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Beste lezer,
Hierbij alweer de wijkkrant van augustus 2021. Met daarin nieuws
over ons Zomerfeest en Halloween. Voor het Zomerfeest zoeken wij
kinderen die op een kleedjesmarkt willen zitten!!
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Dus: meld je aan!! Wie weet wat je allemaal kunt verkopen.
We hebben ook weer een winnaar van de kleurplatenwedstrijd. Dat is
Boaz geworden, 4 jaar oud. Hij krijgt zijn prijs zo snel mogelijk.
Als u deze krant ontvangt, is het plein aan de Hoornseschans
hopelijk eindelijk klaar. De bedoeling was medio mei, maar doordat
er bepaalde materialen niet geleverd konden worden, werd het
proces vertraagd. Ook het aanleggen van de fietspaden kostte meer
tijd dan verwacht, omdat veel stenen op maat gesneden moesten
worden vanwege de vele rondingen. We zijn voorzichtig begonnen
de perken onkruidvrij te maken, nu er grotendeels weer tegels liggen.
De hagen worden nog drastisch gesnoeid door een groenploeg, en
de hekjes om de perken komen ook weer terug. In het najaar kunnen
we dan diverse planten weer terug plaatsen, en nieuwe planten
poten. Volgend jaar hopen we dan weer prachtige bloeiende perken
te hebben, en dan worden ook de hanging baskets weer gevuld met
bloeiende geraniums.
En nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we
eindelijk onze activiteiten weer oppakken. Zie daarvoor onze
activiteitenkalender, maar houd ook onze website
(www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg) en de sociale media goed
in de gaten, want je weet het maar nooit.
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Veel leesplezier.
Marleen Schollaart
Redactie Fokkesteeg Courant
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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
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Wijkwethouder John van Engelen
E: j.vanengelen@nieuwegein.nl
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Vul het contactformulier in voor contact met de
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Adverteren
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Kopij voor de wijkkrant van november 2021
Mail vóór 15 oktober naar wnwfokkesteeg@gmail.com

Even voorste

llen...

COLUMN
Voor je ligt alweer de 3e Fokkesteeg Courant van 2021.		

Guus Helmes

Algemeen bestuurslid
Ik ben Guus Helmes, algemeen
bestuurslid van wijknetwerk
Fokkesteeg.

En zoals je inmiddels gewend bent ook in deze courant mijn
persoonlijke column. En toch is deze column wel anders
dan alle voorgaande, want ik schrijf deze column voor
het laatst als voorzitter van het wijknetwerk Fokkesteeg.
Een beetje met pijn in m’n hart, maar ook met veel plezier
uitkijkend naar die nieuwe stap die ik zetten ga.

De afgelopen maanden
(maart, april, mei) heb ik de
kidsclub, samen met een groep
vrijwilligers, georganiseerd
(speurtocht, kwis, straatbingo,
muziek). Dit alles was buiten bij
het Cirkeltje Rond.

Ik heb me echt vanuit alle liefde voor onze mooie wijk
ingezet de afgelopen 1 1/2 jaar, in een tijd waarin we vooral
strijd leverden met alle coronamaatregelen.

Samen met Marleen Schollaart
werk ik in/aan de perken
(Bewonersinitiatief Fokkesteeg)
zodat het pleintje bij AH/Enik er
steeds weer mooi uitziet. Midden
augustus zal het plein helemaal
vernieuwd zijn.

Want eindelijk komen de activiteiten eraan waar ik m’n hart
aan verpand heb; de karaoke, de bingo, pubquiz etc. Bij
deze activiteiten blijf ik graag betrokken als vrijwilliger.

Mijn interesse hebben ook
de (her)ontwikkeling van de
Lemsterschans, Nieuwe Schans
(hoek ’s Gravenhoutseweg
Graaf Florisweg) en het groot
onderhoud aan de Graaf
Dudosingel, Graaf Janlaan,
Graaf Willemlaan en
Graaf Rupertlaan.

