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Geachte leden van de raad, 
 
op 2 oktober 2020 zal het online platform BULDER.nu ‘live’ gaan. Met deze brief willen wij u hier 
op attenderen en de achtergrond schetsen van dit idee voor (digitale) democratie en 
burgerparticipatie. De doelstelling van het platform is om de stem van jongeren zichtbaar te 
maken, zodat hun mening in (politieke) besluitvorming meeweegt. Wij richten ons voor nu op 
het dorpsraadgebied Ravenstein, waar ook Huisseling en de kernen van Over d’n Dam bij horen. 
 
De initiatiefnemers van BULDER.nu zijn gaan brainstormen over de mogelijkheden om jongeren 
meer te betrekken bij besluiten die van grote invloed op hun leefomgeving zijn. Na een analyse 
van de oorzaken van de lage betrokkenheid werd al snel het idee van een online platform 
geboren; jongeren zijn namelijk via de digitale weg sneller en gemakkelijker te bereiken dan via 
dorpsraadvergaderingen en informatiebijeenkomsten. De groep initiatiefnemers werd al snel 
groter en het idee kreeg steeds serieuzere vormen. Tijdens de dorpsraadvergadering van 18 juni 
2019 werd BULDER.nu door de initiatiefgroep ‘wereldkundig’ gemaakt en was er geen weg meer 
terug. De Stichting BULDER.nu is opgericht op 4 mei 2020 en is verantwoordelijk voor het 
(technisch) beheer van het platform. De ‘BULDERgroep’ draagt zorg voor het opstellen en 
uitzetten van de stellingen inclusief de bijbehorende achtergrondinformatie. 
 
In het bijgevoegde startdocument kunt u meer lezen over de door ons gesignaleerde oorzaken 
van gebrekkige beïnvloeding van besluitvorming door jongeren en de doelstelling en 
achtergronden van BULDER.nu. In het reglement staan onder ander de voorwaarden voor 
stellingen/peilingen. Hierin is ook een organogram opgenomen, waarin u de namen van alle op 
dit moment betrokken ‘jongeren’ aantreft. 
 
Ons initiatief wordt enthousiast gedragen door het college van B&W en de Dorpsraad Ravenstein, 
waarvan we ook subsidie hebben ontvangen om de stichting op te richten en het platform te 
bouwen. Zonder die bijdragen hadden we het platform niet kunnen realiseren. Hierbij willen wij 
wel opmerken dat we het voor nu hebben moeten doen met het beschikbare budget. We zijn 
ons ervan bewust dat het gebruiksgemak en de techniek op de achtergrond met bestaande 
technische mogelijkheden nog verder te verbeteren is, maar daarvoor zullen we eerst extra geld 
tot onze beschikking moeten hebben. Het huidige platform voldoet aan de ‘must haves’. 
 
De onderwerpen waarvan op BULDER.nu de mening van inwoners gepeild gaat worden, zullen 
vaak ook bij u actueel zijn als onderwerp bij commissie- en/of raadsvergaderingen. De resultaten 
van peilingen zullen wij in dat geval ook aan de gemeenteraad toesturen. Wij gaan ervan uit dat 
u als raad de door BULDER.nu verzamelde mening van inwoners uit het Dorpsraadgebied 
Ravenstein als zeer nuttige informatie zult beschouwen en die mening dan ook mee zult laten 
wegen in de politieke besluitvorming. 
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We zijn een informatiemoment voor raads- en commissieleden aan het voorbereiden. In verband 
met de coronamaatregelen moeten we nog even bekijken hoe we daar exact invulling aan 
kunnen geven. In ieder geval kunt u daar binnenkort een uitnodiging voor tegemoet zien. 
 
Heeft u voorafgaand aan het informatiemoment al vragen hebben of mocht u geïnteresseerd zijn 
in een persoonlijke gesprek met BULDER.nu, neem dan gerust contact met ons op via 
info@bulder.nu of met mij persoonlijk op telefoonnummer 06-55707877. En uiteraard staan wij 
altijd open voor input ter verbetering/optimalisatie van het platform. 
 
