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VERBOUWING

HET GAAT EINDELIJK GEBEUREN!
VERBOUWING PODIUM OOST START OP 1 JULI

Na jaren intensieve voorbereiding en een paar valse starts, laat de gemeente ons weten op 1 juli daadwerkelijk te gaan starten met de grote renovatie van Podium Oost. Wanneer de werkzaamheden worden afgerond is
aanzienlijk minder zeker. Veel hangt af van de beschikbaarheid van de
materialen. In juni is Podium Oost nog open voor de culturele activiteiten.
Daarover meer elders in deze Podium Oostkrant.
TIJDELIJK ONDERDAK

beginnen. Daar is de startdatum voor no-

De komende weken gaat het bestuur, in

dig. Henk: ”Het vastgoedbedrijf van de

samenwerking met de gemeente, zijn ui-

gemeente betaalt een groot deel van de

terste best doen om in de buurt tijdelijk

verbouwing. Daarbij gaat het vooral over

onderdak te vinden voor de vaste weke-

de buitenmuren en vaste installaties. Voor

lijkse activiteiten van huurders. Tevens

wat we daarbinnen willen aanpassen

onderzoekt het de mogelijkheid om eigen

hebben we ook belangrijke financiële

sociale activiteiten als de senioreninloop

steun gekregen van de afdeling welzijn.

en samen eten tijdelijk elders onder te

Maar dan nog is er heel veel eigen geld

brengen.

nodig. Denk aan een nieuwe keuken, die
hard nodig is, meubilair en verlichting.”

BLIJ
“Ik ben heel blij dat de gemeente nu ein-

KNALLER

delijk een startdatum heeft genoemd”,

De programmering van eigen activiteiten

zegt bestuurslid en voor Podium Oost

ligt in de verbouwingsperiode stil. Geen

projectleider Henk Mos. “Het was voor alle

reden om achterover te gaan zitten. Be-

betrokkenen heel vervelend om niet te

stuurslid Fieke Ververgaert denkt al ver-

weten of de verbouwing echt zou door-

der. “We zijn van plan om Podium Oost

gaan, laat staan wanneer.”

met een knaller te heropenen. Het lijkt
nog ver, maar een half jaar is zo voorbij.

VOORTGANG VERBOUWING
Tijdens de verbouwing proberen we
iedereen op de hoogte te houden van
de voortgang en ontwikkelingen. Dat
gaan we doen via onze website, onze
Facebookpagina, Podium Oost TV,
onze nieuwsbrief en nieuwsflits. En in
de volgende Podium Oostkrant (september) geven we een uitgebreide
update van de stand van zaken.
Website: www.podiumoostutrecht.nl
FB: @PodiumOostUtrecht
Podium Oost TV: Podium Oost TV –
YouTube
De nieuwsbrief verschijnt 1 x per
maand en de nieuwsflits versturen we
onregelmatig. Nog niet geabonneerd
op onze? Stuur een mailtje naar info@
podiumoosturecht.nl met de vermelding Nieuwsbrief.

FONDSENWERVING VAN START

We hebben al allerlei ideeën. Ik verklap

Zo kon de fondsenwerving niet eerder

nog niks, maar het wordt onvergetelijk.”

VRIENDEN VAN PODIUM OOST

DE VRIENDEN HELPEN MEE AAN DE VERBOUWING
Goed nieuws, vanaf deze zomer wordt
Podium Oost zowel binnen als buiten
grondig verbouwd.  Natuurlijk gaat het
pand helemaal voldoen aan de huidige
groene regels maar ook gaat het buiten
en binnen veel aantrekkelijker worden.
Als Vrienden van Podium Oost zijn we
hier heel content mee.

steentje bijdragen. De opfrissing van Po-

kunt nú al meedoen. Door Vriend van

dium Oost gaat immers aan alle kanten

Podium Oost te worden met een jaarlijk-

De vriendenbijdrage en

helpen: voor onze bezoekers, voor de

se bijdrage van min. € 25,00.

donaties zijn welkom op:

buurt, voor de lokale bedrijven en natuur-

Aanmelden kan via de website

NL67 RABO 0102 0387 75

lijk daarmee ook voor de gemeente. Veel

www.podiumoostutrecht.nl.

t.n.v. Stichting Vrienden van

steun komt van de gemeente maar er is

Podium Oost. Graag met vermelding

meer geld nodig voor onder andere het

DONATIES MEER DAN WELKOM!

meubilair, de verlichting én de keuken. Ie-

Ook als u geen Vriend bent, is een donatie

uitnodiging kunnen sturen voor

ders hulp is daarbij reuze welkom.

meer dan welkom! De ‘grotere’ gevers

de speciale events.

