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Beste lezer,
Voor u ligt alweer onze vierde wijkkrant, en de eerste van dit nieuwe
jaar. Allereerst: de winnaar van de kleurplaat van november 2020 is Lisa
Kok. Lisa zal haar prijs zo snel mogelijk krijgen uitgereikt.
Uiteraard hebben we ook in deze wijkkrant weer een kleurplaat
opgenomen. Deze kan tot en met 15 maart worden ingeleverd in de
brievenbus van het wijknetwerk, bij Cirkeltje Rond (naast de Geinsche
Hof). De winnaar wordt bekend gemaakt in de wijkkrant van mei.
Door de lockdown kunnen weer veel activiteiten niet doorgaan. We
willen nu graag een aantal activiteiten online doen. Iets wat zich
daar heel goed voor leent, is de pubquiz. In het novembernummer
hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed. En mocht u het
novembernummer niet meer hebben: u kunt het terugvinden op onze
website: www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg, onder wijkthema’s.
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We zouden het echt heel leuk vinden als zich enkele teams zouden
aanmelden voor de pubquiz!!
Speciale aandacht vragen we voor de bijdrage van Betere Buurten en
het stuk over het plein aan de Hoornseschans, wat volledig op de schop
gaat. Daar gaan de omwonenden zeker iets van merken, maar ook de
mensen die hun boodschappen doen bij AH Fokkesteeg (die trouwens
wel gewoon bereikbaar blijft).

n
etspade
fi
r
e
g
i
l
i
9)
Ve
eeg (pp
t
s
e
k
k
o
in F

Hoe dan ook, we wensen u 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
Wijkwethouder John van Engelen
E: j.vanengelen@nieuwegein.nl
Wijkagenten Linda Terlouw en Peter van Maanen
W: www.politie.nl
Vul het contactformulier in voor contact met de
wijkagent.
La CaZa
A: Hoornseschans 101, 3432TK Nieuwegein
W: www.la-caza.nl
E: administratie@la-caza.nl
T: 030 606 1111 (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
Marleen Schollaart
Gerrie Koops (vormgeving)
Edities en oplage
3 tot 4 maal per jaar
3000 per editie
Drukwerk
PrintRun BV
Adverteren
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Kopij voor de wijkkrant van mei 2021
Mail vóór 1 mei 2021 naar wnwfokkesteeg@gmail.com
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Petrov Jansen

manusje van alles

		
Ik ben Petrov 		
Jansen, werkzaam in
de infratechniek.

Voor het wijknetwerk houd ik me
bezig met de vormgeving van alle
posters en flyers bij de activiteiten,
het verzorgen van de karaokeavonden en inkopen van de
bingoprijzen.
Op de bingoavond zelf ondersteun
ik ook met alle werkzaamheden.
Vooral wat meer op de achtergrond
behalve dan bij de karaoke waar ik
zelf ook graag wat liedjes zing.
Eigenlijk word ik gewoon overal
in meegetrokken door het
enthousiasme van mijn vrouw
Bianca, voorzitter van het WNW, als
manusje van alles.
Maar met plezier hoor! Ik hoop dat
we in 2021 weer van start mogen
met alle activiteiten.

Melissa Kers

Vrijwilliger kidsclub
Hoi! Ik ben Melissa Kers. Ik ben 28
jaar en moeder van 4 kindjes: 3
eigen kindjes en 1 bonuskindje.
Ik heb een dochter van 7 jaar, een
zoon 6 jaar een zoontje van bijna
4 jaar. Én een bonusdochtertje van
bijna 2 jaar.
Ik ben vrijwilligster van de kidsclub.
Ik vind het leuk om bezig te zijn en
om met kinderen leuke activiteiten
te doen.
Hopelijk kunnen we snel starten
om leuke knutselwerkjes en
activiteiten met kinderen te gaan
doen.

			
			

Het is inmiddels februari wanneer deze 		
Fokkesteeg Courant weer bij u thuis
		
bezorgd wordt. Een jaar geleden zijn wij van
		
start gegaan in misschien wel het allermoeilijkste jaar
wat te bedenken is. Ik moet eerlijk zijn, ik had me ons eerste jaar
toch wel heel anders voorgesteld.
Een van de weinige dingen die wel doorgang kon hebben is deze
courant, gelukkig maar. Zo blijven we toch met elkaar in verbinding.
Vol goede moed schrijf ik iedere uitgave een column. Iedereen die
me kent weet dat ik graag schrijf, schud ik de meeste verhalen,
blogs, speeches zo uit m’n mouw. Maar corona heeft ook mij in z’n
greep. Gelukkig heb ik het virus niet letterlijk gehad, maar door de
lockdowns en alles on-hold zit ik deze keer eerlijk gezegd met een
writersblock...
Tegelijkertijd durf ik mezelf amper hardop uit te spreken want
ik realiseer me ook dat dit niet het ergste is. Ook ik heb m’n
uitdagingen wel gehad de afgelopen periode. Met een dochter in
een woongroep waar corona heerst en dus de boel een paar weken
op slot, voel je de zenuwen wel. Groot was dan ook de opluchting,
toen iedereen daar weer gezond was, corona uit de woongroep
verdwenen en wij onze dochter weer konden zien.
Maar ik ben niet de enige met zorgen, we kennen ze allemaal;
Vele van jullie zijn afgelopen jaar ontpopt tot echte thuisonderwijzers, kinderen aan de keukentafel. En terwijl je nog in
je joggingbroek loopt, sommen en taal probeert aan te leren
aan je grut, belt de baas in met weer een videocall... Misschien
ben je je baan wel verloren afgelopen jaar of heb je reguliere
gezondheidsproblemen waarvoor je nu niet in het ziekenhuis terecht
kan. Kom ik aanzetten met m’n writersblock....
Gelukkig staan we met z’n allen niet stil, wordt er hard gewerkt voor
en door deze wijk. Dat kunt u allemaal teruglezen in deze courant.
De Torteltuin is af, de plannen voor het plein krijgen vorm, etc.
En natuurlijk blijven ook wij positief doorgaan. Om u te informeren,
om activiteiten te organiseren. Vanaf 2021 gaan we zoveel mogelijk
door. Online Fokkesteeg overleg. Online pubquiz en Bingo. Totdat we
elkaar weer gewoon in het echt weer mogen ontmoeten. Ik sta te
trappelen van ongeduld!

