
Model Na 14-1; Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

maart 2023 
Waterland
Hollands Noorderkwartier

in
Gemeente
Kieskring

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn 
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

Zitting gemeentelijk stembureau1.
Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Waterland

Kieskring Hollands Noorderkwartier.

TijdJaarDag Maand
t S O ö\ \ö o 3 Z o £ 3Datum en tijdstip aanvang zitting;

Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

\ ONummer stembureau

Locatie stembureau;

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes

Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal 
toeqelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het 
gemeentelijk stembureau heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. 
Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.

Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal 
en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.

Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

aan.

O

dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen,vanO
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder 
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voorzitter

ucir> Q_1

Namen stembureauleden

D (XX’/'i) zen

Ei ^ I ci^öch Lc. k^.'n

OOOqC^.O

f ere CA kij)AK man8

D
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal 
uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Lat oo; U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal toegelaten kiezers1.

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

AAantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

CAantal geldige kiezerspassen

sTotaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D )

E Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G. 
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Lat oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

EAantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

FAantal blanco stembiljetten

GAantal ongeldige stembiljetten

DTotaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat in rubriek 3.

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 2, onderdeel H)?

O NEE —>■ Ga dan door naar rubriek 4.
O JA—>■ Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

zj Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie of vier.)
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Model Na 14-1; Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 1. waterplatform Groen, Water & Land
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

LQt op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

261 Roelofsen, J.J.Hartog, K.
272 Wagenaar, D.Dickhoff, L.H.M.
283 Bayzid, I.E.A.van Roijen, E.Y.
294 Apeldoorn, J.M.C.Lap, A.
305 Slooten, B.Sluis, M.E.
316 Stolk-Beertsen, W.Veenman, R.
327 de Herder, W.A.Out-Langeveld, A.C.M.
338 Tollenaar, M.Breedijk, T.
349 Klaver, J.de Wit, W.
3510 van Aartrijk-Roos, R.Knook, RT.
3611van Genderen-Bottelier, 

F A .1
Stam, W.A.M.

3712 Stache, E.Brouwer, I.
3813 Braaij, D.J.van Rijswijk-Smit, M.
3914 Lastdrager, K.Groot, D.
4015 Heeremans, RH.Zander, N.
4116 Melk-Dijkhuizen, H.Zwijnenberg, E.
4217 de Jong, J.Stam, A.
4318 Kops, P.J.Zonneveld, M.J.
4419 Smit, A.J.M.Brouwer-Stam, RE.
4520 Kerk-Webbe, E.Kay, V.C.
4621 Kuiken, RC.Kroese-Visser, E.M.M.
4722 Taffijn, N.Grandiek, N.W.M.
4823 Roggeveen, RRDirkson, M.A.
4924 Smit, L.R.E.R.Hoogendoorn, J.W.C.
5025 Groot, G.M.Lamers-Kuijper, E.A.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

261 Biermans, V.M.Leijen, M.A.
272 Belkasmi, A.van der Laan, F.T.S.
283 Koopen, Y.C.Jellema, A.A.J.
294 van Dam, S.Schreuder, S.
305 de Boer, J.W.Oudega, P.
316 Wagemaker, E.P.Koelemij, D.F.
327 Uyar, C.Bellis, C.

8Otten, P.C.A.

9de Wolff, J.K.
10Volkers, E.C.

11Hercules, E.

12van Berkum, H.

13Buczynski, S.M.E.
14Beuker, T.T.

15Rientjes, A.H.G.
16Sandstra, J.C.
17Verbruggen, P.G.M.

18Luyckx, T.G.C.
19van Rooij, C.W.M.

20Kuipers, T.G.M.
21llhan, I.
22de Mol van Otterloo, J.

23van Trier, F.J.M.
24Kindt, C.J.

25Blom, J.E.

Totaal
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Model Na 14-1; Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 3. VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Langeveld, A.M.
2Hak, S.G.C.

3Cramer, W.F.C.
4Swaag, J.H.
5van Raaij, T.M.C.
6Olij, R.J.N.
7Schenk, A.H.
8Toereppel, K.

