Notulen
Wijkplatform Zuilenstein/Huis De Geer/Blokhoeve

(Concept)Notulen van de vergadering van het wijkplatform ZHGB van 11 september 2018
Locatie: Kookstudio Hapje en Drankje, aanvang 20.00 uur
Aanwezig:
Kees Mulder, Zuilenstein, voorzitter
Ton Visser, Blokhoeve, secretaris
Victor Goulmy, Blokhoeve, penningmeester
Khalid Loutfi, Zuilenstein, bestuurslid ZHGB
Shida Versteeg, wijkcoördinator
Hans Adriani, wijkwethouder
Edwin de Heus, gemeentelijk projectleider …..
Barbara del Court-König, Utrecht projectleider A/One
Nika Gersson Lohman, Blokhoeve, webmaster

Frits Herremans, Blokhoeve
Annelies de Jong, Blokhoeve
Jacquelien Bang, Blokhoeve
Kitty de Ronde, Zuilenstein, WMO
Eric Hendrickx, Zuilenstein
Herman Beeuwkes, Zuilenstein, commissielid VSP
Mladen Acinger, Zuilenstein, raadslid Groen Links
Joyce Monsanto, Zuilenstein
Mirjam Hanselaar, Zuilenstein, notuliste

1. Opening
De voorzitter, Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn veel nieuwe gezichten, waaronder onze
nieuwe wijkwethouder Hans Adriani.
Er volgt het gebruikelijke voorstelrondje.
2. Nalopen actielijst (verstuurd met verslag 3 juli)
Voor de nieuwkomers legt Kees uit dat de notulen na de vergadering in concept naar de aanwezigen worden
doorgemaild, waarna men op- of aanmerkingen door kan geven aan de secretaris, Ton Visser. Na bespreking in de
DB vergadering worden ze vastgesteld, doorgestuurd en gepubliceerd op de website. In de eerstvolgende
vergadering worden de notulen niet meer behandeld. De meegestuurde actielijst wordt wel doorgenomen.
- Werkgroep fondsenwerving: De groep is bezig, maar het is echt veel werk. De planning is dat we hierover meer
gaan horen in het najaar. Laten staan.
- Diverse werkzaamheden in de drie wijken: Kan eraf.
- Tekort schietende verlichting langs het fietspad langs AC Verhoefweg tussen Taludweg en Symfonielaan. Wordt
onderzocht. In 2019 vindt een correctie plaats. Laten staan.
- Wijkschouw 2018: Wordt voorlopig verplaatst naar juni 2019. Voorstel is om in 3 kleine groepjes per wijk een
schouw uit te voeren, die brengen verslag uit aan hun vertegenwoordigers en die gaan vervolgens met o.a. de
wijkwethouder, wijkcoördinator de definitieve schouw lopen. Kan nu van de lijst af, maar moet ter voorbereiding
eerst behandeld worden in het bestuur.
- Welkomstbordjes bij ingang wijken: Kan eraf. Victor zegt dat er een website “ons buurtje” is en dat zou gaan over
veiligheid in Galecop. Nika zal het kopiëren en een opzetje maken voor ons hele wijkplatform.
- Oprichten PR-werkgroep: Kan eraf. Wel gaat Kees brainstormen over hoe het Wijkplatform meer bekendheid kan
krijgen.
- Verslag bouwplannen Cimbaalsingel: Kan eraf.
- Gestelde vragen aan William: Antwoorden waren in een bijlage bij de agenda voor deze vergadering meegestuurd.
Kan eraf.
- Multi Culti dag: Kan eraf. De dag wordt met diverse personen geëvalueerd. Hoewel het ’s morgens erg rustig was
kwamen in de loop van de middag steeds meer mensen binnenlopen en rond 17.00 uur (etenstijd) was het echt druk
en heel erg gezellig. Al met al een geslaagde dag.
- Ontbrekende verlichting bij nieuwe afslag Blokhoeve/Symfonielaan: Blijft staan. Het is een erg donker stuk en het
wordt alweer vroeger donker. Er is al ruim 3 maanden niets aan gedaan. Edwin zegt dat dit wordt gepland binnen
het project van het faseren van de stoplichten. Edwin vraagt na hoe het er voorstaat.