De grootste financier van de verbou-

gaan wij extra aandacht geven, indien ge-

wing is de gemeente Utrecht. Podium

ACTIES

wenst, in de nieuwe zalen in Podium Oost.

Oost betaalt een deel bij en de Stichting

De Vrienden komen de komende weken

Doe mee en doneer!

Vrienden van Podium Oost wil ook een

met een aantal acties naar buiten. Maar u

van e-mailadres zodat wij een
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NIEUWBOUW

INTERIEURARCHITECT MARLEEN

GARSTENVELD

TREKT BIJ NIEUW PODIUM OOST DE NATUUR NAAR BINNEN
“Hier moet wel wat gebeuren”, dacht interieurarchitect Marleen Garstenveld (architectenbureau 19 het atelier in Zwolle) toen
ze voor het eerst Podium Oost binnenstapte. Samen met het bouwteam van Podium Oost ging ze aan de slag. Het resultaat is
te zien op deze pagina’s. Een ontwerp met een vriendelijke, natuurlijke uitstraling. Hoe is het ontwerp ontstaan? Marleen legt
het uit.
“Mijn collega Marc Eijkelkamp (architect

WARME KLEUREN

bruikers als het ware in kunnen groeien.

van het nieuwe Podium Oost, red.) heeft

Bij het kleurgebruik valt op dat ze van bui-

Gebruikers moeten het gebouw eigen

een verrassend mooie ingreep gedaan in

ten naar binnen steeds krachtiger wor-

kunnen maken, dan wordt het voor ieder-

het ontwerp met de houten box aan de

den. Marleen: “Het begint al met een

een een prettig ontwerp.”

voorkant. Die ingreep zie je aan de bui-

mooie glazen pui. Het idee is, dat je van

tenkant en het is dan mooi als je die naar

buiten naar binnen gezogen wordt. De

HUISKAMER

binnen doortrekt. Dan ligt het voor de

bar is het hart van de ruimte. Daarom

“Hopelijk hebben we een plek ontwor-

hand, dat je die uitstraling in combinatie

hebben we ervoor gekozen om die de

pen, waar mensen graag komen. Mis-

met natuurlijke groene tinten binnen

meest krachtige, warme kleur te geven.

schien zetten ook nieuwe bezoekers een

doorzet. Zo wordt de natuur naar binnen

Zo word je van buiten af al naar de bar

voet over de drempel door de vriendelij-

getrokken, misschien zelfs voelbaar.”

getrokken.”

ke, toegankelijke uitstraling. Dat iedereen

“Ik vind het belangrijk dat architectuur,

het herkent als hun huiskamer en zo mis-

interieur en exterieur samen komt. Dat het

HERKENBARE EENVOUD

schien vaker terugkomen en wat langer

interieur niet zomaar kan worden inge-

“Ik probeer altijd een herkenbare een-

blijven hangen.”

plakt in elk willekeurig gebouw. Het loopt

voud te creëren. De vormgeving dient het

in elkaar over, zodat het geheel door be-

gebruik. Ik wil een omgeving ontwerpen

zoekers als logisch ervaren wordt.”

die niet gedicteerd is, maar waar de ge-

Interieur | sfeer

Marleen Garstenveld ‘De natuur naar binnen trekken’.

Interieur | impressie centrale hal

beton

hout

Een sfeerindruk van het nieuwe Podium Oost.

groen

natuur

fris

Interieur | impressie bar

Impressie centrale ruimte. De natuur komt naar binnen.
9

5

De gele achtergronden
laten het groen extra
leven.

