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Wat zijn de eerste vijf woorden die bij jullie opkomen bij het woord
‘Energietransitie’

Energiebesparing
Wat zouden jullie aan je eigen huis willen (laten) doen om deze beter te isoleren?
glas!
hr++
triple glas
duurzaam loket openen om collectief
isolatiemaatregelen/warmteapparaten in te
kopen
dak en spouwisolatie
HR+++ glas
nieuwe dakisolatie aan de buitenkant
hulp bij goede isolatie
Veel, maar niet te betalen
isolatiebedrijf om advies vragen :) Ask me!
goed ventilatiesysteem
kunstof kozijnen en deuren
Nieuwe buitenschil
Heel veel
geen spouwmuren, hoe te isoleren?
complete nieuw dorp bouwen
meer rietendaken
raamisolatie dorpshuis de stikel

vloerisolatie
platgooien en nieuw bouwen. Huis is 200
jaar oud!
geen kruipruimte aanwezig, onderzoek hoe
de vloer te isoleren
heb geen spouwmuur
muurisolatie dorpshuis de stikel
Ik huur, thus wonen moet in actie
zonnepanelen
alles
koude bruggen afsluiten
ventilatie
Houten vloer eruit en schuimbeton met
vloerverwarming
buiten-gevelisolatie
Beter ventileren maar hoe?
oplossingen oudere woningen
dakisolatie dorpshuis de stikel morra
Allen's maximaal isoleren
binnengevels isoleren

leidingen isoleren
oudere woningen echt goed helpen isoleren
Dakisolatie ook boven garage
Koudebruggen afsluiten
optrekkend vocht tegen gaan
naden/kieren afdichten
vloerisolatie
muren isoleren 3 dubbelglas
triple glas
spouwmuurisolatie
vloerisolatie
gevelisolatie
plafondisolatie
hr ++ gkas

Vloerisolatie
spouwmuurisolatie
Vloerisolatie
vloerverwarming
kruipruimte-isolatie
opnieuw helemaal isoleren
kruipruimte isolatie
beter isoleren
spouw-/gevelisolatie
heb al label A!
dakisolatie
HR++ las
spouwisolatie

Zouden jullie zelf mee willen investeren in het beter isoleren van je
woning?
Keuze

Aantal

Percentage

Ja, want ..

2

12%

Ja, maar help me met ..

7

41%

Nee, tenzij de overheid ..

5

29%

Nee, omdat ..

3

18%

Totaal

17

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Ja, want ..

je bespaart zelf energiekosten en het levert op termijn voordeel op.
want we verdienen het terug

Ja, maar help me
met ..

het aanvragen van de subsidies
goede technische voorbereiding en kosten boven de +/- 10.000 euro
een groot deel van de financiën
financiële ondersteuning
hulp bij financieren met subsidie draagkracht afhankelijk
help mij me met meedenken en uitwerken , breng know how, help financieren
goed advies en een duidelijk besparingsanalyse zodat de investering binnen een
niet al te lange tijd terug kan worden verdiend

Nee, tenzij de
overheid ..

het betaalt
overheid dient initiatief te nemen, burger volgt dan wel
over de brug komt met advies en subsidie. garantie op terugverdienperiode,
tenzij de overheid bijdraagt

Keuze

Motivatie
de overheid een groot gedeelte betaalt .

Nee, omdat ..

wij de financiële mogelijkheden daar niet voor hebben.
we door de overheidswegen beperkt worden in onze keuzes.
Isoleren heeft tot bepaalde hoogte zin. Laatste 15 % draagt minimaal bij aan
verdere besparing . Beter minder vliegen hogere tax daarvoor.

