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Beste lezer,

Allereerst de prijswinnaars van de kleurplaat in de wijkkranten van 
augustus en november vorig jaar. De winnaar van augustus is Bibi 
van Deursen, de winnaar van november is Ivy Arendsen. Beide 
kinderen krijgen hun prijs zo snel mogelijk. Blijf vooral de kleurplaten 
inkleuren en in de brievenbus stoppen bij Cirkeltje Rond. Wie weet val 
jij volgende keer in de prijzen!

Door de coronamaatregelen hebben we helaas in januari alle 
activiteiten weer moeten cancelen. Hopelijk kunnen we in februari 
wel weer opstarten. Vergeet vooral de koffi  e inloop niet: elke dinsdag 
van 10.30 tot 12.00 uur, in het gebouw van Enik, Hoornseschans 
101. De koffi  e/thee is gratis, die krijgt u namelijk van het wijknetwerk 
Fokkesteeg. Een gezellige manier om andere mensen in de wijk te 
leren kennen.

Voor de andere activiteiten verwijzen wij graag naar onze 
activiteitenkalender in deze krant.

Op 19 mei is er een landelijke ‘dag voor de buurt’, georganiseerd door 
het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, en betaald 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Samen met de gemeente, Enik en Balans gaan we als wijknetwerk 
Fokkesteeg kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. In elk 
geval zijn we als Fokkesteeg uitgekozen om hier aan mee te mogen 
doen, en dat is leuk. Dus onthoud deze dag. Verder nieuws over het 
programma / de invulling vindt u straks op de sociale media en op 
onze website.

Marleen Schollaart
Redac� e Fokkesteeg Courant
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Handige contactgegevens

Gemeentelijke Servicelijn
T: 14 030
Het Klant Contact Centrum is per telefoon bereikbaar 
van 08:30 tot 17:00 uur.

Wijkcoördinator Els Reinking
E.Reinking@nieuwegein.nl

Wijkwethouder John van Engelen
E: j.vanengelen@nieuwegein.nl    

Wijkagent Peter van Maanen
W: www.politie.nl
Vul het contactformulier in voor contact met de 
wijkagent.   

Enik Recovery College
A: Hoornseschans 101, 3432TK Nieuwegein
W: www.enikrecoverycollege.nl
T: 030 60 61 111 (dinsdag t/m vrijdag)

Bewonersinitiatieven Fokkesteeg
W: www.bewonersinitiatievenfokkesteeg.nl 
E: bewonersfokkesteeg@gmail.com
F: Bewonersinitiatieven Fokkesteeg  
T: 030 60 51 445

Stichting Balans
A: Hoornseschans 101, 3432TK Nieuwegein
W: www.balansnieuwegein.nl
E: info@balansnieuwegein.nl

Colofon
De Fokkesteeg Courant is een uitgave van:

Stichting wijknetwerk Fokkesteeg
W: www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg 

E: wnwfokkesteeg@gmail.com
F: www.facebook.com/wnwfokkesteeg

Redactie
Bestuur Wijknetwerk

Bianca Jansen-Hatzmann
Guus Helmes

Marleen Schollaart (eindredactie)

Diverse gastschrijvers
Gerrie Koops (vormgeving)

Edities en oplage
3 tot 4 maal per jaar 

2500 per editie

Drukwerk
Wederkeer

Adverteren
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Kopij voor de wijkkrant van mei 2022
Mail vóór 15 april naar wnwfokkesteeg@gmail.com 
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COLUMN

Voor een gelukkig Nieuwjaar wensen, komt deze Fokkesteeg 
Courant eigenlijk net iets te laat. Het is inmiddels eind januari 
als ik deze blog schrijf en waarschijnlijk eind februari als u 
deze leest. De dagen worden gelukkig weer wat langer op het 
moment dat ik dit bericht schrijf. Die korte donkere dagen 
(voor velen ook eenzame dagen) zijn voorbij.

Het is ook de periode waarin het kabinet zojuist heeft beslist 
dat er versoepeld mag worden, er mag weer meer. Wel onder 
voorwaarden.

Het is soms zo onduidelijk: wat mag wel en wat mag niet.
Maar dat we met elkaar willen dat is duidelijk! We staan te 
trappelen.

Alhoewel, niet letterlijk deze keer. Het is nog vroeg als ik deze 
blog schrijf. Ik zit rechtop in bed en vanuit het raam tuur ik over de 
daken van de huizen van de buren. De lucht wordt al iets lichter en 
het zonnetje bokst met het donkere nachtlicht om te overwinnen. 
Stiekem vind ik dit misschien wel het mooiste moment van de 
dag; als je ziet dat het licht het langzaam weer overneemt.. mooie 
sluiers van de bewolking worden zacht roze/rood gekleurd met 
grote blauwe vlakken eromheen. Voorzichtig zie/hoor je een eerste 
vogeltje dat aan de dag begint.

