de 
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Jacinta Timmers  



 

 
Opdrachtenblad.  

 

Binnen twee uur moeten jul

Je begint op het 5 mei plein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zoek het gebouw op deze foto. Vraag een “Wageninger” waarom dit gebouw zo 
bekend is. 

 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_______________________________________________
 
___________________________________________________________________

 

 

llie op de plek van de laatste foto zijn aan

Je begint op het 5 mei plein.  

op deze foto. Vraag een “Wageninger” waarom dit gebouw zo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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ngekomen.  

op deze foto. Vraag een “Wageninger” waarom dit gebouw zo 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

2. Waar staat dit beeld?  
Zoek het beeld op de foto. 
Hoe wordt het monument ook 
wel in de volksmond 
genoemd? 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

Zoek het beeld op de foto.  
Hoe wordt het monument ook 

__________________________ 

 

            

 

 

 

De hoogte van deze zuil is 
afhankelijk van het zonlicht en 
wisselt dus. Men wil hier mee 
laten zien dat vrijheid een 
bewegelijk begrip is. Als het 
donker is, heeft men behoefte om 
het licht dichtbij zich te hebben. In 
tijden van licht, reikt het licht naar
de bron zelf en is de zuil dus 
hoger.  
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De hoogte van deze zuil is 
afhankelijk van het zonlicht en 
wisselt dus. Men wil hier mee 
laten zien dat vrijheid een 
bewegelijk begrip is. Als het 
donker is, heeft men behoefte om 
het licht dichtbij zich te hebben. In 
tijden van licht, reikt het licht naar 
de bron zelf en is de zuil dus 



 

3. Ga naar het kunstwerk op de foto. 
 Wat is de overeenkomst met het olympische vuur? 

 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________
 
_________________________________________________
 
___________________________________________________________________

 

        Waarom denk je dat het vuur eeuwig brandt? 
 
___________________________________________________________________
 
____________________________________________
 
___________________________________________________________________
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar het kunstwerk op de foto.  
Wat is de overeenkomst met het olympische vuur?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Waarom denk je dat het vuur eeuwig brandt?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________ 

__________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________ 

___________________________________________________________________ 
 



 

4. Loop weer terug naar het 5 mei plein. Je ziet het gebouw op 
foto. Over de gebeurtenis in het gebouw op de eerste foto en in het gebouw op 
deze foto zijn een aantal onduidelijkheden.
welke onduidelijkheden zijn er? Vraag een “Wageninger” ( het is niet mogelijk om 
voor het antwoord naar binnen te gaan!) 

 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zoek deze bronzen plaat. 
Wie was deze man?  
 

 

Loop weer terug naar het 5 mei plein. Je ziet het gebouw op de bovenstaande
foto. Over de gebeurtenis in het gebouw op de eerste foto en in het gebouw op 
deze foto zijn een aantal onduidelijkheden. Wat is er in dit gebouw gebeurd
welke onduidelijkheden zijn er? Vraag een “Wageninger” ( het is niet mogelijk om 

naar binnen te gaan!)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Zoek deze bronzen plaat.  
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de bovenstaande 
foto. Over de gebeurtenis in het gebouw op de eerste foto en in het gebouw op 

Wat is er in dit gebouw gebeurd en 
welke onduidelijkheden zijn er? Vraag een “Wageninger” ( het is niet mogelijk om 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

Wat heeft hij met Wageningen te maken?
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

 

 

6. Loop verder door naar het centrum. Volg heb bordje “Museu
Poort.” 
 

 

Bij dit gebouw sla je linksaf en ga je het park in. 
 

 

 

heeft hij met Wageningen te maken? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Loop verder door naar het centrum. Volg heb bordje “Museum de Casteelse 

Bij dit gebouw sla je linksaf en ga je het park in.  
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________ 

m de Casteelse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zoek deze ruïne en maak een groepsfoto van jullie. 
 
 

8. Je volgt de weg door het park langs het water. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek deze ruïne en maak een groepsfoto van jullie.  

