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FOwKs en activiteiten in onz

Nieu

In deze wijkkrant

Beste lezer,
In deze wijkkrant een terugblik op twee zeer geslaagde activiteiten
van het wijknetwerk Fokkesteeg, te weten de eerste bingo sinds de
coronastop, en het grote Halloweenfeest. Het is gewoon heel fijn dat
als je dan eindelijk weer iets mag organiseren, dit een succes blijkt te
zijn.
Het zomerfeest op 25 september hebben we helaas moeten
annuleren. Van de gemeente moesten we een corona toegangscheck
doen, iets waarvoor wij als kleine organisatie de menskracht gewoon
niet hebben. Heel erg jammer, want alle voorbereidingen waren al
klaar. Volgend jaar beter, zullen we hopen.
We hebben dit keer (nog) geen winnaar van de kleurplaat. Dat
komt omdat ik twee weken in een ziekenhuis op Kreta heb gelegen
met een gebroken heup, en nu in een revalidatiecentrum zit. De
ingeleverde tekeningen gaan echter niet verloren: in de volgende
wijkkrant (februari 2022) komen de winnaars van zowel de oude als
de nieuwe kleurplaat aan bod. Dus nog even geduld, en gewoon
doorgaan met kleuren en inleveren.
Nu de coronacijfers weer stijgen, weten we niet wat dit betekent voor
onze komende activiteiten. Hopelijk kunnen ze gewoon doorgaan.
Houd voor alle zekerheid onze sociale media in de gaten en onze
website. Mocht u niet over een computer beschikken, dan kunt u altijd
nog bellen met 06 – 21 91 21 50, als u wilt weten of een activiteit door
gaat.
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Veel leesplezier.
Marleen Schollaart
Redactie 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
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Adverteren
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden
Kopij voor de wijkkrant van februari 2022
Mail vóór 15 januari naar wnwfokkesteeg@gmail.com

COLUMN
Het is maandag 1 november als ik ga zitten voor het schrijven van m’n
column in deze Fokkesteeg Courant.
In m’n pyjama, poes op schoot en met spierpijn in m’n hele lijf. Tezamen
laten ze me weten dat we zijn gestart met 3 van onze activiteiten. De
maandelijkse karaoke. Nog niet veel aanloop deze keer, helaas, dus
mocht deze voorzitter weer veel zingen en dat is niet vervelend om
te doen. De week erop, voor mij nu afgelopen week; de bingo en de
Halloween (Lees het verslag hierover elders in deze courant).
Eindelijk na alle stilstand de afgelopen anderhalf jaar de geweldige
herstart en ja, hiervoor ben ik vrijwilliger geworden bij het wijknetwerk.
Als mensen-mens word ik zo blij ervan om de wijkbewoners te mogen
ontmoeten en verbinden.
In mijn rolstoel race ik vaak door de wijk en vaak wordt ik toegezwaaid of
even staande gehouden voor een gezellig praatje. Het zijn die momenten
waar ik echt een blij mens van word.
Ik reken even terug, al sinds 2015 ben ik betrokken in deze wijk. Eerst als
ass.bedrijfsleider/herstelcoach bij wijkhuis De steeg/La CaZa en vanuit
die functie in goede samenwerking met het toenmalige wijknetwerk.
Later als voorzitter van het huidige wijknetwerk.
Zes jaar alweer in deze geweldige wijk. Direct toen ik hier in de wijk ben
komen wonen ben ik actief geworden en dat was een goede beslissing.
Begin 2019 moesten m’n gezin en ik verhuizen i.v.m. medische
complicaties maar ik wilde perse in Fokkesteeg blijven juist vanwege
de fijne samenwerking hier en de vriendschappen die ik heb mogen
opbouwen. We vonden een fijn huis, aan het begin van een wijk. Een
verbouw-huis waar ook de nodige tegenslag kwam maar ook dan merk
je de fijne verbinding in de buurt en de hulp van buren die we mogen
ontvangen. Van tuinhuisje, tot het lenen van een auto en helpende
handen in de verbouwing.
Fokkesteeg is echt een mooie, fijne, warme wijk met een rijke
geschiedenis. En samen met heel Fokkesteeg schrijven we nieuwe
geschiedenis. Ik bedenk me dat ik echt hoop dat we mooie
herinneringen kunnen meegeven aan alle Fokkestegers en ik hoop
oprecht dat als wij in de toekomst het stokje overdragen aan de nieuwe
generatie dat er dan ook weer een column te lezen valt van een
vrijwilliger die net als ik een gelukkige Fokkesteger zal zijn.
En zo zit ik vandaag dus als een gelukkig mens, in pyjama en poes op
schoot dit stukje te schrijven. Met een grote glimlach op m’n gezicht die
er voorlopig niet meer afgaat.
Warme groet,

