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25 March by Johannes Bernardus Schepers. Paperback.Als Hanzestad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse
handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum.Groningen Als Hanzestad de Johannes Bernard
Schepers. Notre prix: $ Indisponible. Ajouter a mes envies. Book.Huurwoningen Groningen vindt u bij Makelaar
Groningen verhuren Wonen steden van Nederland, vroeger behoorde Groningen tot de Hanzesteden. enmakelaar
Groningen vindt u ook huizen in omliggende plaatsen als Assen.
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