Het is nog stil op straat maar je voelt gewoon dat de nieuwe dag 
gaat beginnen. Iedere dag weer vind ik dit moment zo fi jn. Dat 
uurtje rustig aan wakker worden, naar buiten turen, de zon zien 
opkomen. Mijmeren over wat er straks weer allemaal kan. Een 
volledig nieuwe dag met zoveel mogelijkheden. Natuurlijk, soms 
zitten er dagen tussen die je achteraf liever had overgeslagen, 
maar dat uurtje ´s morgens, dat pakt niemand je af! (Toch?)

En het mooie is; er komt iedere dag een nieuwe dag! En ja, er 
komen dus ook weer nieuwe activiteiten aan. Een nieuwe start 
voor de bestaande activiteiten. We gaan weer starten! Voor een 
gelukkig nieuwjaar wensen, nee daarvoor is het al te ver in het jaar 
als u deze courant leest.

Maar het hele jaar bestaat uit 365 dagen, 365x nieuwe kansen, 
365x ontwaken in alle rust; met slechts het geluid van die dappere 
vogel op de achtergrond en die sluierwolken in het ochtendrood.
Dus ontwaak smorgens met een lach, voel dat de lente & het leven 
weer mag beginnen.

Ik wens u, zittend in m’n bed, turend over de daken;
Een gelukkige Nieuwe-Dag!

Warme groet,
Bianca Jansen – Hatzmann 3

Ik ben Silvia Gerritsen. Ik ben 
44 jaar en kom uit Nieuwegein. 
Ik ben  geboren in Utrecht en 
woon samen met Jeroen, zijn 
kinderen (2 jongens) en onze 
hond Bolle.

Ik werk al heel lang in de 
schoonmaak en ben gek op 
kinderen, dieren, knutselen of 
lekker bezig zijn. Ik help graag 
anderen. Mensen omschrijven 
mij als zorgzaam, lief en direct.

Hoi, ik ben Betty Vermeulen, 
kom uit Utrecht en woon 
samen met Gerrit Boer met 
veel plezier in Fokkesteeg.

Ook ben ik moeder van 2 
jongens van 34 en 30 jaar.
Samen hebben Gerrit en ik 2 
poezen en een hond.

Na 25 jaar gewerkt te hebben 
in de schoonmaak ben ik nu 
om gezondheidsredenen op 
zoek naar iets wat nu weer 
voor 25 jaar bij mij past ...

Dus dacht ik, laat ik eens 
vrijwilligerswerk doen bij 
Wijknetwerk om daar mijn 
steentje bij te dragen ook qua 
humor en gezelligheid!

Ik hoop snel met velen kennis 
te mogen maken, misschien 
wel op de dinsdagmorgen om 
10.30 uur tijdens thee/koffi  e 
uurtje.

Silvia 
Gerritsen

Vrijwilliger 
kidsclub

Betty
Vermeulen

Vrijwilliger 
kidsclub

COLUMN



Februari
Elke 
dinsdag 

10:30 tot 12:00 Koffie inloop Enik

17 Donderdag 19:30 tot 21:30 Karaoke Enik

25 Vrijdag 19:30 tot 22:00 Bingo Enik Inloop vanaf 19:00 uur

Maart
Elke 
dinsdag 

10:30 tot 12:00 Koffie inloop Enik

8
Dinsdag   16:00 tot 18:00 Fokkesteeg Overleg Enik Aanmelden verplicht*

9 Woensdag 15:00 tot 16:30 Kidsclub Enik Inloop vanaf 14:30 uur 
Aanmelden verplicht*

17 Donderdag 19:30 tot 21:30 Karaoke Enik

25 Vrijdag 19:30 tot 22:00 Bingo Enik Inloop vanaf 19:00 uur

April
Elke 
dinsdag 

10:30 tot 12:00 Koffie inloop Enik

13 Woensdag 15:00 tot 16:30 Kidsclub Enik Inloop vanaf 14:30 uur 
Aanmelden verplicht*

21 Donderdag 19:30 tot 21:30 Karaoke Enik

29 Vrijdag 19:30 tot 22:00 Bingo Enik Inloop vanaf 19:00 uur

Mei
Elke 
dinsdag 

10:30 tot 12:00 Koffie inloop Enik

10 Dinsdag 19:00 tot 21:00 Fokkesteeg Overleg Enik Aanmelden verplicht*
11 Woensdag 15:00 tot 16:30 Kidsclub Enik Inloop vanaf 14:30 uur 

Aanmelden verplicht*
19 Donderdag 19:30 tot 21:30 Karaoke Enik

27 Vrijdag 19:30 tot 22:00 Bingo Enik Inloop vanaf 19:00 uur

Houdt onze website (www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg) en de sociale media goed in de 
gaten, of bel 06-21 91 21 50!