- Afgesloten brug t/o Rietveldlaan: Blijft staan. De brug verkeert in een slechte staat. Er zijn nu wel hekken aan
weerskanten geplaatst, i.p.v. de afzetting met linten, maar dit weerhoudt de jeugd en ook jonge kinderen er niet van
er overheen te klimmen en de brug op te gaan.
- Beplantingsplan nieuw gedeelte Middelhoeve: Blijft staan. Edwin heeft hierover contact met de bewoners en het
overleg zit nu in de eindfase.
- Onduidelijkheid route naar Spinethof: Shida is wezen kijken en heeft er foto’s gemaakt en deze naar de afdeling
verkeer gestuurd. Kan eraf.
- Slecht onderhoud bosschages Spinethof. Kan eraf. Er wordt gesproken over een stukje zelfbeheer.
- Teleurstelling niet doorgaan wijkschouw 2018: Kan eraf. Is hiervoor al besproken.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Er zijn geen stukken ter behandeling ontvangen
b. Van belang zijnde mededelingen over ontvangen berichten:
- Een brief van Bets Rijdes (HKN) die een expositie gaat inrichten in Museum Warsenhoeck en die op korte termijn
iets van kopij over onze wijken wil ontvangen. Inmiddels is de expositie al ingericht tot eind van het jaar.
- Een bericht van Peter Bakker over AED's. Volgens de Stichting Hartslag zou het beter zijn als er per wijk dekkend
AED's zijn. Nu zijn er slechts twee 24/7 operationeel: bij de tramremise en een school aan het Lohengrinhof. Er zijn
er wel meer bv. bij Fit for Free, maar die is niet altijd open. Er zouden er circa 8 nodig zijn om dekkend te zijn, maar
dan moeten er ook nog mensen zijn om ze te kunnen bedienen. Een training is niet echt ingewikkeld.
Hans de Groot, wijkagent in Fokkesteeg zei in de vorige vergadering dat de politie meestal sneller ter plaatse is als
iemand die eerst moet worden opgeroepen en de AED ergens moet ophalen.
Misschien kunnen we voor de volgende vergadering de betreffende wijkagent en Peter Bakker uitnodigen om een
en ander nader toe te lichten.
- Een bedankje van Peter Snoeren m.b.t. tot zijn afscheid als wijkwethouder.
- Een bericht van de Nederlandse Heidemij over Kern met Pit. Victor heeft brochures voor belangstellenden.
- Een bericht van Willie Veldhuizen. Het bestuur wilde haar bedanken voor de jaren dat zij op een voortreffelijke
wijze de wijkplatform vergaderingen heeft genotuleerd. Willie geeft echter aan dat ze ervan afziet om langs te
komen, ze vindt het niet nodig om in het zonnetje gezet te worden. Het bestuur zal haar op een andere manier een
bedankje doen toekomen.
- Er is een afzegging van het Vrijwilligershuis, waarmee agendapunt 4 komt te vervallen.
4. Vrijwilligershuis – Anke Abbink, Jeanette Verplancke, Cindy Bergman
Vervalt vanwege de afmelding.
5. Project Ongein – Barbara del Court König
Barbara maakt de vergadering allereerst een compliment voor de fantastische opkomst bij dit wijkplatform en voor
de manier van vergaderen.
Zij is o.a. vormgeefster van de audiotour m.b.t. overlast en kattenkwaad door leerlingen van het Anna van Rijn
College, die in gesprek zijn gegaan met bewoners langs de looproute naar de sneltram. Dit is ook uitgezonden op
RTV Utrecht. Zowel de bewoners als de leerlingen van het Anna van Rijncollege hebben hier veel baat bij gehad.
Barbara richt zich nu op de wijk Blokhoeve: het is een mooie wijk, maar niet iedereen kent elkaar. Mensen
ontmoeten en verbinden is haar rol bij verkenning van de wijk, dingen signaleren bij elkaar. Ze deelt papieren uit
met ideeën en diverse concepten die uitgewerkt kunnen worden.
Mensen kunnen met van alles langskomen op dat gebied op de gezondheidsdag.
Ter gelegenheid van 25 jaar Galecop is er een Open Dag bij de Petanque.