Bianca Jansen – Hatzmann
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ACTIVITEITEN
WIJKNETWERK FOKKESTEEG
Activiteitenkalender tot en met februari 2022

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.
November
Elke
dinsdag
9
Dinsdag

10:30 tot 12:00 Koffieochtend

Enik
Enik

Aanmelden verplicht*

Enik

Aanmelden verplicht*

10

Woensdag

16:00 tot 18:00 Fokkesteeg
Overleg
15:00 tot 16:30 Kidsclub

18

Donderdag

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

26

Vrijdag

19:30 tot 22:00 Bingo

Enik

10:30 tot 12:00 Koffieochtend

Enik

15:00 tot 16:30 Kidsclub

Enik

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

10:30 tot 12:00 Koffieochtend

Enik
Enik

Aanmelden verplicht*

Enik

Aanmelden verplicht*

December
Elke
dinsdag
8
Woensdag
9

Donderdag

Januari
Elke
dinsdag
11
Dinsdag
12

Woensdag

19:00 tot 21:00 Fokkesteeg
Overleg
15:00 tot 16:30 Kidsclub

20

Donderdag

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

28

Vrijdag

19:30 tot 22:00 Bingo

Enik

10:30 tot 12:00 Koffieochtend

Enik

15:00 tot 16:30 Kidsclub

Enik

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

Februari
Elke
dinsdag
9
Woensdag
17

Donderdag

Inloop vanaf 19:00

Aanmelden verplicht*

Inloop vanaf 19:00 uur

Inloop vanaf 14:30 uur
Aanmelden verplicht*

25 Vrijdag
19:30 tot 22:00 Bingo
Enik
Inloop vanaf 19:00 uur
* - 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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NIEUWS (UIT DE WIJK)
Eerste karaoke

Een keer in de maand worden de
stembanden weer aan het werk
gezet bij de allergezelligste Karaoke
van Nieuwegein. Na al die tijd stil
gelegen door de Karaoke, was het
op 21 oktober eindelijk weer zover.
Het was even wennen weer, maar al
snel draaide Petrov enthousiast de
Karaoke songs van Karafun.
Met een zoutje op tafel en een glas
in de ene hand, de microfoon in
de andere, klonken 2 uur lang de
heldere, soms wat valse noten door
de ruimte.
Vanaf nu, als de Coronamaatregelen
het toelaten, zal er iedere maand
weer een Karaoke zijn!
De Karaoke van 9 december zal
een extra feestelijke zijn; dan is
mijn verjaardagsviering (Bianca*).
Een extra reden voor een gezellig
avondje zingen!

Zappers Fokkesteeg: Attentie alsjeblieft!
In onze wijk Fokkesteeg wonen minstens 20 zappers (zwerfafval pakkers). Enkelen daarvan
zijn nu verenigd in een app groep. Dat maakt onderlinge communicatie een stuk makkelijker.
Bijvoorbeeld als we gezamenlijk iets willen afspreken om een bepaalde plek onder handen te
nemen. Of om een taakverdeling te maken. Bovendien leer je elkaar op deze manier ook wat
beter kennen, en dat is ook leuk.
Dus ben je een van deze zappers, en zit je nog niet in de app groep? Dan kun je je
aanmelden bij de beheerder van deze groep, Henk Boer: 06-100 70 838
Vlak voor het ter perse gaan van deze krant bereikte ons het bericht dat Fokkesteeg de
buurtbattle heeft gewonnen (een wedstrijd tussen de schoonste wijken respectievelijk tussen
de wijken waar het hardst gewerkt wordt om het zwerfafval op te ruimen. Ook heeft een flink
aantal Fokkestegers zich aangemeld als zapper. Heel erg leuk en goed nieuws dus, waar we
als wijk best trots op mogen zijn.
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Veiliger
Fietspaden
Fokkesteeg
In de wijkkrant van februari hebben we voor
het eerst iets geschreven over de werkgroep
Veiliger Fietspaden Fokkesteeg. Sinds dat
moment lag alles stil, vanwege de sluiting
van de scholen.