Zelf zal ik na het 4e kwartaal echt een stapje terug doen in
deze rol.

Tot slot: Ik neem deel aan het
project ‘Groen doet goed’.
Een samenwerking tussen
Het MEC, Cirkeltje Rond en
het wijknetwerk met als doel
kinderen kennis te laten maken
met de natuur.
Tot ziens bij een activiteit van
het wijknetwerk of in ieder geval
bij het zomerfeest op
zaterdag 25 september.
		

En nu het einde in zicht is, of juist misschien wel het
bruisende begin, is het tijd voor iets anders. Maar niet
helemaal.

Als voorzitter is het tijd om het stokje over te dragen aan
een nieuw gezicht. Misschien wel jouw gezicht want de
functie is vanaf vandaag vacant.

Wil jij graag betrokken zijn bij het allerleukste en actiefste
wijknetwerk van Nieuwegein, stuur dan snel een mail naar
ons mailadres.
In het bijgaande stuk vertel ik inhoudelijk wat meer over mijn
terugtreden als voorzitter. Van daaruit zeg ik dan ook graag
tot ziens! en niet gedag.
Wellicht op een van de activiteiten van het wijknetwerk, als
buurtbewoonster of vanuit Down en Up coaching....
Voor de laatste keer; uw voorzitter.

Bianca Jansen – Hatzmann
Voorzitter wijknetwerk Fokkesteeg
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ACTIVITEITEN
WIJKNETWERK FOKKESTEEG
Activiteitenkalender 2021
Nu de lockdown vrijwel is afgelopen, heeft het wijknetwerk besloten vanaf september alle
activiteiten weer op te starten. Ook ons wekelijks koffieuurtje: elke dinsdag van 10.30 tot 12.00
uur, bij Enik (Hoornseschans 101, voorheen La CaZa). En nu met zijn allen maar hopen dat er
nieuwe lockdown meer gaat komen!
Houdt onze website (www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg) en de sociale media
goed in de gaten!
September
8
Woensdag

Enik
Enik

14

Dinsdag

16

Donderdag

20:00 tot 22:00 Fokkesteeg
Overleg
19:30 tot 21:30 Karaoke

24

Vrijdag

19:30 tot 22:00 Bingo

Enik

25

Zaterdag

13:00 tot 20:00 Zomerfeest

op het plein aan de
Hoornseschans e.o.

Oktober
13 Woendag

15:00 tot 16:30 Kidsclub

Enik

21

Donderdag

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

29

Vrijdag

19:30 tot 22:00 Bingo

Enik

30

Zaterdag

November
9
Dinsdag

Enik

10

Woensdag

18

Donderdag

19:30 tot 21:30 Karaoke

Enik

26

Vrijdag

19:30 tot 22:00 Bingo

Enik

15:00 tot 16:30 Kidsclub

Enik

17

Vrijdag

Inloop vanaf
19.00 uur

Inloop vanaf
19:00

Halloween

20:00 tot 22:00 Fokkesteeg
Overleg
15:00 tot 16:30 Kidsclub

December
8
Woensdag
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15:00 tot 16:30 Kidsclub

Winterfeest/
Kerstmarkt

Enik
Enik

Inloop vanaf
19:00

nadere informatie volgt
in de wijkkrant van
november.

