
 Stadsdorp Rivierenbuurt Amsterdam Nieuwsbrief 4, augustus 2022, 10e jaargang  

 
 

1 1 

Nieuwsbrief 4, augustus 2022, 10e jaargang 
 

 

In deze zomerse Nieuwsbrief onder andere leuke foto’s van het 

sprankelende Zomerfeest, waar veel Stadsdorpers van hebben genoten. 

Verder belangrijk nieuws over de veranderde website, en een prachtig 

verhaal bij De Dorpspomp. Ook een oproep voor nieuwe coördinatoren van 

het inloopteam. En goed nieuws: ook de laatste Binnenbuurt, Rijn-West, is 

van start gegaan!  

 

Van de Kerngroep 

Er is veel gebeurd in het Stadsdorp de laatste maanden. Zo heeft de website een 

nieuw gezicht gekregen, en er is een nieuwe webredactie gevormd (het webteam). 

We stuurden daarover al een e-mailbericht naar alle Stadsdorpers. Verderop in de 

Nieuwsbrief lees je meer over de nieuwe site en het nieuwe team.  

Op deze plek willen we Dick de Jong heel hartelijk bedanken voor de jarenlange 

inzet als webredacteur, voor het plaatsen en aanpassen van berichten op de 

‘oude’ website. Dick heeft de redactie nu overgedragen.  

Verder is in en via de Schakelgroep voortgang geboekt met het beter spreiden van 

taken. Behalve een nieuwe bemensing van de webredactie, is Jo-Els van der Woude 

bereid gevonden de webmail voor haar rekening te nemen (het algemene e-

mailadres van het Stadsdorp); zij is zich aan het inwerken. Conny Manasse zet 

zich vol enthousiasme in als coördinator van de nieuwe Binnenbuurt Rijn-West, en 

de groep die het Zomerfeest organiseerde bestond voor een deel uit ‘nieuw 

bloed’. Er is ook een nieuwe activiteitengroep gestart, ‘Zingen voor je plezier’, óók 

getrokken door ‘nieuwe’ krachten’: Tot slot is er een nieuwe PR-groep gevormd, 

waarvan Patty Italiaander, Conny en Jo-Els deel uitmaken. De Schakelgroep is 

uitgebreid met drie nieuwe Stadsdorpers: Jo-Els, Conny en Anke Brandenburg. 

Anke heeft aangegeven secretariële taken te willen vervullen; in de toekomst zal 

zij mogelijk deel gaan uitmaken van de Kerngroep. Katharina Loderer zal in de 

komende tijd als interim penningmeester de financiële zaken behartigen.   

Veel veranderingen dus, en vooral veel nieuwe namen. En daar zijn we héél blij 

mee!  
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Zomerfeest geweldig succes 

Wat een geslaagd Zomerfeest! Zo’n 40 à 50 Stadsdorpers hebben genoten van 

elkaars gezelschap, het mooie weer en de door ieder meegebrachte hapjes en 

drankjes. De organisatoren hadden er een enorm feestelijke plek van gemaakt! Er 

was ruimte, er was vrolijkheid en er werd naar hartenlust gezongen onder 

begeleiding van accordeoniste Cato Fluitsma. Zij verzorgde een groot deel van de 

tijd de muzikale omlijsting van dit succesvolle feest. Voor wie dat wilde waren er 

genoeg stoeltjes en picknickbanken beschikbaar. Wat fijn dat we na twee 

so(m)bere jaren weer met zovelen bij elkaar konden zijn.  

 

Op deze plek woorden van dank aan het feest comité dat alles zo geweldig voor 

elkaar had, hulde daarvoor! Leden hiervan hebben zich in de voorbereiding van en 

tijdens het feest enorm ingezet om alles vlekkeloos te laten verlopen. Veel 

initiatiefkracht van de feestploeg, met Annette Schutte voorop, die creatief van 

alles bedacht, uitvoerde en oploste. Van toestemming aanvragen bij het Stadsdeel, 

tafelkleden strijken, een partytent huren en ophalen via Peerby, spullen 

versjouwen met kruiwagens, stoeltjes huren en halen bij Dichtbij Concerten, een 

uitnodiging maken, een muzikante en servies regelen, de sfeer vastleggen op 

mooie foto's en reken maar nog veel meer... 

