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Concept-Notulen Provinciale Ledenvergadering (PLV) 12 december 2020 
Locatie:  online via Zoom 

PLV:   19:30 – 21:07 uur 

 
Niek opent om 19:30 de vergadering 

 

Mededelingen 

Conny Kooyman laat weten dat ze blij is erbij te kunnen zijn deze PLV. 

 

Notulen vorige PLV 

Jos Kloppenborg merkt één verkeerd getal op (70 ipv 7 meter diepe damwanden), de vergadering 

accepteert de notulen met deze wijziging. 

 

Gesprek met Corinne 

Karin interviewt Corinne. Corinne vertelt over haar politieke ervaring, over haar 

kamerlidmaatschap, over vrede en oorlog, over kansenongelijkheid. 

Karin vraagt hoe de campagne er nu uit gaat zien. Corinne verwacht dat het een korte en heftige 

campagne zal worden, en dat klimaatverandering een belangrijk thema wordt. Veel zal online 

gebeuren, bijvoorbeeld in WhatsApp-groepen. 

Karin vraagt wat Corinnes rol wordt als nummer 2 en onderhandelaar. GroenLinks wil graag 

regeren, en serieuze klimaatpolitiek voeren. Er is onderzoek gedaan naar regerende groene partijen 

in andere landen. Regeren betekent ook compromissen sluiten, en GroenLinks heeft hier al ervaring 

mee in veel steden en provincies. 

Beatrijs Erends vraagt over wachttijden in de GGZ. Corinne ziet het al lange tijd niet goed gaan. Dit 

komt door marktwerking die sommige patiënten als onrendabel beschouwt. 

Mauk van Heemstra vraagt over integrale gezondheid, tegen verkokering van welzijn, zorg en 

onderwijs. Corinne erkent dat veel problemen niet alleen medisch zijn, en mist 

wijkverpleegkundigen. 

Eric Harmsen vraagt of GL kan samenwerken met klimaatcrisisontkenners. Corinne ziet dit niet 

gebeuren, er is te veel afstand naar de FvD of PVV om mee samen te kunnen werken. 

Astrid Janssen vraagt over de migratiepolitiek van de VVD. Corinne vindt de samenwerking binnen 

het progressief blok bemoedigend. Op dit moment zijn AZC’s overvol, maar hier valt over samen te 

werken. 

Karin bedankt Corinne voor het gesprek. 

 

Jaarplan 2021 

Niek loopt de prioriteiten door. Nadruk over de rol van de provincie bij het beleid over 

combinatiefracties. Het bestuur heeft een motie gesteund voor betere afspiegeling. Wil de 

netwerkfunctie van GL versterken. Er zijn geen vragen over het jaarplan. 

 

Begroting 2021 

Jos vertelt dat veel activiteiten niet door konden gaan en ook in begin 2021 niet door kunnen gaan. 

De landelijke bijdrage gaat fors omhoog in 2021. De Regiodag is een grote uitgave, deze ging in 

2020 niet door. Conny wil graag meedoen aan de genoemde werkgroep inclusie. Jos stelt voor de 

begroting meteen aan te nemen, maar Rogier opent de stemming hierover na de vergadering. 

Kascommissie 

Niek vertelt dat er al één lid is voor de kascommisie, en vraagt wie nog meer erin wil. Eric Harmsen 

heeft dit van tevoren aangegeven en bevestigt het in de PLV. 

Voortgangscommissie 

Niek meldt dat de commissie volledig bemensd is met Patricia Wijngaard, Jos Kloppenburg, Marise 

Bezema (voorzitter) en Linda van Dort. en begin volgend jaar van start gaat. 
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Vacature penningmeester 

Per maart volgend jaar hebben we echt een nieuwe penningmeester nodig, Jos gaat niet langer door. 

Een mogelijke kandidaat is afgevallen. Vraag rond in je netwerken. 

