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In La CaZa is sinds half januari de Buurtkamer te vinden. Het team van Betere 

Buurten is op twee dagdelen aanwezig. Wilt u de schetsontwerpen voor 

verbeteringen van de buurt bekijken? Wilt u bepaalde dingen aangeven die 

belangrijk zijn voor vernieuwing van de buurt of wilt u uw ideeën om de buurt te 

verbeteren bespreken? Dan bent u van harte welkom!

Openingstijden: 

- elke maandagochtend van 09.00-12.00 uur

- elke woensdagmiddag van 12.00-15.30 uur

Ook kunt u binnenkort op soms donderdagavond en zaterdag terecht.

De Buurtsportcoach van Sport ID is iedere donderdag van 14.00-16.00 uur 

aanwezig om vragen over sport en bewegen in de buurt te beantwoorden.

Wijknetwerk Fokkesteeg is er elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Meer informatie over Betere Buurten Schansen-Noord: 

ikbennieuwegein.nl/schansennoord
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Vrijwilligers hebben hard gewerkt om alle onkruid te 

verwijderen en hebben veel nieuwe bloemen gezaaid, lavendel 

en viooltjes geplant, bloeiende struiken geplaatst en zelfs kleine 

boompjes. Ziet u hoe mooi het nu al is? En dit is nog maar het 

begin! Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben 

ingezet en onze wijk nog mooier maken.

HOORNSESCHANS, BLOEMENTUIN!

    tijd   organisator
Maandag  

Kom in beweging  10.00-11.00 uur  Balans Nieuwegein

Arabische les  17.00-19.00 uur  Balans Nieuwegein

Dinsdag  

Nederlandse les  10.00-11.30 uur  Balans Nieuwegein

Samen creatief  11.30-15.00 uur  Balans Nieuwegein

Kledingreparatie  11.30-15.00 uur  Balans Nieuwegein

Diner    17.00-18.00 uur  La CaZa

Huiswerkbegeleiding  19.00-21.00 uur  Balans Nieuwegein

Darten    19.30-23.00 uur  La CaZa

Sjoelen    20.00-22.00 uur  Sjoelclub Nieuwegein

Woensdag  

Computer corner  14.00-16.00 uur  Balans Nieuwegein

Kinderclub   15.00-16.30 uur  Wijknetwerk Fokkesteeg *

NA meeting   19.30-20.30 uur  Narcotics Anonymous

* Iedere 2e woensdag van de maand 

Donderdag  

Diner    17.00-18.00 uur  La CaZa

Jamsessie    19.30-21.30 uur  Lister **

Keramiek    19.30-22.00 uur  Julia Merkelijn

** Om de week, oneven weken 

Vrijdag  

Zinnenprikkels gratis workshops  13.00-17.00 uur  Zinnenprikkels

Kinderdisco (te boeken)  19.30-21.30 uur  Kinderdisco Nieuwegein

Bingo    19.00-21.30 uur  Wijknetwerk Fokkesteeg ***

*** Iedere laatste vrijdag van de maand 

Kijk voor de meest actuele informatie op www.la-caza.nl

Aan de Hoornseschans slaan bewoners, de groencommissie van Gemeenschappelijk Wonen, het Wijknetwerk Fokkesteeg en de 

Albert Heijn de handen ineen om de groenstrook om te toveren tot een ware tuin voor alle seizoenen.

Oproep voor onze nieuwe rubriek: In Het Zonnetje

Welke Fokkesteeger zou u nou wel eens in het zonnetje willen zetten? Uw 

buurvrouw die altijd bereid is u met de auto naar de dokter te brengen? De 

vrijwilliger die elke week het voetbalteam van uw zoontje traint? De postbode 

die altijd een groet en een lach heeft of de mevrouw verderop uit de straat die al 

het zwerfafval opruimt? 

Kent u een Fokkesteeger die wel eens in het zonnetje gezet mag worden, mail 

dan uw verhaal naar wijkkrantfokkesteeg@gmail.com. En wie weet plaatsen we 

uw verhaal dan in de volgende wijkkrant!



