
actie en trekkracht in ons vitaLe dorp
onderdendaM Zoo!

onderdendam, actie en trekkracht in ons vitaal dorp 
is tot stand gekomen door de inwoners van onderdendam, 

de werkgroep Zoo!, enno Zuidema stedebouw, Groninger dorpen en daad architecten. 

Meer info: kees Willemen secr.Zoo! onderdendam, e-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl
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LEVENDE MONUMENTEN IN EEN LEEFBARE REGIO
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foto’s achterzijde: Marianne Berkhoff fotografie en cBs de haven. 
foto’s voorzijde: daad architecten, www.onderderdendam.com en Marianne Berkhoff fotografie