 

Nieuws uit de fractie 

Karin vertelt dat er hard is gewerkt en veel is bereikt, dit kan men lezen in de nieuwsbrief. Huib 

presenteert over hoe Utrecht kan groeien om de woningnood op te lossen, met de Omgevingsvisie 

en andere plannen. Veel nadruk op OV, recreatie, natuur, woningbouw, minder ruimte voor 

bedrijfsuitbreiding. Klimaatadaptatie krijgt aandacht. Veel woningbouw in een U rondom Utrecht 

en bij stations. 

Eric vraagt over woningbouw in Rijnenburg. Marijke antwoordt dat de provincie er windmolens wil 

bouwen, en dat de stad genoeg locaties heeft binnenin de stad. 

Rogier vraagt over het OV tijdens de pandemie. David antwoordt dat er 50% minder reizigers zijn, 

het Rijk compenseert dit grotendeels. De OV-concessie wordt waarschijnlijk een jaar uitgesteld. Er 

wordt 8% gesneden in het OV-aanbod, vooral op frequente lijnen. Ferdinand vindt OV 

aanbodgedreven, David maakt zich hard voor beter OV buiten de stedelijke gebieden. GL maakt 

zich ook hard voor toegankelijk OV. 

Jeroen vertelt over zon op het dak en wat nog meer nodig is voor de energietransitie. 

Eric vraagt over geplande woningbouw in Vianen, Huib vertelt dat gemeenten locaties kunnen 

voorstellen, maar wel zo veel mogelijk binnen de steden. 

Wim vraagt over de plaatsing van statushouders in kleine gemeenten, waar gebrek is aan sociale 

woningbouw en weinig ruimte voor uitbreiding binnen de kern. Marijke vertelt over een huidig 

woningbouwproject in Montfoort, waar de provincie bij kan helpen. Kleine kernen kunnen al 50 

woningen bijbouwen voor de vitaliteit. In het coalitieakkoord staat dat 50% van woningbouw in 

lage en middenhuur moet. Huib benadrukt de ruimte die gemeenten zelf hebben. 

 

Stemming 

Rogier vertelt dat er problemen waren met de bezorging van e-mails met de vergaderlink, de 

stemming over de begroting wordt nu geopend. 

 

Rondvraag 

Erik van Doorn vertelt over een lopende rechtszaak in Vijfheerenlanden, dit wordt opgepakt. 

 

Niek sluit de vergadering 

 

 



pagina 3 van 8 

Volledige chat: 

 

From Me to Everyone: 07:23 PM 

Hallo allemaal! Ik ben blij steeds meer mensen hier te zien. Niek, de interim-voorzitter, leidt 

vandaag de show, en ik houd de chat in de gaten. 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:23 PM 

Top! 

From Me to Everyone: 07:24 PM 

Heb je een inhoudelijke vraag, steek dan digitaal je hand op (open de lijst met deelnemers en 

onderaan is een knop hiervoor). Heb je een technisch probleem of een grappige opmerking, zet hem 

in de chat. 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:25 PM 

ik hoor niets. 

From Me to Everyone: 07:26 PM 

Omdat niemand nu praat. 

From Niek van Staaden to Everyone: 07:26 PM 

Klopt, we gaan over 5 minuten beginnen :) 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:26 PM 

iedereen is mute 

From Me to Everyone: 07:26 PM 

Standaard staan alle microfoons uit, Niek kan mensen spreekrecht geven (zodat het geen kakofonie 

wordt). Wil je iets zeggen, steek dan digitaal je hand op. 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:27 PM 

ik was vanavond verhinderd. Maar ben wegens de lockdown er nu wel bij. 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:27 PM 

Hai Wim! 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:27 PM 

Ik ben sinds gisteren met pensioen, helaas. Ik vind dat niet leuk. 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:28 PM 

Ik vind het leuk om al die bekende namen en gezichten te zien. 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 07:28 PM 

Hoi allemaal 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:28 PM 

Karin, nieuwe bril? 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:28 PM 

Pieter Kroon met de Vinkeveense plassen. Grappig. 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 07:28 PM 

Neu, een van de…. 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:29 PM 

Heeee Jeroen, hoe is ie? 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:29 PM 

kan iemand even geluid maken? 