Zomerfeest zaterdag 25 september!
Op zaterdag 25 september is het dan
zover: ons grote zomerfeest! Van
13.00 tot 20.00 uur op het plein aan
de Hoornseschans, een stukje van de
Rapenburgerschans, en het grasveld
achter Gemeenschappelijk Wonen
(tussen de Bedumerschans en de
Delftseschans).
Het zomerfeest wordt georganiseerd
door het wijknetwerk Fokkesteeg, in
nauwe samenwerking met Stichting
Balans, Enik Recovery College, en de
winkeliers van de Rapenburgerschans.
Er is van alles te doen. Zo zal er op het
terras van Enik een ‘foodplaza’ zijn,
waar je eten en drinken kunt kopen voor
zeer schappelijke prijsjes. IJsjes kun je
verkrijgen bij DO’s Corner.
Er zal uiteraard ook muziek zijn. Van 15.00 tot 15.30 uur en van 15.45 tot 16.45 treedt het shantykoor de
Brulboei voor ons op (tenzij het die dag stroomt van de regen). Verder zal er gedurende de hele dag een dj
staan op het plekje van de visboer.
Voor de kinderen zal er een springkussen zijn (en misschien wel twee).
Op het grasveld bij Gemeenschappelijk Wonen komen demonstraties Mixed Martial Arts en demonstraties
yoga (of iets anders). Daar komt ook een springkussen te staan. En er zijn nog wat leuke activiteiten voor
kinderen.
Op en rond het plein zullen diverse kraampjes komen te staan. Informatiekraampjes, maar ook kraampjes
waar je leuke (en lekkere) dingen kunt kopen. Ook kun je loten kopen waarmee je leuke prijsjes kunt winnen.
Verder willen we een kleedjesmarkt voor kinderen organiseren. Grotendeels onder de overkapping bij
de Bedumerschans, maar ook iets verderop. Dat hangt een beetje af van het aantal kinderen wat zich
aanmeldt. Dus kinderen: heb je spulletjes te verkopen en vind je het leuk om op een kleedjesmarkt te
zitten, meld je dan aan via wnwfokkesteeg@gmail.com Graag uiterlijk 31 augustus!!
Nog niet het hele programma is rond. Er kunnen nog activiteiten bij komen, of veranderen. Maar het wordt
hoe dan ook een leuk, groot feest.
Uiteraard (het wordt vervelend en afgezaagd) onder voorbehoud van coronamaatregelen. Maar we hebben
er als organisatie goede hoop op dat het nu eens een keer wél door kan gaan. En dan moeten de weergoden
ons natuurlijk ook goedgezind zijn… Maar daar rekenen we gewoon ook op.
Tot ziens op 25 september, en laten we er met elkaar iets leuks van maken.
NB: hou de social media in de gaten, en onze website www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg voor het
laatste nieuws.
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Durf jij het aan?
Het aller-griezeligste
wijkfeest van het jaar

