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In deze wijkkrant

Beste lezer,
Voor u ligt alweer de derde editie van de Fokkesteeg Courant. We
hebben weer ons best gedaan om er voor ieder wat wils in te zetten.
Het lijkt er op dat we inderdaad een echte jongerenraad in de wijk
krijgen. Zie hiervoor pagina 19 in deze krant. Hier zijn we blij mee, want
we willen heel graag de jongeren bij de wijk betrekken.
Helaas hebben we gezien het nieuws van 27 oktober (de huidige corona
maatregelen lopen door tot in december), moeten besluiten alle
activiteiten voor de rest van 2020 te annuleren. Wat wel doorgaat, is de
kleurplaatwedstrijd voor kinderen. De kleurplaat op de achterkant van
deze krant kan tot 15 januari 2021 worden ingeleverd.
De kleurplaatwedstrijd in de krant van augustus is gewonnen door Sepp
van de Beld, 7 jaar. Hij krijgt binnenkort zijn prijs uitgereikt.
Tot slot vragen we uw warme aandacht voor onze kerstpakkettenactie
(pagina 6 in deze krant). Want ook deze gaat door! De kerstpakketten
zijn afkomstig van de Ruilfabriek op City Plaza. Ze zien er leuk uit, én we
dragen hiermee bij aan een goed doel.
We hopen in 2021 weer door te kunnen gaan met onze activiteiten.
Dit jaar was lastig: net gestart met een nieuw wijknetwerk, werden we
geconfronteerd met corona, waardoor onze start zeer moeizaam verliep.
Maar we blijven goede hoop houden.
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Voor nu wensen we u allemaal ondanks alles toch vast fijne feestdagen,
en een goed 2021. In elk geval een beter jaar dan nu.
Marleen Schollaart
Redactie Fokkesteeg Courant
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Even voorstelle

			

Wij blijven positief, ondanks corona.

Ingrid van der Griend

				
Vrijdag 9 oktober; de koffers zijn gepakt, met 		
				
veel te veel kleding en spulletjes. Het is alsof 		
manlief en ik 3 weken op vakantie gaan. 		
				
				
Maar helaas, het zijn slechts 3 dagen. Alhoewel
‘slechts’? Na een mislukte zomervakantie door de corona
			
zijn we allang blij met die 3 dagen Brabantse gezelligheid in een vakantiehuisje in
de bossen tussen de vogeltjes, konijntjes en een enkele eekhoorn.

Ik houd me graag bezig met
vrijwilligerswerk voor alle
leeftijden.

Op het park zelf is alles goed geregeld mbt corona; de 1,5 meter meer dan
duidelijk aangegeven, mondkapjes op, de terrassen een stuk kleiner, reserveren
(maximaal 2 uur) voor een hapje/drankje om iedereen toch dat vakantiegevoel te
geven.

Coördinator kidsclub
		
Sinds kort woon ik in
Fokkesteeg en was ik
op zoek naar een leuke
activiteit.

Bij het wijknetwerk Fokkesteeg zag
ik de vacature voor coördinator
kidsclub die ik graag wilde
vervullen. Helaas mocht mijn
eerste kidsclub niet doorgaan door
het coronavirus, maar ik hoop dat
ik snel alle kinderen van 4-12 jaar
mag ontmoeten op de kidsclub
(iedere 2e woensdagmiddag van
de maand).
Verder draai ik met plezier en hier
en daar een grapje, de bingoballen.
Ik hoop iedereen snel te mogen
ontmoeten.

Gerrie Koops

Redactie (vormgeving)
Ik werk hier in Nieuwegein als
communicatieadviseur. Ik ben
creatief en een verbinder.
Sinds ruim een jaar woon ik
samen met mijn zoontje in
Fokkesteeg. Ik voelde me hier
gelijk helemaal thuis.
Heel graag draag ik mijn steentje
bij aan de verbinding binnen de
wijk.
Na ontvangst van de eerste
wijkkrant in mei dit jaar meldde
ik me daarom aan als vrijwilliger
voor de redactie. Met veel plezier
doe ik sindsdien de vormgeving
van deze wijkcourant.
Heeft u tips? Mail deze naar
wnwfokkesteeg@gmail.com.