Annette, Tjitske, Gepke, Manna, Annemiek, Hester en Marjan: jullie hebben er een 

fantastisch feest van gemaakt! 
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Dank ook aan de organisaties en partijen om ons heen, die hebben bijgedragen 

aan het succes: de RAI voor het uitlenen en brengen van de prachtige 

picknicktafels, en hun drie mens sterke hulpcrew, die tijdens het Zomerfeest 

hand- en spandiensten verleenden; de 

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark, 

die ons wegwijs maakte rond het 

evenement in het park en stoeltjes 

uitleende; Nicole Nuijens van het 

koffietentje Bea in het park die haar 

personeel langer liet werken zodat er nog 

toiletten toegankelijk waren tot het eind; 

Mariëtte Schutte die haar bakfiets 

uitleende, Alice Schippers die een partytent uitleende; en helpende handen van het 

inloopteam en van diverse andere Stadsdorpers. Nadien waren er ook nog  vele 

handen die hielpen opruimen en die verslag deden. 
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Meer foto’s zien? Kijk op www.stadsdorprivierenbuurt.nl 

 

Verhalen bij de Dorpspomp 

 

 

 

 

 

Dit keer een bijdrage van Hélène Nypels-Sterkman. 

 

Mislukt 

Net stond ik in de keuken om mij een kop 

koffie in te schenken toen de bel ging.  Even 

daarvoor had ik de postbode zien aankomen 

en daar ik een pakketje verwachtte, spoedde ik 

mij naar de voordeur. Het was echter niet de 

postbode. Voor mij stond een beige mannetje, 

een mager, nerveus type van onbestemde 

leeftijd. Zo’n figuur waarbij je meteen 

gemengde gevoelens ondergaat van argwaan 

en tegelijk een gevoel van ach-gut-zielig. Ik nam een afwachtende houding aan. 

“Goeiemiddag mevrouw, ja ziet u, ik ben hier net komen wonen maar de deur 

waaide dicht en nu sta ik buiten…” 

Het was zo’n stuntelig verhaal, dat de argwaan meteen groter werd dan het ach-

gut-zielig gevoel. Toch leek hij niet gevaarlijk, echte oplichters komen meestal 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
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met een sterk verhaal. Ze zijn zo overtuigd dat je bijna schaamte voelt aan hun 

goede bedoelingen te twijfelen. Ik bleef op mijn hoede. 

“Waar is ‘hier’”, vroeg ik, en hoorde de achterdocht in mijn stem.  

“Daar, een paar huizen terug”, met zijn duim wees hij over zijn rechterschouder.  

“Kunt u iets duidelijker zijn?”, vroeg ik geprikkeld, “Huisnummer, parterre, eerste, 

tweede of derde etage?”. Ik werd nieuwsgierig, was het een onhandige kleine 

oplichter of was hij alleen maar een beetje mesjokke. 

“Ja, nee, het is parterre. De keukendeur stond open en toen liep ik de straat op en 

toen waaide de buitendeur dicht en nu kan ik niet meer naar binnen en ik moet 

naar mijn moeder die in Noord woont. Maar ja, nu heb ik geen geld voor de tram 

en dus wou ik wat te leen vragen.” 

De smoes was wel heel doorzichtig, ik had gewoon nee kunnen zeggen maar ik 

wilde hem toch confronteren met zijn waardeloze smoezen.  

“Waarom komt u eigenlijk helemaal hiernaartoe, bij mij, eerste etage. U hebt links 

en rechts buren. Waarom vraagt u niet aan uw buren of u over de schutting mag 

klimmen?” 

“Ja maar de keukendeur zit op slot, dan kan ik nog niet naar binnen.” 

“Zo, u zei anders daarnet dat de keukendeur open stond en dat daardoor de 

voordeur dicht waaide.” 