Halloween!
30 oktober 2021
Starttijden:
tussen 17.00-19.00 uur!
Terwijl de zomervakantie nog in volle gang
is, zijn wij van het Wijknetwerk Fokkesteeg
alweer druk bezig met de Halloween viering
voor zaterdag 30 oktober 2021.
Nadat we vorig jaar helaas dit feest hebben
moeten overslaan, hebben we voor dit jaar
goede hoop dat we weer kunnen gaan
griezelen.
Uiteraard passen we het programma wel een
klein beetje aan, zodat we zeker zijn dat we
een veilig, gezellig griezelfeest kunnen
hebben met iedereen.
We willen je vragen om zoveel mogelijk met
je eigen gezin te lopen. Bij de inschrijving
noteren we jullie naam en e-mailadres. En
je krijgt een inschrijfnummer. Op de e-mail
ontvang je verdere informatie en de route.
Bewaar ook je inschrijfnummer goed.
Dit jaar zal bij de start bij Enik een grizelphotobooth staan. Daar maken we fotos van
jullie gezin. De foto’s worden na de
Halloween toegestuurd op de mail. En we
verloten onder de griezeligste, leukste,
spannendste, mooist verklede gezinnen
mooie prijzen!
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Je inschrijfnummer correspondeert met je fotonummer, zodat wij iedereen ook kunnen
herkennen. (Wil je wel een leuke foto, maar niet
gepubliceerd in de Fokkesteeg Courant of
gedeeld in de mail achteraf, geef dit dan even
aan. Wil je een prijs winnen? Dan zouden we
toch wel graag je foto laten zien in de
Fokkesteeg Courant en op onze socials)
Bij de start ontvang je je startpakketje met
deelnemersbandje (per kind!) en het
wedstrijdformulier voor het mooiste huis.
Onderweg langs alle griezelhuizen, zul je
verschillende griezels tegenkomen. Ook op het
eindpunt bij cirkeltje rond kom je weer griezels
tegen. Daar krijg je wat lekkers te eten/drinken
bij inlevering van je deelnemersbandje & het
wedstrijdformulier voor mooiste huis.
Omdat we het volledige Halloweenfeest in de
buitenlucht houden, zal er dit jaar geen afsluitende disco zijn.
Bij de start en het einde zullen we wel zorgen
voor griezelige geluidseffecten. Maar geen
disco, omdat we het idee van een grote Corona
besmettingshaard te zijn, toch iets te griezelig
vinden.
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Praktische info:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kaartverkoop is op woensdagavond 6 oktober van 19.30-20.30 uur.
En op woensdagmiddag 13 oktober van 14.30-16.30 uur, tijdens de Kidsclub.
Beide keren in Enik, Hoornseschans 101.
Toegangskaartjes: € 3 per kind, stadspas voor de helft.
Begeleidende ouders lopen uiteraard gratis mee. (Koffie en thee aan het eind wordt
verzorgd door het Wijknetwerk)
Wil je ook meedoen als griezelhuis? Stuur ons dan een mailtje (onderwerp
halloween griezelhuis) met je naam en adres.
Griezelhuis-deelnemers krijgen extra informatie toegestuurd, je krijgt een basispakket snoep en (indien gewenst) versierspullen te leen
Wil je meedoen als griezelfiguur voor onderweg? Stuur ons dan een mailtje
(onderwerp halloween griezelfiguur) met naam, leeftijd en welke griezel jij zult/wilt
zijn. (Superleuk idee voor onze tienerjongeren om dit samen te doen!!
Ook kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken die willen helpen bij de organisatie. Wil jij helpen? Stuur dan een mailtje met je naam en je interesse voor het vrijwilligerswerk met Halloween.
Graag tot griezels!!!
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Enik Recovery College
locatie
Hoograven
Enik Recovery
College
Vaartscherijnstraat
locatie Hoograven 51
3523
TB Utrecht
Vaartscherijnstraat
51
(030)
289Utrecht
12 04
3523 TB
enik@lister.nl
(030) 289 12 04
www.enikrecoverycollege.nl
enik@lister.nl
www.enikrecoverycollege.nl
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Programma activiteiten stichting Balans
Van 3 augustus t/m 29 augustus hebben wij een zomerstop.
Maandag
Kookworkshop 11:00 tot 14:00 uur
Huiswerkbegeleiding 16:00 tot 17:00 uur
Kom in beweging (Sport voor dames) 18:00 tot 19:00 uur
Dinsdag
Kledingreparatie 11:30 tot 15:00 uur
Creatief: knutselen en breien 11:30 tot 15:00 uur
Leercorner van 18:00 tot 20:00 uur
MMA (jongens vanaf 16 jaar) van 18:00 tot 20:00 uur
Woensdag
Jongeren coaching 18.00-19.00 uur
Donderdag
Wandelen dames 19:00 tot 20:00 uur
Zondag
Leercorner 13:00 tot 18:00 uur
Kickboksen (meiden) 19.00-20.00 uur
Voor meer informatie mail naar info@balansnieuwegein.nl
of bezoek onze website www.balansnieuwegein.nl

Gezocht: taalmaatje
1 uur per week
Meld je aan voor een intakegesprek
Voor meer informatie zie onze website
info@balansnieuwegein.nl
www.balansnieuwegein.nl