Bianca Jansen – Hatzmann
Voorzitter wijknetwerk Fokkesteeg
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ACTIVITEITEN
WIJKNETWERK FOKKESTEEG
Activiteitenkalender 2021
Houdt onze website in de gaten
Voor alle activiteiten geldt: of deze door kunnen gaan, is afhankelijk van de overheidsmaatregelen
tegen corona. Ook kan het zijn dat we bepaalde activiteiten in een andere vorm houden. Mogelijk doen
we de bingo bijvoorbeeld online. Houdt u vooral onze website (www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg)
en sociale media in de gaten: daar ziet u of een activiteit wel of niet kan doorgaan. Voor februari hebben wij helaas alle activiteiten moeten cancelen i.v.m. de verlengde lockdown.
Maart
7
Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

La Caza

9

Dinsdag

20:00 tot 22:00

Online

10

Woensdag

15:00 tot 16:30

Fokkesteeg
Overleg
Kidsclub

11

Donderdag

19:30 tot 21:30

Pubquiz

La Caza

18

Donderdag

19:30 tot 21:30

Karaoke

La Caza

26

Vrijdag

19:30 tot 22:00

Bingo

La Caza

April
4
Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

La Caza

14

Woensdag

15:00 tot 16:30

Kidsclub

La Caza

15

Donderdag

19:30 tot 21:30

Pubquiz

La Caza

22

Donderdag

19:30 tot 21:30

Karaoke

La Caza

30

Vrijdag

19:30 tot 22:00

Bingo

La Caza

Mei
2

Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

La Caza

5

Woensdag

15:00 tot 16:30

Kidclubactiviteit

11

Dinsdag

20:00 tot 22:00

12

Woensdag

15:00 tot 16:30

Fokkesteeg
Overleg
Kidsclub

Circeltje
Rond
La Caza

20

Donderdag

19:30 tot 21:30

Karaoke

La Caza

28

Vrijdag

19:30 tot 22:00

Bingo

La Caza

La Caza

La Caza

Save the dat
e

(nadere inform
atie volgt)
Zat. 25 sep.
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Zat. 30 okt.
Vrij. 17 dec.

Zomer feest
Halloween
Winterfeest/k
er

stmarkt

thema: tekenen/verven
en/of knutselen

Inloop vanaf 19.00 uur

thema: tekenen/verven
en/of knutselen

Inloop vanaf 19.00 uur

thema: tekenen/verven
en/of knutselen
Inloop vanaf 19.00 uur

Soep op Zondag
We vertelden het al in de wijkkrant van november 2020: het
wijknetwerk Fokkesteeg heeft de activiteit Soep op Zondag
onder haar vleugels genomen. De trekkers blijven Frans
Kamps en Martin van de Krift.
Frans heeft in Utrecht ooit ‘Eten bij de buren’ opgericht,
en na zijn verhuizing naar Nieuwegein is hij via Els Reinking
in contact gekomen met Soep op Zondag. Martin, werkzaam
bij kringlooporganisatie Emmaus, loopt al een aantal jaren
met hem mee. Beiden hebben ervaring met koken voor
grote(re) groepen.
Frans heeft een grote droom: Robin Food. Dat houdt in
wekelijks op donderdag met elkaar eten, net als bij Eten met
de buren in Utrecht. Qua locatie hoopt hij op het Inspiratiehuis
in Galecop.
Maar voorlopig is hij dus samen met Martin de trekker van Soep
op Zondag in Fokkesteeg, in La CaZa. Elke eerste zondag van de maand,
van 12.00 tot 13.30 uur. Daarna kan het afwassen en opruimen beginnen,
en om 14.00 uur moet de deur weer dicht zijn.
De soep is gratis, het gaat om het ontmoeten van en gezellig samenzijn met buurtgenoten. Maar omdat de boodschappen natuurlijk niet gratis zijn, staat er wel elke maand een collectebusje, waarin bezoekers naar men hoopt
een vrijwillige bijdrage doen.
Verder wordt aan bezoekers gevraagd om, waar mogelijk, te helpen met het dekken van de tafels, het opruimen,
en de afwas (naar keuze afwassen of afdrogen).
Er zijn een paar huisregels opgesteld door Frans, die men bij aanmelding krijgt toegestuurd. Want aanmelden is
wel noodzakelijk, anders weten ze niet voor hoeveel mensen moet worden ingekocht. Aanmelden uiterlijk drie
dagen van te voren, via soepopzondag@gmail.com.
In verband met de lockdown kan de Soep op Zondag in elk geval tot en met februari niet doorgaan. We blijven
hopen op maart. Maar dat zal afhankelijk zijn van de versoepelingen.
Kijk voor de actuele stand van zaken op onze website: www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg, onder Nieuws en
onder Agenda. Soep op Zondag heeft ook een eigen facebookpagina.