Wat betreft het inventariseren van de mogelijkheden in het al 6 jaar leegstaande pand aan de Middelhoeve 53
adviseert zij ook ondernemers erbij te betrekken. Dit is een mogelijke plek waar ze (in bruikleen) plannen kunnen
bedenken en de wijk verkennen, goede initiatieven en dingen in overleg voor en met buurtbewoners kunnen
realiseren. Ze roept bewoners op andere mensen in wijken waar iets gebeurt te informeren en daarover ook contact
te houden met bestuur.
Ze geeft toe dat het proces helaas net omgekeerd heeft plaatsgevonden, dat had beter gekund. Ze blijft kritisch
volgen wat er gebeurt. Frits wil dat er iets in komt met een proefperiode van 3 of 6 maanden waarna er een
evaluatie plaatsvindt met de VVE. Hij zit niet te wachten op activiteiten die lawaai gaan opleveren.
Er wordt nu sceptisch gereageerd door onbekendheid. Barbara wil zorgen voor meer informatie en communicatie. Er
zijn al veel ideeën, maar alles ligt nog open. Inbreng van bewoners is welkom.
Barbara vraagt of Herman bereid is mee te helpen met de organisatie van de gezondheidsdag.
Op Onze Stad Nieuwegein komt actuele informatie hierover te staan.

6. Openbaar Domein – Edwin de Heus
Edwin wordt de vervanger van William. Hij geeft aan niet op een praatje te zijn voorbereid. Hij is al wel de wijk in
geweest, maar kent nog niet alle in’s en out’s.
William heeft laten weten nog wel een keer aan te willen sluiten om afscheid te nemen.
Frits zegt dat veel mensen verkeerd rijden bij de nieuwe afslag naar Blokhoeve-zuid. Worden er nog borden
geplaatst? Er is wel nieuwe bebording in de maak. Geadviseerd wordt nummers erbij te vermelden, zodat
vrachtwagens niet steeds verkeerd rijden. Er rijden nu veel mensen fout, die allemaal weer om moeten draaien.
De Middelhoeve blijft open. Er is vorig jaar een meting geweest. Er zou sprake van zijn dat er volgend jaar soort
rotonde komt. Nika stelt voor om visuele onderbrekingen op de weg te maken, waarop Barbara aangeeft dat het
wellicht een idee is om drempels aan te leggen die beschilderd worden door bewoners om extra aandacht van de
weggebruiker te vragen. Er komen enkele ludieke voorstellen voor mogelijke beschildering voorbij.
Mirjam geeft aan dat de kleur van de blauwe route en de Nijntje tegels hier en daar nogal vervaagd zijn en of deze
route nog actueel in gebruik is en wordt bijgehouden. Daarop geeft Herman aan dat de blauwe zebra bij Makelaar
Evers gevaarlijk is. Bij het uitgaan van de school steekt iedereen zonder te kijken over, kinderen, maar ook
volwassenen lopend en op de fiets. Hij stelt voor daar een sluis te maken, zodat men wordt afgeremd. De
verkeersdeskundige moet dit ter plaatse gaan bekijken. Shida heeft over dezelfde plek meer vragen ontvangen. Zij
neemt de suggestie mee.
Dhr. Hendrickx geeft aan dat de ligging van het zebrapad bij de Kokkebogaard niet klopt. De situatie is erg
onoverzichtelijk zowel voor automobilisten als voor fietsers. Mirjam vindt het ook vreemd dat het bord Zebrapad
pas midden op het zebrapad staat en niet een stuk ervoor.
Victor geeft aan dat het een lang gekoesterde wens van bewoners is om een doorgetrokken streep aan te brengen
op de Middelhoeve voor de veiligheid van fietsers. Als fietsers nu naar beneden komen, moeten ze de weg op op de
hoek van de Heidehoeve en Veldhoeve. De fietser moet veilig door kunnen rijden en auto’s moeten dan uitwijken.
Nu is het nog zo dat de fietser continue in het nauw komt. Aangegeven wordt dat de Middelhoeve een
aandachtspunt blijft. Mensen rijden er ook nog steeds te hard. Er zouden andere, hogere drempels komen, waarbij
de fietser dan gewoon door kan rijden en automobilisten zo’n hekel krijgen aan die drempels dat zij liever gaan
omrijden over de AC Verhoefweg waardoor het aanzienlijk rustiger kan worden op de Middelhoeve.