Let op: Voorlopig zullen wij bij alle activiteiten de QR-code scannen. Neem dus alstublieft een 
QR-code en ID bewijs mee naar onze activiteiten.

4

ACTIVITEITEN 
WIJKNETWERK FOKKESTEEG 

*  - Is aanmelden verplicht bij een activiteit?  
     Stuurt u dan een mail naar wnwfokkesteeg@gmail.com o.v.v. naam en onderwerp.
   - In het geval van Kidsclub, graag aanmelden via wnwfokkesteeg@gmail.com o.v.v. naam, 
     leeftijd, tel. ouders, en of het kind alleen naar huis mag of niet.
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Januari
31 jan - Turkse pizza

Februari
28 feb- Verschillende soorten gezonde salade's

Maart
28 mrt - Nasi & sate

Mei
30 mei - Gevulde broodjes

Juni
27 jun - Loempia & Soep

September
26 sep - butter chicken

Oktober
31 okt - briwat
November

28 nov - paella

Tijd: 11:00 -13:00 uur
Kosten: €2,00
Adres: Hoornseschans 101
3432 TK Nieuwegein
Tel: 0638020962
info@balansnieuwegein.nl

Kookprogramma
2022

Maandag:
Aerobics 10:00 - 11:00 uur
Samen koken 11:00 - 13:00 uur
Koffi  eochtend 11:00 - 12:00 uur
Huiswerkbegeleiding 15:30 - 16:30 uur

Dinsdag:
Nederlandse taalles 10:00 - 11:30 uur
Samen creatief 11:30 - 15:00 uur
Kledingreparatie 11:00 - 15:00 uur
Hulp bij administratie 12:00 - 14:00 uur
Leercorner 17:00 - 19:00 uur

Woensdag:
Taalles 14:00 - 16:00 uur
Wandelgroep dames 15:00 - 16:00 uur

Donderdag:
Nederlandse taalles 10:00 - 11:30 uur
Hulp bij administratie 12:00 - 14:00 uur
Gezonde leefstijl 13:00 - 15:00 uur

Vrijdag:
Hulp bij administratie 10:00 - 12:00 uur
Conversatie Nederlands 11:00 – 12:00 
uur
Gezonde leefstijl 13:00 - 15:00 uur

Zaterdag:
Leercorner 16:00 - 18:00 uur

Zondag:
Huiswerkbegeleiding 10:30 - 12:30 uur
Kickboksen dames 13:00 - 14:00 uur

Voor meer informatie: 
info@balansnieuwegein.nl 
www.balansnieuwegein.nl
Of bel: 0638020962

Activiteitenoverzicht 
stichting Balans

Vrijwilligers 

gezocht voor 

verschillende 

activiteiten!!! 5



NIEUWS (UIT DE WIJK)

Leidse Schans 
Helemaal opnieuw bestraat en was half 

december 2021 klaar.

Mokerschans 
Opnieuw bestraat. Men is daar 
4 weken mee bezig geweest. 
Eind december was het klaar. 

Groot onderhoud aan de bestrating Graaf 
Willem-, Jan-, Rupertlaan en Dudoksingel

Fase 1 en 2: Graaf Willem- en Janlaan zijn eind de-
cember afgerond.

Fase 3: De planning van het zuidelijke deel van de 
Dudosingel zal zijn van maandag 10 januari 2022 tot 
zondag 13 februari.

Fase 4: Met de Graaf Rupertlaan wordt op maandag 
14 februari 2022 gestart en zal op zondag 27 maart 
2022 klaar zijn.

Fase 5: Het laatste gedeelte van de Dudosingel zal 
zijn van maandag 28 maart 2022 tot zondag 1 mei 
2022.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met: projectleider de heer E.Walraven via 
14030 of e.walraven@nieuwegein.nl of toezichthou-
der H.Tombal via 14030 of h.tombal@nieuwegein.nl.

6

Onderhoudswerkzaamheden in de buurt
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Zoutkamperschans 1 
3432 TZ Nieuwegein 
030-6063111 

www.ghcdeschans.nl 

Advertentie

Plein Hoornseschans nu helemaal afgerond

Het heeft bijna een jaar geduurd, maar het lijkt er op dat het plein aan de Hoornseschans nu helemaal is 
afgerond. Nou ja, de beplanting in de nieuwe vakken (rond de bomen en in de stroken langs de fi etspaden) 
ontbreekt nog, althans bij het schrijven van dit stukje, maar dat kan met het weer te maken hebben… wellicht 
in maart?

In elk geval staan de hekjes om de perken nu allemaal weer netjes, de stoepen zijn klaar, ook de niet 
afgeronde hoekjes, en, helemaal belangrijk:  de verlaagde stoepranden zijn terug, zodat mensen in 
scootmobielen en rolstoelen nu ook veilig kunnen rondrijden en het gebouw van Enik en de winkels kunnen 
bereiken. Voor moeders met kinderwagens ook prettig.