CURSUS
VALLEN VERLEDEN TIJD
voor 55+ en ouder

In 6 wekelijkse lessen van 1 uur leren
om vallen te voorkomen en hoe te
vallen als het toch mis gaat.
Gegeven in Podium Oost door een
oefentherapeut Mensendieck en een
fysiotherapeut.
Meer informatie en/of aanmelden:
Eveline Egeler 06- 21 20 60 72
info@utrechtoefentherapie.nl
www.utrechtoefentherapie.nl

10
LEER MEER OVER
HET FRANSE CHANSON,
DE FRANSE TAAL EN CULTUUR

DRIELUIK

CHANSONS

WOENSDAG 15, 22 EN 29 JUNI
19:30 - 21:00 UUR
€15,- PER LES / 3 LESSEN VAN 1,5 UUR

PODIUM OOST
MEER INFORMATIE EN/OF
AANMELDEN:
Merel Hollander
franselesvanreflet@icloud.com

Bijdragen aan de
vernieuwing van
Podium Oost?
Stort uw donatie op: NL67 RABO 0102 0387 75
t.n.v. Stichting Vrienden van Podium

Volg de
verbouwing
van
Podium Oost
Website: www.podiumoostutrecht.nl
FB: @PodiumOostUtrecht
Podium Oost TV: Podium Oost TV - YouTube
Nieuwsbrief en Nieuwsflits
Nog niet geabonneerd op onze?
Stuur een mailtje naar info@podiumoosturecht.nl
met vermelding Nieuwsbrief.

PODIUM OOST 3

UITKNIPPER

SPAANSE CULTUUR

VUELTA FESTIVAL

activiteiten en ontmoetingen

IN PODIUM OOST

Programma onder voorbehoud

Onder de noemer La Vuelta Holanda worden honderden sportieve, culturele en feestelijke activiteiten georganiseerd in
aanloop naar de start van de Vuelta. Eén van die activiteiten is het Vuelta Festival in Podium Oost.

M.i.v. begin juli is Podium Oost tijdelijk gesloten i.v.m. de verbouwing.
Wanneer we weer open gaan is nog niet bekend.  Check onze website
voor actuele informatie of bel telefoon: 030-2581994
Kijk op www.podiumoostutrecht.nl voor het actuele programma.
Reserveren via www.podiumoostutrecht.nl/reserveren of via
info@podiumoostutrecht.nl o.v.v. datum en aantal personen.

MEI
Zaterdag 28 mei
Tijd: 17.00 uur
Toegang: € 5,00

Stadsgenoten
Liedjes over Utrecht en Utrechters

Zondag 29 mei
Tijd: 16.00 uur
Toegang: Gratis

Opening expositie Suus Versteeg

Zondag 12 juni
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 10,00

Kamermuziek uit Utrecht Oost

Vrijdag 17 juni
Tijd: 18.30 uur
Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

Wereldkeuken Spaans

19 juni
Tijden: 13.00 – 19.30 uur
Toegang: € 10,00
(passe-partout optredens)

Vuelta Festival
Een Spaanse beleving

JUNI

Op zondagmiddag 19 juni bruist Podium

Er zijn kinderactiviteiten voor de deur, een

TOEGANG

Oost van de Spaanse cultuur. In het geva-

fiets repair café, de hele dag Spaanse mu-

De toegang voor het festival is gratis,

rieerde programma komt alles aan bod.

ziek en een uitgebreid zaal programma

alleen voor de optredens in de grote zaal

Wervelende dans, passionele zang, span-

met flamenco door Celia Barradas, Spaan-

geldt een toegang van € 10,00 (alle voor-

nende gitaar solo’s, literatuur, wielerpoë-

se zarzuela door tenor Hendrik Vonk, Lu-

stellingen).

zie, activiteiten voor kinderen en heerlijke

pina met Spaanse muziek en zang, Garbriel

Spaanse lekkernijen. Het is een veelzijdig

Rodero Spaanse poëzie en literatuur, Ver-

Reserveren voor de voorstellingen kan

programma dat voor iedereen toeganke-

onique Rap met wielerpoëzie en een

via www.podiumoostutrecht.nl/reserve-

lijk is. Podium Oost organiseert deze dag

Spaanse wijnproeverij i.s.m. Henri Bloem.

ren of via info@podiumoostutrecht.nl

samen met bewoners, organisaties en be-

Als klap op de vuurpijl sluit het festival af

o.v.v. Vuelta festival en het aantal perso-

drijven uit Utrecht Oost.

met een flamenco voorstelling Labryenco

nen.

met Conchita Boon & Falu de Cadiz.