Met vriendelijke groet, 
BULDER.nu 
 
 
 
 
René Theunissen 
(voorzitter Stichting BULDER.nu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Startdocument versie 2.0 
2. Reglement versie 1.0 
3. Promotieflyer 
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Aanleiding 

Zoals bekend zijn bij dorpsraadvergaderingen en in commissies over het algemeen weinig jongeren aanwezig. 

Dit is ook regelmatig benoemd. Maar er zijn veel redenen waarom jongeren zich op dit soort bijeenkomsten 

niet of nauwelijks laten zien. De behandeling van bepaalde onderwerpen is vaak langdurig en stroperig, wat de 

interesse om zich ergens voor in te gaan zetten niet echt opwekt. De algemene stemming is dat het toch niet 

veel nut heeft om hier tijd in te steken; “er worden nauwelijks resultaten geboekt en het gevoel is dat het bij 

de politiek toch alleen maar om de kern Oss draait.” 

 

De jongste jongeren zijn druk bezig met hun studie en de wat oudere en werkende jongeren zijn druk met hun 

baan én vaak ook met het gezin. De taakverdeling binnen de moderne gezinnen is ook compleet anders dan 

een jaar of 20 terug. Het kleine beetje vrije tijd dat dan overblijft, moet nog gebruikt worden voor de 

noodzakelijke ontspanning (sport, familie en vrienden etc.). Voor politieke beïnvloeding is dus geen ruimte 

meer (zeker niet overdag), omdat alle beschikbare tijd wordt opgeslokt door belangrijkere zaken. 

 

Maar jongeren zouden zich eigenlijk wel meer bezig moeten houden met de inrichting van het 

dorpsraadgebied Ravenstein, aangezien juist zij degenen zijn die hier nog het langst rondlopen en gebruik 

moeten maken van de voorzieningen. Om het dorpsraadgebied Ravenstein leefbaar te houden zijn jongeren 

van absoluut belang. Het gebied moet voor hen dus redenen hebben én mogelijkheden bieden om zich hier 

blijvend te vestigen. De stem van de jongeren is in feite dus belangrijker dan de stem van de ouderen. 

 

En dat is waarom het online platform BULDER.NU is opgericht. De mening van de jongere Ravensteiners wordt 

hiermee zichtbaar gemaakt. De politiek kan hier niet omheen en moet dit dan meenemen in besluitvorming. 

 

Doelgroep 

Iedereen die de jongeren van nu en de jongeren van de toekomst in Ravenstein een warm hart toedraagt. 

 

Doelstelling 

Op een laagdrempelige wijze de stem van en voor jongeren te verenigen en het politieke geluid van jongeren 

te laten horen, zodat dit meeweegt in de besluitvorming over de inrichting en toekomst van het 

dorpsraadgebied Ravenstein. 

 

Hoe? 

Met een online platform. Hiermee kan snel een brede groep mensen worden bereikt. 

Op het platform komen stellingen (of vragen). Indien iemand in het onderwerp is geïnteresseerd, is 

beschikbare achtergrondinformatie te benaderen. Tevens is er een stemmogelijkheid waar je kunt aangeven of 

je het eens of oneens bent met de stelling. 

De stemmen worden automatisch verzameld en geteld, waarna direct bekend is wat de mening van de 

jongeren van Ravenstein is. 
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Uitgangspunten 

• Om te kunnen stemmen dient men een account/profiel aan te maken op BULDER.NU 

(het platform is momenteel in aanbouw, maar op BULDER.nu kan iedereen nu alvast aangeven een account te willen aanmaken); 

• Iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van het dorpsraadgebied Ravenstein kan zich 

inschrijven. Leeftijd en woonplaats zijn dus niet van belang; 

• De initiatiefgroep draagt als groep geen mening uit over een bepaald onderwerp en is slechts een 