We hadden een nieuwe foto voor de voorpagina willen maken, eentje met het waterornament erop, maar dat 
wordt dan een sombere: qua weer en qua ontbrekende beplanting, dus daar wachten we nog even mee tot het 
voorjaar.

Door omstandigheden (gebroken heup) heb ik lang niet in de perken kunnen werken. In maart hoop ik er weer 
dagelijks te zijn om ze weer mooi en netjes te maken.

Groet, 
Marleen Schollaart

Nieuwbouw Nieuwe Schans

Op de hoek ’s Gravenhoutseweg en de Graaf 
Florisweg komt een prachtige kleinschalig 
complex met 14 appartementen verdeeld over 
de begane grond en de drie verdiepingen.

In december 2021 is men begonnen met de 
start van de nieuwbouw. De heipalen zitten er 
in en er staat een grote bouwkeet van waaruit 
alles gecoördineerd wordt.
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Veiliger Fietspaden 
Fokkesteeg

In de wijkkrant van november 
2021 hebben we een stuk 
geschreven over de fi etspaden in 
Fokkesteeg. Het nieuws was toen, 
dat een groep leerlingen van het 
technasium van het Calscollege 
aan de bak zou gaan met een 
project inzake veiliger fi etspaden.

Wel, een groepje leerlingen 
is hier inderdaad mee aan de 
slag gegaan. Maar helaas, 
nog voor het project volledig 
was afgerond en de resultaten 
konden worden gepresenteerd, 
moesten de scholen weer dicht 
in verband met het stijgende 
aantal coronabesmettingen. Heel 
Nederland ging in een harde 
lockdown. Dus lag ook alles rond de 
veiliger fi etspaden weer stil.

We blijven echter hopen, dat we nu 
een tijd zonder lockdown kunnen 
leven, en dat we het project weer op 
kunnen pakken.

Wordt vervolgd.

Zappers 
in Fokkesteeg

In de wijkkrant van november 2021 hebben we 
aandacht besteed aan de Zappers in Fokkesteeg.

Op dat moment waren er zo’n 20 Zappers (Zwerfafval 
pakkers) actief in de wijk. Inmiddels hebben we er een 
paar bij. Dat was ook de reden dat we als Fokkesteeg 
de buurtbattle hebben gewonnen.

De Zappers zijn dagelijks bezig met het opruimen 
van zwerfafval, op diverse plekken in de wijk. Afval 
wat varieert van peuken tot blikjes, etensresten, en 
complete fl essen wijn, bier en wodka. Ook worden 
er wel schoenen aangetroff en, vaak maar een van 
de twee. We blijven bezig met het opruimwerk, maar 
we zouden er best nog een paar Zappers bij kunnen 
gebruiken. Veel tijd hoeft het niet te kosten. Al houd je 
alleen maar (een stukje van) je eigen straat bij. Dat zou 
al heel veel schelen.

Nog beter zou het zijn, als mensen helemaal geen afval 
meer op straat zouden gooien, maar of dat ooit lukt…

Een deel van de Zappers heeft zich verenigd in een 
what’s app groep, genaamd Zappers Fokkesteeg. 
Binnen deze groep worden ervaringen uitgewisseld, 
worden afspraken gemaakt over wie waar wanneer aan 
de bak gaat, maar worden ook tips uitgewisseld. Nuttig 
en vaak ook leuk.

Wil je Zapper worden, meld je dan aan bij de 
wijkcoördinator Els Reinking. Zij zorgt dan dat je 
offi  cieel geregistreerd wordt, en gereedschappen krijgt 
(prikker, handschoenen, vuilniszakken). Wil je als 
Zapper lid worden van de what’s app groep, meld je 
dan aan bij Henk Boer: 06 – 100 70 838. En wie weet, 
hopelijk komen er betere tijden aan en kunnen we ook 
fysiek eens kennis met elkaar maken, op een leuke 
manier. 
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Massage  |  Massagetherapie  |   Lichaamsgerichte begeleiding bij rouw en verlies                                                                                                            
Melanique Bruggink    IJlsterveste 23    3432RN Nieuwegein
www.brugginkmassage.nl    info@brugginkmassage.nl    06 15011959

Advertentie

Bij de jongeren die begin dit jaar het jongerenlintje 
kregen van burgemeester Backhuis, zat ook een 
jongere uit onze wijk: Aida Maas, 18 jaar. En daar willen 
we als wijkkrant graag aandacht aan besteden.

Aida zit nog op school (MBO opleiding), maar is toch heel 
actief in de wijk. Zij is vrijwilliger bij Stichting Balans, en 
helpt ook een slechtziend meisje, ook uit onze wijk. Zo gaat 
zij met haar wandelen, boodschapjes doen, enzovoort.