9Gaasbeek, AR
10Streefkerk, C.
11de Zeeuw, W.C.T.F.
12Groot, E.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 4. Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

261 van Abbeve, J.Bergers, S.M.M.
272 Linnekamp, R.J.Nootebos, B.S.
283 Brouwer-Postma, P.Heijne, N.S.L.
294 Snuif-Verweij, L.E.Wildschut, A.K.
305 Snijders, J.E.Imfeld, D.P.
316 van der Zee, LC.Verburg, A.
327 Riteco, L.A.J.Schuhmacher, T.
338 Bakker, S.M.A.van der Kaai], K.A.
349 Manshanden, C.E.M.Coelen, R.
3510 van der Veen, F.Beemster, P.
3611 de Graaf, A.van Erkelens, W.
3712 Rot, G.van Duijnhoven, A.M.C.
3813 van de Weijenberg, A.M.H.Marseille, E.A.T.
3914 Roosloot, G.P.W.Wagenaar, J.C.N.
4015 Klaus, E.J.Kapitein, A.C.
4116 Maarschall, R.Drommel, R.E.
4217 Nagel, M.Keesman, M.A.
4318 Broersma, S.Kos, P.J.R.
4419 Özmen, K.Slobbe, R.B.
4520 Kw/int, C.van Boeijen, J.M.
4621 Snijders - Tannehill, E.M.Tellegen, J.L.W.
4722 Zaal, L.J.Kotterman, T.G.J.
4823 Mulder, M.L.Klein Haneveld, B.
4924 Bashara, S.R.Peters, E.A.
5025 Bromet, L.van Apeldoorn, J.A.T.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 5. CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

261 Bennis, T.L.M.Frowijn, F.J.A.
272 Schokker, J.W.A.Scholten, M.C.T.
283 Buis, N.J.J.J.Seignette, N.
294 Tabak, T.J.Komproe, H.A.C.
305 Knibbe, E.B.Glashouwer, B.J.
316 Ursem, J.P.A.J.Dekker, D.A.J.
327 Kloosterman, J.M.Kea, D.A.
338 Wijnker, T.N.Brouwer, F.J.J.
349 Rotgans, J.F.Jansen, C.A.
3510 Kok, J.J.M.Jonk, F.H.J.
3611 John, J.H.Brouwer de Koning, M.T.
3712 Roeleveld, H.G.Jonk, I.M.M.
3813 Flens, T.Schouten, S.
3914 Wouda, RH.T.Zwart, D.
4015 van 't Veer, J.A.Koot, V.C.

16Tillmans, L.L.R
17Lobles, J.J.
18Boon-Visser, M.M.
19Wessels, H.D.R.

20Vlaming-Kroon, E.A.C.
21Bijman, W.R.J.

22Leek, E.A.M.

23Enderink, A.
24Overtoom, M.T.

25Nuijens, A.M.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 6. 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Aerts, J.W.
2Joor, R.

3de Graaff, E.

4Brakhoven, B.F.

5Colnot, F.E.

6Beerepoot-Bakker, M.M.L.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 7. AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1van Ollefen, P.
2Schagen, L.J.M.
3Sanders, F.C.
4Zuurbier, K.G.

5van Mulligen, E.J.

6Willems, M.J.
7de Geeter, C.

8Prins, W.
9de Boer, A.G.M.

10Leever, J.H.

11Zwaan, PB.

12Osinga, D.E.
13Kerssens, J.C.M.
14Rohof, A.T.
15Bakker, H.L.

16Raukema, M.
17Helder, A.