Werkgroep Ouderen
Vanuit het wijknetwerk Fokkesteeg willen wij een werkgroep Ouderen oprichten, gezien de grote hoeveelheid
ouderen in onze wijk. We hebben al een paar mensen die graag willen meedenken. Maar we zouden het ook fijn
vinden als er bijvoorbeeld iemand vanuit van Baarenhoven zou willen meedenken. De werkgroep zal onder leiding
staan van Marleen Schollaart, secretaris wijknetwerk Fokkesteeg. Zij doet al veel aan activiteiten voor ouderen, vanuit
haar stichting Bewonersinitiatieven Fokkesteeg. Denk aan de maandelijkse wintermuziekmomenten in de Geinsche
Hof en het koffie-uurtje bij AH Fokkesteeg, die dit jaar helaas geen doorgang konden vinden vanwege corona. Bent u
geïnteresseerd om ook mee te denken, stuur dan een mail naar wnwfokkesteeg@gmail.com of bel 030 – 6051445.

5

Zanger Fabian Egli over
kansen pakken in coronatijd

Misschien heeft u weleens een oproepje van hem
in de Albert Heyn gezien. Fabian Egli geeft al jaren
zangles aan mensen in en buiten Nieuwegein. Ook
voor hem is dit een pittige tijd. Maar hij liet de moed
niet zakken en bezorgde zichzelf en vele anderen
lichtpuntjes. Fabian: “Ik zie de mensen opleven als ik
voor hen zing of lesgeef. Het maakt het hoofd leeg
en het hart vol – iets wat we in deze tijden
allemaal kunnen gebruiken!”

gebruik. Er kwam van alles
op me af: koorleden wilden op die
manier ondanks de lockdown verder zingen,
anderen probeerden in een gekke bui gewoon
iets nieuws. Mensen die jaren geleden al eens les
hadden, pakten dat weer op. Popsongs, opera, het
levenslied – alles klonk ineens in mijn leskamertje.
Zo’n zangles blijkt voor veel mensen een momentje
me-time te zijn dat ze enorm koesteren.”

Hoe zou je agenda er nu uit hebben
gezien als er geen corona was?

Hoe houd je nu je hoofd boven water?
“Gelukkig bracht de nood ook wat nieuwe creatieve
initiatieven en komen kleine muziek en theater
projecties voorbij. Maar dat ligt tijdens de
lockdown natuurlijk helemaal stil. De zanglessen
gaan online wel gewoon door. En zodra het velig
kan, ook weer live. Er is nog plek voor nieuwe
leerlingen. Het is spannend om de stap te nemen,
maar het leuke is dat je de onlinelessen lekker
makkelijk vanuit huis volgt en dat we het qua tijd
gewoon in jouw dag kunnen plannen. De eerste les
is gratis. Op die manier zie je rustig of het wat voor
je is.”

“Ik keek uit naar verschillende projecten: een grote
productie met Holland Opera in Utrecht, de
befaamde Maastricht-concerten van André Rieu
voor tienduizenden mensen, tours in China en
Turkije met de mannen van Frommermann en
intieme kleinkunstmomenten met mijn
solovoorstelling in theaters in Duitsland.”
En toen kwam corona... Hoe ging je om met de
plotselinge verandering?
“Na de eerste klap richtte ik me op wat wél kon en
keek ik dichter bij huis. In het voorjaar zongen we
voor bejaardenhuizen en zorginstellingen.
Letterlijk vóór: op de stoep voor de mensen in
isolatie. Geweldig om ze te zien stralen toen ze door
onze muziek even uit de realiteit werden getrokken.
Het werd een heuse tour. Sommige huizen vroegen
ons meerdere keren terug, zo ook de Geinsche Hof
bij ons hier in Fokkesteeg. Ook begon ik
coronaveilig met het geven van online zangles. Veel
mensen maakten van dat aanbod
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Wat zou je tegen andere Fokkestegers willen
zeggen?
”We zitten hier samen in. Kijk naar elkaar om zodat
we er ook samen weer uitkomen. En doe dingen
waar je blij van wordt. Dat is nu nog belangrijker
dan anders!”
Interesse in zangles van Fabian Egli?
Bekijk op pagina 12 zijn advertentie
met contactgegevens.