From Piet Nieuwendijk to Everyone: 07:29 PM 

ik vind het leuk jou weer te zien Paulien 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 07:29 PM 

wel jammer dat we onszelf niet kunnen unmuten 

From Eric Harmsen to Everyone: 07:29 PM 

goedenavond allen 

From Astrid Janssen to Everyone: 07:29 PM 

hoi allemaal! wel lekker rustig zo :) 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 07:30 PM 

Ja Astrid, wat anders dan een fractie he? 
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From Conny Kooyman to Everyone: 07:30 PM 

Ik hoor niets. nu wel. 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:30 PM 

leuk Suzanne! 

From Me to Everyone: 07:30 PM 

Suzanne wint de hoedenwedstrijd als dit Prinsjesdag zou zijn. 

From Suzanne to Everyone: 07:31 PM 

Samen met Jeroen dan ;) 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:32 PM 

normaal is hand een picto onder aan. 

ik ben er dit keer bij vanwege Lockdown. Andere activiteit ging niet door. 

From Jeroen Bart to Everyone: 07:32 PM 

Haha nee die van Suzanne is net iets fancier, die wint! 

Als andere mensen nog foute kersttruien hebben of mooie kerstmutsen dan is dit het moment! 

From Jos Kloppenborg to Everyone: 07:35 PM 

70 meter 

From Pieter Kroon to Everyone: 07:36 PM 

Ik zit inmiddels ook in team kersttrui :-) 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:42 PM 

Is ook De Ronde Venen 

Golfoorlog. 

From Bjorn van de Sand to Everyone: 07:44 PM 

Hear! Hear! :) 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:49 PM 

Daarom ook steeds meer virussen. Door het klimaat dat achteruit gaat. 

Overbevolking. 

From Me to Everyone: 07:50 PM 

Ik zit in zo'n WhatsApp-groep, en ook daar leeft het nog niet echt. Maar dat komt wel. 

From Beatrijs Erends to Everyone: 07:50 PM 

4 jaar geleden hadden we er voor de Kerst inderdaad al meerdere HAH-acties op zitten. Lijkt een 

eeuwigheid geleden … 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:51 PM 

hoesten mag nu. online 

From Beatrijs Erends to Everyone: 07:52 PM 

Hoe gaat het met de wachttijden in de (specialistische) GGZ, mede in relatie tot corona? 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 07:53 PM 

En veel aandacht voor het onderwijs in de formatie! 

From Mauk van Heemstra to Everyone: 07:53 PM 

Mijn vraag over zorg is: in hoeverre omarmen wij Positieve Gezondheid, of liever nog: de mens in 

elk opzichte integraal/holsitisch bedienen, dus weg van de verkokering tussen welzijn, zorg, 

onderwijs en meer. Daarvoor word je preventief en krijg je gezondere en kansrijkere mensen tegen 

lagere kosten 

From Conny Kooyman to Everyone: 07:53 PM 

Ook zorg en toegankelijkheid gehandicapten. 

From Jos Kloppenborg to Everyone: 07:54 PM 

Vergeet ook 'natuur' als specifiek thema niet, afgelopen jaar door veel mensen sterker ontdekt 

From Julia Williams-Jacobse to Everyone: 07:56 PM 

fijn om zo'n weloverwogen verhaal te horen! 

From Me to Everyone: 07:58 PM 

Vraag: is het makkelijker onderhandelen met populistische partijen, omdat ze nauwelijks 

standpunten hebben? 

From Eric Harmsen to Everyone: 07:59 PM 
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je wil toch niet samenwerken met partijen, die de klimaatcrisis ontkennen? 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:01 PM 

Toegankelijkheid voor gehandicapten nog. 

Dat is lang geleden. 25 jjra geleden. 

wasssen, etc. 

From Astrid Janssen to Everyone: 08:01 PM 

Hoe gaan we als GroenLinks om met de afbraak van de rechtstaat door de VVD (in hun drang om 

oa migratie terug te dringen)? 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:03 PM 

Ook graag toegankelijkheid voor gehandicapten aan Corine door geven. 