technisch niet haalbaar waren. En omdat het
volgens de gemeente (en hier waren wij het op
zich wel mee eens) vooral een kwestie was van
gedrag. Gedrag van automobilisten en gedrag
van scholieren.

Inmiddels zijn de scholen weer open, en is er
een start gemaakt met het uitvoeren van de
ideeën van de werkgroep.

Wat het eerste betreft: dit heeft de aandacht van
politie en BOA’s, er worden geregeld controles
uitgevoerd. Wat het tweede betreft bedachten
we dat we beter konden beginnen bij de
scholieren zelf. In dat kader hebben we contact
gezocht met het Cals College, en raakten we
in een goed gesprek. Het idee was: laat de
scholieren zelf ervaren wat het probleem is,
en zelf met oplossingen komen. En toen werd
het weer stil, want vanwege corona werden de
scholen gesloten.

Hoe begon het ook alweer? In 2017 werd er
een werkgroep Veiliger Fietspaden Fokkesteeg
opgericht, als gevolg van wensen van
bewoners die naar voren kwamen tijdens de
rommelroute-voortuinenverkoop. Het bleek
dat veel mensen, m.n. de omwonenden van
de fietspaden, last hadden van enerzijds
auto’s op de fietspaden, en anderzijds het
gevaarlijke fietsgedrag van scholieren. In de
eerste werkgroep, opgericht door Bewoners
Initiatieven Fokkesteeg, zaten de voorzitter
van Bewoners Initiatieven Fokkesteeg, enkele
omwonenden, de wijkcoördinator en iemand
van de afdeling Verkeer van de gemeente. Met
elkaar bedachten we allerlei oplossingen om
de fietspaden veiliger te maken, maar eigenlijk
stuitte elke door ons bedachte oplossing op
praktische bezwaren vanuit de gemeente.
Uiteindelijk hebben we handtekeningen
opgehaald bij alle omwonenden van de
fietspaden, met als doel de gemeente duidelijk
te maken hoe groot het probleem was. Deze
handtekeningen zijn aangeboden aan de
wethouder Mobiliteit, Elly Eggengoor. Het
resultaat hiervan was in elk geval dat de
werkgroep nu een formele werkgroep werd, en
werd aangevuld met de wijkagent.
Desalniettemin bleek het nog steeds een
lastige klus. Elke praktische oplossing die we
bedachten (denk aan paaltjes om auto’s te
weren, drempels om de snelheid te beperken
enzovoort) werd afgewezen omdat ze veelal
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Na de zomervakantie, in september, mochten
de scholen weer open, en hadden we
opnieuw contact met het Cals College. En
wel met twee docenten van het Technasium.
Dat is een afdeling waarin leerlingen heel
projectmatig bezig zijn in opdracht van diverse
opdrachtgevers.
Het laatste nieuws was, dat de schrijversgroep
onze opdracht ging formuleren, waarna deze
teruggekoppeld zou worden aan ons. En dan
gaat een groepje leerlingen ermee aan de bak.
Het kan zijn dat ze o.m. omwonenden van de
fietspaden gaan benaderen voor concretere
informatie. Wij hopen dat als dit gebeurt, u uw
medewerking hieraan wilt verlenen.
Wordt vervolgd.
Marleen Schollaart,
namens Bewonersinitiatieven Fokkesteeg
NB: de werkgroep wil ook graag aandacht
besteden aan het zwerfafval wat door de
langsrijdende scholieren rijkelijk op straat wordt
gedumpt. Ook dat zwerfafval kan immers tot
gevaarlijke situaties leiden.