Fabian in de titelrol
van de musical Dracula
(Foto: Emilie Cattin)

”Zingen maakt het
hoofd leeg en
het hart vol”

Nieuws uit de wijk
Mooier maken Doornseveste
In de wijkkrant van mei hebben we al verteld dat de Doornseveste nog mooier
zou worden gemaakt. In november zijn de drie bomen gerooid, die aan het
eind van hun leven waren. Een groot deel van de straattegels is weggehaald, en
er is nieuwe grond gestort voor het extra stuk tuin. Als alles goed gaat, staan er
op het moment dat u dit leest al drie nieuwe bomen in de grond.
Initiatiefnemer Sjoerd Visser is er druk mee geweest. Opletten dat er niks
beschadig werd tijdens het bomen rooien, de nieuwe grond die werd gestort
op de parkeerplaats in het nieuwe stuk tuin scheppen, en vast een begin
maken met nieuwe planten in de grond zetten. Allemaal zelf opgekweekt.
Hulde voor deze buurtbewoner!! We hopen dat goed voorbeeld goed doet
volgen, en dat meer buurtbewoners hun straat mooier en groener willen
maken.

Oliebollenactie
Als wijknetwerk Fokkesteeg hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de oliebollenactie van de Rotaryclub. Op
hun verzoek hebben wij een aantal namen en adressen doorgegeven van mensen van wie wij dachten dat ze blij
gemaakt konden worden met een zakje oliebollen. Het aantal namen dat wij mochten doorgeven was beperkt,
maar we hopen toch een aantal mensen blij gemaakt te hebben. De oliebollen zijn bij de mensen afgeleverd op
30 december.
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Kerstpakkettenactie
In december, vlak voor de kerstdagen, hebben we
de kerstpakketten uitgereikt. In november hadden
we hier de oproep voor gedaan in de Fokkesteeg
Courant.
Wat een leuke, warme reacties hebben we hierop
ontvangen; Zo heeft Petra Vleugel tijdens de eerste
lockdown haar kinderopvang opengehouden,
waardoor jonge ouders toch niet helemaal alleen
door de corona moesten worstelen met
thuisblijvende kinderen. Dhr. Henk Boer is
regelmatig te zien in de wijk met zijn vuilprikker om
de wijk schoon te houden. Ook is Henk voorzitter /
oprichter van de scootmobielclub. (Hier gaan we de
komende tijd nog meer aandacht aan besteden!)
Debbie&Herman Mulder, buurtjes die altijd voor
alle buren klaar staan. Voor een gezellig
kletspraatje tot het meebrengen van een
boodschap of helpende hand.
Deze zelfde vlieger gaat ook op voor “buurman&buurman”. Ad Crol en Sjoerd Visser, die altijd klaar
staan voor alle medebewoners van hun straat:
katten, post en tuin verzorgen bij vakantie, helpen
met klusjes en zware dingen tillen, kattenvoer voor
de buurvrouw halen in Vianen tijdens de eerste
lockdown.
Anneke C. stond en staat ook klaar voor buren die
dat zo ontzettend hard nodig hebben. Wat is het
toch fijn om te weten dat in onze wijk zoveel kanjers
wonen.
We hebben deze en meer kanjers kunnen
verblijden met dit mooie kerstpakket. Een extra
mooi pakket vooral door het goede doel wat we

hiermee hebben
kunnen helpen
ondersteunen. De
kerstpakketten hebben we gekocht bij De Ruilfabriek.
Met de opbrengst van alle verkochte kerstpakketten
zullen voor kinderen in de (pleeg)zorg kamers
gerestyled worden, zodat ook deze kinderen een
warm thuis kunnen vinden.
En naast het bestuur van het wijknetwerk Fokkesteeg,
werd dit doel door vele warm gedragen. Wat een
grandioos succes is het geworden. Ruim 1100
pakketten zijn er verkocht, heel veel meer dan dat
initiatiefneemster Ilja van De Ruilfabriek had zien
aankomen. Met veel vrijwilligers zijn alle pakketten
gemaakt, ingepakt en vervolgens bezorgd. Ook onze
eigen vrijwilligers Sam en Petrov hebben hier hun
medewerking aan verleend. Een dagje samen op de
bezorgbus door de regio toeren om kerstpakketten
rond te brengen.
Alles bij elkaar kunnen we met trots terug kijken op
een mooi project waar we een stukje medewerking
aan hebben kunnen verlenen, waar we het goede
doel mee hebben kunnen ondersteunen en vooral
waarmee we de kanjers van onze wijk in het zonnetje
hebben kunnen zetten.

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

Herbestrating
Graaf Rupertlaan,
Graaf Janlaan,
Graaf Willemlaan
en Dudosingel

Veiliger fietspaden
in Fokkesteeg
In 2017 is er door Bewonersinitiatieven Fokkesteeg een
werkgroep Veiliger Fietspaden Fokkesteeg opgericht. Dit
naar aanleiding van de rommelroute dat jaar, waarin
bewoners gevraagd werd naar hun dromen voor de wijk.
Een van die dromen was veiliger fietspaden. Grofweg zijn
er twee knelpunten te onderscheiden: het feit dat er vaak
auto’s op de fietspaden rijden, en het feit dat scholieren met
een heleboel naast elkaar fietsen, waardoor andere fietsers
in onveilige situaties terecht komen. We hebben bij
omwonenden van de fietspaden handtekeningen opgehaald,
en die aangeboden aan de wethouder Mobiliteit. Dat heeft
geresulteerd in de oprichting van een formele werkgroep,
waarin zitting hebben Bewonersinitiatieven Fokkesteeg
(vertegenwoordigd door de voorzitter en een paar
wijkbewoners), de wijkcoördinator, de wijkagenten, de
fietsersbond, en iemand van de afdeling Verkeer van de
gemeente.
Wat betreft het eerste probleem: daar zijn politie en
handhaving extra alert op. Wat betreft het tweede
probleem, dat van de gevaarlijk rijdende scholieren, daar
hebben we veel over gebrainstormd.
Uiteindelijk kwamen we op het idee om scholieren zelf te
laten meedenken over een oplossing. We zijn inmiddels in
gesprek met het Calscollege, waar men wel een paar leuke
en goede ideeën heeft. Nu nog kijken of het uitvoerbaar is,
maar we hebben goede hoop.

