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Onze sociaal wijkbeheerder  
staat voor de deur

Aanschuiven bij Wijkpost Biddinghuizen

De Werf viert 
20-jarig bestaan

De medewerkers en directie 
van OFW wensen u fantastische 
feestdagen en een gezond 2017!
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2 EEN ANDERE PRESENTATIE 
         VAN CIJFERS 
MAAKT JE NIET RIJKER

Oost Flevoland 
Woondiensten
Postbus 89, 8250 AB  Dronten
De Noord 47, Dronten
woondiensten@ofw.nl  |  www.ofw.nl 
 T 0321 - 38 55 00  |  F 0321 - 31 77 33

Openingstijden
Ma t/ m vrij 08.00 - 13.00 uur
Ma t/ m vrij 13.00 - 17.00 uur op afspraak

Feenstra verwarming 
(cv-reparaties) T 088 – 84 55 000

Jalinen Rioleringswerkzaam heden 
(rioolverstoppingen) T 0321 - 31 37 23

CITO Glasservice (glasschade) 
T 0800 - 0909000 (gratis) 

Alarmnummer
Uitsluitend voor onderhouds meldingen 
die niet kunnen wachten tot de 
eerst volgende werkdag van OFW  
T 0320 – 25 71 57

Wijkkantoor Biddinghuizen
De Baan 33 | Spreekuur: 
woensdag 13.00-14.00 uur

Wijkkantoor Swifterbant
De Heraldiek 2 | Spreekuur: 
dinsdag 13.00-14.00 uur

2016 is het jaar van de invoering van de nieuwe 
Woningwet. Een wet die u als huurder misschien 
niet veel zegt, maar wel veel invloed heeft op de 
sociale huursector. Een belangrijke wijziging die 
voor verwarring kan zorgen, gaat over hoe de 
waarde van woningen wordt berekend. U denkt 
misschien: “Daar heb ik niets mee te maken.” 
Maar het raakt u wel.

Woningen worden nu gewaardeerd op basis van 
marktwaarde in verhuurde staat. Het was op basis 
van historische kostprijs. Het verschil is gemid-
deld € 36.000 meer per woning. Voor alle OFW-
woningen is dit € 158 miljoen meer. Wordt OFW 
hier rijker door? Nee. Lijkt OFW hierdoor rijker? Ja. 
Waarom vindt OFW het zorgelijk dat woningcorpo-
raties door deze manier van boekhouden als rijk 
neer worden gezet? 

• Er zijn straks landelijke verkiezingen. De politiek 
heeft altijd veel ambitie en is op zoek naar geld. 
Nu al is in verkiezingsprogramma’s te lezen dat 
een aantal politieke partijen de Verhuurders-
heffing bij woningcorporaties willen verhogen. 
Dit gaat ten koste van de betaalbaarheid van 
woningen (huurverhoging) en van de investe-
ringen (nieuwbouw en woningverbetering). Voor 
u als huurder niet prettig. Door een beeld neer 
te zetten dat woningcorporaties rijk zijn, kan 

de  politiek hier makke-
lijker geld weghalen. En 
weg gehaald geld kunnen 
we niet investeren in goed 
onderhoud. 

• Doordat woningcorpora-
ties rijker lijken en men denkt dat er winst wordt 
gemaakt, wordt gezegd dat er meer risico kan 
worden genomen om te investeren. Vreemd 
want de Woningwet is juist bedoeld dat woning-
corporaties minder risico nemen. 

Als OFW proberen we met een nuchtere blik naar 
de cijfers te kijken en ons door een andere manier 
van boekhouden niet rijk te rekenen. De markt-
waarde van een woning is alleen beschikbaar als 
we die verkopen. Zolang de woningen verhuurd 
worden, blijft het theoretisch geld waar OFW niet 
aan kan komen. Het zit tenslotte in de stenen. 

Truus Sweringa
directeur bestuurder



IN DE GREENTE ZUID
 

vorderen de 
werkzaamheden gestaag

ONDERTUSSEN KLUSWIJZER
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De badkamer is een ruimte die dagelijks gebruikt wordt. We wassen ons, poetsen onze 
tanden en zorgen dat ons haar weer perfect zit. Doordat deze ruimte vaak intensief 
wordt gebruikt, kan het al snel flink vies worden. Maak daarom de badkamer regel-
matig schoon. Houd het reinigen dagelijks goed bij, zodat de schoonmaakklus minder 
groot wordt.