Eerste Bingo!

Iedere laatste vrijdag van de maand is het
weer tijd voor een gezellige Bingo! Zo ook
vrijdag 29 oktober. Massaal was de opkomst
voor deze bingo na coronatijd. Om 19:00 gaat
de deur open en vanaf 19:30 gaan de ballen
rollen. Verschillende prijzen hebben hun nieuwe
eigenaar al gevonden.
Best spannend als je nog één of twee
nummertjes moet….De bingomolen draait…
het nummer wordt omgeroepen… en ja hoor:
BINGO! De ene keer heb je zelf prijs, de
andere keer hoor je vanuit de andere kant van
de zaal grote hilariteit.

We spelen 10 rondes en iedere ronde zijn er 3
mogelijkheden om een prijs(je) te winnen.
Een boekje kost €12,50 en we garanderen
prijzen die echt de moeite waard zijn. Met de
Nieuwegein Stadspas kost een boekje €6,25.
Op vrijdag 26 november spelen we onze
feestdagen Bingo. Natuurlijk staat onze bingo
dan in het teken van Sinterklaas, kerstmis
en oud&nieuw. Met een knallende hoofdprijs
sluiten we dit Bingo jaar af. In december zal
er geen Bingo zijn, dus wil je dit jaar nog in de
prijzen vallen?

Advertentie
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Zorg dan dat je 26 november
aanwezig bent.
In het nieuwe jaar gaan we
natuurlijk weer door! Iedere
laatste vrijdag van de maand!
Natuurlijk is er bij al onze
activiteiten de mogelijkheid om
een lekker drankje en/of hapje
te bestellen. Consumptiekaarten
zijn bij ons te koop en geldig bij
alle activiteiten. Helaas is het
(nog) niet mogelijk om bij ons te
betalen met pin.
We zijn op zoek naar vrijwilligers
bij de activiteiten. Vindt jij het
leuk om ook onderdeel te zijn
van onze activiteitencommissie?
Stuur dan een mail naar
wnwfokkesteeg@gmail.com ovv.
Vrijwilliger worden.
Opgeven voor de Karaoke en
Bingo, is niet nodig! Zolang het
verplicht is door de Coronamaatregelen zullen wij wel QRcodes checken.

Een kleine greep uit ons prijzenpakket van 29 oktober 2021.
Prijzen verschillen iedere maand.

Advertentie

Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein
030-6063111
www.ghcdeschans.nl
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Deventerschans, Nieuwe Schans, Lemsterschans
groot onderhoud Gravenbuurt
Woningbouw Deventerschans
In de wijkkrant van augustus 2021 wordt aangegeven dat er 16 woningen worden gebouwd voor senioren.
Op een online bewonersavond op 13 juni van dit jaar kregen de wijkbewoners informatie hierover.
In 2022 volgt de bestemmingsprocedure ( onderzoeken doen, opstellen van bestemmingsplan). In 2023
wordt er gewerkt aan het ontwerp en de start van de bouw. Volgens de planning is de oplevering in 2024.

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. Het voormalige
kantoorgebouw van de vakvereniging Het Zwarte
Corps (HZC) is afgebroken. Waarschijnlijk wordt er
binnenkort gestart met de nieuwbouw.

Lemsterschans
Het oude kantoor-/fabriekspand is gesloopt. Er
worden 59 nieuwbouw appartementen gebouwd
en er komen 56 parkeerplaatsen ondergronds
en 30 parkeerplaatsen bovengronds. Het
gebouw zal, wanneer de vergunningen er zijn, in
2022 klaar zijn.