“doorgeefluik” (dat geldt uiteraard niet voor de individuele initiatiefnemers, die natuurlijk wel een eigen mening hebben en zich 

op persoonlijke titel wel met politieke zaken bezig kunnen houden); 

• Een stelling dient neutraal te zijn, oftewel, geen mening over het betreffende onderwerp in zich te hebben; 

• Achtergrondinformatie dient neutraal te zijn, oftewel, een volledig beeld te geven, zodat iedereen op basis 

daarvan zijn of haar eigen mening kan vormen; 

• De uitslag van een peiling wordt anoniem gepresenteerd, waarbij, indien van belang, wel een 

onderverdeling in leeftijden en/of woonplaatsen gemaakt kan worden; 

• De initiatiefgroep van BULDER.NU zal bewaken dat de politiek de mening van de jongeren ook echt 

meeneemt in besluitvorming; 

• Onderwerpen voor een peiling kunnen zowel door Bulder.nu zelf als door anderen (waaronder ook de 

gemeente Oss en de Dorpsraad) worden aangedragen. 

 

Winstpunten 

• BULDER.nu levert eenieder, maar met name de Dorpsraad en de gemeente Oss, een tool om snel de 

mening van een grote groep inwoners te peilen; 

• De mening van een bredere groep inwoners wordt gepeild dan bij een reguliere stemming/peiling tijdens 

dorpsraadvergaderingen, waarmee aan betere afweging van adviezen van de Dorpsraad en besluitvorming 

door de gemeente Oss gemaakt kan worden; 

• BULDER.nu vergroot de betrokkenheid van jongeren bij politieke onderwerpen die invloed hebben op de 

eigen leefomgeving. Wellicht vergroot dit dan op termijn ook de actieve betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld 

zitting nemen in de Dorpsraad of politieke partijen; 

• Bij gebleken succes is BULDER.nu opschaalbaar naar meer wijk- en dorpsraadgebieden in de gemeente Oss. 

 

 

Initiatiefgroep BULDER.NU 

 
(op alfabetische volgorde) 

Bart van den Bergh 

Jeroen den Brok 

Aram Brouwer 

Hein van Dommelen 

John Gerrits 

Maurice Janssen 

Teun Jaspers 

Pim Spanjers 

René Theunissen 
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Reglement BULDER.nu 
 

Organisatie en taakverdeling 

De organisatie BULDER.nu kent de volgende entiteiten (zie ook het organisatieschema in de 

bijlage 1): 

1. Stichting BULDER.nu 

bestaande uit de bestuursleden van de stichting. 

2. BULDERgroep(en) 

gevormd door personen uit een “peilinggebied” die zorgdragen voor het opstellen en 

verspreiden van stellingen en het verzamelen van de bijbehorende 

achtergrondinformatie. 

Bestuursleden van de stichting kunnen ook lid zijn van een BULDERgroep. 

 

Conform de statuten dient het bestuur uit minimaal 3 personen te bestaan. Gestreefd wordt 

naar een bestuur bestaande uit 5 personen. 

 

De BULDERgroep bepaalt zelf of de groep uit voldoende mensen bestaat. Indien zij van mening 

zijn dat de groep te weinig leden heeft, gaan zij zelf actief op zoek naar nieuwe mensen. 

 

Leden van de BULDERgroep mogen geen Politiek Prominent Persoon (in Engels Politically 

Exposed Person (PEP)) zijn en geen familielid of naaste geassocieerde van een PEP zijn. Als 

bijlage 2 zijn de omschrijvingen met betrekking tot PEP, familielid en naaste geassocieerde 

opgenomen. 

 

De taken van de entiteiten zijn als volgt verdeeld: 

1. Stichting BULDER.nu is verantwoordelijk voor het online platform. Het intellectueel 

eigendom van het platform ligt bij de stichting. 