Stel: isoleren komt op de investeringsagenda te staan, wat heeft uw
voorkeur?
Keuze

Aantal

Percentage

Vast bedrag per woning in gehele provincie

0

0%

Vast bedrag per woning voor gebied wat beïnvloed wordt door mogelijke
gaswinning

6

38%

Variabel bedrag per woning, op basis van budget per dorp/kern

1

6%

Variabel bedrag per woning, op basis van budget voor gebied wat beïnvloed
wordt door mogelijke gaswinning

8

50%

Variabel bedrag per woning, op basis van budget voor gehele provincie

1

6%

Totaal

16

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Vast bedrag per woning voor
gebied wat beïnvloed wordt door
mogelijke gaswinning

Afhankelijk van inkomen. Iemand met een hoger inkomen kan
meer zelf betalen, en hebben nu ook al veel voordeel van
subsidies.
Doet recht aan wie al geïnvesteerd heeft en biedt hulp aan wie
dat nog niet gedaan heeft. Wel in het gebied waar gas
gewonnen wordt.
want ik wil keuzevrijheid hebben in de besteding van het
bedrag
Variabel bedrag is niet eerlijk als ik al heel veel gedaan heb en
mijn buurman niet.
Alleen in dit gebied, wij zitten hier met de ellende
Hierin dient wel goed rekening gehouden te worden met de
grootte van de woningen en de inkomens van de bewoners.

Variabel bedrag per woning, op
basis van budget voor gebied wat
beïnvloed wordt door mogelijke
gaswinning

op basis van oppervlakte buitengevels en besteedbaar inkomen
beter maatwerk per woning en het resultaat is dat iedere
woning op hetzelfde niveau (even goed geïsoleerd) komt
moeilijke situatie, enerzijds solidariteit met rest van Fryslân,
anderzijds de dorpen waaronder gas wordt gewonnen extra
compenseren
ook kijken naar de leeftijd van de woning

Keuze

Motivatie
gaswingebied heeft ook nadeel
rechtvaardig, en variabel is nader te bespreken
meest reëele optie
gaswingebied moet voordeel hebben

Variabel bedrag per woning, op
basis van budget voor gehele
provincie

Het gaat tenslotte om de gehele energie besparing

Stel: isoleren komt op de investeringsagenda te staan,: Wat voor
ondersteuning verwachten jullie van de overheid?
Keuze

Aantal

Percentage

We verwachten helemaal niets van de overheid

0

0%

Geld voor iedereen en we geven zelf invulling

6

38%

Advies per woning waar bespaard kan worden op energieverbruik

9

56%

Keuzepakket van isolerende maatregelen waar we uit kunnen kiezen

7

44%

Overheid regelt alles (zeg maar wanneer ze langskomen)

6

38%

Anders, namelijk

2

13%

Totaal

16

Antwoorden voor Anders, namelijk
Antwoorden
belastingvoordeel
maatwerk per woning en mee investeren

Motivatie voor individuele antwoorden
Geselecteerde keuze(s)

Motivatie

- Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling

vrije keuze.

- Advies per woning waar bespaard kan
worden op energieverbruik

- onafhankelijk advies is onmisbaar, biedt dat aan
- Wij verwachten dan wel een passende
financiële ondersteuning/subsidie op basis van
dat advies. Maatwerk dus

- Keuzepakket van isolerende
maatregelen waar we uit kunnen
kiezen
- Overheid regelt alles

- Voor wat hoort wat....er wordt hier in de
omgeving al genoeg uit de grond gehaald, daar
mogen wij als burgers nu wel eens van
profiteren

Geselecteerde keuze(s)

Motivatie

- Een minimum georganiseerd door de overheid.
Alles daar bovenop is ter eigen invulling.
- Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling
- Keuzepakket van isolerende
maatregelen waar we uit kunnen
kiezen

Regie zelf in handen kunnen houden

- Advies per woning waar bespaard kan
worden op energieverbruik.
- Overheid regelt alles

En betalen door de NAM / EZK
Overheid neemt initiatief in overleg met bewoners en
adviseurs

- Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling
- Advies per woning waar bespaard kan
worden op energieverbruik

Ook geld beschikbaar voor schade van evt.
gaswinning. Bijvoorbeeld verstevigen van huizen.

- Keuzepakket van isolerende
maatregelen waar we uit kunnen
kiezen
- Advies per woning waar bespaard kan
worden op energieverbruik,

Geef ons eerst een advies en laat ons dan zelf de
keuze maken.

- Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling
- Overheid regelt alles

Stuur het geld maar over, wij redden ons wel

Warmte
Welke kansen zien jullie in dit gebied als het gaat om het verwarmen
van woningen?
Zonne-energie, warmtepompen
veel ruimte voor zonnepanelen
(boerderijdaken) (zeedijk)
veel ruimte en wind voor zonne-energie en
windenergie
elektrisch verwarmen
aardgas en waterstof
waterstof in bestaande gasleidingnetwerk
eerst isoleren, dan warmtepomp
warmtepompen met zonnepanelen
warmtenet op biogas
meer alternatieven
energie leverende nieuwbouw
restwarmte bij Van Oosten
zonnepanelenveld voor collectieve
elektrische centrale verwarming
warmtenet op geothermie
veel ruimte
warmte uit oude gasput

collectief zonnepanelen bij bedrijven
overheid moet luisteren
meer ruimte voor het gesprek
warmte van biogasinstallatie is voldoende
voor hele dorp en verwarming met
warmtepompen met elektriciteit van de
windmolens
zonnepanelen en warmtepompen
biogas
waterstof
waterstof
infrarood
warmtepomp per huis
economische collectieve oplossing
individueel elektrisch
warmte uit zeewater
infrarood
gas
houtkachels

elektriciteit gebruiken
infraroodpanelen
heathpipes
houtkachel
warmtepomp uit de bodem niet uit de lucht
warmtepomp
verwarmen op elektriciteit
warmtepomp

biogas inzetten
collectief
aardwarmte gebruiken
houtgestookte cv
elektriciteit
pelletketel
geothermie

Zouden jullie zelf mee willen investeren in de getoonde technieken?
Keuze

Aantal

Percentage

Ja, want ..

1

6%

Ja, maar help me met ..

7

44%

Nee, tenzij de overheid ..

7

44%

Nee, omdat ..

1

6%

Totaal

16

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Ja, want ..

we hebben er zelf voordeel van en goed voor het milieu

Ja, maar help me met ..

(te) grote investeringen
als collectieve techniek, dan moet er een grote bijdrage bij van NAM / EZK
In buitengebied ook een bijdrage, want vaak individuele technieken nodig
kennis over de mogelijkheden
de financiering
financiering uit energiebelasting
het geven van een goed advies, financiering en uitvoering van het advies
Subsidies, maatwerk per woning qua aanpassingen aan installatie.
Collectieve opwekking van warmte

Nee, tenzij de overheid
..

het subsidieert
met een goed financieringsplan komt voor dit gebied
de infrastuctuur verzorgt
zie andere vraag
het grootste deel op zich neemt
zorgt dat alle ' winst' terug vloeit in eigen gebied.
Overheid moet ook mee betalen

Nee, omdat ..

ik dat helemaal niet kan betalen

Stel: Aardgas wordt vervangen door groene alternatieven (bv
aardwarmte, groen gas, etc.) en komt op de investeringsagenda te
staan, wat heeft uw voorkeur?
Keuze

Aantal

Percentage

Op woningniveau een vast bedrag toekennen waar men zelf over kan
beschikken

2

12%

Per dorp/kern een vast bedrag waar de gemeenschap over kan beschikken

1

6%

Een analyse van het warmteverbruik van een dorp/kern als doelstelling voor
het opwekken binnen dezlefde dorp/kern

5

29%

Op zoveel mogelijke plaatsen alternatieve warmte / groen gas opwekken
zodat iedereen die gedupeerd wordt door mogelijke gaswinning hiervan
profiteert

6

35%

Op zoveel mogelijke plaatsen warmte/groen gas opwekken zodat iedereen in
de provincie Friesland hiervan profiteert

1

6%

Anders namelijk

2

12%

Totaal

17

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Op woningniveau een vast bedrag
toekennen waar men zelf over kan
beschikken.

Wel alleen voor de woningen in het gebied van de
voorgenomen gaswinning

Per dorp/kern een vast bedrag waar de
gemeenschap over kan beschikken.

wordt al onderzoek naar gedaan wat goede
oplossingen in meerdere dorpen zijn.

Een analyse van het warmteverbruik van een
dorp/kern als doelstelling voor het
opwekken binnen dezelfde dorp/kern.