Reeds in maart 2020 is er in de
Zuiderkroon een bewonersinformatieavond geweest over de voorgenomen
herbestrating in de Gravenbuurt.
Wij hebben hierover bericht in de
wijkkrant van mei 2020. Intussen zijn
de werkzaamheden nog niet van start
gegaan. De vertraging is deels te
danken aan de uitbraak van corona die
ook Nieuwegein heeft getroffen. Ons
bestuurslid Guus Helmes bleef aan de
bel trekken om informatie, en
uiteindelijk hebben wij de planning van
dit moment gekregen:
•
•

•

•

Januari 2021: afronding van de
interne afstemming binnen de
gemeente.
Februari 2021: een ingenieursbureau start met het omzetten van
het ontwerp naar een bestek,
inclusief tekening.
Februari tot en met april 2021:
realisatie van bestek en tekening,
inclusief de (verplichte)
aanbesteding. Dit neemt ongeveer
drie maanden in beslag.
Mei / juni 2021: start
werkzaamheden.

Wij blijven u op de hoogte houden.

Door de coronacrisis hebben we wel vertraging opgelopen,
en ook nu (op het moment van schrijven van dit stukje) zijn
de scholen weer gesloten, maar we hopen na de lockdown
weer verder in gesprek te kunnen gaan met het Calscollege.
Als het project zoals we dat voor ogen hebben een succes
wordt, willen we ook met het Oosterlicht gaan praten.
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Het plein aan de Hoornseschans
gaat nu echt op de schop!
Zoals in buurtberichten, in de media en in
bijeenkomsten met bewoners is bekend gemaakt,
is het project Betere Buurten van start gegaan. Tot
het project Betere Buurten Schansen-noord
behoort ook het plein aan de Hoornseschans. En
dat gaat echt volledig op de schop.
Er komt een waterornament voor kinderen, de
fietspaden worden omgelegd, en er gaat het een
en ander gebeuren met de perken die daar worden
onderhouden door Marleen Schollaart van
Bewonersinitiatieven Fokkesteeg, met behulp van
Guus Helmes van het wijknetwerk Fokkesteeg. Ook
de haag en de fietsenrekken voor La CaZa zullen
verdwijnen.
In december werd ons door de gemeente verteld
dat men verwacht dat begin februari de
aannemer bekend is, en dat naar verwachting de
werkzaamheden gaan starten in maart/april.
Hoewel de aannemer nog een planning moet
maken, is het idee dat het plein als eerste aan de
beurt is. En dat betekent nogal wat voor de perken.
Door de twee grote perken komen voetpaden vanuit de Leeksterschans en de Bedumerschans.
Aan de voorkant van het grootste perk gaat een

heel stuk weg, omdat het fietspad wordt verlegd.
Maar… we krijgen er op andere plekken een heel stuk
grond bij, dus minder werk zal het qua onderhoud
niet worden.
Als de werkzaamheden inderdaad in maart / april
gaan starten, moeten er een heleboel planten
worden verplaatst. Dat moet dus gebeuren in de
wintermaanden. Hopen maar dat het niet flink gaat
vriezen, want dan lukt het niet. We zijn in december
al begonnen met het verplaatsen van de planten, en
we hopen alles afgerond te hebben op 13 maart. De
twee grote groene bloempotten worden gedurende
de werkzaamheden verplaatst, maar komen weer
terug als alles is afgerond. De drie rode bloembakken
worden afgevoerd, daar is geen plaats meer voor.
Alle planten zijn er al uitgehaald en in de perken
geplaatst.
De werkzaamheden aan het plein zullen maanden
duren, is de verwachting. Tijdelijk (mogelijk zelfs tot
het eind van het jaar) zullen dus zowel de perken
als het hele plein er even minder fraai gaan uitzien,
maar het eindresultaat wordt hopelijk wel heel mooi.
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden, luidt het
spreekwoord immers.