Zijn lichaamstaal gaf aan dat het liegen hem niet echt goed afging. Hij voelde zich 

in het nauw gedreven, wreef nu steeds zijn handen en wiegde ongedurig van de 

ene voet op de andere, zoals een hardloper zich voorbereidend op de wedstrijd. 

Alsof ik hem niet net op een leugen had betrapt, zei hij doodgemoedereerd:  

“Al die buren zijn niet thuis.” 

Ineens had ik geen zin meer in de vertoning, maar toch wilde ik weten hoe hij zich 

eruit zou redden. Ik pakte een kaart uit mijn jaszak.  

“Ik heb hier nog een tramkaart met drie ritten”, zei ik, “daar kunt u nog net mee 

naar uw moeder.” 

Gedecideerd schudde hij zijn kleurloze hoofd.  

“Daar heb ik niks aan, ik had liever geld.” 

“Dat is dus mislukt” constateerde ik en voegde eraan toe: “Als ik u bij de buren zie 

bellen, dan waarschuw ik de politie. Goedemiddag.” 

Ik sloot de deur. Toen ik later voor het raam stond, zag ik hem nog net 

wegfietsen.  

 

Schrijvers voor De Dorpspomp gezocht 

Heb jij een mooie anekdote, een leuke ervaring, een herinnering, …: stuur het 

door naar info@stadsdorprivierenbuurt.nl. En heb je wel een verhaal, maar ben je 

zelf niet zo’n schrijver? Vertel het aan onze ghostwriter Liesbeth Jongkind, dan 

schrijft zij het voor je op. Maak een afspraak met haar via e-mail: 

info@liesbethjongkind.nl. 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@liesbethjongkind.nl
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Verbeteringen digitale contactmogelijkheden binnen het 

Stadsdorp: meer interactie mogelijk 
 

Vernieuwde website 

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een vernieuwing van de website. 

Als je www.stadsdorprivierenbuurt.nl intoetst zie je een heel ander beeld dan we 

jarenlang gewend waren, met een compleet nieuwe lay-out. Neem eens een kijkje 

en ontdek wat er allemaal veranderd is, en wat de mogelijkheden van de nieuwe 

site zijn. Het idee is dat de website hierdoor dynamischer is, beter up-to-date kan 

worden gehouden, makkelijker in het gebruik is, en laagdrempeliger uitnodigt om 

met elkaar in contact te komen. 

Zo zijn er via de nieuwe website veel mogelijkheden om te reageren op of vragen 

te stellen over de berichten die je kunt lezen of zelf berichten aan te leveren – 

bijvoorbeeld over leuke Binnenbuurt-uitjes of een mooie tentoonstelling die je 

bezocht. Je wordt van harte uitgenodigd om van deze opties gebruik te maken! 

Berichten komen bij de webredactie, het webteam, terecht. Zij bekijken of ze het 

bericht zelf kunnen beantwoorden of verwerken, of dat het naar anderen moet 

worden doorgestuurd. 

In de webredactie zitten Alice Schippers, Gepke Andringa, Anna Burie en Richard 

Fenger. 

 

Het bekende, algemene e-mailadres 

Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om een bericht naar ons algemene e-

mailadres info@stadsdorprivierenbuurt.nl te sturen. Het behandelen van berichten 

die via dit e-mailadres binnenkomen is overgenomen door Jo-Els van der Woude. 

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Zij beantwoordt vragen, verwerkt de informatie en/of stuurt berichten door naar 

de juiste perso(o)n(en). Vanuit dit e-mailadres worden ook algemene e-mail 

berichten en de Nieuwsbrief aan alle Stadsdorpers gestuurd. 

 

Bereikbaarheid werkgroep Zorg & Wonen 

Ook het e-mailadres van de werkgroep Zorg & Wonen blijft gewoon bereikbaar: 

zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

 

E-mailadres Prikbord vervallen 

Tjitske van der Woude heeft de afgelopen maanden het Prikbord bijgehouden. 

Dank daarvoor! Met de vernieuwde website is het aparte e-mailadres voor 

Prikbord berichten nu vervallen. Je kunt dergelijke berichten nu via de website 

sturen. Als je de blauwe knop ‘Prikbord’ aan de rechterzijde van de voorpagina 

gebruikt zorgt de webredactie ervoor dat het bericht geplaatst wordt.  