7. Activiteiten in de wijk(en):
- Shida meldt dat het Anna van Rijn op 16 november een workshop (Let’s do it) van meerdere dagen gaat
organiseren m.b.t. de bekende “snoeproute”. Ze gaan naar buiten, o.a. naar de Mc Donalds.
- In week 43, net na de herfstvakantie wordt het nieuwe trapveld op het Mozartplantsoen geopend.
- Op 22 september, tegelijk met burendag, is de Walk of Peace in de week van de vrede, georganiseerd door de
kerken en welzijnsorganisaties, in Nieuwegein-noord door de Nicolaaskerk en de Dorpskerk (PKN). Er is een noord en
een zuid route die elkaar halverwege ontmoeten om samen de tocht vervolgen en af te sluiten in de moskee.
- Voor de burendag zijn er in Zuilenstein 4 activiteiten gemeld en 2 in Blokhoeve.
- Tijdens de Midzomer BBQ in Huis de Geer kwamen hele leuke wensen uit de wijk (die konden in een bos bloemen
gestoken worden). Zo wilde men bankjes, speeltoestellen voor de jeugd en een kruidentuintje.
- De vernieuwing van de speeltoestellen op de Carmenlaan worden gefinancierd door Geins Geluk. Zij betalen de 2 e
helft op voorwaarde dat dat de 1e helft al gefinancierd wordt door een andere instantie.
- Bewoners zien dat er wat gebeurt.
- Shida doet nog kort verslag van onlangs gehouden initiatieven, zoals de zeer geslaagde buurt BBQ aan het
Arabellaplantsoen.
- Dit jaar werd er weer een drakenbootrace georganiseerd. Er deden 8 teams mee. Het wijkplatform heeft een boot
gesponsord. Ton heeft zelf 2 vaarten meegedaan als teamcaptain. Hij vond het meedoen in dit geval belangrijker als
winnen. Hij had vooraf wel een teleurstelling. Hij had namelijk t-shirts laten maken met het logo van het
wijkplatform erop, maar die kwamen te laat. Ton laat ze zien. Maar ook bleken alle deelnemers een zwemvest aan
te moeten, waardoor het logo ook niet meer zichtbaar zou zijn geweest. Wel jammer van dit goede initiatief. Hij had
wel borden aan de kade gezet. Er waren veel enthousiaste reacties en volgend jaar willen ze het weer organiseren.
In de agenda houden.
8. Verstrekking informatie:
- Voortgang plannen nieuwbouw Buurt- en Zorgplein Zuilenstein / plannen Mitros uitgelegd door Werner Schmitz –
Mitros (onder voorbehoud).
Werner Schmitz van Mitros heeft niets laten horen. Kees zit in de klankbordgroep met een aantal bewoners en
vraagt hoe het er momenteel voorstaat met de ontwikkeling van het gezondheidscentrum en de woningen en
vertelt dat er problemen zijn geweest met vleermuizen, asbest en de financiering.
Hij heeft van Eric Asbreuk van het gezondheidscentrum een update gekregen gericht aan de klankbordgroep, dat
luidt als volgt: Voor de vakantie is er een constructief overleg geweest met Zorgspectrum, Mitros en de gemeente

Nieuwegein. Er zijn afspraken gemaakt over de nieuwe grond en deze afspraken zijn voorgelegd aan de colleges van
sanering in de zorg. Dit college ziet er op toe dat gebouwen uit de zorg niet tegen een te lage prijs worden verkocht
aan commerciële partijen. In augustus is er aanvullend overleg geweest tussen Zorgspectrum en Mitros, de laatste
plooien zijn gladgestreken. Het college voor de sanering in de zorg is akkoord en is mondeling bevestigd door de
bestuursvoorzitter van Zorgspectrum, maar nog niet zwart op wit bevestigd. Een nieuwe kink in de kabel is gelegen in
de regels rond de overdracht van de grond van Mitros aan het gezondheidscentrum, volgens een wetsbesluit uit juni
2015 moet de autoriteit woningcoörporaties de verkoop van grond van een coöperatie aan een commerciële partij
beoordelen en goedkeuren. Dit is net zoiets als in de zorg maar dan voor woningcoöperaties. De overdracht van de
grond van Mitros aan het gezondheidscentrum moet dus daar voorgelegd worden, het gezondheidscentrum is
volgens de wet een commerciële partij. Deze hobbel levert vertraging op maar naar verwachting geen blokkade. Al
met al is er wel voortgang in het proces maar staan we nog steeds met lege handen. In het kader van de aanhouder
wint blijven we actief, naar verwachting is er komende weken een akkoord en kunnen we e.e.a. op papier zetten en
dan echt tekenen voor de grond.