Groot onderhoud aan de bestrating Graaf
Dudosingel, Graaf Jan-, Willem- en Rupertlaan.
Het speeltuintje achter de Graaf Willemlaan is
opgeknapt. Wat betreft het groot onderhoud is men
inmiddels gestart met fase 1: Graaf Janlaan en het
zuidelijkste gedeelte van de Graaf Willemlaan.
Ook zijn er drie hele grote vleugelnootbomen
gekapt achter de Graaf Rupertlaan en de
Dudosingel. Gelukkig worden er weer nieuwe
teruggeplaatst.
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Al begin september begonnen voor ons
de voorbereidingen voor de jaarlijkse
Halloweenviering van de wijk. Wij,
de vrijwilligers van het wijknetwerkactiviteitencommissie, waren bijzonder
gespannen en uitgelaten. Eindelijk kon er
een activiteit doorgaan en dat wilden we
groots neerzetten! We reden het hele land
door op zoek naar decoratie materiaal,
grote aantallen zakken snoep werden
ingeslagen, de pr werd gedaan en contact
met de samenwerkingspartners werd
gezocht. Voordat we het doorhadden was het
zaterdag 30 oktober, de Halloween dag!
Om 9:00 uur verzamelden wij, samen met de
overige vrijwilligers en de MAS-stagiaires bij
Enik. Werkzaamheden werden verdeeld en
iedereen ging z’n eigen locatie optuigen.
Na de lunch transformeerde iedereen zich in
z’n beste Halloween-griezel. Inmiddels viel er
behoorlijk wat regen en even waren we bang
dat deze Halloween letterlijk in het water
zou vallen maar al vroeg stonden de eerste
kinderen en hun ouders voor de deur om te
gaan lopen.
De ingerichte photobooth op het plein
moesten we helaas opofferen maar binnen
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konden we gelukkig nog doorgaan met foto’s
maken. Met fotograaf Jordi Jupijn, Fotografie
Jordi, die de eerste shift voor z’n rekening
nam om mooie foto’s te maken. Daarna heeft
een vrijwilliger het stokje overgenomen met
het maken van de foto’s. Helaas is dit niet
goed gegaan, deze foto’s zijn niet gelukt…
Wat een pech, want we hebben heel wat mooi
uitgedoste kinderen voor de camera gehad.
We zagen heksjes, vampieren, weerwolven,
klassieke outfits, en allerlei andere griezels
in alle soorten en maten! Zelfs enkele papa’s
& mama’s hadden de moeite genomen om
zichzelf griezelig uit te dossen. De prijsuitreiking
die we hieraan gekoppeld hadden kunnen we
om die reden dus ook echt niet door laten gaan.
We gaan natuurlijk nadenken hoe we dit toch
kunnen goedmaken met alle kinderen, want
eerlijk is eerlijk; allemaal zijn ze winnaar door zo
geweldig verkleed mee te doen.

Vanaf het startpunt bij Enik ging de bonte
stoet de wijk in langs alle trick&treat huizen
en onze trick&treat locaties. Met een
routekaart in de hand en pijlen
onderweg zou het moeten lukken maar
dat werd toch nog een griezelige uitdaging
want de papieren verregende wat en
de pijlen werden gepikt, nadat we ze
opgehangen hadden. Onze fiets-griezel en
kidsclub coördinator Chantal, heeft haar
best gedaan om alles tijdig te vervangen. Zij
heeft ons het ergste laten schrikken deze
avond door hierbij in alle haast aangereden
te worden door een tegemoetkomende
auto. Gelukkig kwam de autobestuurder met
de schrik vrij en Chantal met wat blauwe
plekken en ook flinke schrik. Onze fotograaf
Mark heeft z’n best gedaan en meer dan 150
foto’s onderweg gemaakt.
Alle huizen hebben enorm hun best gedaan
en dat hoorden we ook terug van alle
kinderen. Ze raakten niet uitgepraat over het
huis daar met die kettingzagen of dat huis
met alle verlichte griezeldingen, de enge
visser-mannen, het knibbel-knabbel-knuisjehuisje…
Niet alle kinderen hebben het volbracht tot