MÚSICA, DANZA Y LITERATURA
GEVARIEERD ZAAL PROGRAMMA

Lupina

Labryénco

CELIA Y AMIGOS

de basis, de zangeres, Sandra van der Werf

elkaar en bij het publiek los te maken.

Celia y Amigos betaat uit Celia Barradas,

vertolkt met veel gevoel het (levens)lied en

Altijd is Labryénco op zoek naar de

Hendrik Vonk en Gabriel Rodera.

de violiste Martine de Graaff zorgt voor mu-

DUENDE! Het moment dat band en publiek

Celia Barradas is danseres, zangeres en

zikale omlijsting van het geheel.

als een magisch moment in elkaar opgaan.

Spaans en Zuid-Amerikaanse achtergrond.

VERONIQUE RAP

WIJNPROEVERIJ

Hendrik Vonk brengt zarzuela, een Spaan-

Veronique Rap draagt gedichten voor over

Wijnwinkel Henri Bloem is een begrip

se vorm van muziektheater waarin zang

fiets(en) en wielrennen, maar dan zonder

in Utrecht. Voor de wijnproeverij stelt Hen-

en gesproken woord elkaar afwisselen.

de bekende wielertermen of gevleugelde

ri Bloem wijn beschikbaar uit een aantal

Gabriel Rodera is leraar Spaanse taal en

uitspraken.

bekende

hanteert de castagnetten. Zij heeft een

Spaanse

topgebieden.

brengt in interactie met het publiek poë-

Celia y Amigos

zie en literatuur in een muzikale omlijs-

LABRYÉNCO

ting.

We sluiten het festival af met vurige fla-

Zondag 19 juni

menco door Labryénco met Conchita

LUPINA

Tijden: 13.00 – 19.30 uur

Boon & Falu de Cadiz. Danseres Cochita is

Toegang: Gratis

Voor dit festival speelt Lupina nummers van

een van de grootste danstalent ooit. De

Optredens in de zaal: € 10,00

de groten der aarden uit Spanje en La-

muzikanten van Labryénco zijn niet alleen

Reserveren via

tijns-Amerika. Pianiste Petera Gerrese vormt

virtuoos maar weten als geen ander iets in

www.podiumoostutrecht.nl

JA, IK WORD VRIEND VAN
Naam:…………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats:……………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………..
Datum:…………………………………………………………………………………………..
Lever dit formulier ingevuld in bij Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat 148,
Utrecht of maak er een foto van en mail deze naar
vrienden@podiumoostutrecht.nl.
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ACTIVITEITEN PROGRAMMA  MEI - JUNI 2022
wijzigingen voorbehouden

Elke werkdag is er de open inloop van 9.00-17.00 uur.
De Weggeeftafel is elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

INTERVIEW

CULINAIR

WAT BETEKENT PODIUM OOST VOOR

WERELDKEUKEN-SPAANS

‘VRIEND VAN’ LIEDEWIJ DE RUIJTER DE WILDT

Vooruitlopend op het Vuelta Festival
wordt gehouden is de Wereldkeuken

M.i.v. begin juli is Podium Oost tijdelijk gesloten i.v.m. de verbouwing.
Wanneer we weer open gaan is nog niet bekend. We proberen alle
activiteiten zoveel mogelijk elders door te laten gaan.
Check onze website voor actuele informatie of bel: 030-2581994
MAANDAG

DONDERDAG

 quarelleren voor volwassenen
A
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
Fit met Ret
UtrechtDanceCenter Kids
Samen eten (4e maandag van de
maand)
19.30-23.00 Bridgeclub Utrecht Oost
19.30-22.15 Swing In Utrecht
14.30-16.30
14.30-16.30
14:00-15:00
15.45-18.45
17.30-19.00

DINSDAG
09.00-10.15
09.00-13.00
09.30-11.30
13.30-16.30
18.30-19.30
20.00-21.30
19.30-22.30
19.55-20.55

 apiyo beweegles
D
Senioren-inloop
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
Dinsdagmiddag Bridge
Mindful Yoga in de buurt
Nederlandse taalles met Mike
Bridgecursus
Afrikaanse en Braziliaanse dans