De dingen die er al zijn, benutten! In Holwerd aan
Zee misschien met THEO, maar in andere kern/dorp
moet het weer op een andere manier

Heb genoeg connecties, ik red me wel

Een gezamenlijke invulling/initiatief is een optie, mits
winst terug vloeit in eigen regio. Voorbeeld:
windmolen in eigen dorp is een goed idee maar niet
als productie voor andere gebieden.
analyseren en vervolgens een collectieve oplossing
zoeken voor het hele dorp.
Op zoveel mogelijke plaatsen alternatieve
warmte / groen gas opwekken zodat
iedereen die gedupeerd wordt door
mogelijke gaswinning hiervan profiteert

collectief waar het kan zonder verplichtingen
dit is de enige mogelijkkheid om iets ervoor terug te
krijgen
vage vraag
warmte collectief regelen

Anders namelijk

bestaande infrastructuur minste kosten

Stel: Een aardgasvrij gebied komt op de investeringsagenda te staan.
Wat verwachten jullie van de overheid?
Keuze

Aantal

Percentage

We verwachten helemaal niets van de overheid

1

6%

Geld voor iedereen en we geven zelf invulling

4

24%

Advies per woning/dorp/gebied wat er gedaan kan worden

7

41%

Aanleggen van de benodigde infrastructuur (bv warmtenet)

13

76%

Overheid regelt alles. (we horen het wel, houd ons geïnformeerd)

3

18%

Anders, namelijk

2

12%

Totaal

17

Antwoorden voor Anders, namelijk
Antwoorden
advies in economische haalbare oplossingen,
overheid neemt initiatief

Motivatie voor individuele antwoorden
Geselecteerde keuze(s)

Motivatie

Geld voor iedereen en we geven zelf invulling

Win zelf wel advies in, komt goed

Advies per woning/dorp/gebied wat er gedaan kan
worden

door specialisten uitgevoerd per gebied

Aanleggen van de benodigde infrastructuur (bv
warmtenet)

dat is wel het minste wat je mag
verwachten

Advies per woning/dorp/gebied wat er gedaan kan
worden, Aanleggen van de benodigde infrastructuur (bv
warmtenet)

infrastructuur is een overheidstaak en
vertrouwen in oplossingen creeeren
door advies
Het dorp zelf doen, maar waar het dorp
tekort komt, daar springt de overheid
(NAM / EZK) bij

Aanleggen van de benodigde infrastructuur (bv
warmtenet), Overheid regelt alles. (we horen het wel,
houd ons geïnformeerd)

Dit is een te grote opgave voor een
particulier

Energieopwekking
Welke kansen zien jullie in dit gebied als het gaat om het opwekken
van groene elektriciteit?
kleine windmolentjes propageren
elektriciteitsopslag in de
investeringsagenda
Alle platte daken in Ternaard e.o. volleggen
met zonnepanelen
combinatie van zonne-energie en
windenergie
Zonnepanelen langs de zomerdijk bij
Ternaard
kleine accu's met grote opslagcapaciteit
windmolens met minder slagschaduw en
lawaai en goed ingepast in de omgeving
College vormen die voor windmolens is
geen panelen op monumenten, maar die
ruimte geven op kleine parkjes
bestaande molens beperkt groter later
worden
kleine wind molens voor eigen gebruik
postcoderoos voor kleine gebieden
Rijsdammen herstellen voor
energieopwekking uit stroomgaten ps...
hersteld de kwelders ook
Kleine windmolens op een redelijke plek,
geen groot park
benutting van aardschokken van
gaswinning
getijdencentrale
zonnepanelen langs snelwegen
Stichting dorpsmolens in Ternaard zijn gang
laten gaan
zonnepanelen, zout en zoet water, eb en
vloed, waterstof om je huis en auto op te
laden, biogas installatie, stimuleren van
nieuwe technieken
energie opwekken via eb en vloed
biovergisting
EAZ windmolens
zonnedak boven parkeerterrein
getijden energie
Getijde energie
kleine zonneparkjes
de zee benutten voor opwekking van
energie, eb en vloed/zout
zonnepanelen op daken agrariërs
elektriciteituit stroming eb en vloed
EAZ molens
groengas