Advertentie

Rapenburgerschans 12
3432 TP Nieuwegein
030 60 637 25
info@good-looks.nl
www.good-looks.nl
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Dit ben ik:
Bianca Jansen - Hatzmann
Heel stomtoevallig maakte ik in 2015 kennis met
de wereld van arbeidsactivering. Werkplekken
voor mensen met een fysieke en/of psychische
kwetsbaarheid. Voor mij een hele nieuwe wereld
en tegelijkertijd leek het alsof mijn persoonlijke
puzzelstukjes na jaren, op hun plekje vielen.  
Ik had al behoorlijk wat jaartjes gewerkt bij de
Detam, de voorloper van het UWV. Ooit was ik
de jongste casemanager op de afdeling
WW-uitkering en mocht ik mezelf echt wel een
harde werker noemen.  
De geboorte van mijn dochter met haar
handicap (Down Syndroom), het veel te jong
overlijden van mijn ouders en de fysieke
achteruitgang van de complexe heupdysplasie,
lordose en diabetes, zette mijn wereld op z’n kop
en ik belande in de WAO.  
Maar thuiszitten dat wilde ik niet! Doodzonde
van mijn talent en mijn kracht en dus begon mijn
zoektocht, als jonge moeder van een dochter
met Downssyndroom en inmiddels twee binkies
van zonen, naar een job vol met zingeving. Een
plekje waar ik me nuttig voelde, waar ik mijn
talenten kon inzetten. Vele vrijwilligersfuncties
en studies kwamen voorbij.
En mijn herstel zette stevig door. Ik solliciteerde
op reguliere banen. Keer op keer dacht ik het
gevonden te hebben, maar keer op keer lukte
het toch net niet. Want voor nieuwe werkgevers
is zo’n “hinkepinke” sollicitant en later zelfs
deels rolstoel gebonden, gewoon doodeng. En
daar ontdekte ik mijn werkelijke passie: ik wilde
en wil laten zien dat ik meer ben dan mijn
handicap! Net als iedereen, met en/of zonder
kwetsbaarheid.
Na wat omzwervingen stapte ik in 2015
binnen bij Wijkhuis De Steeg in Nieuwegein. In
mijn beleving een buurthuis, maar niets
bleek minder waar! Bij Wijkhuis De Steeg,
arbeidstrainingscentrum, werkten mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt; veelal
door psychische kwetsbaarheid. Ineens was ik
niet die bijzondere, niet de enige. Met wel dat
verschil dat mijn afstand tot de arbeidsmarkt
van fysieke aard was. Hier kreeg ik wel de kans
en de baan die echt perfect bij mij paste. Het
lukte me hier, door in het diepe te springen en
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interne studie, cursussen & trainingen te volgen
om uit te groeien tot de herstel- en werkcoach die
ik vandaag de dag ben. De kennis die ik inmiddels
heb opgedaan en uitgebouwd, tezamen met
mijn doorzettingsvermogen, vastberadenheid en
ervaring brachten me op een heel mooi spoor.
En het laatste puzzelstukje ligt nu op z’n plaats:
Het puzzelstukje van Down&Up Coaching!  
Ja inderdaad; mijn eigen coachingspraktijk!
Met een mooie praktijkruimte, waar ik in een
warme huiselijke sfeer m’n klanten/deelnemers
ontvang. Ik heb mijn plekje gevonden en
graag sta ik klaar om dat ook aan iedereen
aan te bieden, die wel wat ondersteuning kan
gebruiken. De naam van m’n bedrijf staat voor
alles waar ik voor sta: Down (een minder goede
periode in het leven, dat overkomt iedereen wel
eens) & Up; Vooruitgang, groei & persoonlijke
ontwikkeling! Met natuurlijk een symbolische
warme waardering naar m’n mooie dochter, die
me met haar handicap een hele andere kijk op
de wereld heeft gegeven, zoveel positiviteit heeft
gebracht!  
Ben jij op zoek naar herstel, verdieping,
zingeving? Graag sta ik voor je klaar. Nee ik ben
geen therapeut, ik ben coach! Diagnoses zeggen
me niets, jouw kwaliteiten staan centraal! Met
de juiste ontvangst, vragen, antwoorden &
gesprek gaan we samen jouw kwaliteiten (weer)
vinden. Samen gaan we jouw puzzel leggen, op
zoek naar jouw kracht en jouw talent.  
Want: Je kracht en je talent, dat is wie je bent!