VUE en Pathé in Amersfoort zijn de zalen niet teogenkelijk voor mensen slercht ter been met 

rollator. 

Betrek mij er bij. Ik ben expert en ervaringsdeskundigen in toegankelijkheid. 

From Mauk van Heemstra to Everyone: 08:04 PM 

Corinne, graag positieve gezondheid nog breder zien dan zoals Machteld begrepen wordt, want dat 

is inderdaad veel meer dan gezondheid. De provincie Limburg noemt zich Positief Gezond en in de 

zaal zitten dan zowel onderwijs, als sport als cultuur, als religie, en politie dus allemaal naast zorg 

en welzijn. Dus nog veel integraler dan jij nu noemt. Daarmee begin je kinderen te begeleiden 

voordat zij ziek of achtergesteld raken: preventief! Volgens mij kan Groen Links dat nog veel 

steviger neerzetten, terwijl het naadloos al past! 

From Eric Harmsen to Everyone: 08:06 PM 

De Azc's zijn mede vol door gebruik aan woningen 

gebrek, sorry 

From Beatrijs Erends to Everyone: 08:06 PM 

Dank je wel, Corinne! En succes met de campagne en onderhandelingen! 

From Mauk van Heemstra to Everyone: 08:06 PM 

Super Corinne! Dank! Je bent en kei! 

From Julia Williams-Jacobse to Everyone: 08:06 PM 

dank, Corinne 

From Jeroen Bart to Everyone: 08:07 PM 

Dankjewel Corinne, succes de komende tijd! 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:07 PM 

Bedankt Corinne! 

From iPad van Regine to Everyone: 08:07 PM 

Succes ook uit Zeist! 

From Piet Nieuwendijk to Everyone: 08:07 PM 

Dank! 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 08:09 PM 

Mooi jullie inzet voor lokale combinaties. Werkt bij ons in Montfoort al jaren heel goed! 

From Eric Harmsen to Everyone: 08:10 PM 

Verzoek: steun de motie tijdens congres 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 08:11 PM 

ik ken de motie niet, maar ga er naar kijken 

From Pieter Kroon to Everyone: 08:11 PM 

In de Provincie Utrecht in Woerden, Montfoort, De Ronde Venen, Leusden, Woudenberg, Utrechtse 

Heuvelrug, Bunnik en Rhenen. 

From Me to Everyone: 08:11 PM 

Jaarplan: https://provincieutrecht.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2020-12/Jaarplan 

%20GroenLinks%20Provincie%20Utrecht%202021.pdf 

From Pieter Kroon to Everyone: 08:11 PM 

(Daar hebben we een combinatie) 

From Me to Everyone: 08:11 PM 
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Begroting: https://provincieutrecht.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2020-12/Begroting 

%20GroenLinks%20Provincie%20Utrecht%202021.pdf 

From Mauk van Heemstra to Everyone: 08:12 PM 

Niek, inhoudelijk reageer ik even niet op het jaarplan. Maar ik bied je aan om dat op een andere 

manier te presenteren en in te richten. Uiteraard kosteloos en vrijblijvend. 

From Me to Everyone: 08:15 PM 

Even ter verduidelijking: de termijn van Jos Verheijen zit er al op, deze begroting is hopelijk zijn 

laatste actie voor het bestuur. We hebben nog steeds een vacature openstaan voor penningmeester: 

https://provincieutrecht.groenlinks.nl/vacature-penningmeester 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:15 PM 

Ik wil mee doen aan Werkgroep Inclusie. 

From Niek van Staaden to Everyone: 08:16 PM 

Dank Mauk, wat een mooi aanbod. Gaan we graag op in! 

From Piet Nieuwendijk to Everyone: 08:17 PM 

hopelijk? alleen omdat ik hemwel gun even rust hiervan te nemen. :-) 

From Me to Everyone: 08:17 PM 

Hij hoopt het vooral zelf. 

From Piet Nieuwendijk to Everyone: 08:17 PM 

klopt! 