kerncentrale op Ameland
te veel geleverde energie vergoeden
onbelast
Opwek d.m.v. getij
biogas omzetten in elektriciteit
getijdenenergie
bestaande windmolens vervangen door
grotere
windenergie, zonne-energie op zeedijk
grote daken benutten en wind energie op
land
getijde centrale bij Holwerd i.p.v. Holwerd
aan zee
biogas omzetten in elektriciteit
Zoet zout energy
DorpsWindmolens
beschikbare daken benutten
met biovergisters elektriciteit opwekken
zout in de bodem
waterkracht
energie uit water
zonne-energie op daken waar het kan
getijde
kleine windmolens 15 meter
ecoter heeft al hele concrete plannen
zonnepark
zonnepanelen op grote gebouwen
wind zon en water
windmolens
windbomen in en om het dorp
geen windmolens, hebben te weinig
opbrengst
elektriciteit uit zoet/zout water
kleine windmolens
zonneparken bij de dorpskern
collectief zon op dak
zonnevelden
windmolens
zonnepanelen
alle loodsen en industriële panden volleggen
met panelen
Kolencentrale ombouwen tot
biomassacentrale
zonnepanelen
zonnepanelen op de zeedijk
zonnepanelen
zon op dak (particulier)

Grote daken benutten voor zonnepanelen
Zonnepanelen
Zonneparken
Thoriumcentrale

Zouden jullie zelf mee willen investeren in het privé opwekken van
groene elektriciteit?
Keuze

Aantal

Percentage

Ja, want ..

0

0%

Ja, maar help me met ..

14

82%

Nee, tenzij de overheid ..

2

12%

Nee, omdat ..

1

6%

Totaal

17

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Ja, maar help me met
..

(te) grote investeringen
subsidie. De Graaf wil de eerste Groningse windmolen op het erf
regels en het mogelijk maken via vergunningen. Enige hulp is welkom
moet betaalbaar zijn en blijven
advisering, terugverdientijd. En mogelijkheden om bij te dragen aan het
collectief.
subsidies en advies
Crowdfunding, bewoners mee laten participeren en mee laten profiteren .
advies, subsidieregeling,
financieren en regelgeving verminderen
financiering
financiering en meewerkende overheid in snelle realisatie
helpen met subsidie
subsidies
info, collectieve inkoop, subsidie,

Nee, tenzij de
overheid ..

om alles betaalbaar te houden

Nee, omdat ..

voor wat hoort wat. Ik geef weer hetzelfde antwoord, hier wordt gas
gewonnen, dus......

tenzij de overheid de burger voorrang geeft bij energie participaties,
initiatieven.

Stel: Opwekken van groene elektriciteit komt op de
investeringsagenda te staan, wat heeft uw voorkeur?
Keuze

Aantal

Percentage

Op woningniveau een vast bedrag toekennen waar men zelf over kan
beschikken

1

6%

Per dorp/kern een vast bedrag waar de gemeenschap over kan beschikken

1

6%

Een analyse van het energieverbruik van een dorp/kern als doelstelling voor
het opwekken binnen dezelfde dorp/kern

3

18%

Op zoveel mogelijke plaatsen groene energie opwekken zodat iedereen die
gedupeerd wordt door mogelijke gaswinning hiervan profiteert

9

53%

Op zoveel mogelijke plaatsen groene energie opwekken zodat iedereen in de
provincie Friesland hiervan profiteert.

2

12%

Anders namelijk

1

6%

Totaal

17

Motivatie voor individuele antwoorden
Keuze

Motivatie

Op woningniveau een vast bedrag
toekennen waar men zelf over kan
beschikken.

Collectiviteit is interessant maar voorkeur voor
keuzevrijheid.

Per dorp/kern een vast bedrag waar de
gemeenschap over kan beschikken.

Stimulering van Stichting Dorpmolens Ternaard en
Encoter, dit gebeurt al 25 jaar!