Meest opvallend is dat er geen activiteiten georganiseerd worden: Geen bingo,
karaoke, podiumoptredens etc. Het bevestigt me dat we met het wijknetwerk er
goed aan hebben gedaan om nog steeds geen activiteiten door te laten gaan. Als
een ervaren organisatie als Center Parcs het al niet aandurft...
Maar het stemt me ook verdrietig; de koffieinloop ging juist zo lekker, met een
leuke groep wijkbewoners was de dinsdagochtend binnen korte tijd uitgegroeid
tot het gezelligste ontmoetingsmomentje van de week. De eerste bingo, met
minder deelnemers kende niet minder plezier! Wat een heerlijke genietavond
was dat! Voor de Halloween in de voorbereiding, al heel wat (web)winkels
afgestruind. Maar alle nieuwe materialen moeten een jaartje wachten. De
bingoprijzen blijven weer even in de kast en de koffie inloop gaat in oktober even
niet door.
He jakkes, deze column begint bijna heel ongezellig te worden en de
boosdoener is en blijft die COVID-19. Daar zijn we niet voor; ongezelligheid.
Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken, nieuwe ideeën bedacht die wel
kunnen! We hebben nieuwe, leuke en enthousiaste vrijwilligers erbij. We gaan
richting het einde van 2020. Een jaar wat ons allemaal heeft uitgedaagd; we
hebben andere manieren gevonden om met elkaar in contact te blijven.
We weten dat onze wijk zoveel prachtige bewoners heeft, die zich inzetten voor
de wijk/bewoners. Kent u nou ook zo’n kanjer? Geef hem/haar dan op voor onze
kerstpakkettenaktie. Met deze aktie steunen we tevens onze vrienden van de
Ruilfabriek conceptstore en hun goede doel (lees verderop alles hierover.) Juist
deze aktie laat precies zien waar wij voor staan: verbinden, samenwerken en
samen leven, de wereld een beetje mooier maken en daarbij richten wij ons op
dat stukje wereld wat het dichts bij ons ligt; onze mooie wijk Fokkesteeg.
En dan kan ik deze column dus toch positief en met een glimlach afsluiten. Achter
de schermen werken wij keihard door, voor en met u/jou. Ik had gehoopt u nog
dit jaar te mogen zien op een van onze activiteiten, maar de coronamaatregelen
maken dit gewoon onmogelijk. Voor 2021 weet ik zeker dat we elkaar weer meer
gaan zien. Er zullen activiteiten gaan komen, ook corona-proof! We gaan ons
verdiepen om wijkoverleg via Zoom, teams of een ander digitaal platform aan te
bieden! Want samen zijn we sterk en samen zijn we onze mooie wijk.
Ik wens u namens het hele bestuur toch gezonde en prettige feestdagen. En meer
dan ooit; ik zie u graag, volgend jaar!

Bianca Jansen – Hatzmann
Voorzitter wijknetwerk Fokkesteeg

2

Inhoud

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
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

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
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PrintRun BV
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Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
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Kopij voor de wijkkrant van februari 2021
Mail vóór 1 februari 2021 naar
wnwfokkesteeg@gmail.com
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ACTIVITEITEN
WIJKNETWERK fokkesteeg
Stadspas te gebruiken bij wijknetwerk Fokkesteeg
Met ingang van oktober 2020 kun je bij het wijknetwerk Fokkesteeg 50% korting
krijgen voor activiteiten, als je een stadspas Nieuwegein hebt. Hiermee hopen we alle
activiteiten voor iedereen betaalbaar te houden. Het gaat zowel om activiteiten voor
kinderen als om activiteiten voor volwassenen.

Activiteiten 2020
Helaas zijn alle activiteiten van wijknetwerk Fokkesteeg tot het eind van dit jaar
geannuleerd vanwege corona.