Zij voeren daarvoor onder andere de volgende taken uit: 

a. Het technisch beheer van het online platform; 

b. Inhoudelijk beheer van het online platform (invoeren en uitzetten 

peilingen/stellingen en nieuwsberichten en publiceren uitslagen van 

peilingen/stellingen op het platform); 

c. Zorgdragen voor de financiën van de stichting/het platform;  

d. Doorontwikkelen van het online platform; 

e. Controleren “echtheid” aangemaakte accounts binnen hun werkgebied; 

f. Indien van toepassing het inpassen van nieuwe wijkgebieden uit de gemeente 

Oss of andere gemeenten; 

g. Aanspreekpunt en woordvoerder voor externe partijen. 

 

2. De BULDERgroepen bestaan uit mensen die midden in hun gemeenschap staan en 

daardoor weten wat er leeft onder de inwoners. 

Zij hebben de volgende taken: 

a. Bijhouden politieke agenda, zodat op tijd bekend is welke onderwerpen er 

potentieel interessant zijn voor peilingen/stellingen; 

b. Contact onderhouden met de inwoners zodat de BULDERgroep weet wat er 

onder de inwoners leeft; 

c. Aandragen van onderwerpen voor een online stelling/peiling; 

d. Beslissen over welk onderwerp een peiling/stelling wordt uitgegeven; 

e. Verzamelen van achtergrondinformatie voor de stellingen/peilingen; 

f. Opstellen van de teksten voor de stellingen/peilingen; 

g. Opstellen van nieuwsberichten/updates; 

h. Uit te zetten stellingen/peilingen en te plaatsen nieuwsberichten/updates 

doorzetten naar de stichting; 
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i. Verspreiden van de uitkomsten van peilingen/stellingen (via en op BULDER.nu 

en tevens naar de gemeente, de Dorpsraad, de pers en eventuele andere 

betrokkenen); 

j. Promotie van BULDER.nu (onder andere inwoners activeren een account aan te 

maken en te participeren bij stellingen/peilingen). 

 

 

Communicatie 

Het stichtingbestuur is in beginsel het eerste aanspreekpunt voor iedereen die contact zoekt 

met BULDER.nu. 

Het stichtingbestuur communiceert in beginsel vanuit de BULDERgroep naar buiten toe. 

In overleg met de BULDERgroep kan besloten worden bepaalde communicatie door een niet 

bestuurslid af te laten handelen. 

 

 

Besluitvorming 

Het bestuur legt inkomende vragen of verzoeken met betrekking tot stellingen/peilingen voor 

aan de BULDERgroep, waarna gezamenlijk een standpunt of besluit wordt (in)genomen. 

Standpunten of besluiten kunnen onder andere betrekking hebben op de volgende punten: 

• De beoordeling of een onderwerp ‘peilingwaardig’ is; 

• Welke vraag/vragen bij een stelling/peiling worden ingezet en hoe deze worden verwoord; 

• Of en welke aanvullende informatie of achtergrondinformatie wordt gebruikt. 

 

Indien de vergadering in overleg niet tot een gezamenlijk standpunt of besluit kan komen, kan 

een stemming worden ingezet. Een besluit wordt dan genomen met een meerderheid van 

drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, nemen de 

aanwezige bestuursleden een besluit. Indien ook dan de stemmen staken, neemt de voorzitter 

een besluit. 

Stemmingen vinden in beginsel mondeling plaats. Op verzoek van één van de aanwezigen kan 

een stemming ook schriftelijk plaatsvinden. 

 

 

Privacy 

De privacy-gevoelige informatie waarover BULDER.nu beschikt, bestaat uit een database met 

accounts en bijbehorende persoonsgegevens en de bij stellingen/peilingen verzamelde 

steminformatie. Persoonsgegevens wordt nimmer gedeeld met derden. Uitslagen van 

stemmingen/peilingen worden geanonimiseerd gepubliceerd. 

Om te waarborgen dat deze privacy-gevoelige informatie niet openbaar wordt, heeft alleen de 

stichting hierin inzage. De website wordt gehost bij een erkende en betrouwbare provider die 

is gevestigd binnen de EU (voldoen aan de AVG). 

 

Op de website is een privacyverklaring beschikbaar. Bij het aanmaken van een account dient 

de gebruiker deze privacyverklaring te accepteren. 