Hans zegt hierover: Aan het eind van 2013 was het bericht ook dat het college van sanering zorg akkoord was,
ondanks het feit dat het niet standaard was om onderhandse verkoop voor te schrijven, normaal moet je het aan de
hoogste bieder doen en dan is degene, die de meeste appartementen voor de hoogste prijs kan bouwen, winnaar.
Maar omdat we hier al zo lang mee bezig waren, want dit project loopt al vanaf 2004, en gezien de historie gaf men
toen akkoord. Alleen is dat vergeten vanwege de ontwikkelingen die later kwamen zoals de nieuwe woningwet in
2013.
Deze vertraging geldt voor beide projecten, te weten de bouw op de plaats van het oude zorgcentrum en de bouw
van het buurtplein, omdat de bouwgrond van het totale project wordt overgedragen aan Mitros. Mitros draagt op
zijn beurt dan het gedeelte voor de bouw van het gezondheidsplein over aan het gezondheidscentrum.
9. Rondvraagje langs de wijken
- Blokhoeve: Nika maakt zich zorgen over de veiligheid op de kruising Taludweg / AC Verhoefweg. Er zijn wel
wijzigingen aan de stoplichten aangebracht, maar het is nog steeds niet veilig. Het fiets- en voetgangerslicht is niet
op elkaar afgestemd. Er gebeuren richting Galecopperlaan zeer regelmatig ongelukken, die lang niet allemaal
worden gemeld bij de politie. We moeten niet wachten tot er iemand doodgereden wordt. Misschien een optie om
ook daar een camera te plaatsen. Of in de middenberm eindelijk die onderdoorgang te realiseren, waarvoor de
ruimte destijds werd vrijgehouden. Misschien is de tijd daar nu wel rijp voor.
Shida houdt het ook in de gaten.
Annelies, een nieuwe bewoonster van de Vlierhoeve, vraagt wat er gebeurt met de inrichting van de rest van de
openbare ruimte. Er is veel onrust onder de bewoners, mensen weten niet wat er met de rest van de grond gebeurt.
Er is veel behoefte aan communicatie met de bewoners over de verdere plannen. Men wil duidelijkheid. Nu fokken
mensen elkaar op.
Adriani zegt dat er 2 jaar geleden een initiatief was om grond achter de Heidehal te ontwikkelen, het was getekend
en er zou dit jaar een plan komen. Dit is nog niet af, we verwachten het nu in november. Er is warme belangstelling
vanuit het zuidelijke deel t/o de Vlierhoeve.
Er is een klankbordgroep via het facebook account van Nika m.b.t. zijn gesprek met ontwikkelaars om hem de
mogelijkheid te geven ideeën van bewoners mee te nemen. Blokhoeve is in beweging, per wijk is er een facebook
groep o.a. over groen in Blokhoeve. Nika heeft met Shida en Paul Jansen gesproken. Over het antwoord was hij niet
tevreden, er zitten gaten in het nieuwe groen. Elke wijk bepaalt het groenbeleid. Het groenbeeld moet hersteld
worden. Edwin gaat het evalueren.
Nika zegt dat de brug over de trambaan naast het populierenbos nu is afgesloten en vraagt of die weer open gaat,
o.a. om in Huis de Geer te kunnen wandelen.
Barbara informeert naar de mogelijkheid van een enquête m.b.t. tot haar punten. Nika geeft aan dat er in het
verleden ook al eens een enquête gehouden is.
Zuilenstein: Joyce: De buurman van Joyce heeft via 14030 een onduidelijk antwoord gehad van de gemeente over
wel of niet uitgevoerde werkzaamheden. Shida vraagt om het meldingsnummer zodat zij het kan natrekken.
Als 2e punt, vandaag liep ik langs het Wenckebachplantsoen en zag iets van een project ‘Koek’, ik had er nog nooit
van gehoord.
Shida: Jutphaas-Wijkersloot is daar een paar maanden mee bezig. Hans kan je precies aangeven wat het inhoud?