Activiteiten 2021
We weten op dit moment nog niet wanneer we als wijknetwerk de activiteiten weer
kunnen oppakken. Vanaf het moment dat wij dat weer mogen, geldt het volgende:
Wekelijks koffie-inloop
Naast de activiteiten op de volgende pagina is er op iedere dinsdag van 10.30 tot 12.00
uur koffie inloop bij La CaZa.
Aanmelden verplicht
Sowieso is aanmelden vooraf verplicht, behalve voor de koffie-inloop. Daar moet u wel
een registratieformulier invullen. Heeft u zich per e-mail aangemeld
(wnwfokkesteeg@gmail.com) voor een bepaalde activiteit, dan krijgt u van ons
automatisch bericht als deze activiteit onverhoopt niet door kan gaan.
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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.
Januari
3
Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

12

Dinsdag

20:00 tot 22:00

Fokkesteegoverleg La Caza

13

Woensdag

15:00 tot 16:30

Kidsclub

La Caza

14

Donderdag

19:30 tot 21:30

Pubquiz

La Caza

21

Donderdag

19:30 tot 21:30

Karaoke

La Caza

29

Vrijdag

19:30 tot 22:00

Bingo

La Caza

Februari
7
Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

La Caza

10

Woensdag

15:00 tot 16:30

Kidclub

La Caza

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

Maart
7
Zondag

12:00 tot 14:00

Soep op zondag

La Caza

10

Woensdag

15:00 tot 16:30

Kidsclub

La Caza

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

Kidclub

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

La Caza

Inloop vanaf 19.00 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

e date
Save thrm
atie volgt)

(nadere info
Zat. 26 jun.
Zat. 30 okt.
Vrij. 17 dec.

Zomer feest
Halloween

markt

st
Winterfeest/ker
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Geen winterfeest / kerstmarkt,
wél een kerstboom en kerstpakettenactie!
De bedoeling van het wijknetwerk Fokkesteeg was om op
18 december een uitgebreid en leuk winterfeest te organiseren, met
Kerstmarkt en al. Helaas gaat dit niet lukken.
In verband met de weer toenemende aantallen coronabesmettingen,
is het risico hiervan te groot. Die verantwoordelijkheid willen wij niet
nemen. Ook een koor rond de kerstboom, wat mooie kerstliederen ten
gehore brengt, kan niet doorgaan. Dit is namelijk een van de
activiteiten die nog verboden zijn. Toch hebben wij iets leuks weten te
bedenken.
Kerstboom met wensen
Ten eerste is er weer een grote kerstboom besteld, die met lichtjes
versierd gaat worden. Mensen kunnen hun wenskaart daarin hangen,
als zij dat willen.
Kerstpakketten voor bijzondere wijkbewoners
Ten tweede willen wij tien kerstpakketten samenstellen voor
wijkbewoners die tijdens de eerste coronagolf iets betekend hebben
in de wijk.
Die mensen gaan wij niet zelf aanwijzen, dat mogen de wijkbewoners
doen. Dus vanaf heden kunt u iemand nomineren die naar uw mening
echt iets heeft betekend in de wijk, in deze tijd. U moet uw nominatie
wel motiveren. En we willen uiteraard ook weten waar deze persoon
woont, om het kerstpakket te kunnen bezorgen.
De kerstpakketten die wij geven zijn afkomstig van de Ruilfabriek (zie
pagina 15). Als wijknetwerk steunen wij namelijk graag het goede
doel.
Vanaf nu kunt u uw nominatie, met naam, adres en motivatie,
mailen aan wnwfokkesteeg@gmail.com. U kunt uw nominatie
insturen tot 18 december 2020.
Een jury, bestaande uit het bestuur, zal dan een keuze maken uit de
ingezonden nominaties.

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!

Advertentie

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
De recensies zijn zeer positief!
Facebook: Pizzeria Fokkesteeg
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Wat weet jij van Nederland? Of van Europa?
Geschiedenis, film, muziek??
Aardrijkskunde, wetenschap, kunst&cultuur?!?
Is jouw algemene kennis het grootste van de familie? Dan is dat dat wellicht ook wel van de wijk
Fokkesteeg! Met ingang van januari 2021 organiseert het wijknetwerk Fokkesteeg een pubquiz.
1x per maand strijden 4 á 5 teams om maandwinnaar te worden. De 4e maand spelen we de finale
met de maandwinnaars. Om het coronaproof te houden kunnen maximaal 5 teams van 2 personen (uit
hetzelfde huishouden) deelnemen.
Ga jij de uitdaging aan?
Samen met je partner, je broer/zus, je dochter/zoon?!? Geef je nu snel op voor het allerleukste spelletje
voor en door de wijk. Voor de datums, zie onze kalender elders in deze courant. Geef bij aanmelding door
naar welke maand je voorkeur uitgaat om mee te doen.
Let op: ben je maandwinnaar dan speel je automatisch ook in April!
Locatie: la CaZa
Dit is een pilot. Mochten jullie net zo enthousiast zijn als wij, dan kan dit zomaar een vaste terugkerende
activiteit worden!