Recent organiseert en begeleidt zij ook een wandelclub voor 
55-plussers. Aida doet haar vrijwilligerswerkzaamheden op 
donderdag en vrijdag, maar er hebben zich ook potentiële 
wandelaars aangemeld voor de woensdag. Dus zoekt 
Balans iemand die Aida wil helpen bij de wandelclub, maar 
dan op de woensdag. Ochtend of middag maakt niet uit, wat 
u het beste uitkomt.

Heeft u zin om op een plezierige en verantwoordelijke
manier aan je conditie te werken?

Het kan op :

Woensdag of donderdag

Geef uw voorkeur aan ons door!
Startpunt: Hoornseschans 101

Kosten: gratis

Tel: 0638020962
info@balansnieuwegein.nl
www.balansnieuwegein.nl

Wandelclub
55+

Jongere uit Fokkesteeg 
krijgt jongerenlintje



De scootmobielclub is opgericht in 2018. De 
behoefte hieraan kwam van Nieuwegeiners 
met een scootmobiel, en dat idee werd 
opgepakt door Movactor. 

Movactor wilde het niet zelf opzetten, daarvoor 
zochten ze contact met Henk Boer, woonachtig 
in Fokkesteeg en een bekende verschijning 
in onze wijk (Henk is namelijk ook een fervent 
Zapper). 

Henk wilde het best mede opzetten, vanuit zijn 
ervaring met dergelijke clubs in Hilversum en bij 
de Zonnebloem, maar hij wilde het niet trekken 
en organiseren. Tegen wil en dank werd hij 
uiteindelijk wel de trekker en organisator, en nu 
beleeft hij daar veel plezier aan.

Scootmobielclub 
Nieuwegein

Movactor zorgde voor de eerste deelnemers, en 
voor contact met Sport ID.

Inmiddels bestaat de club uit zo’n 26 personen, 
en ook zijn er 5 fi etsvrijwilligers. Deze 
fi etsvrijwilligers fi etsen mee op de tochten die de 
club maakt, helpen deelnemers bij stops met de 
toiletgang, koffi  e en thee, en ze zijn een soort 
‘klaarovers’ als er een drukke weg moet worden 
overgestoken of bij stoplichten. Zij houden 
contact met elkaar middels walkie talkies, en 
letten er op dat er niemand achterblijft.

Een keer per maand (de laatste woensdag 
van de maand) gaat de club op stap. Meestal 
verzamelen ze op het centrale plein aan de 
Hoornseschans in Fokkesteeg, om vervolgens 
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een mooie tocht te gaan maken in de omgeving 
van Nieuwegein.

De deelnemers betalen € 5 voor het hele 
seizoen. Daaruit worden de administratiekosten 
betaald, de kosten voor bjjvoorbeeld het 
veerpontje, en waar nodig de aanschaf of 
vervanging van hesjes.

Het seizoen duurt van april tot eind oktober, 
en heel soms, bij heel mooi weer, begint het 
seizoen al in maart (maar dat komt niet zo vaak 
voor).

Bijgevoegd zijn een aantal foto’s die de sfeer 
weergeven tijdens de tochten.

Wil je ook lid worden van de scootmobielclub? 
Mail dan naar smc.nieuwegeinh@gmail.com, 
of bel met Henk Boer: 030 – 60 61 550 (tussen 
10.00 en 21.00 uur).

De club heeft geen website, maar wel een 
facebookpagina: smc Nieuwegein, of gewoon 
scootmobielclub Nieuwegein.

Deelnemers houden contact met elkaar via de 
groepsapp, of per mail of telefonisch.
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In Nieuwegein is nu 20% van de inwoners 
ouder dan 65 jaar (13.199 inwoners) en tot 2035
zal dat aantal groeien naar meer dan 25%! 

De vraag naar levensloopbestendige en
senioren-woningen zal steeds maar groter worden. 
Maar probeer als senior zo’n woning te
vinden! Dit soort woningen wordt veel te weinig 
gebouwd. Het gevolg is dat oudere
inwoners veel te lang vast zitten in te grote 
woningen. Jammer, want bij voldoende aanbod
van levensloopbestendige en senioren-woningen 
zou eindelijk meer doorstroming op
gang komen in een markt die al lang op slot zit.

Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat 
Stichting Knarrenhof® al 10 jaar actief is met de 
bouw van dit soort woningen. Knarrenhof staat 
voor: “een plek waar mensen zelf hun eigen en
gemeenschappelijke woonruimte bepalen. Waar 
ze onderling afspreken elkaar te helpen,
wanneer dat nodig is. Een plek waar de woningen 
berekend zijn op een moment waarop meer
zorg nodig is. Een plek die duurzaam is en ook 
toegankelijk is voor mensen met een krappere

beurs. Waar autonomie, samen leven en privacy 
hand in hand gaan”.