Droog meer dan uzelf af na het douchen
Maak uw badkamer na het douchen goed droog met een handdoek. Doe dit bij een 
douchecabine met een wisser en een handdoek. Vergeet niet de kitrandjes af te 
drogen. Zo voorkomt u schimmel- en kalkvorming.

Toch kalkvorming?
De beste manier om bijvoorbeeld een verkalkte douchekop te reinigen is door deze 
een nacht in een schaal met schoonmaakazijn te dompelen. De volgende dag kunt 
u de kalk er met een borstel afschrobben. Bij kalkaanslag op de kraan helpt het om 
een handdoek in schoonmaakazijn te drenken en deze een paar uur om de kraan te 
wikkelen. 

Een schone vloer
Voor het dweilen van de vloertegels is het goed om eerst te stofzuigen. Maak daarna 
de vloer schoon met water met schoonmaakzijn. Spoel de vloer vervolgens na met een 
ruime hoeveelheid schoon water. Neem daarna de vloer af met een droge doek om 
achterblijvend vuil te verwijderen. 

Laat vuile lucht ontsnappen
Minstens even belangrijk is dat de warme, vochtige lucht uit uw badkamer kan 
ontsnappen. Na het douchen een raam openzetten en dat later weer dichtdoen is niet 
voldoende. Het is belangrijk om uw badkamer continue te ventileren door middel van 
mechanische ventilatie. Of door een roostertje in de muur of een schuifje in het kozijn 
open te houden zodat er een constante aan- en afvoer van lucht ontstaat.

BLINKENDE KRANEN ENZO
Een schone badkamer is niet alleen erg fris, maar 

ook beter voor uw gezondheid. We geven tips om uw 

badkamer schoon te houden. 

Kijk op onze website voor 
het geplande onderhoud van 
2017. Bij het tabje ‘ik huur 
een woning’ vindt u onder het 
kopje onderhoud de link naar 
het volledige overzicht.



OFW Vizier  |  december  2016

4

                             

BEWONERS DE WERF VIEREN 20-JARIG JUBILEUM

Het was op 27 september feest in de binnentuin van 
seniorencomplex De Werf in Dronten. Het gebouw bestond 
twintig jaar. In 1996 bouwde (toen nog) woningbouwvereniging 
‘Oost-Flevoland’ hier 37 seniorenwoningen. De bewoners vieren 
elke vijf jaar het bestaan van het complex.

Binnentuin als ontmoetingsplek
“In september 1996 betrokken de 
eerste bewoners De Werf. Veel 
polderpioniers kwamen er wonen”, 
gaf directeur bestuurder Truus 
Sweringa in haar toespraak aan. De 
bewoners die er al vanaf het begin 
wonen, weten dat nog. “Bijzonder was 
én is de binnentuin. De verwachting 
was dat de toekomstige bewoners 

de binnentuin zouden gebruiken als 
ontmoetingspunt. En dat is gebeurd.” 
De Lief&Leed-club van nu organiseert 
er jaarlijks verschillende activiteiten, 
zoals bingo’s en de kerstmiddag. 
Sweringa: “Wij zijn erg blij als buren 
goed met elkaar overweg kunnen en 
gezamenlijk activiteiten ondernemen. 
Maar ook voor elkaar klaar staan in 
misschien moeilijkere tijden.” 

Van kleuterschool naar 
seniorencomplex
Veel bewoners weten nog dat hier 
kleuterschool De Werf stond. Een 
bewoonster: “Op de plek waar ik nu 
zit, gaf mijn dochter les.” Toen dat 
schooltje samen werd gevoegd met 
de basisschool, werden de leslokalen 
gesloopt en kwam het seniorencom-
plex De Werf er voor in de plaats.
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BEWONERS DE WERF VIEREN 20-JARIG JUBILEUM