Soep op zondag
Het wijknetwerk Fokkesteeg heeft de Soep op Zondag
overgenomen als activiteit. Elke eerste zondag van de
maand, van 12.00 tot 14.00 uur, kunnen wijkbewoners
in La CaZa een heerlijke kop soep komen eten.
We hopen in januari helemaal los te kunnen gaan.
In de volgende wijkkrant vertellen we meer. Houdt in
de tussentijd onze website in de gaten en onze sociale
media. Dan hopen we ook de makers van deze heerlijke
soep aan u te kunnen voorstellen.
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Nieuws uit de wijk
Gezellige kidsclub
Op 9 september was de eerste Kidsclub sinds de
coronamaatregelen zijn ingegaan. Er waren op zich nog niet zoveel
kinderen, maar de kinderen die er wel waren (acht) hebben de
grootste lol gehad. Hierbij een impressie van de middag.
We hebben door het vertrek van de vorige coördinator Kidsclub
een nieuwe coördinator, Ingrid van der Griend, en gelukkig ook
een paar nieuwe vrijwilligers.
De Kidsclub is bestemd voor kinderen van 4 – 12 jaar. Dit jaar is
er in verband met corona geen kidsclub meer helaas. We hopen
in het nieuwe jaar elke tweede woensdag van de maand weer
kidsclub te organiseren in La CaZa, aan de Hoornseschans 101, van
15.00 tot 16.30 uur.
Aanmelden vooraf hoeft niet, maar is wel zo prettig, zodat we
weten waar we de ouders kunnen bereiken als er onverhoopt iets
zou zijn.

Zappers in het zonnetje
In onze wijk zijn meer dan 20 Zappers actief.
Zappers zijn mensen die de wijk schoonhouden
door het zwerfafval op te ruimen. De gemeente
had het plan om deze zappers in oktober een
bedanklunch aan te bieden, maar door de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan.
De gemeente wilde toch wat doen, en heeft daarom
door de wijkcoördinator Els Reinking bij iedere Zapper een cadeautje
laten brengen: een zak vol bloembollen, met een leuke bedankkaart
erbij.
Zappers kun je nooit genoeg hebben in de wijk. Wil je ook helpen de
wijk netjes en schoon te houden? Meld je dan aan bij Els Reinking
(E.Reinking@nieuwegein.nl). Je krijgt van de gemeente handschoenen,
een prikker zodat je het afval niet met je handen hoeft aan te raken, en
een rol vuilnisbakzakken.
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Informatieavond op 21 september 2020
over de herontwikkeling van de Lemsterschans

Op maandag 21 september 2020 is er een
informatiebijeenkomst geweest over de
herontwikkeling van het kantoorgebouw aan
de Lemsterschans 2. Namens het wijknetwerk
Fokkesteeg was bestuurslid Guus Helmes hierbij
aanwezig. Lees hieronder de plannen.
Het huidige pand wordt gesloopt en er worden
59 nieuwbouw appartementen gebouwd.
In samenwerking met de gemeente is het
schetsontwerp tot stand gekomen dat ruimtelijk
past op de plek en inspeelt op de behoefte
vanuit de markt. Nadat het plan definitief is
volgt een vergunningstraject met een formele
bezwaarperiode.
Er komen 56 parkeerplaatsen ondergronds en 30
parkeerplaatsen bovengronds. De hoogte van het
gebouw wordt 18.6 meter. Aan de Laarderschans en

de Lemsterschans vindt getrapt naar achteren een 5
lagenbouw plaats.
Het is op het punt van de Jutphasestraatweg en de
Graaf Florisweg nogal druk met een metaalbedrijf,
garage, benzinepomp/fitnesscentrum. Daarom
zal aan de kant van de Graaf Florisweg het nieuwe
pand geïsoleerd worden. De oppervlakte van de
appartementen zullen bijna allemaal 80 vierkante
meter of groter zijn.
De woningen worden gebouwd in de vrije sector met
huren vanaf 850 euro.
Het gebouw zal wanneer de vergunningen er zijn
in 2022 klaar zijn. De start van de bouw zal in het
najaar van 2021 beginnen. Hagenaar vastgoed zal
deze informatieavond evalueren en hier en daar de
plannen iets bijstellen.