3

De liefde heeft mij hier naartoe gebracht, want mijn man 

Anthon is Nederlander en kreeg in Nieuwegein een baan. Ik 

houd van Fokkesteeg omdat hier zo veel mensen uit 

verschillende landen wonen en werken, die gezamenlijk hun 

best doen voor de gezelligheid in onze wijk. Sinds een aantal 

jaren ben ik bij het Wijknetwerk in Fokkesteeg als vrijwilliger. 

Met een club leuke vrouwen en mannen werken we eraan, 

samen met La CaZa, om onze wijk niet alleen mooier te maken, 

maar ook evenementen te organiseren die veel bewoners van 

onze wijk plezier geven. 

Ik was in Duitsland lerares geschiedenis en sport voor de 

middelbare school en ik vind het nog steeds heel erg leuk om 

voor kinderen te werken. Mijn eigen kinderen gingen op De 

Schouw naar school. Ik vind het heel � jn, om voor deze leuke 

en gezellige school nog iets te mogen betekenen, ook al zijn 

mijn kinderen al lang het basisonderwijs uit. 

Voor mij is het ook elk jaar een hoogtepunt om het 

Halloween-feest in Fokkesteeg te helpen organiseren. Kinderen 

en ouders zullen mij misschien wel als Halloweenheks 

herkennen …? Ik houd zelf ook van verkleden en geniet ervan, 

samen met onze wijknetwerkclub en de enthousiaste mensen 

van La CaZa, voor kinderen en hun families een griezelige maar 

ook leuke en gezellige avond te maken. Afgelopen november 

liepen er bijna 200 kinderen mee! Langs deze weg zou ik heel 

graag al de Fokkesteegers die hun huis versieren voor deze 

tocht, van harte willen bedanken voor hun inzet en 

enthousiasme! 

Zonder hen zou dit feest voor de kinderen niet mogelijk zijn. 

Via het Wijknetwerk en samen met de mensen van 

Gemeenschappelijk Wonen zijn we ook bezig om de 

groenstrook aan de Hoornseschans, mooi en bloemrijk te 

maken. Ik hou van erg veel van bloemen en tuinieren, ook in 

mijn eigen tuin. De nieuwe plannen om Fokkesteeg mooier te 

maken vind ik geweldig en ik wil ook graag mee helpen, het 

zwerfafval in de wijk tegen te gaan. We zijn dan ook bezig om 

meer afvalbakken in onze wijk te laten plaatsen, om dit 

probleem te lijf te gaan. Daardoor wordt onze wijk nog mooier. 

COLUMN 

Het bijhouden van de administratie is een behoorlijke klus. 

Door omstandigheden kunnen de rekeningen en formulieren 

zich opstapelen waardoor u het gevoel kan krijgen het overzicht

 te verliezen. Dan kan Thuisadministratie een uitkomst bieden

om uw administratie weer op orde te brengen en het leren 

bijhouden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U neemt samen 

met een vrijwilliger uw administratie door en maakt samen een 

overzicht van bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven.

Thuisadministratie neemt geen administratie van u over, u blijft 

zelf verantwoordelijk. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook 

doorverwijzen naar de Voedselbank of schuldhulpverlening.  

Wilt u meer weten, bel dan met 030 6033748 of mail naar 

thuisadministratie@movactor.nl

MOVACTOR
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Hulp nodig bij uw administratie?

Moet u ieder jaar aangifte doen bij de Belastingdienst? Heeft u 

een uitkering? Of moet u een verhuizing doorgeven aan de 

gemeente? Dan moet u dat steeds vaker via het internet 

regelen. Dat kan best lastig zijn. 

Daarom biedt MOvactor u de gratis cursus ‘Uw overheidszaken 

regelen op de computer’ aan. U leert in een kleine groep stap 

voor stap uw zaken met de overheid te regelen op internet. De 

docent leert u in deze cursus met behulp van een werkboek hoe 

u informatie kunt vinden op websites van onder andere de 

belastingdienst, gemeente Nieuwegein en WIL. Het is handig 

om al ervaring te hebben met het gebruik van een computer en 

u mag uw eigen laptop of tablet meenemen. De cursus start 

elke eerste week van de maand op diverse locaties in 

Nieuwegein. 