 

Inloop zoekt nieuwe coördinatoren 

De beide coördinatoren van de 

Inloop stoppen met hun 

werkzaamheden. Annemieke Taal 

heeft haar werkzaamheden al even 

geleden neergelegd, Annemiek de 

Witte heeft er per augustus een 

streep onder gezet. Het 

inloopteam blijft gewoon bestaan, 

en zij doen veel van het werk, 

maar er is wel behoefte aan twee 

nieuwe coördinatoren. Lijkt het je 

leuk om daar je energie in te 

steken? Laat het weten via 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl en 

pols eens bij het inloopteam wat 

er in die rol zoal te doen is.  

De Inloop is een van de eerste structurele ontmoetingsmogelijkheden die in het 

Stadsdorp werden georganiseerd. Jarenlang is het een waardevol moment in de 

maand geweest om buurtgenoten te leren kennen en te ontmoeten, en over van 

allerlei uit te wisselen. Het zou bijzonder spijtig zijn als we dat niet zouden 

kunnen voortzetten. Dus laat het vooral weten als je geïnteresseerd bent!  

We bedanken de beide Annemiek(e)s heel erg voor hun inzet en we blijven hen 

zeker op allerlei andere manieren binnen en buiten het Stadsdorp ontmoeten.  

mailto:zorgenwonen@stadsdorprivierenbuurt.nl
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Gezellig op een bankje in het Martin Luther Kingpark 

tijdens de Inloop in juli 

 

Nieuws uit de Binnenbuurten 

“Een goede buur is beter dan een verre vriend” 

Het laatste deel van ons Stadsdorp, Binnenbuurt Rijn-West (gebied tussen 

Maasstraat, Uiterwaardenstraat, Rijnstraat, Amsteldijk, Pres. Kennedylaan) heeft nu 

ook een coördinator, Conny Manasse. Zij vertelt:  

“Een taak waar ik eigenlijk al een beetje mee was begonnen voordat ik van het 

bestaan ervan wist. Ik had met buren al een eetafspraak gemaakt. Zo eens in de 

maand samen koken en eten en elkaar leren kennen. Nu wisselen we kranten uit, 

zorgen voor elkaars kat en doen boodschappen indien er iemand ziek is. En dat is 

precies het laagdrempelige contact wat zo fijn is om te hebben in de buurt, wat 

maakt dat je je thuis voelt. Het lijkt me leuk om deze groep uit te breiden en daar 

zet ik me graag voor in.  

Activiteiten die mogelijk zijn vallen in de bekende categorieën: bioscoop, 

museum, wandelen, eten, borrelen en wat er ook maar wenselijk is. Wij zijn 

immers zelf de plannenmakers. Als yogalerares (kundalini yoga) bied ik aan om 

samen mantra’s te zingen. Ik denk daarbij aan een dinsdagavond, te beginnen in 

september, 1x per maand. Mantra’s zingen kenmerkt zich door eenvoud in woord 

en klank (voor iedereen) en heeft een rustgevend en harmoniserend effect. Wil je 

meedoen, geef me dan een bericht op 06-52144353. (Ook voor meer info ben ik 

op dit nummer bereikbaar.) 

Lijkt het je wel wat om deel uit te maken van Binnenbuurt Rijn-West, meld je dan 

aan via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Hopelijk tot ziens!” 

 

Activiteiten in en rond het Stadsdorp 

Zingen voor je plezier  

Al drie keer kwamen we op woensdag om 11 uur met een steeds groter groepje 

Stadsdorpers bij elkaar in de muziektent in het Amstelpark om te “zingen voor je 

plezier”. Met de muziek uit een klein boxje en de geprinte teksten voor onze neus 

ging het zingen (en swingen) helemaal vanzelf. Niet alleen wijzelf hadden er lol in, 

ook enkele passerende wandelaars werden er vrolijk van. 

mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Met de heerlijke zomerse temperaturen en de vakantieachtige sfeer is een uurtje 

in het park zingen een verrassend leuke bezigheid. En er is ook al menig kopje 

koffie gedronken na afloop op een van de terrassen in het park. We zullen zeker 

nog doorgaan zolang het weer het toelaat. En wie weet ook in de winter, met 

handschoenen aan en mutsen op en witte wolkjes uit onze zingende monden! 