Ook in Nieuwegein zijn plannen voor een 
Knarrenhof zeer actueel geworden. Samen met
Stichting Knarrenhof zijn enkele inwoners van 
Nieuwegein al enige tijd bezig om een 
Knarrenhof in Nieuwegein te realiseren. Met de 
gemeente wordt op dit moment gesproken over 
de locatie Deventerschans. Ook andere, open 
plekken in Nieuwegein zouden geschikt zijn voor 
een Knarrenhof. Het liefst in uw eigen woonwijk, 
zodat u uw netwerk in de buurt kunt behouden. 

Bent u geïnteresseerd in het Knarrenhof concept? 
En wilt u zelf wonen in een Hof waar naar
elkaar omzien centraal staat? Kijk dan snel op 
www.knarrenhof.nl. Daarop staat alle informatie
over Knarrenhof en kunt u zich inschrijven als 
belangstellende voor een woning in Knarrenhof
Nieuwegein. Een inschrijving kost eenmalig € 15,-.

U kunt vragen over Knarrenhof stellen via 
info@knarrenhof.nl

Knarrenhof® zoekt in Fokkesteeg 
belangstellenden voor Seniorenwoning
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Een paar wijkkranten geleden schreven we een stukje 
over ‘Plek aan de kade’, waar je bootjes kunt huren. Nu 
werden wij door een paar buurtbewoners getipt over hun 
compagnon: De Kraam.

De Kraam staat op donderdag tot en met zondag bij Plek 
aan de Kade: Marconibaan 26. Om op te vallen is hij vrolijk 
en kleurrijk versierd met lichtjes en, zoals ze zelf zeggen, 
‘gekkigheden’.

De Kraam bestaat uit een meer dan 100 jaar oude 
poffertjesbakfiets en een kermiskraam (een stokoude 
Belgische schietkraam, die is omgebouwd).

De poffertjesbakfiets vind je bij mooi weer trouwens op 
zaterdag ook in Vreeswijk, bij het Kippenbruggetje op de 
Dorpsstraat.

Ze bakken en verkopen poffertjes met kleurrijke toppings., 
maar ook versgebakken wafels en tosti’s. Ze verkopen 
daarnaast ook versgebrande koffie, en… heel veel soorten 
oud-Hollands snoep. Leuk dus als stop tijdens een wandeling 
of fietstochtje. Of als einddoel natuurlijk.

Om niet het risico te lopen dat je voor niets komt, kun je het 
beste even kijken op hun website of facebookpagina, als je 
zeker wilt weten dat ze er staan, en hoe laat. 

Website: www.dekraam.nl
Facebook: facebook.com/de.kraam.ng
Contact verloopt via hun facebookpagina

De bijgevoegde foto’s hebben wij overigens van hun website 
‘gestolen’

De Kraam
Leuk om te zien en lekker!!
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Rapenburgerschans 12
3432 TP Nieuwegein

030 60 637 25
info@good-looks.nl
www.good-looks.nl

Advertentie
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           Selfi e in de wijk!
       Ieder kwartaal schrijven wij van alles in   
       deze courant over onze wijk. Maar we zijn  
               met ruim 6500 Fokkestegers. Dat is dus   
              wel “iets” meer dan het 3hoofdig bestuur   
                     en een handjevol (geweldige!!) vrijwilligers.
  
      Wat is jouw Fokkesteeg-verhaal?
             We maken samen iedere dag Fokkesteeg!    
               Jong&oud zijn we ook wel benieuwd naar uw / jouw verhaal!  
                                 Vandaar deze nieuwe rubriek: Selfi e-in-de-wijk! Een soort   
      van instagram/Facebook in papiervorm.

Er zijn nog zoveel mooie verhalen, daar zijn wij van overtuigd.
Ik zal deze nieuwe rubriek de aftrap doen. Volgende keer lezen we, heel graag, jouw verhaal bij 
jouw selfi e! (En natuurlijk mag je vaker insturen!!) Stuur jouw selfi e, inclusief jouw korte verhaaltje, 
naar wnwfokkesteeg@gmail.com

151515

Er zijn nog zoveel mooie verhalen, daar zijn wij van overtuigd.
Ik zal deze nieuwe rubriek de aftrap doen. Volgende keer lezen we, heel graag, jouw verhaal bij 
jouw selfi e! (En natuurlijk mag je vaker insturen!!) Stuur jouw selfi e, inclusief jouw korte verhaaltje, jouw selfi e! (En natuurlijk mag je vaker insturen!!) Stuur jouw selfi e, inclusief jouw korte verhaaltje, 
naar wnwfokkesteeg@gmail.comnaar wnwfokkesteeg@gmail.com
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• Wat vind jij een fi jne plek in de wijk?
• Heb jij het allermooiste-, gezelligste - , kleurrijkste -, grootste - of misschien 

wel kleinste huis van de wijk?
• Doe jij altijd je boodschappen hier?
• Haal jij je patatjes bij Do’s (met altijd een gezellig praatje!) of haal je dat 

praatje bij de Visboer?
• Vind jij ook de Turkse pizza in Fokkesteeg de allerlekkerste en kom je graag 

in de winkels op het plein?
• Heb jij hier in de wijk je eerste liefde gevonden of misschien zelfs wel je 

eerste kus gekregen?
• Heb je op het schoolplein misschien wel je nieuwste BFF gevonden? Dat kan 

natuurlijk voor de kinderen zo zijn, dat zien we graag in deze rubriek, maar 
dat kan natuurlijk ook zo zijn voor de vaders en moeders. Vertel ons erover.