Voor contact
W: https://www.downenupcoaching.nl
E: bianca.downenup@gmail.com
T: 06-18675268
F: www.facebook.com/Down-en-Up-coaching

Nieuws (uit de wijk)
Kidsclub 12 mei 2021: Muziek!!
Op woensdag 12 mei vond er een ontzettend leuke Kidsclub activiteit plaats! Onder leiding van Guus Helmes
gingen de kinderen eerst allerlei geluiden raden, en daarna gingen ze zelf een muziekinstrumentje maken.
Tot slot ging muzikant Jeroen Claase, woonachtig in onze wijk, muziek met ze maken. Helaas mocht er
vanwege de corona maatregelen niet als groep worden meegezongen, maar lol hadden de kinderen toch wel.
Ze konden immers meespelen met de muziek met hun zelfgemaakte muziekinstrumentjes.

Elke tweede woensdag van de maand is er een Kidsclub van 15.00 tot 16.30 uur, met elke maand een
ander thema. Er zijn spelletjes beschikbaar, zelfs een sjoelbak, en talloze knutselspulletjes. De locatie is in
principe buurthuis Enik, aan de Hoornseschans 101. In verband met het aantal begeleiders is aanmelden vooraf wel nodig. Vermeld de naam van het kind, de leeftijd, of het wel of niet alleen naar huis mag, uw telefoonnummer voor als er iets zou zijn, en: of uw kind wel of niet op de foto mag.
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Kidsclub 14 juli 2021:
Hawai Zomer
Twee verslagen met foto’s van de Kidsclub in deze krant.
Maar er waren ook twee bijzonder leuke middagen. Na
de geslaagde Kidsclub in mei, was er op 14 juli ook weer
zo’n leuke middag. Thema: Hawai zomer. De bedoeling
was om deze middag te organiseren op het plein voor
Enik, rond het waterornament. Maar helaas… het plein
was nog een bouwput. Gelukkig konden ze uitwijken
naar de tuin achter Enik. De kinderen konden in groepjes
allerlei spelletjes doen: spijkerpoepen, zaklopen, koekhappen, sjoelen, en blikken gooien. Er waren poffertjes,
en kindercocktails die er werkelijk fantastisch uit zagen.
Een zee geslaagde middag, met veel kinderen. Aan het
eind kregen alle kinderen een prijs, bestaande uit een
kleurboek en viltstiften. Vanwege de weersverwachting
(regen en lage temperaturen) is besloten het onderdeel
waterballonnen gooien te schrappen. Uiteindelijk viel het
weer gelukkig mee. Bewolkt, maar wel droog.
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Woningbouw Deventerschans
Tot 2009 stond er een school aan de Deventerschans. Nadat die was gesloopt, werd er op die
plek een tijdelijk trapveldje aangelegd. Vanaf het
begin was duidelijk dat er uiteindelijk woningen
zouden worden gebouwd (er was zelfs sprake
van 46 woningen, destijds).
Nu, jaren later, is het dan bijna zo ver. Geen 46
woningen, maar slechts 16, bestemd voor
senioren.
Binnen Nieuwegein kent men zogenaamde
‘zorgcirkels’. Aan zorgcirkels worden bepaalde
eisen gesteld, zoals de nabijheid van winkels,
gezondheidszorg (minimaal een huisarts en
apotheek), en een ontmoetingsplaats. De
Deventerschans ligt in zo’n zorgcirkel, vandaar
dat gekozen is voor seniorenwoningen.
Het worden ‘grondgebonden’ woningen, dus met
een tuin en begane grond aan de straat. In elk
geval geen hoogbouw of appartementengebouwen.
Wat er wel vaststaat, is dát er gebouwd gaat
worden. Dat is bepaald in de gemeenteraad (in
de stad, fijne groene buurt, nabijheid van voorzieningen). Ook staat vast dat het seniorenwoningen worden.