Wilt u meedoen? Neem contact op via info@movactor.nl of 

030-6033748. De cursus wordt aangeboden in samenwerking 

met de bibliotheek, WIL en de gemeente Nieuwegein.

Wilt u leren uw zaken met de overheid te regelen op de computer??

Mijn naam is Karen Smidt en ik woon sinds oktober 1997 met mijn gezin in Fokkesteeg. Mijn zoon Alexander is in het St Antonius 

geboren, dus hij is een echte Nieuwegeiner!  Ikzelf ben Duitse van geboorte en kom uit de buurt van Berlijn. In het weekend geef 

ik rondleidingen in Huis Doorn, waar de laatste Duitse keizer twintig jaar in ballingschap geleefd heeft. Ik werk daar ook in het 

Paviljoen, waar een tentoonstelling over Nederland in de Eerste Wereldoorlog getoond wordt. Dat vind ik erg leuk, omdat in 

Huis Doorn de Duitse en Nederlandse geschiedenis bij elkaar komen.

‘‘Ik houd zelf ook van verkleden en 
geniet ervan, samen met onze 

wijknetwerkclub en de 
enthousiaste mensen van La CaZa, 
voor kinderen en hun families een 

griezelige maar ook leuke en 
gezellige avond te maken’’

“De liefde heeft mij hier naartoe 
gebracht, want mijn man Anthon is 

Nederlander en kreeg in 
Nieuwegein een baan.”
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Rapenburgerschans 12 | 3432 TP Nieuwegein
Tel: 030 60 637 25

info@good-looks.nl | www.good-looks.nl

Advies, installatie
en onderhoud

Zoutkamperschans 1,  3432 TZ Nieuwegein,  Telefoon: 030 - 606 31 11

“medisch fitnessen onder    
           professionele begeleiding”

Wijkkrant De Fokkesteeg is een uitgave van 
Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg 
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Esther Groenenberg en Marieke Hoogwout
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Edities/Oplage/Adverteren
Edities: 4 maal per jaar
Oplage: 3200 stuks

Wilt u adverteren? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kopij indienen voor wijkkrant nummer 2 2019: 1 juli 2019 
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- Kook de eieren in 7 tot 9 minuten hard. Spoel af met koud water, pel ze en leg apart.

- Snijd de wortelen en spitskool in reepjes, verwijder de uiteinden van de sperziebonen en snijd ze doormidden.   

- Blancheer de groentes (behalve de komkommer) om en om gaar in water met zout. Begin met de wortel en de 

sperziebonen (2 minuten) en voeg na 1 minuut de spitskool en de taugé toe (1 minuut). Blancheren is groente 

opwarmen gedurende een korte tijd, maximaal enkele minuten in een pan met kokend water.

- Hierna wordt de groente afgekoeld door het met koud water te spoelen. 

Daardoor blijft het lekker knapperig.

- Snijd de komkommer in repen, vervolgens in blokjes en leg dit apart.   

Schik de groente en tahoe in een schaal of diep bord. Snijd de eieren in vieren en verdeel over de groente.

Giet hier de pindasaus (zie hieronder) over en garneer met stukjes emping of kroepoek en gefruite uitjes. 

De gefruite uitjes kun je zelf maken, maar ook kopen in de toko.

PINDASAUS 

• Pindakaas met stukjes noot (ongeveer 2 eetlepels)

• 1 grote teen kno�ook

• 1 sjalotje (optioneel)

• 2 el ketjap manis (zoete ketjap)

• 1 – 2 tl sambal oelek en een beetje trassi 

(sambal trassi kan ook)

• Beetje citroen- of limoensap

Pindasaus 
 

• Pindakaas met stukjes noot (ongeveer 2 eetlepels0 
• 1 grote teen knoflook 
• 1 sjalotje (optioneel) 
• 2 el ketjap manis (zoete ketjap) 
• 1 – 2 tl sambal oelek en een beetje trassi (sambal trassi 

kan ook) 
• Beetje citroen- of limoensap 

 
- Snipper de sjalot en snijd de knoflook fijn. 
- Verhit de olie in een steelpannetje met dikke bodem en 

fruit de sjalot en knoflook even aan.  
- Voeg de pindakaas  en verwarm het geheel al roerend tot vlak onder het kookpunt. Blijf 

roeren tot de saus dikker wordt. 
- Roer dan de ketjap en sambal erdoor en neem de pan van het vuur. 
- Tot slot wat citroen- of limoensap. 