Er is al een gevarieerde lijst met favoriete nummers aan het ontstaan. We galmen 

even vrolijk ‘Ik zou wel eens willen weten’ (Jules de Corte) als ‘de Twips’ (Ja zuster 

nee zuster), ‘Dancing Queen’ (ABBA), ‘Pata pata’ (Miriam Makeba), en ‘When I’m 

64’ (Beatles). 

Iedereen is welkom – ook introducé(e)s - om mee te zingen en als je de smaak te 

pakken krijgt kom je vanzelf een volgende keer weer. Het is wel handig om je 

komst van tevoren te melden bij een van de contactpersonen: Liesbeth Jongkind, 

info@liesbethjongkind.nl of Beate Sass russell-sass@planet.nl. 

In augustus zingen we weer, in de oneven weken op woensdag, van 11-12 uur, 

dus 17 en 31 aug. 

 

Divers nieuws 

Amsterdamspeld voor Hiltje  

Heb je gezien dat Hiltje Berkenbosch op het Zomerfeest trots 

de Amsterdamspeld op had? Zij heeft die op 8 maart 2022 

ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks 

bestuur van Stadsdeel Zuid. Zij kreeg de onderscheiding voor 

haar jarenlange inzet voor ouderen (in de Ouderen Adviesraad 

en als vrijwilliger bij de Vereniging Groengrijs) en haar inzet 

voor anderstaligen in het project SamenSpraak van het Gilde 

Amsterdam. Hier leerde ze anderstaligen de Nederlandse taal 

beter te spreken en te verstaan door informeel contact met 

een Nederlandssprekende stadgenoot te organiseren. 

mailto:info@liesbethjongkind.nl
mailto:russell-sass@planet.nl
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HeenenWeer De Pijp/Rivierenbuurt zoekt versterking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oprichters en bestuursleden van de HeenenWeer dienst in onze wijken zoeken 

medebestuursleden die vanuit hun hart     willen besturen. Is dat iets voor jou? 

Mail dan naar info@stichtingheenenweer.nl. 

Er worden behalve bestuursleden ook chauffeurs voor de HeenenWeer gezocht, 

sociale, hulpvaardige mensen die van autorijden houden. Een van de chauffeurs, 

bij HeenenWeer ‘Social Drivers’ genoemd, aan het woord: “Als Social Driver leer je 

leuke nieuwe buurtgenoten kennen en die zijn super blij met jou omdat jij ze de 

kans geeft eruit te gaan.” 

Tot slot is de Stichting ook op zoek naar planners, mensen die geduldig en 

computervaardig zijn, en goed kunnen plannen. Wil je meer weten en eens een 

kijkje nemen? Mail dan naar: info@stichtingheenenweer.nl. 

 

Van de gemeente  

Net als eerdere jaren heeft de gemeente ook nu weer een actueel overzicht 

gemaakt van veiligheidsrisico’s en daarbij aangegeven waarop je moet letten. 

Zoals het Dorpspompverhaal van Hélène al liet zien, en al langere tijd geleden het 

verhaal van Marianne Osnabrug over een poging tot oplichting via WhatsApp, is 

het niet denkbeeldig dat je er ooit mee te maken krijgt. Maar Hélène en Marianne 

hebben ook getoond dat enige oplettendheid al heel veel helpt om niet in allerlei 

trucs en praatjes te trappen. Je kunt het overzicht bekijken via   

https://mail.antagonist.nl/?_task=mail&_action=get&_mbox=Trash&_uid=18210

&_token=5qrim0IEEsgAeVLLdBalyesjXrnKHj1v&_part=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stichtingheenenweer.nl
mailto:info@stichtingheenenweer.nl
https://mail.antagonist.nl/?_task=mail&_action=get&_mbox=Trash&_uid=18210&_token=5qrim0IEEsgAeVLLdBalyesjXrnKHj1v&_part=2
https://mail.antagonist.nl/?_task=mail&_action=get&_mbox=Trash&_uid=18210&_token=5qrim0IEEsgAeVLLdBalyesjXrnKHj1v&_part=2
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Wetenswaardigheden 

    

TIPS 

 

 … het Beatrixpark in 1938 is 

opgericht? En dat het toekomstige 

parkterrein er toen zo uitzag? 