95, maar nog lang niet oud  
Als oudste bewoner (95) kreeg 
mevrouw Berendina (Dina) de Vogel 
het eerste stukje jubileumtaart over-
handigd. Een bijzonder moment, al 
voelt de actieve senior zich niet oud: 
“Ik kan nog vrij goed lopen en voel 
me gezond.” Twintig jaar geleden was 
mevrouw De Vogel met haar man 
Hendrik na een arbeidzaam en sociaal 
leven een van de eerste bewoners. 
“Toen hij het aan de rug kreeg, zijn 
we van de Groenlandstraat naar De 
Werf verhuisd. Mooi gelijkvloers met 
twee slaapkamers en fijn uitzicht.” 
Sinds zijn overlijden in 2002 woont 
ze alleen, maar ze geniet van haar 
familie, vriendschappen en De Werf. 
“Ik klaverjas twee keer per week, doe 
mee aan de bingo en ga naar de eten-
tjes in de binnentuin. De gezelligheid 
houd ik van; ik praat met iedereen. 
Voor mijn verjaardag heb ik nog op 
bonbons getrakteerd.” 



Hiernaast is een voorbeeld van hoe onze website voor 
woningzoekenden eruit komt te zien. We zijn nog volop 
bezig met het ontwikkelen van deze website. Daarom 
kan de daadwerkelijke website afwijken van het hier 
getoonde beeld.

 

Misschien heeft u hem al in de buurt gezien. Lang postuur, 
vriendelijk gezicht en herkenbaar aan het OFW-logo op zijn 
sweater en jas. Kris Koops (29) oefent voor een periode van 
een half jaar de functie van sociaal wijkbeheerder uit. De 
oud-student Sociaal Juridische Dienstverlening vertelt: ‘Het 
komt voor dat een huurder de tuin of woning niet goed 
onderhoudt. Denk dan aan een sterk verwilderde tuin, 

Sinds half september heeft OFW 
een nieuwe medewerker. Sociaal 
wijkbeheerder Kris Koops probeert 
zoveel mogelijk in de dorpen en 
straten zichtbaar te zijn én 
bewoners te helpen.
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     ONZE SOCIAAL 
WIJKBEHEERDER 
              BELT AAN

afval of oude wasmachine die buiten staat. Zo willen wij het 
niet zien: het staat rommelig, maar kan ook schadelijk of 
onveilig zijn. Mijn rol is het om met die bewoners over dat 
soort zaken te praten: waarom ligt die tuin er eigenlijk zo 
bij?’’

Visitekaartje voor de huurder
Met de vinger wijzen werkt volgens Kris niet: ‘’Bij elk adres 
ga ik open en vertrouwelijk het gesprek aan. Mensen 
snappen mij, maar hebben ook argumenten: geen geld, 
geen tijd of slechte gezondheid. Vaak is een tuin een soort 
visitekaartje voor de gesteldheid van een huurder. Ik kijk 
vooral naar een oplossing. Hoe kunnen we als OFW en 
bewoner samen zorgen dat het weer goed komt.’’ Soms 
verwijst de sociaal wijkbeheerder door naar zorgpartners, 
zoals de gemeente of schuldhulpverlening. Maar ook 
probeert hij mensen aan elkaar te koppelen, zoals liefheb-
bers die best willen helpen tuinieren.

Ogen en oren van OFW
Deze functie vult het werk van de 
woonconsulenten aan. ‘’Ik ben 
vooral in de straat de ogen en oren 
van OFW. Daarom ben ik zoveel 
mogelijk in de dorpen te vinden en 
spreek met buurtbewoners. OFW 
weet zo beter wat er speelt, we 
betrekken de bewoners en tegelijk 
verhelpen we een probleem.’’ Begin 
2017 wordt duidelijk of de proef 
vervolgd wordt.
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UW ENERGIEKOSTEN 
        EEN STANDJE LAGER
Door de twee zachte winters achter elkaar is er minder 
gestookt dan de jaren ervoor. Misschien krijgt u geld 
terug van uw energieleverancier. Het kan ook lonend 
zijn om uw energiecontract te veranderen. Dat hangt 
wel af van gezinssamenstelling, energieverbruik en 
leefomstandigheden. Kijk zelf op enkele websites wat 
overstappen u oplevert. 