Onderhoud en herbestrating Graaf Rupertlaan, Graaf Dudosingel,
Graaf Janlaan Graaf Willemlaan
In oktober 2018 is de gemeente gestart met het onderhoud en aanleggen van nieuwe riolering in de
bovengenoemde straten in Fokkesteeg - Zuid. Door de coronacrisis heeft het project van onderhoud en
herbestrating vertraging opgelopen. In de maand november 2020 krijgen de bewoners een informatiebrief over de
stand van zaken met betrekking tot het ontwerp, en de voorbereiding van de werkzaamheden, en de
waarschijnlijke start in januari 2021. Het ontwerp zal eerst nog worden voorgelegd aan de verschillende
beheerders op het gebied van o.a. wonen en verkeer.
Wij zien uit naar de start in januari 2021!
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Beste bewoners van het mooie Fokkesteeg,
Graag willen wij, Wijkagenten Linda en Peter, jullie aandacht vragen voor internetoplichting
en WhatsAppfraude. Wij zien een grote stijging van personen uit Fokkesteeg die helaas
slachtoffer zijn geworden van dit fenomeen. Om die reden willen wij jullie graag wat extra
informatie daarover aanbieden.
Internetoplichting?
Elke maand verkopen miljoenen mensen hun soms kostbare spullen via internet aan
andere particulieren. Meestal gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen. Helaas
zullen er altijd mensen zijn die de boel moedwillig oplichten. U betaalt keurig, maar
ontvangt vervolgens niets. Of u wordt overgehaald om vast uw product op te sturen, maar
ontvangt nooit een betaling. In beide gevallen bent u waarschijnlijk opgelicht.
Wat verstaat de politie onder internetoplichting?
Internetoplichting is heel breed, maar gaat in elk geval over al die gevallen waarin
gebruikers van een online handelsplaats advertenties plaatsen of een product te koop
aanbieden, vervolgens geld ontvangen van een koper, maar daarna de producten niet
leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Onder online handelsplaatsen
verstaan we bijvoorbeeld Marktplaats, eBay en Speurders, maar advertenties kunnen ook
op social media zoals Facebook of Instagram geplaatst worden. Internet oplichting richt
zich ook op die gevallen waarin sprake is van een frauduleuze webwinkel, de zogenaamde
nepshop.
Hoe doet u aangifte van internetoplichting?
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, dan kunt u
op meerdere manieren aangifte doen: via internet (www.politie.nl), telefonisch (via 09008844) of op een politiebureau.
We raden u aan om via internet aangifte te doen. Het neemt minder tijd in beslag en
de aangiftes komen direct bij de juiste afdeling terecht. Er is bij de politie namelijk één
centraal punt ingericht waar aangiftes over internetoplichting worden beoordeeld
en onderzoeken worden voorbereid. Als u aangifte wilt doen via internet moet u wel
beschikken over DigiD.
WhatsAppfraude (vriend-in-noodfraude)
Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek van een
vriend(in), familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het
appje van een oplichter die zich voordoet als een bekende die u op slinkse wijze geld wil
aftroggelen. Deze vorm van fraude komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar
kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.
Hoe werkt WhatsAppfraude?
Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële
hulp nodig heeft. De vriend zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn
geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine
gedaan en kan daarom niet internetbankieren. U wordt gevraagd om snel geld over te
maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het
account van deze vriend gehackt te zijn of is een vals account of nieuw telefoonnummer
gebruikt door een oplichter. De vriend in kwestie is zich van geen kwaad bewust.
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Hoe doet u aangifte van WhatsAppfraude?
Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van WhatsAppfaude, is het advies
om aangifte te doen via : www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-vriend-innoodfraude. Deze link is ook terug te vinden op www.politie.nl
Let op: Wanneer iemand uw identiteit gebruikte of als uw Whatsapp account is misbruikt
om hiermee anderen op te lichten, dan kunt u hiervan géén online aangifte doen. Neem
hiervoor contact op met de politie via 0900 – 8844. Meer informatie over identiteitsfraude
kijk op www.politie.nl
Belangrijke sites waar u informatie kunt vinden:
https://www.fraudehelpdesk.nl/
https://www.politie.nl/themas/internetoplichting.html
De belangrijkste boodschap: Wees kritische als u online koopt / verkoopt of contacten heeft
via WhatsApp. Doe altijd aangifte en kijk op de site van fraudehelpdesk.