 

  Voor mensen met een Stadspas met 

groene stip: je kunt tot eind augus-

tus voor € 1,- naar de film in Rialto. 

In deze maand staat o.a. het festival 

World Cinema Amsterdam op het 

programma.  

 De Parade is weer in de stad. Tot en 

met 28 augustus kun je weer terecht 

in het ML Kingpark. Alles over het 

programma kun je vinden op 

https://deparade.nl/pro-

gramma/#filter=.amsterdam 

 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Je kunt je jaarlijkse bijdrage van (minimaal) €15,- overmaken op de rekening van 

het Stadsdorp: NL16 TRIO 0338 5062 76 t.n.v. Stadsdorp Rivierenbuurt 

Amsterdam. Vermeld hierbij s.v.p. ‘voor 2022’.  

 

Bereikbaarheid Stadsdorp 

Op onze website www.stadsdorprivierenbuurt.nl is de meeste informatie over het 

Stadsdorp te vinden. Heb je een tip of een vraag, stel hem!  

➢ Heb je een nieuwtje of iets waar je anderen attent op wilt maken? Geef het 

door via de website www.stadsdorprivierenbuurt.nl. Gebruik de knop ‘Bericht 

aanleveren’ in de bovenbalk of de knop ‘Prikbord’ in de rechterkolom. 

➢ Heb je een tip voor de rubrieken ‘Wist je dat?’ of ‘Tips’ in de Nieuwsbrief, meld 

het via info@stadsdorprivierenbuurt.nl en zet erbij: ‘Voor de Nieuwsbrief’.  

➢ Heb je vragen over thema’s, bijeenkomsten, activiteiten, etc. van het 

Stadsdorp? Stel ze via de knoppen onderaan de informatie over het 

desbetreffende onderwerp op de website www.stadsdorprivierenbuurt.nl of stel 

de vraag via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. 

https://deparade.nl/programma/#filter=.amsterdam
https://deparade.nl/programma/#filter=.amsterdam
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
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Heb je geen computer of geen e-mail en wil je wel meer over activiteiten weten of 

iets melden, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer: 06-576 356 13. 

 

Aan- en afmelden 

Meedoen? Vul het aanmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder 

de knop ‘Deelnemen’ in de bovenbalk. 

Meedoen in de Binnenbuurt? Wel lid van ons Stadsdorp maar nog geen lid van de 

Binnenbuurt, en je zou dat wel leuk vinden? Stuur een e-mail naar 

info@stadsdorprivierenbuurt.nl, dan zorgen wij dat de coördinatoren van de 

Binnenbuurt contact met je opnemen. 

Afmelden? Vul het afmeldformulier in op www.stadsdorprivierenbuurt.nl onder de 

knop ‘Deelnemen’ in de bovenbalk. 

 

Heb je geen e-mail, bel dan het Stadsdorp telefoonnummer 06-576 356 13. 

 

Redactie en bijdragen 

Kerngroep: Carolien van den Handel en Guuske Kotte 

Met bijdragen van: Liesbeth Jongkind, Conny Manasse, Hélène Nypels-Sterkman en Marjan 

Stomph 

foto’s: Carolien van den Handel, Herman Melkman, Hester Smid, Annemieke Taal 

 

 

 

Heb je iets voor de volgende Nieuwsbrief? 

Laat het weten vóór 5 oktober 2022 via 

      info@stadsdorprivierenbuurt.nl  

http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl
http://www.stadsdorprivierenbuurt.nl/
mailto:info@stadsdorprivierenbuurt.nl