VAN DE HUURDERS BELANGENVERENIGING
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Huurders Belangen Vereniging 
Postbus 193 
8250 AG Dronten
info@huurdersbelangen
vereniging.nl

 
Wilt u lid worden?  
Kijk dan op onze website:
www.huurdersbelangen
vereniging.nl
Of bel: 06 - 81 37 54 69

HET BESTUUR

Voorzitter 
Gerard Corjanus

Secretaresse  
vacant

Penningmeester 
Geeske Boer

Coördinator Biddinghuizen 
Claudia van Loveren
biddinghuizen@
huurdersbelangenvereniging.nl 

Coördinator Swifterbant
vacant 
swifterbant@
huurdersbelangenvereniging.nl 

Coördinator Dronten  
Netty Wobben
dronten@
huurdersbelangenvereniging.nl

Dit artikel is geschreven door 
de Huurders Belangen Vereniging. 
De redactie van Vizier en OFW 
dragen geen verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van het 
geschrevene.  
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Gebruik ik te veel gas en elektra?
Van juli 2012 tot juli 2013 was het 11% 
kouder dan gemiddeld (volgens weerstation 
De Bilt). Van juli 2013 tot juli 2014 was het 
juist 15% minder koud dan gemiddeld. Een 
groot verschil dus. Op de website www.
verbeter uwhuis.nl kunt u uw verbruik verge-
lijken en kijken welke maatregelen helpen.

Klopt uw eindafrekening (niet)?
Als u de meterstanden doorgeeft aan uw 
energieleverancier, noteer deze cijfers en 
de opnamedatum. Zo kunt u op de eindaf-
rekening zien of de gegevens kloppen. Het 
kan lonen om de eindafrekening goed na te 
lopen. Vergelijk het eventueel met de buren. 
Klopt het overzicht niet, dan kunt u een 
klacht - het liefst schriftelijk - indienen bij uw 
energieleverancier. Consuwijzer heeft daar 
een handig stappenplan voor: www.consu-
wijzer.nl/energie/energierekening/jaarafre-
kening/niet-eens-met-jaarafrekening.

Loont het om te wisselen van energie-
leverancier?
Jazeker. Consumenten die overstappen 
kunnen soms veel geld besparen. Uit onder-

zoek is gebleken dat veel consumenten dit 
vanwege de onduidelijke informatie niet doen. 
Consuwijzer heeft een overstapcoach om het 
mensen makkelijker te maken om energiele-
veranciers te vergelijken. U vindt hem op www.
energieleveranciers.nl/energie-vergelijken.

Is het slim om het energietarief vast 
te zetten?
Helaas kunnen we niet in een glazen bol 
kijken om te zien hoe de energieprijzen zich 
ontwikkelen. In 2015 zijn de energieprijzen 
iets lager dan in 2013. Consumenten die 
eerder hun tarieven hadden vastgezet, zijn 
daarmee in het nadeel.

Is mijn huis energiezuinig?
Dit hangt af ervan af welk energielabel 
uw woning heeft, dit kunt u zien op www.
ep-online.nl. Hier voert u uw postcode en 
huisnummer in, klik op Energielabelcheck 
en u krijgt gelijk te zien welk energielabel uw 
woning heeft (U kunt uw energielabel ook 
inzien op ‘MijnOFW’).

De HBV wenst u een goed, gezond en ener-
giezuinig 2017 toe.
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                             2017: 
          JAARPLANNEN

WAAR BESTEDEN WE ONS GELD AAN?
Waar elke euro vandaan komt Waar elke euro heen gaat

Huren > 88 cent

Vergoedingen > 3 cent

Overig > 1 cent

Verkoop > 8 cent

Organisatie > 15 cent

Servicecontracten > 3 cent

Onderhoud > 11 cent

Rentelasten > 28 cent

Heffingen +

belastingen > 11 cent

Investeringen > 21 cent

Financieringen > 11 cent*

* verschil aflossingen en nieuwe leningen



Alle doelgroepen onder dak

• +- 9 jongerenappartementen in voormalig kantoorpand de Morinel
• Rechtstreekse verhuur 250 studentenwoningen Aeres Hogeschool
• Huisvesting statushouders
• Evaluatie effecten passend toewijzen van sociale huurwoningen

Goed wonen

• Afronding modernisering 95 woningen Greente-Zuid
• Start modernisering 48 woningen Spelwijk
• Vergroten veiligheid installaties meterkasten (complexen bouwjaren 1960-1995)
• Vergroten kwaliteit gasleidingen (woningen t/m bouwjaar 1995)
• Vervanging open verbrandingstoestellen
• Nieuwe website 
• Meten klantwaardering betrekken nieuwe woning