Maar voor de rest ligt er nog veel open. De
gemeente is op dit moment nog uitsluitend bezig
met randvoorwaarden (bouwtechnisch, en wat is
er nodig), en met inpassingsmogelijkheden
binnen de omgeving.
Ze kijken daarbij naar de parkeerdruk (die mag
niet groter worden), en naar behoud van het
groen (om hittestress tegen te gaan en CO2 op te
vangen). Ook wordt er gekeken naar een nieuwe
speelplek voor kinderen, binnen de nabije
omgeving.
De gemeente bereidt overigens alleen voor, ze
gaan niet zelf ontwikkelen.
Op 13 juli was er een online bewonersavond,
waarin de omwonenden werden geïnformeerd.
Ook was inspraak mogelijk. Bijvoorbeeld over
de keuze van bouwen (denk aan rijtjeshuizen of
‘knarrenhofjes’) en parkeermogelijkheden. Als
de omwonenden een sterke voorkeur hebben
voor een bepaalde bebouwing, zal die worden
gevolgd. Zo niet, dan zal de gemeente een keuze
maken.
Niet alle omwonenden zijn blij met de komende
woningbouw, een aantal is er zelfs sterk op tegen.
Wordt vervolgd.

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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14 ruime appartementen
Nieuwe Schans
De komende tijd worden er 14 appartementen
gebouwd op de hoek ’s Gravenhoutseweg en de
Graaf Florisweg. Het wordt een prachtig kleinschalig
complex met 14 appartementen verdeeld over de
begane grond en de drie verdiepingen: 4 tweekamer
appartementen en 10 driekamer appartementen met
een heerlijk ruim terras/balkon en ruime parkeergelegenheid. De realisatie van dit alles gebeurd door
de Stout van Herkgroep en De Keizer Makelaarsgroep.

Groot onderhoud aan de bestrating
Graaf Dudosingel, Graaf Jan-, Willem- en Rupertlaan
In juni van dit jaar start de uitvoering van de werkzaamheden. Deze zullen ongeveer 5 tot 6 maanden
duren. De definitieve planning zal via een buurtbericht aangegeven worden. Hierin staat dan ook
wanneer er in welke straat wordt gewerkt. Er komt meer groen. Dit zal niet ten koste gaan van de
parkeerplaatsen. De achterpaden worden ook meegenomen.

Advertentie
Zin in Turkse pizza’s, Italiaanse pizza’s, een lekker broodje
of Dönner kebab? Dan ben je bij Pizzeria Fokkesteeg aan
de Rapenburgerschans 14 aan het juiste adres!
De vriendelijke eigenaren helpen je graag.
Voor de prijs hoef je het niet te laten:
voor weinig geld heb je een heerlijke maaltijd.
bestel per telefoon (030-6331299)
of via onze website:
www.pizzeriafokkesteeg.nl
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De recensies zijn zeer positief!
Facebook: Pizzeria Fokkesteeg

Plek aan de kade opent haar deuren
Recent heeft Plek aan de Kade haar deuren geopend. Je kunt er terecht voor het huren van een elektrische
boot of kano en tijdens bootverhuur ook voor een lekker drankje op het terras aan het water.
Eigenaresse Lisanne van Wijk woont zelf in Fokkesteeg en is van plan om van de voormalige terrein van
jachtverhuur Hatenboer een Nieuwegeins pareltje te maken. In de eerste plaats met het verhuren van
fluiterboten en kano’s. Maar ook met een terras aan het water. “We zijn al een tijdje aan het proefdraaien en
de meeste mensen zijn verbaasd over hoe mooi Nieuwegein is vanaf het water,” aldus van Wijk. “Je kunt vanaf deze centrale plek naar het oude Jutphaas, Vreeswijk, de kinderboerderij, het IJsselbos, de binnenstad van
IJsselstein, en je kunt zelfs nog een heel stuk van de Hollandse IJssel opvaren.”
Plek aan de Kade start met het creëren van een fijne plek, aan de waterkant van de semi-spiksplinternieuwe
wijk Rijnhuizen. Met een kleinschalige horeca, terras aan het water en een fijne sfeer willen we de Nieuwegeiner kennis laten maken met deze, nu nog onbekende en ongepolijste, locatie die we in de loop van de
komende jaren uit willen laten groeien tot dé Plek aan de Kade.
Plek aan de Kade is te vinden op de Marconibaan 26 in Nieuwegein (om de hoek van Fokkesteeg). Via
Instagram (plek_aan_de_kade) en Facebook (plekaandekade) blijf je op de hoogte van onze ontwikkelingen.
Alle verhuurinfo kun je vinden op www.plekaandekade.nl en ook kun je daar gemakkelijk en snel een bootje
en kano reserveren voor een fijne dag op het water.