Je volgt de weg door het park langs het water.  
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9. Als je deze ruïne tegenkomt ga je naar rechts. 
de entree van Het Kasteel van Wageningen ga je het trappetje (aan je linkerhand) 
omhoog.  

 

 

10. Zoek dit gebouw. 
Wat is dit voor gebouw en wat is hier binnen te zien?
 

______________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

 

 

 

Als je deze ruïne tegenkomt ga je naar rechts.                   Je volgt de weg en bij 
de entree van Het Kasteel van Wageningen ga je het trappetje (aan je linkerhand) 

Wat is dit voor gebouw en wat is hier binnen te zien? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8 

Je volgt de weg en bij 
de entree van Het Kasteel van Wageningen ga je het trappetje (aan je linkerhand) 

_____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________ 



 

11. Als je met je neus naar het gebouw gerich
Zoek de volgende plaquettes: 

 
 

12. Noem twee bekende verzetsstrijders.
 

1)__________________________________________________________________
 

2)__________________________________________________________________

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

het gebouw gericht toe staat, ga je naar rechts.                      
de plaquettes:  

 

Noem twee bekende verzetsstrijders. ( niet de twee op de plaquettes) 

1)__________________________________________________________________

2)__________________________________________________________________
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t toe staat, ga je naar rechts.                      

( niet de twee op de plaquettes)  

1)__________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________ 



 

 

13. Je loopt terug naar dit gebouw. Tegenover het gebouw zie je een bordje met 
“Wallepad”. Dit pad volg je. 

 

14. Volg de route door het park en zoek deze boom: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijf bij deze boom een gedichtje van ca. vijf regels over wat vrijheid voor 
jullie betekent.  
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________

Je loopt terug naar dit gebouw. Tegenover het gebouw zie je een bordje met 
“Wallepad”. Dit pad volg je.  

Volg de route door het park en zoek deze boom:  

Schrijf bij deze boom een gedichtje van ca. vijf regels over wat vrijheid voor 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Je loopt terug naar dit gebouw. Tegenover het gebouw zie je een bordje met 

Schrijf bij deze boom een gedichtje van ca. vijf regels over wat vrijheid voor 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

___________________________________________________________________
 
_________________________________________________
 
 

 

15. Je volgt dit pad.  
 

16. Je gaat de parkeerplaats voorbij en je gaat het trapje op naar boven. Je komt op 
een soort platform.  
Verzin een oorlogsstrijdkreet, die de verzetshelden uit Wageningen gebruikt 
zouden kunnen hebben. 
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Je gaat de parkeerplaats voorbij en je gaat het trapje op naar boven. Je komt op 

Verzin een oorlogsstrijdkreet, die de verzetshelden uit Wageningen gebruikt 
zouden kunnen hebben.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

__________________ 

Je gaat de parkeerplaats voorbij en je gaat het trapje op naar boven. Je komt op 

Verzin een oorlogsstrijdkreet, die de verzetshelden uit Wageningen gebruikt 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hier ga je naar beneden. Als je beneden aangekomen bent, ga je d
naar links.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ga je naar beneden. Als je beneden aangekomen bent, ga je d
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Hier ga je naar beneden. Als je beneden aangekomen bent, ga je direct 50 m. 



 

 

 
 

18. Als je deze bordjes tegenkomt ga je weer naar links. 
dijk. 

19. Ga de dijk op en ga meteen n
Hoe heet deze dijk? 

 

__________________________________________________

 

Zou deze dijk op een bepaalde manier in de oorlog gebruikt kunnen zijn? Geef 
een korte uitleg over hoe jij denkt dat het gegaan zou kunne

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
________________________________________
 
____________________________________________________________

 

20. Aan het einde van de dijk zie je links de haven, maar jij 
 (steek de straat over om op de stoep te kunnen lopen). 

Je loopt richting het centrum. 

Als je deze bordjes tegenkomt ga je weer naar links.                  Je komt op de 

ga meteen naar rechts.  