Energiesprong

• 37 minder woningen met E/F/G energielabel
• 30% minder gasverbruik per woning (tov 2008)
• Energie-index van 1,25
• Plaatsing van 200 zonnepanelen

Duurzame Organisatie

• Minimaal 10 stageplaatsen
• Drie leerwerkplaatsen
• Nieuw ondernemingsplan

Kansrijke woonomgeving

• Aan de slag met uitkomsten 
 leefbaarheidsonderzoek 2016
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Ons volledige 
jaarplan leest u 
op www.ofw.nl
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Aanschuiven in Het Koetshuis in Biddinghuizen 

OP DE WIJKPOST IS 
ALLES BESPREEKBAAR
’t Is woensdagmiddag, 13.00 tot 14.00 uur. Zoals elke week schuift woonconsulent 
Miranda van Wijngaarden van OFW aan in Het Koetshuis in Biddinghuizen. Tijd voor 
het wekelijkse spreekuur voor alle inwoners.

Voor een vraag over een huurwo-
ning kunnen bezoekers terecht bij 
Miranda. Maar ook voor andere 
onderwerpen is er gelegenheid op 
het spreekuur. Want maar liefst vijf 
samenwerkende maatschappelijke 
organisaties zijn aanwezig. Bewo-
ners kunnen bij hun vragen stellen 
en ideeën over de buurt aangeven. 
De vijf partners zijn naast OFW: de 
wijkagent, gemeente Dronten, Maat-
schappelijke Dienstverlening Flevo-
land (MDF) en De Meerpaal Welzijn. 
Wat vinden ze van de samenwerking?

Woonconsulent Miranda van 
Wijngaarden van OFW
“Ik vind dat dit spreekuur goed werkt. 
Veel informatie is op internet te 
vinden, maar soms willen mensen 
persoonlijk contact. Het is een voor-
deel dat verschillende organisaties 
aanwezig zijn. We kunnen op deze 
manier snel handelen door bijvoor-
beeld bewoners direct in contact 
te brengen met de juiste persoon, 
gezamenlijk een plan van aanpak op 
te stellen of een probleem vanuit 
meerdere invalshoeken te bekijken. 

Bij een klacht over burenoverlast kan 
ik direct de wijkagent en MDF Buurt-
bemiddeling erbij vragen.”

Wijkagent Biddinghuizen Jaap 
Glastra
“We vragen elke bezoeker voor wie 
hij of zij komt. Veel inwoners zien 
mij natuurlijk veel in het dorp, dus 
spreken mij aan. Maar veel onder-
werpen hebben raakvlakken met de 
andere organisaties. Het grote voor-
deel is dat we vragen snel kunnen 
doorspelen. We weten nu dus zeker 
dat een klacht of opmerking snel 
opgepakt wordt.” 

Coördinator Wendy Rademakers 
van MDF Buurtbemiddeling 
“Wanneer je een probleem hebt 
met je buren, en praten niet helpt, 
lijkt het logisch om naar OFW of de 
wijkagent te stappen. De wijkagent en 
OFW verwijzen in deze gevallen vaak 
door naar MDF Buurtbemiddeling. 

Woonconsulent en wijkagent.
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Vizier is een uitgave van OFW.
niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen en/of op enigerlei wijze 
worden gereprodiceerd zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Fotografie  Leo van Bemmel Fotografie  
|  Fotostudio Wierd  |  
Oost Flevoland Woondiensten

Concept/redactie  Oost 
Flevoland Woondiensten  |  KWOOT bv

Ontwerp  Sabel Communicatie

DTP & Druk  Zalsman Zwolle bv

Like ons op Facebook: 
Oost Flevoland Woondiensten

Als onpartijdige en onafhankelijke 
bemiddelaar kunnen wij buren bege-
leiden naar een gezamenlijke oplos-
sing. Als iemand zich met zo’n klacht 
meldt tijdens het spreekuur, kunnen 
wij meteen aanschuiven.”