Hans: Er zijn meer plekken in Nieuwegein dat we dit doen, in de rijtuigenbuurt is in 2017 een project begonnen wat
Klimmen Op Eigen Kracht (KOEK) heet, dit vindt plaats in het rijtuigenhuis. In feite is het een project wat mensen
uitnodigt om op een centrale plek in de buurt wel of niet te komen, het is maar net waar ze zin in hebben. Het zijn
professionals die hen de vraag stellen: “waar wordt ik nu blij van, waar wordt ik gelukkig van, waar zit mijn energie
en hoe kan ik verder komen in dit leven”. We hebben het geleend van een andere gemeente waar het heel succesvol
blijkt te zijn voor mensen die al heel lang al langs de kant staan. Door ze een droom te laten najagen en weer mee te
laten doen waardoor zij uiteindelijk ook weer een plek in de samenleving vinden. Wat we hier in Nieuwegein zien in

de rijtuigenbuurt is dat er veel sterker dan in de andere gemeenten meer ‘drive’ uit ontstaan. Als ik naar de
rijtuigenbuurt kijk dan is daar in een tijdsbestek van twee jaar een paar honderd wijkbewoners bereikt die meer of
minder op regelmatige basis dingen met elkaar en voor elkaar doen. En er zitten een dertig tot vijfendertig bij die in
die 2 jaar vanuit een positie ‘ik hoor er niet bij ik sta in de begeleiding van Lister’ en ‘ik zit alleen maar in de zorg’
door middel van actief te zijn in een project, het is in alle gevallen richting betaald werk gegaan. En dat vinden we
zeer interessant verder om dit verder te verspreiden over Nieuwegein. Het begint bij mensen zelf, we stellen een
locatie en mensen beschikbaar die dat begeleiden, de wijkcoördinator speelt hierbij een belangrijke rol en er zit een
jobcoach bij en een ontwikkelaar. We zetten de deur open en dan moet het gebeuren en grappig is als je dat doet
het dan gebeurt.
Victor: misschien ook iets voor Middelhoeve 53?
Joyce: Wat is dan het verschil dan met WIL? Ik bedoel zo dat zitten die mensen dan niet bij WIL? Bij WIL krijg een
uitkering uitbetaald en een weg naar betaald werk. Wat is het verschil met zo iets? En ik vroeg mij af, ik had er nog
nooit van gehoord ik vraag mij af. Hoeveel wijken heeft Nieuwegein? 10? Zijn ze van plan om dit in al die wijken te
doen? Ik begrijp nog steeds niet wat En het lukte me niet om het verschil te zien tussen WIL en het koekje, ik dacht.
WIL helpt mensen ook op weg naar werk, uit de uitkering.
Dat is een hele andere manier van werken dan dit is zien hoe mensen zich zelf kunnen ontwikkelen op arbeidsparticipatie. Ze hebben dan ook een andere ‘aanvliegroute’.
Hans: Dit betreft ook mensen die een gezin hebben. Bij de WIL (sociale dienst voor de mensen die dat niet kennen)
hebben ze als filosofie eerst geld op de plank en daarna eens kijken wat je wilt worden als je later groot bent. Binnen
het Koekhuis draaien we het in feite om, droom voor brood, waar ze blij van worden waar ze energie van krijgen.
Kijken of hier betere of andere resultaten mee gehaald kunnen worden. En wat we in het huis zien dat zowel op
activering maar zeker in de wijken enorme resultaten zien. Gaan we het in alle 10 de wijken doen?, de wijken zijn
groot je kan het op niveau met maximaal 1500 mensen doen, dat weet ik niet dat zal de weg leren. Het is in ieder
geval de moeite waard om het een paar jaar uit te proberen.
Joyce: Ik hoef geen grote initiatief van mijn straatje/buurtje te doen met 27. Nu ik toch de plannen ken, ga ik
gewoon de 26 buren even vragen wat kan je veranderen. Een klein koekje!
10. Sluiting vergadering, aansluitend napraten met een drankje
Omdat er geen nabranders waren, sluit Kees om 22.10 uur de vergadering en nodigt iedereen uit nog iets te drinken.

Eerstvolgende vergadering in 2018, aanvang 20.00 uur in Hapje en Drankje, naast de
achteringang van de Plus bij winkelcentrum Nedereind

30 oktober

11 december (in het NBC te Nieuwegein)