WOENSDAG
 efentherapie Cesar
O
Oefentherapie Cesar
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar
Wandelen in Oost
Speel-o-theek
Vallen verleden tijd
Nederlandse taalles met
Hanneke
19.30-22.30 Bridgecursus
20.00-21.00 Zumba

09.15-10.15
10.30-11.30
09.30-12.30
10.00-11.00
09.30-13.00
12.15-13.45
19.30-20.30

 indful Yoga in de buurt
M
Senioreninloop
Schaken
Fysio voor Senioren
Lunch
Computercafé
Tai Chi met Olga
Computercursus
UtrechtDanceCenter Kids
Samen Eten (2e donderdag van
de maand)
19.30-20.45 Buikdansen
20.00-21.00 Afrikaanse en Braziliaanse dans
21.00-22.00 Afro-Xplore class ( om de week )
09.00-10-00
10.00-15.00
10.00-12.00
10.30-11.15
12.00-13.00
13.00-15.00
13.30-14.30
15:00-17:00
15.30-19.30
17.30-19.00

VRIJDAG
09.00-10.00 M
 indful Yoga in de buurt
10.30-12.00 Breiclub-Oost
19.00-21.30 Wereldkeuken (3e vrijdag van de
maand)
19.30-22.00 Tango Anna Rosa

ZATERDAG
14.00-16.00 Toneel voor Kids

ZONDAG
17:00-19:00 Acoustic Roots ( 1 x per maand )

dat op zondag 19 juni in Podium Oost

teel zelf geen gebruik van Podium Oost,

dit keer Spaans. De Wereldkeuken

maar draag er graag aan bij zodat de me-

brengt verschillende culturen bij el-

debewoners van Oost elkaar daar kunnen

kaar. Een Spaanse kok verzorgt een

ontmoeten. Het kost je niet veel om vriend

drie gangenmenu en omlijsting met

te worden maar het is de inzet zo waard,

Spaanse muziek.

ook als je er zelf minder uithaalt. Het wijk-

Vooraf reserveren is noodzakelijk via

centrum biedt zo’n mooi pakket aan acti-

www. podiumoostutrecht.nl/reserve-

viteiten!"

ren of info@podiumoostutrecht.nl
o.v.v. datum en aantal personen.

WENSEN VOOR DE TOEKOMST?
"Als ik straks niet meer werk kan ik me

Vrijdag 17 juni

voorstellen dat ik er klaverjassen of

Tijd: 18.30 uur

bridgen ga leren en naar de Wereldkeuken

Kosten: € 12,00 met U pas € 9,00

ga". Liedewij mist voor nu een netwerkachtige activiteit voor vrouwen. Als nieuwe activiteit stelt ze een aangeklede filmavond met inleiding voor of een boeiende
documentaire met discussie. De vluchte-

Liedewij volgt Podium Oost sinds ze als
student in Oudwijk kwam wonen. Ze zag
een groep inwoners van Oost in opstand
komen toen de gemeente het Buurthuis
Oudwijk wilde opheffen en zag hoe zij
erin slaagden een doorstart te maken
onder de naam Podium Oost.
"Dat vind ik sterk en mooi" zegt ze.

CULTUUR
OVERZICHTSTENTOONSTELLING

activiteiten betrekken past ook bij een

SUUS VERSTEEG

buurthuis.

Suus Versteeg (1923) exposeert vanaf

lingen die nu in Star Lodge wonen bij de

30 mei in Podium Oost. Suus is een bijzon-

BESTEDING VRIENDENDONATIES

dere vrouw met veel talenten. Naast een

De St. Vrienden gaat bijdragen aan de ver-

carrière als maatschappelijk werkster heeft

nieuwbouw, waaraan?

ze vele jaren getuinierd, viool gespeeld in

Liedewij fantaseert over iets groens voor

een amateurorkest en geschilderd.

buiten bij de entree in combinatie met een

Her en der in Nederland heeft ze cursussen

WAAROM VRIEND VAN WORDEN?

bankje. Of een online verbinding tijdens

gevolgd in tekenen, schilderen, etsen, sol-

Ze werd Vriend nadat ze als introducée bij

lezingen voor ouderen thuis, die er niet

deren en houtsnijden. Ze is jarenlang lid

het Vriendenevent 2020 met de virtuoze

meer bij kunnen zijn. Gelukkig gaat de ver-

geweest van Artivaria Utrecht.

pianist Felix Justin was. "Ik maak momen-

bouw snel starten!