Wijkagenten Linda en Peter

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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Adoptie
(hanging) baskets
Vanuit de wijk kregen wij als
bestuur van het wijknetwerk de
vraag of wij een hanging basket wilden
betalen voor een paar wijkbewoners,
die graag hun straat wilden opfleuren.
Helaas kunnen wij hier niet aan
beginnen omdat ons budget hier
niet toereikend voor is.
Wel wilden we bekijken wat er dan wél
mogelijk is. Onze zoektocht leidde ons naar
de wijk Blokhoeve/Huis de Geer/Zuilenstein, waar
een buurtbewoonster op het leuke idee van
adoptiebaskets is gekomen, in samenwerking met
City Flowers en Cubord Signmaker. Op de website
www.adoptiebasket.nl vind je hierover meer informatie,
alsmede een aanvraagformulier.
Het komt er op neer dat je via het aanvraagformulier een aanvraag kunt indienen voor
een adoptiebasket. Ga hiervoor naar de knop ‘adopteren’, en vervolgens naar
‘aanvraagformulier’.
Op het moment dat we dit schrijven staan er drie wijken op, maar als het goed is, staat
daar binnenkort ook de wijk Fokkesteeg bij.
Let op: in je aanvraag moet je uiteraard de straat noemen, maar ook het nummer van
de lantaarnpaal waar de basket aan komt te hangen. Het nummer staat op de
lantaarnpaal zelf.
Je kunt kiezen voor een basket met alleen zomerbloemen, of voor een basket met zomer
en winterbloemen. Als je wilt, kun je er ook nog een bordje bij laten hangen.
De prijzen op dit moment (2020) zijn € 145,- voor een basket met alleen zomerbloemen,
en € 225,- voor een basket met zomer en winterbloemen. Een bord kost € 91. Voor dit geld
wordt de basket geplaatst en gevuld met bloemen, en worden de bloemen ook onderhouden. Je hebt er zelf dus weinig werk aan. De basket wordt pas geplaatst ná betaling.
Het is mogelijk om de helft van deze kosten terug te vragen bij Geins Geluk. Ga daarvoor
naar de website: www.nieuwegein.nl/geinsgeluk. Hier vind je de spelregels en ook de
benodigde aanvraagformulieren. In elk geval moeten er drie bewoers zijn die het geld
						
aanvragen, en er moet draagvlak zijn in
						
de directe omgeving. We hopen dat we op
						
deze manier bewoners hebben kunnen		
						
helpen die graag hun straat op willen
						
fleuren met een hanging
						
basket aan de lantaarnpaal.
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Sinterklaasactie 2020
Vrijdagmiddag 13 november is de laatste dag
om je in te schrijven.

Heeft u een Stadspas of een doorverwijzing van een
officiële instantie en heeft u kinderen van 0 tot 12 jaar?
Kom je dan inschrijven voor de Sinterklaasactie om GRATIS De uitgifte van het gratis speelgoed is op vrijdag
20 november vanaf 18:00 tot 21:00 uur en zaterdag
speelgoed uit te komen zoeken. Inschrijving tijdens
21 november vanaf 9:30 tot 12:30 uur.
openingstijden: elke vrijdag tussen 12:30 en 16:00 uur.
Vredebestlaan 23, Nieuwegein.
Zonder inschrijving geen toegang op 20 en 21 november.
Huisregels voor 20 en 21 november:
1. Geen kinderen naar binnen
2. Alleen toegang op vertoon van inschrijvingsformulier
3. I.v.m. Corona alleen toegang als u een mondkapje draagt
4. Per gezin maximaal 1 persoon naar binnen
5. U heeft 20 minuten tijd om speelgoed uit te zoeken
6. Neem uw eigen tas(sen) mee