___________________________________________________________________

Zou deze dijk op een bepaalde manier in de oorlog gebruikt kunnen zijn? Geef 
een korte uitleg over hoe jij denkt dat het gegaan zou kunnen zijn. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________

het einde van de dijk zie je links de haven, maar jij gaat rechtsaf
(steek de straat over om op de stoep te kunnen lopen).  

Je loopt richting het centrum.  
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Je komt op de 

_________________ 

Zou deze dijk op een bepaalde manier in de oorlog gebruikt kunnen zijn? Geef     
n zijn.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________ 

___________________________________________________________________ 

rechtsaf 



 

21. Je ziet nu dit monument verschijnen. Loop hierheen. 

Waarom denk je dat dit monument er na al die jaren nog steeds zo verzorgd 
bij staat? 
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

 

22. Aan de overkant bij “Hof van Gelderland” zoek je 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom is er juist een gedenksteen van deze man? Wat maakt deze man zo 
bijzonder? Maak geb
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

dit monument verschijnen. Loop hierheen.  

Waarom denk je dat dit monument er na al die jaren nog steeds zo verzorgd 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Aan de overkant bij “Hof van Gelderland” zoek je deze gedenksteen: 

Waarom is er juist een gedenksteen van deze man? Wat maakt deze man zo 
bruik van je smartphone.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Waarom denk je dat dit monument er na al die jaren nog steeds zo verzorgd 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________ 

deze gedenksteen:  

Waarom is er juist een gedenksteen van deze man? Wat maakt deze man zo 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________ 



 

 

23. Volg nu de Nudestraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Zoek dit monument.  
Waarvoor staan de bloembladeren? 
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
__________________________________
 
_________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvoor staan de bloembladeren?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 



 

25. Volg de Nudestraat en ga 
bij dit kunstwerk naar 
links.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Nudestraat en ga 
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26. Zoek dit monument.  
Waarom denk je dat dit monument pas 
geplaatst is? reden kun je hiervoor verzinnen?
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
______________________________________________
 
_____________________________________________

  

         Waarom is het monument op deze plek geplaatst? 
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________

 

Op het monument is tekst geschreven in een bepaalde taal. E
Nederlandse  vertaling. Welke taal is dit?
 

___________________________________________________________________

Waarom denk je dat dit monument pas  55 jaar na het einde van de WO
reden kun je hiervoor verzinnen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Waarom is het monument op deze plek geplaatst?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Op het monument is tekst geschreven in een bepaalde taal. Eronder staat de 
vertaling. Welke taal is dit? 

___________________________________________________________________

 

 

  

  

27. Loop weer hier naar toe en sla links 
af                 naar het centrum. 
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na het einde van de WOII 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________ 

______________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________ 

ronder staat de 

___________________________________________________________________ 

Loop weer hier naar toe en sla links 
af                 naar het centrum.  



 

 

 

28. Zoek op de markt dit gebouw

    Wat is hier weggehaald?
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________

 

           Waarom denk je dat juist dit hier is weggehaald? 
 

___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________
 
_____________________________________________

 

 

Zoek op de markt dit gebouw 

Wat is hier weggehaald? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________

Waarom denk je dat juist dit hier is weggehaald?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________ 



 

In 1940 is een groot deel van het oude centrum van Wageningen verwoest. Dit was 
echter niet het werk van de Duitse bezetter, maar van de Nederlandse artillerie zelf! 
De Nederlanders hebben in deze tijd de Duitsers vanaf de Grebbeberg beschoten en 
daardoor is een groot deel van het centrum 
werd het centrum weer  herbouwd, maar in 1945 werd de kerk weer flink beschadigd, 
ditmaal wel door de Duitse bezetter. Deze keer werd de kerk pas na de oorlog 
gerestaureerd.  

29. Zoek deze afbeelding.  
Hoe wordt de kerk genoemd? 

___________________________________________________________________

 

       In welke stijl zijn de omliggende huizen gebouwd?