Totaal
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Model Na 14-1; Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 8. Boeren Burgers Waterbelang
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen In die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

261 Agenant, A.J.Koning-Bruijn, E.A.
272 Meinen-Mulder, W.van SchoorI, R.
283 Schouten, M.Schipper, C.J.M.
294 Koopman, C.C.M.van Tunen, N.J.J.
305 Baltus, M.E.Schilder-Harte, C.A.LM.
316 Franken, M.D.Oud, H.N.
327 de Wilde, I.J.de Boer, J.C.M.
338 Koning, N.H.Beerepoot, R.
349 Biesheuvel, A.J.C.Schouten, S.N.R
3510 Bregman, G.J.RTerra, H.J.
3611 Schipper, A.M.C.Meemelink, M.C.
3712 Bakker, G.W.S.Hoeve, H.J.
3813 de Boer, W.H.M.Attema, J.S.
3914 Schotten, N A.Wiering, N.C.W.
4015 Laan, R.R.Kuijt, I.E.
4116 Ruijter, J.C.J.Mak, R.C.M.
4217 Geels, I.B.F.M.de Boer, N.C.S.
4318 Kesteloo, M.Kramer, E.L.
4419 Nieuweboer, M.Lafeber, J.

20Hoek Spaans, A.
21van Essen, H.J.
22Kistemaker, RB.

23de Weerd, A.
24Stuijt, R.M.
25Smal, J.J.S.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 9. Christenunie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Tolhuis-Anker, M.M.F.
2Tromp, R.W.I.M.

3Visser-van Eijk, S.H.

4Bras, P.F.
5Visser-Hogeterp, T.J.

6Kooyman van Guldener, J.J.

7Boersma-Ellen, A.M.

8Maas, C.L.
9Verwijs, M.W.

10Groot, J.
11Blok, J.P.
12Dijkema, W.

13Haboldt, W.C.J.
14Boers, P.
15Compaan, E.

16Flaspels, N.E.
17Bezemer, J.
18van den Heuvel, G.J.J.
19Nugteren, W.
20Visser, P.A.
21van Leeuwen, H.
22de Geus, T.

23Omvlee, M.
24Voordewind, J.S.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 10. De Groenen - Piraten
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let oo; U vult hier uitsluitend de aantallen In die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Linnenbank, A.C.

2van Treuren, M.A.

3Sadloe, S.
4Teders, N.B.
5Peerdeman, R.

6Pot, A.A.M.
7Ligthart, TH.
8Sikkema, G.B.

Totaal
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Model Na 14-1; Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 11. De VriJeLiJst
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1van Bergen Henegouw, C.N.

2Hoogland, R.J.M.
3van der Eng, H.P.M.

4Böhling, B.
5de Haan, R.A.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 12. Actief voor Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Meuwese, G.J.M.
2Avis, J.H.
3Doors, R.

4Sagarajah, N.

5Zaarour, M.

6de Vos, N.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 13. Nederland met een PLAN (S.V.P.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Chan, K.K.
2Riley, M.L.H.

3Hau, S.C.C.

4Ho, Y.T.
5Beydals, R.V.
6van Riel, E.B.H.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 14. Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Zoon, F.A.S.
2van der Zijde, M.L.

3Spruit, V.

4Huijboom, R.J.P.

5Egbers, A.H.M.

6Visser, J.
7Hessels, M.

8Schuckman, A.J.

9Pieterson, S.

10van IJsseldijk, A.L.A.

11Nagtegaal, W.
12Mattens, M.A.
13Pinar, K.
14Edixhoven, P.M.C.

15Hollebeek, J.P.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 15. Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Kwakman, T.J.
2Heida, H.S.
3Koopman, A.M.

4Hopman, TA.

5Hegeman, W.
6Van Hove, C.C.

7Groen, W.J.
8de Wit, J.J.M.

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 16. BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let on: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Beemsterboer, J.N.J.J.

2Brouv\/er, TM.

3Karsten, N.C.A.M.

4Zuurbier-Oudhuis, A.A.M.

5de Boer, J.H.H.

6Kramer, B.G.M.
7Gribnau, A.P.J.

8Dijck, C.J.

9Braak, E.

10Groot, J.J.
11Bakker, B.

12Vendrig, G.J.

13van den Outenaar, I.D.

14van Dijk, G.C.

15Kramer, J.D.

16Knetemann, M.

Totaal
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