• Loopt jouw wandeling door de wijk en ken jij alle kleine groene pareltjes? 
Weet jij waar de meeste eendjes zitten?

• Drink jij altijd een bakkie met de buurvrouw?
• Een praatje over de heg? Of op het Fokkesteeglaantje, tijdens je wandeling 

met de hond?
• Komt de poes van de buren je dagelijks even begroeten?
• Een groot knustelproject met je vrienden?
• Voetballen in de kooi?
• Heb je in de Fokkesteeg je (vrijwilligers)werk?
• Waar ben je trots op? Waar liggen mooie herinneringen?

Bianca Jansen-Hatzmann

“Samen met mijn man Petrov en mijn 

dochter Kim. Kim is 1x in de twee weken bij 

ons op weekendbezoek. Ze woont zelf in 

een woonzorg-groep in Houten. Zodra het 

weer een beetje vriendelijk is, gaan we 

met haar wandelen door de wijk. Ze weet 

precies waar alle eendjes zitten en op de 

mooie dagen halen we een ijsje bij de Patatzaak 

Do’s. Meer heeft Kim niet niet nodig voor een lach op 

haar gezicht. Geluk zit in kleine dingen.”
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Beste bewoners van het mooie Fokkesteeg,

We zijn het jaar 2022 gestart en ondanks dat het eigenlijk niet meer hoort wens ik 
u allen toch de beste wensen voor het nieuwe jaar. Een jaar waarbij ik hoop dat 
we er samen weer wat moois van kunnen maken. Vanuit de politie hebben wij daar 
wel u hulp hard bij nodig. Eerder vroeg ik al eens de aandacht voor het maken 
van meldingen. Die wil ik graag nog even bij u onder de aandacht brengen. Want 
melden is het aller belangrijkste om overlast en criminaliteit aan te kunnen pakken.

Ik kan mij zo voorstellen dat het niet altijd prettig voelt om een melding te doen bij 
de politie. Zeker als het gaat om wat ‘grotere’ criminaliteit. In dat geval kan er ook, 
24/7, anoniem gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem. 

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem 
informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij 
altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, 
drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de 
veiligheid in jouw eigen omgeving.

Peter van Maanen (Wijkagent)

Beste bewoners van het mooie Fokkesteeg,



Nieuws van Betere Buurten

Er wordt hard gewerkt aan de verbetering van 
Schansen Noord en Schansen Zuid. 
Kijkt u voor de actuele planning op de website 
ikbennieuwegein.nl/Betere Buurten. De planning voor 
Schansen Zuid staat op de homepage, de planning van 
Schansen Noord vindt u onder het tabje Proces.

Boombunkers
Om de bomen een goede toekomst te geven, 
plaatsen we de bomen op plekken waar veel 
verharding is in zogenaamde boombunkers. 
Dit zijn kunststof kratten waarin speciale 
bomengrond verwerkt wordt. De kratten zorgen 
ervoor dat voldoende lucht in de bodem blijft 
en de speciale grond zorgt voor voeding en een 
goede waterhuishouding. 
Ook zorgen de kratten ervoor dat de bomen niet 
vlak onder de bestrating gaan wortelen waardoor 

tegels en 
stenen 
scheef gaan 
liggen. 
De bomen 
hebben zo 
een langer 
leven en 
geven in 
de zomer 
verkoeling.

Ondergrondse containers
In de wijk zijn ondergrondse containers geplaatst. Deze zijn voor de 
bewoners van de hoogbouw en gestapelde woningen. U heeft hiervoor 
een pasje ontvangen van RMN. U kunt nu ook uw Groente-, Fruit- en 
Tuinafval (GFT) apart weggooien in de ondergrondse GFT-container. 
Mocht u uw pas kwijt zijn, kunt u een nieuwe aanvragen bij RMN. 
De bewoners van de laagbouw-woningen blijven gebruik maken van 
de kliko’s. U kunt een extra kliko aanvragen bij RMN. Afval plaatsen 
naast de ondergrondse containers is niet toegestaan en de vervuiler 
riskeert een boete.  