Advertentie
Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein
030-6063111
www.ghcdeschans.nl
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Beeldend
kunstenaar
in onze wijk:
Sjoerd Visser

Wist u dat wij een echte beeldend
kunstenaar in onze wijk hebben
wonen?
Wellicht komt zijn naam u bekend
voor, en dat kan kloppen:
we hebben hem al verschillende
keren genoemd in de stukjes over
het opknappen van de Doornseveste, en in het stukje over de
kerstpakketten van vorig jaar,
waarin we hem een zeer behulpzame buurman noemden voor de
hele straat.
Maar Sjoerd doet nog veel meer.
Zo is hij (al jaren trouwens) ook
beeldend kunstenaar. Op dit
moment is hij bezig met zijn Project
1296.
Project 1296 is gebaseerd op de
theoretische mogelijkheid om met
vier dobbelstenen 1296 verschillende getallen te gooien. Hij heeft
een vertaalslag gemaakt naar vier
felgekleurde blokken neerzetten op
verschillende op verschillende
plekken in Nieuwegein en
omgeving. Alle foto’s plaatst hij op
Instagram (@sjoerd_nieuwegein).
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De gemeente Nieuwegein heeft
hem inmiddels ook gevonden. Zo
stond de foto die hij heeft gemaakt
bij het kunstwerk ’50 jaar Nieuwegein’ aan de Nedereindseweg, in
juni in de Molenkruier.
En op de site ’50 jaar Nieuwegein’ is
zijn verhaal te lezen onder het kopje
‘verhalen van Inwoners’.
Tijdens zijn werkzaamheden doet
Sjoerd trouwens ook allerlei leuke
contacten op, veel mensen zijn
nieuwsgierig en knopen een praatje
aan. Wellicht heeft u hem ook wel
eens bezig gezien.
Prints van foto’s (A2 formaat op
foamboard en ingelijst) zijn indien
gewenst ook te koop. Contact kan
worden gezocht via zijn mailadres:
sjoerdvis@yahoo.com.
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BETERE BUURTEN
Meer dan tachtig
vlinders voor brug

Uitvoering in volle gang
De uitvoering in Schansen-Noord is in volle gang. In
Schansen-Zuid wordt deze zomer een aannemer
geselecteerd. Vanaf september zal de aannemer
een planning maken en gaat de schop de grond in
om de werkzaamheden in de openbare ruimte uit te
voeren.
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De brug over de Graaf
Florisweg gaat stralen! Deze
zomer maakten bewoners
(jong en oud) op woensdagen zaterdagmiddagen onder
begeleiding van een
kunstenaar meer dan 80
buurtvlinders. Ze zijn
allemaal anders en hebben
de mooiste kleuren. “Het
fleurt de buurt op en het
schilderen is leuk om te
doen. Ook leuk om eens
andere buren te spreken”
aldus een deelnemer.
Binnenkort worden de
buurtvlinders aan de brug
bevestigd en kunt u het
resultaat bewonderen.
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Lever je kleurplaat voor 15 oktober 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: ___________________________________________________