From Julia Williams-Jacobse to Everyone: 08:19 PM 

in welke periode valt dat werk? begin volgend jaar? 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 08:19 PM 

het is een duim Niek 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:25 PM 

Je bent wel afhankelijk van een goed netwerk van wifi en provider. 

Goedenavond. 

From Eric Harmsen to Everyone: 08:26 PM 

Vraag: hoe denkt de fractie over de woningbouw in polder Rijnenburg? 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:28 PM 

Ook Toegankelijkheid in de Omgevingsvisie? 

From Me to Everyone: 08:32 PM 

Vraag aan Huib of David: wat betekent de pandemie voor het OV en de concessies? Wie betaalt het 

verlies van passagiers? 

From Julia Williams-Jacobse to Everyone: 08:32 PM 

zit in de regionale visie ook de nodige tank- en oplaadinfrastructuur voor zero-emissie vervoer en 

transport? 

From Pieter Kroon to Everyone: 08:33 PM 

Dit is het standpunt van de Statenfractie over Rijnenburg: 

https://provincieutrecht.groenlinks.nl/nieuws/energielandschap-polders-rijnenburg-en-reijerscop 

From Jeroen Bulthuis to Everyone: 08:33 PM 

Utrecht Nabij? Amersfoort is toch ook best nabij Utrecht? Waarom doet die dan net mee? 

From Pieter Kroon to Everyone: 08:33 PM 

(Al van eerder dit jaar, toen we veel berichten kregen van inwoners die tegen het energielandschap 

waren) 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:33 PM 

Ik mis toegankelijkheid gehandicapten. 

From Jos Verheijen to Everyone: 08:34 PM 

ik had liever een fiets gezien bij verkeer dan een auto... 

From Ferdinand Burgersdijk to Everyone: 08:38 PM 

Zou graag bij mobiliteit de lat hoger willen zien. Fiets is goed. OV nog maar de vraag. Er is ook 

veel te bereiken op het gebied van duurzaamheid middels mobiliteit. 

From Me to Everyone: 08:39 PM 
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Elk station krijgt een wolkenkrabber! 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:39 PM 

Dag Ferdinand, kan je aangeven wat je concreet bedoeld? Welke lat is wat jou betreft nog niet hoog 

genoeg? 

From iPad van Regine to Everyone: 08:39 PM 

Ik pleit voor veel meer zonnepanelen op daken, daarmee wellicht minder zonneparken in natuur. 

subsidie en niet laten wegvallen van salderingsregeling zal helpen om het voor huizenbezitters 

aantrekkelijk en betaalbaar te laten zijn 

From dillian hos to Everyone: 08:39 PM 

Voor Utrecht Nabij draagt het rijk flink geld bij. Is de insteek voor de Ontwikkelvisie regio 

Amersfoort ook weer aan te kloppen in Den Haag voor middelen? 

From Ferdinand Burgersdijk to Everyone: 08:41 PM 

Hi David, OV is aanbod gedreven en de lijnen zijn vaak buiten de stad zeer inefficient. Er zou 

betere afstemming met de vraag kunnen zijn. 

From Erik van Doorn to Everyone: 08:41 PM 

Wonen: het kaartje en de uitleg geeft andere richtingen aan die ons college in Vijfheerenlanden 

aanhoudt. Vianen en Leerdam staan hier niet echt op als bouwlocaties, toch liggen er hier plannen 

voor 4.000 woningen of zo. Hoe kijkt de provincie hier tegenaan? 

From Jan V to Everyone: 08:43 PM 

belangrijk om woongebieden met natuur te combineren; natuurinclusief 

From peter heikoop to Everyone: 08:45 PM 

hoe staat het met de spoorverbinding Utrecht Breda? 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:49 PM 

Ons wordt ontmoedigd met het OV te reizen. 

Dan krijg je logisch een krimp in de dienstregeling. 

OV moet wel toegankelijk zijn. de Setrabussen Syntus zijn niet toegankelijk voor ouderen met een 

rollator. 