Kerstpakket de Ruilfabriek
kerstpakket vol liefde

Een liefdevol kerstpakket, wie wil dat nu niet? Met de
aankoop van dit kerstpakket steun je direct de goede doelen projecten van Stichting De Ruilfabriek en daar zijn wij enorm trots op!
Er zijn drie redenen om ons kerstpakket te bestellen
1. Met de opbrengst van het kerstpakket steunen wij ons nieuwe
project, waarin wij kinderen in de pleegzorg of die wonen in een
andere hulpverleningsinstantie een mooi aanbod doen. Wij restylen hun eigen kamer! Samen met onze ondernemers en vrijwilligers maken wij met
hergebruikte materialen een prachtige kamer voor deze kinderen
en jongeren. Gun jij deze kinderen een toffe nieuwe kamer zodat
ze zich nog meer thuis voelen en warmte kunnen ontvangen?
Het kerstpakket kun je gebruiken met een gezellig avondje met
producten die je een beetje extra warmte en liefde geven.
2. Je maakt een ander (of jezelf) sowieso heel blij met dit leuke
kerstpakket!
3. Je maakt onze vrijwilligers enorm blij, want zij genieten er in De
Ruilfabriek van om deze kerstpakketten samen te stellen!
Het kerstpakket is samengesteld met allemaal liefdevolle en leuke
items en de prijs ervan is slechts € 25. Omdat wij met vrijwilligers
het pakket samenstellen en creatief inkopen gaat er minimaal
€ 12,50 naar het project.

Inhoud kerstpakket:
Liefdevol & warm fleecedeken
Chocoladebar met liefdevolle opdruk
Bakvorm kerst
Potje Glühweinkruiden
Set kerstspeelkaarten
Wierrook met wierrookhouder
Popcorn met popcornbakje
Tortillachips met dip
Kerstpotje met snoepjes,
gemaakt door onze vrijwilligers

Hoe meer pakketten wij mogen leveren hoe hoger de
opbrengst wordt voor het project!
Het pakket kan tegen extra betaling worden verzonden met een track
& trace nummer. Wil je grotere aantallen bestellen, neem dan even
contact met ons op via info@deruilfabriek.nl.
Groeten, Bianca Jansen-Hatzmann
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Gezocht: verkeerscoach
Verkeersveiligheid is belangrijk. Draag je bij?

Gemeente en De Schouw zijn op zoek naar
verkeerscoaches die gaan helpen met het
verkeersveiliger maken van de schoolomgeving.
Dit wordt een pilot en De Schouw heeft de
primeur in Nieuwegein. We willen dit najaar
hiermee van start gaan.
Wat ga je doen?
Je belangrijkste bezigheid is aanwezig zijn
tijdens het begin en/of uitgaan van de school.
Zie je iets gebeuren dat eigenlijk
onverantwoord is dan mag je de ouder daar
op aanspreken. Maar ook gewoon een praatje
maken met ouders en kinderen kan natuurlijk.
Alleen al je aanwezigheid kan het verschil
maken. Dat hoeft niet elke dag. Zo nu en dan
je ‘gezicht laten zien’ is voldoende. Maar hoe
meer deelnemers, hoe vaker de coach te zien
zal zijn. wij zoeken niet alleen ouders. Ook
grootouders of buurtgenoten worden van harte
uitgenodigd. Via een appgroep kan er eventueel
worden afgestemd.
Schouw en gemeente
Wij trekken samen met de gemeente op om
de verkeersveiligheid bij school te verbeteren.
Een belangrijk instrument daarvoor is de

verkeerscoach. Dat wordt in feite de vroegere
verkeersbrigadier in een modern jasje.
Wat kan je verwachten?
In principe is jouw deelname op basis van
vrijwilligheid en beschikbaarheid, maar een
beloning aan het einde van de pilot kan je
tegemoet zien. Daarnaast is er vanuit de
gemeente ondersteuning met o.a. materialen
en van de wijkboa. Op school kan je terecht
voor koffie of thee.
Aanmelden
Je kan je aanmelden via het volgende
e-mailadres: verkeersbesluiten@nieuwegein.nl.
Voor vragen kan je terecht bij Günther Creton,
verkeerskundige bij de gemeente.
Zijn telefoonnummer is 06 25755759.
De verkeerscoach is een verkeersbrigadier
in een modern jasje. De verkeerscoach is
gekoppeld aan een schoollocatie en bij begin
en/of einde van de school in de omgeving
aanwezig. Werktijden in overleg of naar eigen
beschikbaarheid. Deze pilot start bij voldoende
aanmeldingen dit najaar en zal ongeveer drie
maanden duren.