Is de saus te dik geworden? Voeg dan een klein scheutje water of extra kokosmelk toe. 
Te dun? Doe er dan nog wat pindakaas bij. 
 

MOvactor 
Hulp nodig bij uw administratie? 

[foto thuisadministratie] 

Het bijhouden van de administratie is een behoorlijke klus. Door omstandigheden kunnen de 
rekeningen en formulieren zich opstapelen waardoor u het gevoel kan krijgen het overzicht te 
verliezen. 

Dan kan Thuisadministratie een uitkomst bieden om uw administratie weer op orde te brengen en 
het leren bijhouden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U neemt samen met een vrijwilliger uw 
administratie door en maakt samen een overzicht van bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven. 

Thuisadministratie neemt geen administratie van u over, u blijft zelf verantwoordelijk. Zij kunnen u 
bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar de Voedselbank of schuldhulpverlening.  

Wilt u meer weten, bel dan met 030 6033748 of mail naar thuisadministratie@movactor.nl 

 

Wilt u leren uw zaken met de overheid te regelen op de computer? 

[foto screenshot website overheid] 

Moet u ieder jaar aangifte doen bij de Belastingdienst? Heeft u een uitkering? Of moet u een 
verhuizing doorgeven aan de gemeente? Dan moet u dat steeds vaker via het internet regelen. Dat 
kan best lastig zijn.  
 
Daarom biedt MOvactor u de gratis cursus ‘Uw overheidszaken regelen op de computer’ aan. U leert 
in een kleine groep stap voor stap uw zaken met de overheid te regelen op internet. De docent leert 
u in deze cursus met behulp van een werkboek hoe u informatie kunt vinden op websites van onder 

Is de saus te dik geworden? 

Voeg dan een klein scheutje water of extra kokosmelk toe.

Te dun? Doe er dan nog wat pindakaas bij.

- Snipper de sjalot en snijd de kno�ook �jn.

- Verhit de olie in een steelpannetje met dikke bodem en fruit de sjalot en kno�ook even aan. 

- Voeg de pindakaas toe en verwarm het geheel al roerend tot vlak onder het kookpunt. 

Blijf roeren tot de saus dikker wordt.

- Roer dan de ketjap en sambal erdoor en neem de pan van het vuur.

- Tot slot wat citroen- of limoensap.
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Blij vertrok ik vrijdagavond 22 februari met Hanny naar La CaZa. 

Daar werd het al vanaf het begin gezellig druk en ik was onder 

de indruk van de hartelijke ontvangst voorin de zaal en de 

vriendelijke deelnemers die hun best deden mij erbij te laten 

’horen’. Ik voelde mij direct al erg welkom en dat is niet zo 

vanzelfsprekend als je doof of slechthorend bent. 

Als ik ergens uitleg dat ik doof ben en afhankelijk ben van 

liplezen, omdat ik niets hoor, wenden mensen best wel vaak 

hun hoofd af als ik ze niet goed versta. Dan willen ze niets meer 

met mij te maken hebben of ze doen of ik niet goed bij mijn 

hoofd ben. Echt, dat voelt elke keer als een klap en is iets waar ik 

nooit aan wen. Hierdoor voel ik mij op verjaardagen of 

dergelijke altijd opgelaten als ik de horende mensen die komen 

niet of niet goed ken, en durf ik niet veel te zeggen, bang voor 

wéér een afwijzing.

Eenzaamheid ontstaat door soortgelijke situaties snel voor 

doven en voor slechthorenden. Gelukkig is het wijknetwerk 

bezig het project “Eenzaamheid in de wijk” op te zetten. Dit 

samen met andere organisaties. Want ook goedhorende 

mensen kunnen door allerlei omstandigheden eenzaam zijn.

En hoe was deze bingo-avond? Geweldig, erg leuk en gezellig. 

Iedereen leefde enthousiast mee als iemand zijn/haar 

bingokaart vol had. De prijzen waren niet mis en veel mensen 

gingen met iets moois naar huis als zij iets hadden gewonnen. 