Wmo-gids Oskar Wong van de 
Gemeente Dronten
“De gemeente heeft meer taken 
gekregen rond volwassenen- en 
jeugdzorg en arbeidsdeelname. 
Daarom zitten wij ook bij dit 
spreekuur. Als mensen bijvoorbeeld 
een vraag hebben over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), kan ik hun vraag rondom 

zorg, vervoer, hulpmiddelen, werk of 
een uitkering direct beantwoorden, 
oppakken of bij de juiste persoon 
binnen de gemeente uitzetten. 
Door aanwezig te zijn op de wijkpost 
kunnen mensen makkelijk even 
binnenlopen en hun vraag stellen. 
Ook bevordert het de samenwer-
king tussen de partijen en weten we 
elkaar snel te vinden.”

Sociaal Werker Elma Everaers 
van De Meerpaal Welzijn
“Het fijne is dat je mensen echt even 
de tijd geeft om hun vraag te stellen. 
Het is dichtbij huis, laagdrempelig en 
persoonlijk. Dat wordt gewaardeerd. 

Als een probleem ligt op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, 
dan worden wij ingeschakeld. Denk 
aan vragen over vereenzaming of 
een verhuizing, inzet van een vrijwil-
liger, maar ook aan activering via 
cursussen of zorg.”

Wijkpost Biddinghuizen is 
elke woensdagmiddag van 
13.00 - 14.00 uur in Het Koetshuis 
aanwezig. 
Er is ook een wijkpost 
Swifterbant, elke dins dag middag 
van 13.00 - 14.00 uur in 
De Steiger.

Boven: Sociaal Werker De Meerpaal Welzijn

Rechts: Wmo gids en Coordinator MDF buurtbemiddeling



KORT NIEUWS
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We zijn overgestapt op een nieuw 
systeem voor het aanbieden van 
woningen. Voor woningzoekenden 
eenvoudiger en meer keuzevrij-
heid. Mocht u zich voorheen nog 
inschrijven voor acht opties, met het 
nieuwe systeem kunt u reageren op 
alle vrijkomende woningen. 

Natuurlijk moet u daarbij wel voldoen 
aan de voorwaarden die gelden voor 
die woningen. 

Bent u woningzoekende? Zorg dan 
dat u uw huishoudinkomen en 
e-mailadres invult. U heeft hierover 
ook  persoonlijk bericht gehad. 

Bekijk uw gegevens en uitgebreide 
informatie op ‘ik zoek een woning’ op 
www.ofw.nl. Wilt u zich inschrijven 
als woningzoekende? Dit kan heel 
eenvoudig in 6 stappen en 10 
minuten tijd.
Zorg wel dat u actuele inkomens-
gegevens bij de hand heeft.

NIEUW WONINGSYSTEEM: 
HEEFT U AL GEKEKEN?

MIJN BUUR IS DE BESTE!

Staat uw buurvrouw op een bijzondere manier voor 
u klaar? Is uw buurman uw steun en toeverlaat? Een 
luisterend oor, een praatje? Of juist op heel praktisch 
gebied door bijvoorbeeld boodschappen te doen, de 
tuin te onderhouden of het vuilnis buiten te zetten? 
We horen het graag, want misschien woont u wel 
naast de Beste Buur van Dronten. 

Verkiezing “Beste Buur van Dronten (2016)”
MDF Buurtbemiddeling, de gemeente Dronten en 
OFW organiseren dit jaar samen de Verkiezing “Beste 
Buur van Dronten (2016)”. Vindt u dat uw buren extra 
gewaardeerd mogen worden? Wij zetten ze graag in 
het “zonnetje”. En de Beste Buur maakt ook nog eens 
kans op een prijs: een diner voor twee bij restaurant 
Moellies in Dronten!

Wilt u uw buren nomineren voor de titel en de prijs? 
Stuur een e-mail met motivatie naar buurtbemidde-
ling@mdflevoland.nl. De deadline voor de inzendingen 
is 30 december 2016. Woensdag 1 februari 2017 
wordt de winnaar bekendgemaakt. Nico Verlaan rijkt 
dan de prijs uit in de raadzaal.

Kunt u niet zo goed met uw buren overweg en wilt 
u graag advies of hulp van MDF Buurtbemiddeling 
aanvragen? Belt u dan gerust met de coördinator, 
Wendy Rademakers: (0321) 31 95 22 of stuur een 
e-mail naar buurtbemiddeling@mdflevoland.nl. 

De winnaars van de Dronter Diamantjes 2015