Geveltuintje
U kunt in het 
kader van Betere 
Buurten in de 
Schansenbuurt 
een gratis 
geveltuintje 
aanleggen op 
voorwaarde dat 
het trottoir breed 
genoeg blijft. 
De aannemer 
zal een aantal 
stenen voor uw 
gevel weghalen, 
een nieuw randje 
plaatsen en de 
grond tussen 
gevel en randje vullen met tuinaarde. 
Ook ontvangt u een tuinbon ter waarde van 
25 euro waarmee u planten kunt kopen voor 
in uw geveltuintje. U kunt zich opgeven 

De ondergrondse containers

De boombunkers 
worden geplaatst

Geveltuintje
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Vacatures 
wijknetwerk Fokkesteeg

Het wijknetwerk Fokkesteeg wordt volledig bemenst met 
vrijwilligers. Enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden 
om, met elkaar, onze wijk nog mooier, warmer en gezelliger te 
maken.

Wij zoeken voor diverse functies nog vrijwilligers.

• Bestuursleden; o.a. een voorzitter en algemeen bestuursleden.
• Activiteitencommissie; duizendpoten die het gezellig vinden om 

met één of meerdere activiteiten te helpen. Denk hierbij aan de 
Bingo, Karaoke, kidsclub, Halloween, zomer- & winterfeest etc.

• Social media Toppers
• PR&Marketing
• Fotograaf
• Standbouwers

Ook MAS-stagiaires zijn bij ons van harte welkom om hun stage te 
voldoen bij onze activiteiten.

Voor alle functies geldt dat je al vanaf een paar uurtjes per maand 
kunt meewerken. Een structureel overleg is onderdeel van alle 
functies; jouw ideeën doen ertoe en samen geven we echt vorm aan 
alle interne afdelingen.

We verdelen de rollen zo, dat iedereen echt dat doet wat hij/zij leuk 
vindt om te doen. Zodat het, ondanks soms hard werken, altijd leuk 
is om te doen en vrijwilligerswerk echt een verrijking is voor jezelf.

Je gaat deel uitmaken van een leuk, betrokken, enthousiast team 
van vrijwilligers. Minimumleeftijd 16 jaar. (Mas-stagiaires zijn vanaf 
13 jaar welkom)

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je mailen naar 
wnwfokkesteeg@gmail.com.

Bestuur Wijknetwerk



Recept
kaiserschmarrn

Dit recept is van 
Dorien Nijhuis. 

Zoekt u iemand uit 
onze wijk voor zoete 
catering, zoals een 

taart? 

Mail naar
doortjeskeuken@
hotmail.com.

Bekijk ook eens 
de site

www.doortjeskeuken.nl
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Ben je wel eens op wintersport in Oostenrijk geweest? 
Dan zul je dit heerlijke Oostenrijkse gerechtje vast wel 
herkennen. Kaiserschmarrn, stukjes gekarameliseerde 
pannenkoek met poedersuiker.

Maar voor dit heerlijke gerechtje hoef je niet naar 
Oostenrijk, want met dit recept maak je het in een 
handomdraai zelf! Lekker met appelmoes of warme kersen.

Ingrediënten: 
• 200 ml melk

• 150 gram bloem
• 2 gram zout

• 1 zakje vanillesuiker
• 4 eieren

• 50 gram kristalsuiker + extra
• Roomboter

• 50 gram rozijnen (in water geweld)
• Poedersuiker

• Beetje citroensap

1. Maak een kom en garde vetvrij met behulp van wat 
citroensap

2. Scheid de eidooiers van het eiwit, zorg er voor dat 
er geen eigeel meegaat met de eiwitten, bewaar de 
eidooiers

3. Klop de eiwitten op tot een stevig, luchtig schuim

4. Klop ondertussen de eidooiers met de melk, bloem, 
zout, vanillesuiker en suiker tot een egaal beslag

5. Spatel het schuim voorzichtig door het beslag

6. Verhit een koekenpan met een klontje roomboter

7. Schep wat van het beslag in de pan met een dikte van 
ongeveer 1 cm, bestrooi de bovenkant met wat rozijnen

8. Keer de pannenkoek om zodra de onderkant een 
goudbruine kleur heeft, de bovenkant is nu nog niet 
helemaal gestold, maar dit is juist de bedoeling

9. Snijd nu met behulp van 2 spatels de pannenkoek in 4 
kwarten

10. Scheur de kwarten verder in stukjes

11. Voeg nog wat roomboter toe en bestrooi de stukjes 
pannenkoek met een eetlepel suiker tot de suiker begint 
te karamelliseren en alle stukjes gaar zijn

12. Serveer met poedersuiker

Eet smakelijk!



Lever je kleurplaat voor 15 april in in de brievenbus van wijknetwerk Fokkesteeg,  
bij Cirkeltje Rond (de buurttuin naast De Geinsche Hof). De mooiste inzending wint een prijsje.

 Naam: _________________________________________ Leeftijd: ________
 Telefoonnummer: _______________________________________________
 E-mailadres: ____________________________________________________