Advertentie

Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein
030-6063111
www.ghcdeschans.nl
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Een kinderkunstwerk
in La CaZa
Binnenkort komt in La CaZa een kinderkunstwerk te
hangen.
Het is gemaakt door de kinderen van groep 6 van
basisschool de Meander, in Batau, in het voorjaar van
2013. In die tijd werd in Nieuwegein gewerkt aan de
‘1e fase stadskwartier’. City Plaza zou gemoderniseerd
worden en feestelijk heropend op 13 juni 2013.
Aan de openbare basisscholen van Nieuwegein werd
gevraagd om een kunstwerk te maken waarin de
kinderen hun wensen zouden tekenen, schilderen voor
een nieuw City Plaza; wat zij daar graag zouden willen
wat betreft de inrichting, welke dingen zij belangrijk
vonden en fijn voor hen.
Het was een wedstrijd; het mooiste kunstwerk zou de
eerste prijs krijgen en opgehangen worden in het
gemeentehuis!
Ik, Marleen Nijsen, wonend in Fokkesteeg, was in die tijd
de juf van die groep 6. Ik herinner me nog goed hoe elk
kind zijn/haar wens tekende in de klas en daarna, in de
hal waar ons doek lag, uitgespreid over veel tafels, een
plekje daarop aangewezen kreeg, waar die wens mocht
komen.
Iedereen was daar druk aan de slag z’n eigen
tekeningetje heel mooi met stiften na te tekenen van
hun eigen blaadje op dat grote doek.
En groot was dat doek! 1.40 bij 1.40 meter.
Het werd erg mooi, vonden wij. En hoe langer je ernaar
kijkt, hoe meer je ziet wat zij graag wilden. Een
glijbaan, voetbalveldje, een skateboardplek en een waar
je kunstjes kon oefenen. Een bankje, bomen, feestelijke
verlichting, een boerderij met dieren…Miss Etam zelfs …
en ijsjes… kopjes koffie...
Op de dag zelf wandelden we met de hele groep en ons
kunstwerk naar City Plaza. Daar kregen we geen prijs
maar dat deed niet af aan het plezier en aan de
toewijding die we er met z’n allen in hadden gelegd.

Het schilderij hing een aantal jaren in de school.
Daarna wilde één van de jongens het wel mee naar
huis nemen. Alles beter dan het weg te doen. En
tenslotte, een paar jaar daarna, droeg hij het met
een vriend als 15- jarige dwars door Nieuwegein naar
mij. Hij, en ook ik, kon en kan het nog steeds niet
over mijn hart verkrijgen het weg te doen. En dus
staat het nu bij mij. Op zolder.
Ik geef het graag aan La CaZa. In de blauwe zaal, waar
het waarschijnlijk zal komen te hangen, past het vast
heel mooi met z’n kleuren blauw en groen en geel.
Een veel mooiere plek dan mijn zolder!
En vooral, zo kunnen veel meer mensen, inwoners
van Fokkesteeg, zien wat kinderen in 2013 als ideaal
City Plaza voor henzelf zagen en hoe mooi ze dat
vormgaven.
Marleen Nijsen
Noot van de redactie:
Het gaat om ideeën voor City Plaza, maar volgens
ons zijn dit ideeën die alle kinderen leuk vinden, ook
in onze wijk.

Landelijke opschoondag op 20 maart 2021
Op 20 maart is weer de jaarlijkse landelijke opschoondag. Van een bewoner van de Drunenseschans kregen wij het
verzoek een oproep in de wijkkrant te plaatsen voor hulp bij het opschonen van de Drunenseschans. Wie wil komen
helpen, kan zich aanmelden via de mail van het wijknetwerk: wnwfokkesteeg@gmail.com.
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Groen doet
(Nieuwegein) goed
- Fokkesteeg
Het afgelopen jaar zijn drie organisaties samen gaan
werken: MEC (Milieu Educatief Centrum, vertegenwoordigd door Laura van de Pol, projectleidster Groen
Doet Goed), Cirkeltje Rond (de tuin bij de Geinsche Hof,
vertegenwoordigd door Frans van Erven) en het
Wijknetwerk Fokkesteeg, vertegenwoordigd door Ingrid
van der Griend en Guus Helmes.
De bedoeling is om kinderen in contact te brengen met de
natuur.
De allereerste activiteit was een natuurspeurtocht door de
wijk Fokkesteeg. Een hele geslaagde actie. Daarna volgde
het maken van een bloemenhart en deze afgeven aan
bijvoorbeeld opa en/of oma. Hiervoor was weinig animo.
De komende voorjaars- en meivakantie willen wij graag in
samenwerking met het MEC een activiteit ontwikkelen bij
Cirkeltje Rond. Bijvoorbeeld bloemen, bladeren opplakken op een A4 en een speurtocht houden in de tuin van
Cirkeltje Rond.
Daarnaast willen we in het voorjaar een 2-tal kidsactiviteiten organiseren in of buiten La Caza in het kader
van kinderen laten kennismaken met de natuur.
Hopelijk kunnen we binnenkort volop van start gaan als
bijna iedereen is gevaccineerd en corona geen invloed
meer heeft op het wel of niet doorgaan van een activiteit!

Recyclingstation
nu voor alle afval
gratis
Als u dit nieuwe jaar afval naar het
Recyclingstation brengt, zult u merken dat
dat voor alle afval nu gratis kan. Voorheen
moest u voor een aantal stromen betalen
maar dat hoeft nu niet meer. U kunt er ook
gratis een aanhanger lenen om uw afval in
weg te brengen. Deze moet u wel vooraf
reserveren. We werken ook aan het terugdringen van de wachttijden en volgen de
ontwikkelingen van de coronamaatregelen.
Als er een versoepeling komt van de
maatregelen mag u weer met meer
bezoekers tegelijk op het perron om uw
afval weg te gooien.

10 euro voor grofvuilafspraak
Het is het gemakkelijkst, het goedkoopst
en het meest duurzaam om uw afvalstromen zelf te scheiden op het Recyclestation. Want voor het laten ophalen van
grofvuil gaan we €10,- euro per afspraak
vragen. U kunt dan niet alle afvalstromen
aanbieden. Kijkt u voor de aanbiedregels
op www.RMN.nl .