De sfeer was top en ik kan iedereen zo’n leuk avondje 

aanbevelen. 

Lily Lie

Al 20 jaar woont de van oorsprong Indonesische Lily Lie in Fokkesteeg. Zij 

groeide op in Jakarta met haar vier broers en zussen. De oversteek naar Europa 

maakte ze toen ze trouwde met een Nederlander van half Indonesische 

afkomst. Gelukkig had ze in Indonesië Nederlandse les gehad en kon ze, 

eenmaal in Nederland, aan de slag als schoonheidsspecialiste. Toch bleef 

Indonesië aan haar trekken. De komst van zoon Michel gaf haar de nodige 

a�eiding, hoewel ze het buitenshuis werken wel miste. 

Toen hij naar school ging, zocht ze weer een baan, maar schoonheidsspecialiste 

zat er niet meer in. Door de vele verhuizingen die ze inmiddels achter de rug 

hadden, was haar diploma zoekgeraakt. In 1999 overleed Lily’s echtgenoot en 

vertrok ze met haar zoon naar Fokkesteeg, waar ze met twee banen het hoofd 

boven water hield. Inmiddels is Lily met pensioen. Haar zoon werkt in de 

elektronica en hij woont nog gezellig bij haar in huis.

Wie de Barbara-kerk in Nieuwegein bezoekt, heeft grote kans om Lily tegen te 

komen. Als toegewijd katholiek gaat zij iedere dag ’s morgens naar de mis. Maar 

ook in het zwembad en op de markt is Lily vaak te vinden.

Fokkesteeg vindt zij een rustige wijk. Zij komt graag in La CaZa voor de taallessen op dinsdagmorgen en blijft daarna bij de groep 

vrouwen die elkaar vanaf 11.30 uur daar tre�en. Zij is vol lof over de activiteiten in Fokkesteeg, maar ook over Nieuwegein is zij heel 

tevreden. 

Het spreekt vanzelf dat de Indonesische keuken voor haar geen geheimen kent.

Voor de bewoners van Fokkesteeg geeft zij de beroemde Indonesische salade: Gado Gado. “Iedereen vindt dit gerecht lekker én het 

is vegetarisch. Bovendien is het eenvoudig te maken.”

FOKKESTEEG BINGO OOK VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

Wilt u als dove of slechthorende ook zo’n leuk 
bingo-avondje meemaken? Dat kan met een tolk 
Gebarentaal of een schrijftolk. Deze tolken hoeft u niet zelf 
te betalen, via TolkContact is dit kosteloos. U kunt zelf een 
tolk meenemen.Meer weten? Hanny Plomp is bereikbaar via 
whatsapp 0612295282, FaceTime en Skype.

HEEL FOKKESTEEG KOOKT

GADO GADO 

Gado Gado is een Indonesische salade.

Door de pindasaus vindt iedereen het lekker.

Ingrediënten voor 4-5 personen:

• Taugeh (± 150 gr)

• Worteltjes (± 200 gr)

• Sperziebonen (± 200 gr)

• Spitskool (± 250 gr)

• Halve komkommer

• 4 eieren

• Gefruite uitjes

• Kroepoek en/of Emping

Door: Sandra van den Ho�

In de wijk zou door het wijknetwerk een bingo-avond worden gehouden. Ben ik dol op! Maar omdat ik doof ben is bingo erg 

lastig voor mij. Hoe kan je de getallen die opgelezen worden via liplezen volgen als de getallen-mevrouw de microfoon steeds 

voor haar mond houdt, de afstand te ver is of de lichtval niet goed is? Gelukkig had mijn goede vriendin Hanny Plomp dè 

oplossing: zij zou tegenover mij gaan zitten en de getallen in gebarentaal, met duidelijk mondbeeld aan mij doorgeven. 

Hoera, ik kon bingo-en!

De activiteitencommissie van Wijknetwerk Fokkesteeg organiseert 

iedere laatste vrijdag van de maand een bingo 

in samenwerking met La CaZa. 