Omdat Suus nu 98 jaar oud is en al heel
lang actief en creatief bezig is geweest,
wordt de expositie een overzichtstentoon-

CULTUUR
ACTIVITEITEN SENIOREN INLOOP MEI - JUNI 2022
Programma onder voorbehoud

M.i.v. begin juli is Podium Oost tijdelijk gesloten i.v.m. de verbouwing.
Wanneer we weer open gaan is nog niet bekend.  Check onze website
voor actuele informatie of bel: 030-2581994

IEDERE DONDERDAG VAN 10.00 TOT 15:00 UUR
Onbeperkt koffie en thee € 1,50
Lunch € 2,00
Voor de lunch opgeven per week voor 10.30 uur bij:
info@podiumoostutrecht.nl, 030- 2581994 of bij Andy in Podium Oost.
Vanaf 10.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.30 – 11.30 uur
12.00 – 13.00 uur
13.00 – 15.00 uur

Inloop + koffie
Schaken met Frans
Fysio - gym (gratis) i.s.m. Academie Instituut
Gezamenlijke lunch
Computer-inloop met Josephine

AGENDA

stelling van haar beeldend werk, van figuratief tot abstract. In de open lucht op

PODIUM ONTMOET OP ZONDAG: KAMERMUZIEK

CAREZZA

locatie schilderde ze figuratieve werken en
thuis in haar atelier in Utrecht-Oost
abstracte schilderijen.
Zondag 29 mei
Tijd: 16.00 uur

In samenwerking met Jeroen Salm

Toegang: Gratis

Het is tijd voor kamermuziek in Podium
Oost! Op zondagmiddag 12 juni verzorgt
Carezza een kort, toegankelijk klassiek
concert. Het strijkkwartet bestaat uit
vier muziekvrienden - gevorderde amateurs - die elkaar kennen van diverse ensembles en symfonieorkesten. Op het
programma staan eerst twee korte,
rustige stukken. Daarna is het tijd voor
het sprankelende klarinetkwintet van
Wolfgang Amadeus Mozart, met een
hoofdrol voor klarinettist Jeroen Salm.

COLOFON
Podium Oostkrant is een uitgave
van Stichting Podium Oost en verschijnt als los katern in de Oostkrant.
Stichting Podium Oost is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 58300899.
Redactie
Andy Wernsen, Anne Gadellaa,
Anneke van Dalen, Hans Elsendoorn
en Paula Reiling.
M.m.v. Merel Hollander.

Na het Utrechts Conservatorium werkte
Jeroen jarenlang als klarinetdocent en

JUNI

heeft hij veelvuldig gespeeld bij het Radio

16 juni
13.15- 15.15

Veilig/privacy-thuis

30 juni
13.00 – 15.00

Tekenen met Marie-José

Vormgeving
Michelangela i.s.m. Concreat, Utrecht

Filharmonisch Orkest en het toenmalig
Brabants Orkest, met bijzondere dirigenten als Edo de Waart, Hans Vonk en Jaap

heel geschikt voor mensen die minder

van Zweden. Ook nu is hij nog professio-

thuis zijn in de klassieke muziek.

neel actief, als klarinettist in het Maestro

www.podiumoostutrecht.nl

De fietsenmaker
in uw buurt

Jules Orkest (het voormalige Nederlands

Zondag 12 juni

Theater Orkest).

Tijd: 15.00 uur

Tussen de werken door vertellen de leden

Toegang: € 10,00

van het ensemble kort iets over de com-

Reserveren via:

ponist en het stuk. Dit concert is dus ook

www.podiumoostutrecht.nl/reserveren

Redactieadres
PO-krant@podiumoostutrecht.nl
Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht
Telefoon: 030-2581994
info@podiumoostutrecht.nl
www.podiumoostutrecht.nl

Uw vraag vormt ons uitgangs

www • kaepnotaris • nl
www.tielemanfietsen.nl
like ons op facebook
rijwielhandel tieleman en zoon
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