het eindpunt (vanwege het slechte weer gingen
de kleinere kinderen iets eerder naar huis) waar
iedereen nog een koek en wat drinken
kreeg. Toch was het ook daar bij Cirkeltje
Rond en de vijver bij De Geinsche Hof een
griezelige gezellige boel.
Al met al was het een super geslaagd feest,
waar we met z’n allen de regen hebben
getrotseerd. Een griezelig gezellig feest wat
we echt samen met alle bewoners van de
Fokkesteeg hebben kunnen vieren; van de
allerkleinste tot de senioren bij van Baarenhove,
de MAS-stagiaires, de vrijwilligers bij Cirkeltje
Rond en onze wijknetwerk Vrijwilligers.
Van Enik, tot aan basisschool de Zuiderkroon
tot ons eindpunt bij De Geinsche Hof…
De eerste ideeën voor volgend jaar borrelen
al op bij iedereen. Hier en daar een
verbeterpuntje, hier en daar nog griezeliger..
en we zijn druk in gesprek met de weergoden
zodat we hopelijk volgend jaar een droge
Halloween kunnen beleven.
Dankjulliewel allemaal en tot volgend jaar!
Tot griezels.
Bianca, Chantal, Sandra & Melissa.
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Programma activiteiten stichting Balans
Maandag
Kookworkshop 11:00 tot 13:00 uur (zie kookprogramma)
Huiswerkbegeleiding 16:00 tot 17:00 uur
Kom in beweging (Sport voor dames) 18:00 tot 19:00 uur
Dinsdag
Taalles 10:00 tot 11:30 uur
Kledingreparatie 11:30 tot 15:00 uur
Creatief: knutselen en breien 11:30 tot 15:00 uur
Leercorner van 16:00 tot 18:00 uur
MMA (jongens vanaf 16 jaar) van 18:00 tot 20:00 uur
Woensdag
Jongeren coaching 18:00 tot 19:00 uur
Wandelen (dames) 16:00 tot 17:00
Donderdag
Taalles 10:00 tot 11:30 uur
Spreekuur (activiteiten) 13:00 tot 14:00 uur
Zaterdag
Leercorner 16:00 tot 18:00 uur
Zondag
Leercorner 10:30 tot 12:00 uur
Kickboksen (meiden) 18:00-19:00 uur
Zumba 19:00 tot 20:00
Voor meer informatie
• mail naar info@balansnieuwegein.nl
• bezoek onze website www.balansnieuwegein.nl
• bel 06 38020962

Gezocht:
vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding
op maandag van 16:00 tot 17:00

Advertentie

Rapenburgerschans 12
3432 TP Nieuwegein
030 60 637 25
info@good-looks.nl
www.good-looks.nl
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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

Advertentie

Massage | Massagetherapie | Lichaamsgerichte begeleiding bij rouw en verlies
Melanique Bruggink IJlsterveste 23 3432RN Nieuwegein
www.brugginkmassage.nl info@brugginkmassage.nl 06 15011959
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Beste bewoners van het mooie Fokkesteeg,
De coronaregels geven steeds meer vrijheid en dat merken we. Er is weer meer
overlast, jeugd en drugs problematiek zichtbaar op straat. Ik hoor dit ook van de
bewoners die ik op straat spreek. Vaak blijkt er dan al lang irritatie te zijn over de
overlast.
Helaas wordt het niet altijd gemeld bij de politie.
Meestal met de beste bedoelingen, “jullie zijn druk zat”,
“zo erg is het nog niet” en “daar hebben jullie toch geen
tijd voor “. Fijn dat u zo meedenkt. Toch wil ik oproepen
om bij overlast te bellen met 0900-8844.
Overlast is vervelend en gaat vaak in combinatie
met intimiderend gedrag, afval op straat en mogelijk gebruik van verdovende
middelen. Zeer onwenselijk natuurlijk. Daarom is het belangrijk voor ons als politie.
Om overlast aan te kunnen pakken heeft de politie meldingen nodig. Indien
mogelijk zal de politie ter plaatse komen om te controleren en personen aan te
spreken. Soms is dat voldoende, soms zal er bekeurd moeten worden en moeten
we vaker terugkomen. In ieder geval wordt de melding en personen geregistreerd.
Ook als de politie op dat moment geen eenheid vrij heeft om op uw melding te
kunnen reageren. Wat wij erg vervelend vinden maar helaas voorkomt. Weet dat
uw melding altijd bij mij als wijkagent terecht komt. Als het op een bepaalde locatie
uit de hand lijkt te lopen kan ik, in samenwerking met de gemeente en BOA’s,
kijken naar de meest geschikte aanpak. Een van de maatregelen die uit een
dergelijke overleg kan komen is bijvoorbeeld de verbodentoegangsboordjes bij het
speeltuintje aan de Drunenseschans. Dat geeft de politie ook de mogelijkheid om
op te treden.
Daarom het advies melden, melden melden. U bent als bewoner de ogen en oren
van de wijk. U allen ziet en hoort veel meer dan wij als politie. U weet het beste wie
wel en niet in de wijk thuis horen. Welk kenteken niet eerder heeft gezien of welk
geluid niet past bij dat tijdstip op die locatie in de wijk. Wij kunnen niet zonder uw
meldingen!!!
Peter van Maanen, wijkagent
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Buurtbericht