 
___________________________________________________________________

 

In 1940 is een groot deel van het oude centrum van Wageningen verwoest. Dit was 
echter niet het werk van de Duitse bezetter, maar van de Nederlandse artillerie zelf! 
De Nederlanders hebben in deze tijd de Duitsers vanaf de Grebbeberg beschoten en 

is een groot deel van het centrum verwoest. In het begin van de oorlog 
weer  herbouwd, maar in 1945 werd de kerk weer flink beschadigd, 

wel door de Duitse bezetter. Deze keer werd de kerk pas na de oorlog 

 
Hoe wordt de kerk genoemd?  

___________________________________________________________________

In welke stijl zijn de omliggende huizen gebouwd? 

___________________________________________________________________

19 

In 1940 is een groot deel van het oude centrum van Wageningen verwoest. Dit was 
echter niet het werk van de Duitse bezetter, maar van de Nederlandse artillerie zelf! 
De Nederlanders hebben in deze tijd de Duitsers vanaf de Grebbeberg beschoten en 

verwoest. In het begin van de oorlog 
weer  herbouwd, maar in 1945 werd de kerk weer flink beschadigd, 

wel door de Duitse bezetter. Deze keer werd de kerk pas na de oorlog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

30. Maak de route via de Hoogstraat af. Je loop door een winkelstraat, en uiteindelijk 
kom je hier aan:   

 

 

Je hebt het einde van de route bereikt!

Maak de route via de Hoogstraat af. Je loop door een winkelstraat, en uiteindelijk 
 

 

Je hebt het einde van de route bereikt! 
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Maak de route via de Hoogstraat af. Je loop door een winkelstraat, en uiteindelijk 
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                         Antwoorden  

 

 

1. Zoek het gebouw op deze foto. Vraag een “Wageninger” waarom dit 
gebouw zo bekend is. 

Op 5 mei 1945 werd Hotel de Wereld door generaal Charles Foulkes uitgekozen voor 
de onderhandelingen met de kolonel-generaal Johannes Blaskowitz. Deze 
onderhandelingen gingen over de overgave van de Duitse bezetter in Nederland.  

 

1. Hoe wordt het monument ook wel in de volksmond genoemd? 

In de volksmond wordt dit monument ook wel “Blote Jan” of “Blote Gerrit” genoemd.  

 

2. Wat is de overeenkomst met het olympische vuur?  

Bij het beeld worden op 4 mei de doden herdacht. Om 12 uur ’s nachts wordt het 
Bevrijdingsvuur door de burgemeester aangestoken, om de overgang naar 
Bevrijdingsdag te markeren. In heel Nederland zijn er Lopersgroepen die dit vuur 
ontvangen en het zo in het hele land verspreiden.  

Het olympisch vuur brandt vanaf het begin tot het einde van de olympische spelen. 
Dit is dus erg lang. Bij het stadion wordt een hoge toren gebouwd, waar het vuur dan 
wordt aangestoken. Het vuur van deze toren brandt ook in een hoge toren. Het vuur 
van de olympische spelen komt uit de plaats Olympia in Griekenland.  Er zijn 
verschillende Lopersgroepen, die in estafette de fakkel via een groot aantal landen 
naar het stadion van de olympische spelen brengen.  

 

3. Waarom denk je dat het vuur eeuwig brandt? 

Het vuur brandt eeuwig om te herdenken dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. 
 

4. Wat is er in dit gebouw gebeurt en welke onduidelijkheden zijn er? 
Vraag een “Wageninger” ( het is niet mogelijk om voor het antwoord 
naar binnen te gaan!)  

Veel mensen denken dat de Bevrijding in Hotel de Wereld getekend is. Dit is echter 
niet zo. In Hotel de Wereld hebben alleen de onderhandelingen plaatsgevonden. In 
het Auditorium heeft mogelijk de echte ondertekening plaatsgevonden.  
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5. Wie was deze man?  

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.  