Advertentie
Zoutkamperschans 1
3432 TZ Nieuwegein
030-6063111
www.ghcdeschans.nl
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recept
Doriens recept voor Aardappelgratin
Voor 4 porties

Ingrediënten:
· 750 gram vastkokende aardappels
· 2 tenen knoflook, fijngesneden
· 1 ui, fijngesneden
· 300 ml slagroom
· 70 gram pittige kaas
· 2 tl tijm
· Zout en peper
· Klontje roomboter
Kleine ovenschaal
Bereiding:
1. Schil de aardappels, doe deze in een pan met water met wat
zout en kook de aardappels circa 10 minuten, laat daarna
afkoelen.
2. Verwarm de oven op 180 graden Celsius.
3. Meng de volgende ingrediënten met elkaar: slagroom, ui,
knoflook, kaas, peper en 1 tl tijm, houd wat kaas apart voor
op de bovenkant.
4. Snijd de aardappels in gelijkmatige plakjes van circa 3-5 mm,
bijvoorbeeld met een mandoline.
5. Vet de ovenschaal in met het klontje roomboter.
6. Leg een laagje aardappels op de bodem van de ovenschaal
en giet hierover wat van het mengsel.
7. Herhaal stap 5 tot de aardappelplakjes en mengsel op zijn,
mocht je van het mengsel iets tekort komen, voeg dan beetje
melk toe.
8. Bestrooi de bovenkant met de overgebleven kaas en 1 tl tijm
en bak de gratin gaar in circa 60 minuten.
9. Test of de aardappels gaar zijn en of de bovenkant mooi
goudbruin is, dan is de gratin klaar!
						
Eet smakelijk!

“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.

Advertentie

Rapenburgerschans 12
3432 TP Nieuwegein
030 60 637 25
info@good-looks.nl
www.good-looks.nl
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jongeren
Mas-stage lopen bij wijknetwerk
WIl jij een Maatschappelijke Stage lopen bij wijknetwerk Fokkesteeg? Overleg dit met je school en mail ons
(wnwfokkesteeg@gmail.com)! Dan bespreken we samen de mogelijkheden.
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Nieuwe aanwinst
jongerenraad

Sophie stelt zich voor
De jongerenraad, een initiatief vanuit het
wijknetwerk Fokkesteeg. Wat missen jongeren
in de wijk Fokkesteeg en wat zouden we
eventueel kunnen veranderen? Vanuit deze
vraag is de jongerenraad opgericht. Met deze
raad zullen er beslissingen worden gemaakt
over eventuele sportplekken of
evenementen.
Sinds kort ben ik nieuw lid van deze jongerenraad, via deze weg zal ik mijzelf voorstellen
aan jullie. Mijn naam is Sophie Wolf en ik woon al mijn hele leven in de wijk Fokkesteeg
(al bijna 21 jaar). Op dit moment zit ik in mijn eerste jaar van de opleiding communicatie
aan de Hogeschool Utrecht en lid van de bijbehorende studievereniging genaamd VOX.
Op dit moment zit ik hiervoor in de Pr-commissie en hou ik me bezig met het organiseren
van netwerkborrels en gastcolleges. Hiervoor heb ik de opleiding grafische vormgeving
gevolgd.
Verder help ik het wijknetwerk met de fotografie en marketing. De reden dat ik voor de
jongerenraad heb ik gekozen is omdat er veel jongeren zijn in deze wijk die niet heel veel
te zeggen hebben maar vaak wel goede ideeën hebben. Ik hoop met deze raad de
jongeren te motiveren en goede aanpassingen te kunnen maken in en om de wijk.
Bij de jongerenraad zijn we altijd opzoek naar nieuwe mensen met goede ideeën en
initiatieven. Heb jij een idee en vind jij dat dit idee een stem verdient?
Sluit je dan aan bij de jongerenraad en wie weet wordt jouw plan wel werkelijkheid!
Stuur een e-mail naar: wnwfokkesteeg@gmail.com.
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kidspagina

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: ____________________ Telefoonnummer: ____________________
E-mailadres: ____________________________________________________