Betere Buurten
Schansen-Zuid
We gaan beginnen met de uitvoering van de
vernieuwing in Schansen Zuid. We hopen dat
we samen met u de komende tijd gaan werken
aan een mooie, prettige en vernieuwde
leefomgeving!

Start
We hebben een aannemer gevonden die gaat zorgen
voor de vernieuwing in uw buurt. De aannemer
is Gebr. de Ronde uit Beusichem en hij begint
in oktober. De aannemer zal zo’n anderhalf tot
twee jaar in uw wijk aan de slag zijn. Hij begint
bij de Holterschans/Leidseschans. Het depot voor
de opslag van materialen wordt gemaakt op het
plein aan de Drunenseschans. U leest de rest van
zijn planning op het kaartje dat verderop in dit
buurtbericht is opgenomen. Als de aannemer vlak bij
u in de buurt begint, krijgt u van hem een bericht.
Aan de Holterschans en Lemsterschans worden
appartementen gebouwd. Pas als de bouw daar
klaar is, nemen wij het vernieuwen van de
buitenruimte voor onze rekening. Zo voorkomen
we dat er zwaar bouwverkeer over de nieuwe
bestrating rijdt.

Bomen
Als eerste worden verschillende bomen in de buurt gekapt. In mei 2021 hebben we hiervoor een
kapvergunning aangevraagd en deze vergunning is verleend. Met de kap laten we de boomstronken
staan. De boomstronken en de wortels worden op een later moment weggehaald. Er worden ook weer
nieuwe bomen terug geplant.
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Bestrating
We gaan ervoor zorgen dat de straat weer op zijn oorspronkelijke hoogte komt. Want met de tijd
is de bestrating op sommige plekken verzakt. We zorgen ervoor dat de opgehoogde bestrating een
natuurlijke aansluiting vormt met uw tuinpad en daarvoor kunnen we soms de eerste meter bestrating
van uw tuinpad ook meenemen. Dan krijgen we een mooie en geleidelijke overgang. Dat doen we in
overleg met u.

Geveltuintje
Op het pleintje achter de Zaanseschans kunt u zien hoe geveltuintjes zorgen voor een prettige en groene buurt. Een geveltuintje is een randje stoeptegels die we er uit halen langs uw
gevel en waar groen wordt aangeplant. Wilt u ook meedoen met
een geveltuintje? Dan leggen wij die graag voor u aan. U kunt
u zich daar voor aanmelden via ikbennieuwegein.nl/geveltuin of
even bellen naar Robbin Knuivers (06-25 75 57 34).
We maken een afspraak om te kijken of de stoep bij uw huis
geschikt is voor een geveltuintje. Als dat zo is, legt de aannemer tegelijk met de vernieuwing van de straat een geveltuintje
bij u aan.
Hij maakt een betonnen randje, haalt zand eruit en vult de
geveltuin met tuinaarde. U zet er zelf plantjes in en onderhoudt
het tuintje. Doet u mee? Dan maken we de buurt samen groener en gezelliger!
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Even voorstellen
Het uitvoeringsteam dat de vernieuwing buiten zal begeleiden bestaat uit de volgende personen.
Spreek ze gerust aan of mail of bel met vragen.
Robert de Goei
Projectleider Gebr. de Ronde
De projectleider vanuit de aannemer zorgt er
samen met zijn team voor dat de uitvoering buiten afgestemd is met de betrokken partijen.
E: robert@gebrderonde.nl
Jan Boon
Uitvoerder Gebr. de Ronde
De uitvoerder loopt dagelijks op het werk en is
verantwoordelijk voorde werkploegen zoals de
stratenmakers.
E: jan@gebrderonde.nl