 

6. Wat heeft hij met Wageningen te maken? 

Prins Bernhard was bij de onderhandelingen in Hotel de Wereld aanwezig. Ook heeft 
hij het Nationaal Bevrijdingsmonument op 13 September 1951 onthuld. Bij dit 
monument vindt ook het Bevrijdingsdefilé plaats. Dit werd tot 2004 door Prins 
Bernhard afgenomen.  

 

7. Zoek deze ruïne en maak een groepsfoto van jullie als echte 
oorlogshelden.  

Eigen groepsfoto 

 

8. Wat is dit voor gebouw en wat is hier binnen te zien? 
 

Dit is een museum, waar de tentoonstelling “De Vrede van Wageningen 1945” 
tentoongesteld wordt. Er zijn onder anderen de pen, waarmee de overeenkomst 
werd getekend en de akte zelf te zien. Ook zijn er originele film- en geluidsopnamen, 
waardoor alle gebeurtenissen in Wageningen in 1945 weer tot leven kokmen.  

 

9. Noem twee bekende verzetsstrijders. ( niet de twee op de plaquettes) 
 

1) Hannie Schaft  
2) Erik Hazelhoff Roelfzema  

 

 
10. Schrijf bij deze boom een gedichtje van ca. vijf regels over wat 

vrijheid voor jullie betekent. (Het hoeft niet te rijmen) 

Eigen antwoord.  

 
11. Verzin een oorlogsstrijdkreet, die de verzetshelden uit Wageningen 

gebruikt zouden kunnen hebben. 

Eigen antwoord.  
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12. Hoe heet deze dijk? 

De Grebbedijk. 

 

13. Zou deze dijk op een bepaalde manier in de oorlog gebruikt kunnen 
zijn? Geef een korte uitleg over hoe jij denkt dat het gegaan zou 
kunnen zijn.  

Eigen antwoord.  
 

14. Waarom denk je dat dit monument er na al die jaren nog steeds zo 
verzorgd bij staat? 

Eigen antwoord. 

 

15.  Waarom is er juist een gedenksteen van deze man? Wat maakt deze 
man zo bijzonder?  

Op deze locatie is de enige geallieerde soldaat tijdens de Bevrijding gestorven. Hij 
stierf op 17 April 1945 vanwege een landmijn. 

 
16. Waarvoor staan de bloembladeren?  

Elf bloembladeren zijn dicht en de twaalfde is open. Het open einde laat zien dat er 
iets is aangetast, wat ooit volmaakt was. De elf bladeren staan voor de elf 
Wageningse militairen die in Nederlands-Indië zijn omgekomen.  

 

17. Waarom denk je dat dit monument pas zo laat na het einde van de 
WOII   geplaatst is? (55 jaar erna) Welke reden kun je hiervoor 
verzinnen? 

Eigen antwoord.  

  

18.   Waarom is het monument op deze plek geplaatst?  
 
Het monument is hier geplaatst, omdat er tegenover voor 10 mei 1940 een 
Synagoge stond.  

 

19. Op het monument is tekst geschreven in een bepaalde taal. Eronder 
staat de Nederlandse  vertaling. Welke taal is dit? 

Hebreeuws.  
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20.     Wat is hier weggehaald? 

De bevolkingsregisters zijn uit het stadshuis weggehaald.  

 

21.  Waarom denk je dat juist dit hier is weggehaald?  

In de bevolkingsregisters konden de Nazi’s gemakkelijk zien wie er Joods was en wie 
niet. Toen dit eenmaal gestolen was, kregen de Joden meer tijd om een vervalst 
paspoort te laten maken of om te vluchten. Het duurde zonder bevolkingsregister 
langer, voordat de Nazi’s wisten wie Joods was.  

 

22. Hoe wordt de kerk genoemd?  

De Johannes de Doper kerk of de Grote Kerk.  

 

23. In welke stijl zijn de omliggende huizen gebouwd? 

In de bouwstijl van de Delftse School.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