Een analyse van het energieverbruik van een
dorp/kern als doelstelling voor het
opwekken binnen dezelfde dorp/kern.

daar zijn we al mee bezig! genoeg voor de eigen
kernen en eventueel nog wat rest-opwek, dat het
gebied niet lelijker maakt
Analyseren welke mogelijkheden per dorp mogelijk
zijn en hierin dan een collectieve keuze maken.
Subsidie, financieringen mogelijk maken zodat het
voor iedereen haalbaar is

Op zoveel mogelijke plaatsen groene energie
opwekken zodat iedereen die gedupeerd
wordt door mogelijke gaswinning hiervan
profiteert

zie antwoorden van de vorige vragen
Waar de lasten zijn horen de lusten ook
wij hebben er het meeste last van dus willen er ook
van profiteren
wel grootschalig aanpakken
ook op zeedijk opwekken, want niet alle daken zijn
geschikt

Op zoveel mogelijke plaatsen groene energie
opwekken zodat de iedereen in de provincie
Friesland hiervan profiteert

Geen commerciële zonnevelden, maar welk
kleinschalige zonnevelden van en door het dorp. Zon
op dak!
Alle windmolens groter, het dorp/de dorpen
verdienen er aan, elektriciteit voor de provincie
Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Anders namelijk

er is altijd wel ergens zon of wind

Stel: Opwekken van groene elektriciteit komt op de
investeringsagenda te staan. Wat verwachten jullie van de overheid?
Keuze

Aantal

Percentage

We verwachten helemaal niets van de overheid

0

0%

Geld voor iedereen en we geven zelf invulling

5

31%

Advies per woning waar en hoe groene elektriciteit opgewekt wordt.

5

31%

Keuzepakket van energie initiatieven waar we uit kunnen kiezen.

9

56%

Overheid regelt alles. (we horen het wel, houd ons geïnformeerd)

5

31%

Anders, namelijk

1

6%

Totaal

16

Antwoorden voor Anders, namelijk
Antwoorden
Vaste verrekeningsregeling voor opwekken eigen groene energie

Motivatie voor individuele antwoorden
Geselecteerde keuze(s)

Motivatie

Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling

we regelen het al jaren zelf, maar kunnen zelf kiezen
waar en wat we doen
stomme vraag

Keuzepakket van energie initiatieven
waar we uit kunnen kiezen.

hangt van jouw situatie af, is jouw dak wel geschikt bijv.

Overheid regelt alles. (we horen het wel,
houd ons geïnformeerd)

Het is voor de burgers niet te overzien,
moet landelijk / Europees geregeld worden
Gedrag is het meest bepalend. Bij meer aanbod ontstaat
gemakzucht en dus geen afname van het
energieverbruik.

Anders, namelijk

De verrekeningsmodule staat onder druk. Investeren in
blijvende regelingen zodat mensen die gaan
investeren/geïnvesteerd hebben weten waar ze aan toe
zijn

Advies per woning waar en hoe groene
elektriciteit opgewekt kan worden.,
Keuzepakket van energie initiatieven
waar we uit kunnen kiezen.

NAM en EZK betalen

Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling, Keuzepakket van energie
initiatieven waar we uit kunnen kiezen.

Met instellen van 1 loket voor advies en
financieringsmogelijkheden

Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling, Keuzepakket van energie
initiatieven waar we uit kunnen kiezen.,

Keuzepakket geeft aan waar wat het beste kan, het dorp
beslist wat ze gaan doen.
Lusten, lasten en zeggenschap bij het dorp

Geselecteerde keuze(s)

Motivatie

Overheid regelt alles. (we horen het wel,
houd ons geïnformeerd)

Het hangt van de techniek af wat de rol van de overheid
is en de rol van het dorp.

Advies per woning waar en hoe groene
elektriciteit opgewekt kan worden.,
Keuzepakket van energie initiatieven
waar we uit kunnen kiezen.

en goede subsidies om het te kunnen realiseren

Geld voor iedereen en we geven zelf
invulling, Advies per woning waar en hoe
groene elektriciteit opgewekt kan
worden., Keuzepakket van energie
initiatieven waar we uit kunnen kiezen.

Ik hoop dat er iets gedaan wordt met de ideeën die hier
naar voren komen en met de betrokkenheid die er
vanavond ook weer is. Er moet één ambitie komen voor
de kernen. Voorkom een wildgroei aan visies. Trek één
plan.

Advies per woning waar en hoe groene
elektriciteit opgewekt kan worden.,
Keuzepakket van energie initiatieven
waar we uit kunnen kiezen.

Regel advies en financiering en stem met Liander.
Faciliteer, vergunningverlening, ontzorg.
Gezamenlijk spelregels bepalen met ons