Els Reinking,
Wijkcoordinator Fokkesteeg en Vreeswijk
Gemeente Nieuwegein

Advertentie

(Foto: Fabian Fox)
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Beste bewoners van het mooie Fokkesteeg,
Allereerst wensen wij iedereen natuurlijk de allerbeste wensen voor het jaar 2021. Wij
kunnen vertellen dat, op een paar relatief kleine incidenten na, we een rustige
jaarwisseling hebben gezien in de wijk.
2020 is een bijzonder jaar geworden door de komst van corona. Als wijkagenten hebben
wij gezien dat ver uit de meeste mensen zich houden aan de Coronaregels. Dat is echt
niet altijd een makkelijke opgave, waarvoor onze dank. Voor wie zich niet aan de regels
hield waren er waarschuwingen en helaas ook bekeuringen nodig om de boodschap over
te brengen.
2021 zal hopelijk het jaar worden dat we allemaal weer meer ruimte krijgen om ‘ons
ding’ te doen. Feestjes, uitgaan, samen komen, uit eten gaan etc. Tot dat het zover is
zullen we nog met z’n allen moeten volhouden met de coronaregels. Hoe meer wij ons
aan de regels houden en elkaar er aan helpen herinneren hoe sneller wij weer met z’n
allen ons ‘normale’ leven kunnen oppakken.

Meer informatie en actuele informatie vind u terug op de site van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Melden overlast
Op straat worden wij regelmatig aangesproken met klachten over overlast van jeugd
en/of gebruik van lachgas bijvoorbeeld. Heel vervelend en als wijkagenten vinden wij
het belangrijk om te investeren op dit soort overlast. Wat helaas vaak ontbreekt zijn
meldingen. Wij weten dat er niet altijd even snel door de politie op iedere melding
kan worden gereageerd. Dit heeft er simpel weg mee te maken met hoeveel politie
er beschikbaar is. Dan moeten er keuzes in prioriteit worden gemaakt en kan het dus
gebeuren dat u iets meldt en pas naar 30 minuten politie ter plaatse kan zijn. Niet leuk,
vinden wij zelf zeker ook niet. Maar als u de overlast niet meldt komt er zeker geen politie en is het probleem ook niet bekend bij de politie en ons als wijkagenten. Als wijkagent kunnen wij dan ook niet sturen op dergelijke overlast. Dus overlast altijd melden
aub. Bij spoed 112 en alle andere geval 0900-8844.
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Camera in beeld
Veel particulieren en ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en
het beveiligen van hun panden en goederen. De politie gebruikt in het dagelijks werk
vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s
geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd
‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt
van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk
beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.
Recent hebben we, met gebruik making van camera beelden een aantal vernielingen in
Fokkesteeg kunnen oplossen.

Ons verzoek is dan ook om uw camera of slimme deurbel
aan te melden bij ons. Dit kan via politie.nl:
https://www.politie.nl/cib

Linda Terlouw en Peter van Maanen
Wijkagenten Fokkesteeg

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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Recept
Doriens Ulitieme Brownies
voor 20 stuks

Ik weet niet of ik ooit eerder zulke lekkere brownies heb geproefd.
Deze brownies zijn super smeuïg, vol van chocolade en helemaal
zelfgemaakt! En wat ook nog eens heel fijn is: ze zijn zo gemaakt dus je
kan al snel genieten van deze pareltjes.
Ingrediënten
230 gram roomboter
175 gram pure chocolade
150 gram bloem
200 gram kristalsuiker
165 gram bruine suiker
40 gram cacao
1 tl vanille-essence
3 eieren
3 gram zout
50 chocolade voor door
de brownies in kleine stukjes
+ bakvorm circa 25 x 20 cm
Bereiding
• Verwarm de oven voor op 170 graden Celsius en bekleed een
bakvorm met bakpapier
• Breek de chocolade in kleine stukjes en doe dit samen met de
roomboter in een hittebestendige kom
• Smelt de boter en chocolade au bain marie, roer af en toe door en
laat wat afkoelen als het helemaal gesmolten is
• Klop de eieren met de suiker en zout tot een luchtig beslag
• Spatel de gesmolten chocolade en boter door het eiermengsel,
voeg hier ook de vanille-essence toe
• Zeef de bloem met cacao boven het beslag en spatel dit door tot
het goed gemengd is
• Voeg als laatste de chocolade toe en roer dit door het beslag
• Giet het beslag in de bakvorm en bak de brownies in circa 30-35
minuten, de brownies moeten niet te lang bakken, dan zijn ze niet
zo smeuïg

“Bakken en koken
zonder pakjes en zakjes
hoeft helemaal niet
moeilijk te zijn!”

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.

Eet smakelijk!