 

Uitslagen van peilingen worden automatisch danwel door de BULDERgroep geanonimiseerd (zie 

ook punt 6 onder “Voorwaarden”). 
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Voorwaarden stellingen/peilingen 

1. Aantal peilingen/stellingen 

Voorkomen moet worden dat deelnemers te veel peilingen/stellingen krijgen toegestuurd, 

omdat zij dan wellicht gaan afhaken. Daarom moet door de BULDERgroepen een goede 

afweging gemaakt worden of een onderwerp belangrijk genoeg wordt geacht om een 

peiling/stelling voor uit te zetten. Gedacht wordt aan maximaal 3 à 4 peilingen/stellingen per 

jaar. Maar indien maatschappelijke ontwikkelingen echter van dermate groot belang zijn of een 

dermate grote impact op de leefomgeving hebben dat er meer peilingen noodzakelijk worden 

geacht, moet dat extra peilingen/stellingen niet in de weg staan. 

 

2. Inhoud onderwerpen 

De onderwerpen waarvoor een peiling/stelling wordt uitgezet, moeten in principe op de 

politieke agenda van het betreffende gebied staan en een significante invloed hebben op de 

leefomgeving en leefbaarheid van het betreffende gebied. 

Het platform is namelijk bedoeld om de stem van de inwoners, met name die van de jongeren, 

te verzamelen en aan de politiek, inwoners en andere geïnteresseerden/betrokkenen 

beschikbaar te stellen, zodat in de politieke besluitvorming de mening van de inwoners die aan 

de peiling hebben meegedaan, ook wordt meegewogen. 

 

3. Aandragen onderwerpen 

Onderwerpen voor een peiling/stelling worden in beginsel uiteraard aangedragen door de 

BULDERgroep zelf. Echter kunnen ook de gemeente (college van B&W), politieke partijen, de 

dorpsraad, publieke instellingen en individuele inwoners een verzoek indienen om een 

peiling/stelling uit te zetten. De BULDERgroep beslist uiteindelijk of een dergelijk verzoek 

wordt ingewilligd. 

Commerciële partijen kunnen geen gebruik maken van het platform. 

 

4. Neutraliteit peilingen/stellingen 

Een BULDERgroep draagt als groep geen mening uit over een bepaald onderwerp en is slechts 

een “doorgeefluik”. Dat geldt uiteraard niet voor de individuele leden van een BULDERgroep, 

die natuurlijk wel een eigen mening hebben en zich op persoonlijke titel ook met 

maatschappelijke zaken bezig kunnen en mogen houden. Politieke zaken zijn hierbij wel 

uitgesloten (zie ook de bepalingen rondom PEP onder organisatie). 

 

Een stelling dient neutraal te zijn, oftewel, geen mening over het betreffende onderwerp in 

zich te hebben. 

 

Bij twijfel kan de neutraliteit van gebruikte teksten gecontroleerd worden middels een ‘second 

opinion’ van een persoon of instelling (bijvoorbeeld de Dorpsraad) die geen lid is van de 

BULDERgroep. 

 

5. Achtergrondinformatie onderwerpen 

Om te zorgen dat de inwoners die willen stemmen niet alleen op gevoel stemmen, wordt bij 

peilingen/stellingen bij voorkeur via het platform ook achtergrondinformatie beschikbaar 

gesteld. Stemmers kunnen zich dan in het dossier verdiepen waarna gestemd kan worden op 

basis van een afweging van feiten. 

  

Het is van groot belang dat, net als bij de formulering van stellingen en vragen, de 

neutraliteit/objectiviteit wordt gewaarborgd. De aangeboden achtergrondinformatie dient 

daarom zo volledig mogelijk te zijn, zowel reeds openbaar beschikbare informatie als 

informatie afkomstig van voor- als tegenstanders. De BULDERgroep dient zich daarom in te 

zetten om een zo volledig mogelijk pakket aan achtergrondinformatie te verzamelen. 
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Uiteraard is het mogelijk dat bepaalde betrokken partijen geen informatie willen of kunnen 

verstrekken. Dat is dan helaas een gemiste kans, maar niet voor verantwoording van de 

BULDERgroep. 