Reinier Prinsen
Projectleider gemeente Nieuwegein
De projectleider vanuit de gemeente is eindverantwoordelijk voor het gehele project.
E: r.prinsen@nieuwegein.nl
Hennie Tombal
Toezichthouder gemeente Nieuwegein
De toezichthouder loopt ook dagelijks op het
werk. Hij zorgt voor de afstemming tussen de
aannemer en de gemeente.
E: h.tombal@nieuwegein.nl
T: 06 - 51755918

Vlinders op de brug
Het was een nek aan nek race tussen de
hagedissen en de vlinders. De vlinders
kregen de grootste steun van u en daarom
prijkt deze fraaie kunstvorm sinds 20 september op de brug over de Graaf Florisweg!
Het begon allemaal met een idee van een
aantal bewoners van het Graaf Anselmdek
en Orvelterdek. Zij wilden de brug graag
versieren met kunst gemaakt door de
buurt. Kunstenaar Vincent Skiller raakte
door deze bewoners geïnspireerd en vroeg
u te kiezen voor een vorm van de kunst.
Dat konden vlinders, hagedissen of een
slang zijn.
Begin van deze zomer is kunstenaar
Vincent Skiller met een vrolijk uitgedoste
caravan de buurt in gegaan om samen met
u de vlinders te beschilderen. Het resultaat mag er zijn! Er zitten nu 72 vlinders op de burg en ze zijn
stuk voor stuk door een van u beschilderd.

Achterpaden
Heeft u een koopwoning en wilt u dat uw achterpad ook vernieuwd wordt? Dan kunt u contact opnemen
met Robert de Goei van Gebr. de Ronde. Met hem kunt u afspraken maken over de kosten en de planning.
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Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
projectleider Reinier Prinsen of wijkcoördinator Els Reinking
030 6071827 of mailen e.reinking@nieuwegein.nl
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Recept
Sinterklaastoetje
4 personen

Het is niet meer te ontkennen: het is herfst! Het regent,
het waait en de blaadjes vallen van de bomen. Dat
betekent dat de Sint ook weer bijna in het land is!
Dus voor deze herfsteditie heb ik speciaal voor jullie een
echt lekker herfstachtig Sinterklaastoetje gemaakt!
Ingrediënten
10 speculaasjes
30 chocoladekruidnoten
Schuddebuikjes
8 kruidnoten
1 kleine reep pure chocola
350 ml slagroom
200 gram mascarpone
3 eetlepels suiker
4 eetlepels Griekse yoghurt
Eventueel wat stukjes mandarijn
4 mooie glaasjes
Spuitzak met glad spuitmondje
Bereiding
1. Verkruimel de speculaasjes in de keukenmachine of
doe de speculaasjes in een afgesloten zakje en rol ze
fijn met een keukenroller, leg de kruimels even weg
2. Hak de chocoladekruidnoten tot kleine stukjes en leg
deze ook weg, bewaar een aantal voor straks
3. Klop de slagroom samen met de mascarpone en
suiker tot een stevig en luchtig room en roer daarna 4
eetlepels Griekse yoghurt er door heen, doe deze in
een spuitzak met spuitmondje
4. Pak nu de glaasjes erbij
5. Vul de bodem met een laagje speculaaskruimels en
spuit een laagje bovenop de kruimels
6. Voor eventueel wat frisheid: voeg dan wat stukjes
mandarijn toe
7. Bedek met een laagje gehakte chocoladekruidnoten
en spuit vervolgens weer een laagje van de slagroom
hierboven op
8. Rasp nu wat van de pure chocolade boven op
het toetje en versier het met de schuddebuikjes,
kruidnoten en een chocoladekruidnoot
Eet smakelijk!

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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Lever je kleurplaat voor 15 januari 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: ____________________________________________________