Advertentie

Rapenburgerschans 12
3432 TP Nieuwegein
030 60 637 25
info@good-looks.nl
www.good-looks.nl
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Jongeren en de Coronatijd
En toen zaten we thuis… de activiteiten konden niet
meer doorgaan en de scholen gingen dicht. En wat
doe je dan? Aan het begin was de lockdown nog
niet eens zo heel slecht, ik zag het maar als een
verplichte vakantie… die helaas langer duurde dan
gedacht (oeps) Voor jongeren kan dit een moeilijke
periode zijn. Alle contacten vallen weg en je bent op
jezelf aangewezen. Dit zorgde bij veel jongeren voor
problemen, ze kregen een achterstand met school
of verloren hier totaal de motivatie voor. Een toets
online maken klinkt leuk, maar is ook een stuk
moeilijker. Zo heb ik in de 1ste lockdown mijn
examens online gemaakt, en konden we alleen
communiceren via de chatfunctie op teams (oftewel
gegarandeerd drama).
Toen de zomer er kwam zag de wereld er letterlijk
weer wat vrolijker uit. We mochten weer de stad in
en de stranden konden weer bezocht worden. Even
terug naar het normale leven want voor dat we het
wisten zaten we weer binnen. Ik merkte dat meer
mensen om mij heen het moeilijker begonnen te
krijgen en niet meer wisten hoe ze een nieuwe
lockdown moesten doorkomen.
Ondanks de zware en mindere tijden in de lockdown,
waren er ook mooie momenten. Zo hebben veel
mensen alsnog hun examens kunnen maken en hun
diploma kunnen behalen, waren de grenzen open en

konden we
toch nog op
vakantie en hebben er
nog nooit zoveel mensen
met All You Need Is Love gehuild (1,87 miljoen kijkers).
Een leuk voordeel aan de 2de lockdown is de extra vrije
tijd. Zo krijgen we goed de kans om eens hobby’s op te
pakken waar eerst nooit tijd voor was, of dat level uit
te spelen waar je in vast zat. Zo ben ik mijn extra tijd
gaan door brengen in het Geinsche Hof! Ik ga wekelijks
wandelen met 2 bewoners en help mee op de Knutselmiddag. Voor mij een kleine moeite, maar voor hun
een groot gebaar. Om te zien hoe blij ze zijn als je er
bent, doet je goed, en motiveert je alleen maar meer
om vaker te komen. Ik denk dat ik dit daarom ook aan
iedereen kan aanraden, al is het maar 1 keer in de week.
Alle hulp is welkom en het is nog eens leuk ook!
Al met al zal de komende tijd ook niet het alle
makkelijkst worden. Maar hou vol! We zijn er echt bijna!
PS: Bij de jongerenraad zijn we nog opzoek naar
jongeren, die het leuk vinden hun steentje bij te dragen.
Lijkt dit je wat? Laat het ons dan vooral even weten.
Sophie Wolf

Oproep

Kom oo
k bij de
Jonger
enraad!
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• Ben jij tussen de 12 en 22 jaar?
• Vind je het leuk om iets te bedenken
voor je leeftijdsgenoten?
• Wil je helpen organiseren?
Meld je dan aan voor de Jongerenraad!
Je kunt dat doen door een e-mail te
sturen naar wnwfokkesteeg@gmail.com,
onder vermelding van je naam, adres,
telefoonnummer en je leeftijd.

Hiphoptalent
laat van je horen!
Zo’n drie jaar geleden begon Dimitri Djollo een muziekstudio in een bedrijfspand aan de rand van Fokkesteeg.
Met de muziekstudio wil Dimitri hiphop muzikanten uit
Nieuwegein een platform bieden, waar ze in contact
komen met hun mede creatievelingen om te netwerken
en elkaar te inspireren.
Inmiddels hebben veel jongeren de weg gevonden naar
de muziekstudio om muziek te maken in een van de twee
professionele studio’s.
Schrijverskamp
Enkele jongeren die regelmatig in de muziekstudio
rondlopen, ontpoppen zich als veelbelovend talent met
potentie om het grote publiek te bereiken. Om deze
muzikanten een duwtje in de rug te geven, heeft Dimitri
het initiatief genomen om een schrijverskamp te
organiseren. Dit project zal een EP opleveren met de
acht beste nummers die de deelnemers samen hebben
geschreven. Ook heeft Dimitri een platenlabel
opgericht om het product van dat schrijverskamp te
kunnen uitbrengen via online-muziekdiensten. Op Spotify
zijn al wat nummers van Nieuwegeinse hiphop

muzikanten te beluisteren op de afspeellijst About /
Blanc Radio.
In het schrijverskamp is plaats voor tien deelnemers.
Zit je bomvol inspiratie en wil je nieuwe nummers
schrijven? Laat het snel weten. Mocht het
schrijverskamp vol zitten, dan ben je ook welkom in
de muziekstudio. Zelf aan de slag? De studio’s zijn ook
voor een leuke prijs te huur.
Nieuwe locatie
De ontwikkeling van Fokkesteeg gaat door en het
bedrijfspand aan de Leemsterschans maakt over een
paar maanden plaats voor woningbouw. Dimitri is
daarom op zoek naar een nieuwe locatie voor de
muziekstudio. Liefst in Fokkesteeg, maar hij kijkt ook
rond in andere wijken en bedrijfsterreinen. Tips zijn
van harte welkom.
Facebook, YouTube en Instagram: About / Blanc music
of @aboutblancmusic
Mail: info@aboutblancmusic.nl
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Lever je kleurplaat voor 15 maart in in de brievenbus van wijknetwerk Fokkesteeg,
bij Cirkeltje Rond (de buurttuin naast de Geinsche Hof). De mooiste inzending wint een prijsje.
Naam: ___________________________ Telefoonnummer: ____________________
E-mailadres: __________________________________________________________