 

6. Uitslag peiling stelling  

Uitslagen van peilingen worden automatisch danwel door de BULDERgroep geanonimiseerd, 

waarbij, indien van belang, wel een onderverdeling in leeftijden en/of woonplaatsen gemaakt 

kan worden. 

 

De anonieme uitslag wordt bekend gemaakt via en op BULDER.nu en tevens doorgezet naar de 

gemeente, de Dorpsraad, de pers en eventuele andere betrokkenen. 

 

De uitslag van een peiling wordt zodanig aan de gemeente aangeboden dat dit onderdeel 

wordt van het raadsdossier. Bij besluitvorming in de gemeenteraad zijn alle raadsleden dan op 

de hoogte van de mening/visie/behoefte van de inwoners over het betreffende onderwerp. 

 

7. Terugkoppeling 

Onderwerpen waarover een peiling heeft plaatsgevonden zijn vaak langlopende processen. 

Indien zich bij een bepaald dossier interessante ontwikkelingen voordoen, kan dit via het 

platform bekend worden gemaakt aan de gebruikers van BULDER.nu. 

 

8. Slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en waarin door andere bepalingen niet 

voorzien is, kan het bestuur zelfstandig een besluit nemen. Bij belangwekkende besluiten 

verdient het de voorkeur alle leden van de BULDERgroep hierbij te betrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 28-05-2020 

 

 

R.J. Theunissen Teun Jaspers Bart van den Bergh 
(voorzitter) (secretaris) (penningmeester) 

 

 

 

 

 

Rens Rovers Claire Sanders 
(bestuurslid) (bestuurslid)
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Bijlage 1 
 

Organisatieschema BULDER.nu 

 

 

 BULDER.nu Ravenstein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart van den Bergh 

Jeroen den Brok 

Aram Brouwer 

Hein van Dommelen 

John Gerrits 

Maurice Janssen 

Teun Jaspers 

Dirk Megens 

Rens Rovers 

Claire Sanders 

Pim Spanjers 

René Theunissen 

Stichting BULDER.nu 
René Theunissen (voorzitter) 

Teun Jaspers (secretaris) 

Bart van den Bergh (penningmeester) 

Rens Rovers 

Claire Sanders 
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Bijlage 2 

 
Omschrijving PEP en familielid of naaste geassocieerde van een PEP 
 

1. Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person of PEP). 

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult: 

a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris; 

b. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan; 

c. lid van het bestuur van een politieke partij; 

d. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die 

arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat; 

e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; 

f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten; 

g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een 

staatsbedrijf; 

h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een 

gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. 

 

2. Familielid 

U bent een familielid van een politiek prominent persoon (zie voor definitie van dit begrip hiervoor in 

deze bijlage onder punt 1), indien: 

a. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon bent of indien u 

een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon 

wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of 

b. u een kind van een politiek prominent persoon bent; 

c. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een kind van een politiek prominent persoon 

bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt 

aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met dat kind); 

d. u een ouder van een politiek prominent persoon bent. 

 

3. Persoon bekend als naaste geassocieerde 

U bent een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon (zie voor 

definitie van dit begrip hiervoor in deze bijlage onder punt 1), indien: 

a. u een persoon bent van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de 

gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie, 

of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft; 

b. u een persoon bent die de enig uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of 

juridische constructie terwijl deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een 

politiek prominente persoon. 



Maakt de mening van 
jongeren zichtbaar

WIL JIJ MEER TE ZEGGEN HEBBEN 
OVER DE TOEKOMST VAN

STEM MEE OP BULDER.NU!

HUISSELING OVER
D’N DAM?&RAVENSTEIN,

info@bulder.nu  envelope-open-text instagram-square  /bulder.nu
/bulder.nu   FACEBOOK-SQUARE Twitter-square /buldernu