Ik bedoel de stadsbussen in Amersfoort. 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:51 PM 

Dag Peter, als ik eerlijk ben heb ik daar zo niet direct een antwoord op. Dat is denk ik iets wat meer 

bij het rijk / de Tweede Kamer ligt. 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:52 PM 

Wij zitten met een VVE. Die doen niet aan zonneenergie. 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:53 PM 

Dag Conny, dat ben ik helemaal met je eens. OV moet gewoon toegankelijk zijn, voor iedereen. En 

dat wordt het ook steeds meer gelukkig. 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:54 PM 

Ik merk daar weinig van. Want de bussen van toen Connexxion waren wel toegankelijk. 

From iPad van Regine to Everyone: 08:54 PM 

Bedankt voor het antwoord! Misschien zijn er dan nog daken over voor groen op dak? Helpt ook 

voor een beter klimaat in de stad 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:54 PM 

De Setrabussen zijn voor zover ik weet allemaal voorzien van een rolstoelplank die of handmatig of 

elektrisch te bedienen is voor rolstoelen of rollators. 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:56 PM 

Je met een plank. Naar dan kan je niet goed zitten op de verhogingen. en je rollator kan je niet bij je 

zetten. 

De plank is handmatig en moet door de chauffeur bediend worden. Als de chauffeur geen zin heb, 

bedien ik hem zelf wel. 

From David Oude Wesselink to Everyone: 08:58 PM 

Dank Conny, dat zal ik meenemen met de gesprekken die we hierover hebben. 

From Conny Kooyman to Everyone: 08:59 PM 



pagina 8 van 8 

Mondfoort is een leuk stadje. 

Dank je wel David. Houd je mij op de hoogte? En betrek je mij er bij? 

From iPad van Regine to Everyone: 09:01 PM 

En ik wil jullie nog een punt meegeven bij het thema digitalisering: Ik lees dat jullie willen "waarde 

toevoegen voor de inwoners" en "digitalisering koppelen aan de rechten en vrijheden" Bij de 

uitbouw van het IoT wil ik toch pleiten om de menselijke maat niet te vergeten. Bijv betekenen de 

grote datacenters veel energie en ruimtegebruik. wat hebben wij echt nodig? Maken wij ons niet te 

veel afhankelijk van de techniek e/o bedrijven? en wordt er ook gedacht bij verdere ontwikkeling 

het voorzorgsprincipe toe te passen (dat betekent meer onderzoek naar effecten van 

electromagnetische straling) 

From Jeroen Bart to Everyone: 09:01 PM 

Jij mag altijd zingen Niek! 

From Piet Nieuwendijk to Everyone: 09:02 PM 

er zijn nu wel verwachtingen gewekt voor een mooi kerstlied 

From Pauline Goedvolk to Everyone: 09:02 PM 

ja, plan inwoners Linschoten op klein bedrijventerreintje midden in centrum. Heel belangrijk voor 

woningbouw! Huib en fractie! 

From Huib van Essen to Everyone: 09:05 PM 

Heeft onze aandacht Erik 

From Bjorn van de Sand to Everyone: 09:05 PM 

Dank allen. :) 

From Erik van Doorn to Everyone: 09:05 PM 

Ook allen bedankt 

From Huib van Essen to Everyone: 09:05 PM 

Fijne feestdagen! 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 09:05 PM 

dankjewel Niek en bestuur 

From Astrid Janssen to Everyone: 09:06 PM 

Dag allemaal! 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 09:06 PM 

fijne dagen 

From Julia Williams-Jacobse to Everyone: 09:06 PM 

fijne feestdagen vast. 

From Huib van Essen to Everyone: 09:06 PM 

Zet jij het lied nu in, Karin? 

From Karin Boelhouwer to Everyone: 09:06 PM 

kunnen we niet geunmiute worden 

? 

From Jan V to Everyone: 09:06 PM 

fijne dagen en een groen 2021 

From nelleke to Everyone: 09:06 PM 

fijne feestdagen everyone, gotta run! N 

From iPad van Regine to Everyone: 09:07 PM 

Fijne dagen en een beter 2021! 