‘‘Als ik ergens uitleg dat ik doof ben 
en afhankelijk ben van liplezen, 

omdat ik niets hoor, wenden 
mensen best wel vaak hun hoofd 

af als ik ze niet goed versta. ”
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KEN UW WIJK STOPT!

De foto van het blauwe dak in de vorige wijkkrant vindt u aan Orvelterdek.

A.F.D. Leerentveld is de enige inzender en dus winnaar van de VVV-bon. Gefeliciteerd!

Omdat we alle opvallende plekken in de wijk wel een keer gehad hebben, stoppen we met deze rubriek in de 
wijkkrant. Iedereen die de afgelopen jaren heeft meegedacht en gepuzzeld: 

bedankt!

Bloementuin  
Breien  
Bruist  
Buurtkamer  
Club 
Energie  
Gado  
Groen 
Haken 
Heks 
Inzet  

Mannen  
Overheid 
Pinda 
Reparatie  
Schets  
Stuk  
Taalles 
Thuis
Tien
Verbeteren
  

FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NUMMER 36

De puzzel heeft ook dit keer alles te maken met het nieuws in deze wijkkrant. Zoek de volgende woorden en stuur de oplossing, onder 

vermelding van uw naam en adres, naar de redactie via het mail- of postadres (zie Colofon). De winnaar ontvangt een VVV-bon.

B U U R T K A M E R Oplossing: Lente
L R S E L L A A T E
O B U L C A D N I P
E V E I G R E N E A
M O E N S R L E T R
E H D R E T O N E A
N E K A H I U E Z T
T K E U G E E K N I
U S I N T N I R I E
I S C H E T S D B E
N E R E T E B R E V

Bloementuin
Breien
Bruist
Buurtkamer
Club
Energie
Gado
Groen
Haken
Heks
Inzet
Mannen 
Overheid
Pinda
Reparatie
Schets
Stuk
Taalles
Thuis
Tien
Verbeteren

OPLOSSING 
FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NR. 35

De oplossing van woordzoeker 35: Vernieuwingsplan

De winnaar is: Geke Melder (Alblasserschans)

Oplossing: vul de overgebleven letters hieronder in.

ZET HET IN JE AGENDA
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Daar werd het al vanaf het begin gezellig druk en ik was onder 

de indruk van de hartelijke ontvangst voorin de zaal en de 

vriendelijke deelnemers die hun best deden mij erbij te laten 

’horen’. Ik voelde mij direct al erg welkom en dat is niet zo 

vanzelfsprekend als je doof of slechthorend bent. 

Als ik ergens uitleg dat ik doof ben en afhankelijk ben van 

liplezen, omdat ik niets hoor, wenden mensen best wel vaak 

hun hoofd af als ik ze niet goed versta. Dan willen ze niets meer 

met mij te maken hebben of ze doen of ik niet goed bij mijn 

hoofd ben. Echt, dat voelt elke keer als een klap en is iets waar ik 

nooit aan wen. Hierdoor voel ik mij op verjaardagen of 

dergelijke altijd opgelaten als ik de horende mensen die komen 

niet of niet goed ken, en durf ik niet veel te zeggen, bang voor 

wéér een afwijzing.

Eenzaamheid ontstaat door soortgelijke situaties snel voor 

doven en voor slechthorenden. Gelukkig is het wijknetwerk 

bezig het project “Eenzaamheid in de wijk” op te zetten. Dit 

samen met andere organisaties. Want ook goedhorende 

mensen kunnen door allerlei omstandigheden eenzaam zijn.

En hoe was deze bingo-avond? Geweldig, erg leuk en gezellig. 

Iedereen leefde enthousiast mee als iemand zijn/haar 

bingokaart vol had. De prijzen waren niet mis en veel mensen 

gingen met iets moois naar huis als zij iets hadden gewonnen. 

De sfeer was top en ik kan iedereen zo’n leuk avondje 

aanbevelen. 

Lily Lie

Al 20 jaar woont de van oorsprong Indonesische Lily Lie in Fokkesteeg. Zij 

groeide op in Jakarta met haar vier broers en zussen. De oversteek naar Europa 

maakte ze toen ze trouwde met een Nederlander van half Indonesische 

afkomst. Gelukkig had ze in Indonesië Nederlandse les gehad en kon ze, 

eenmaal in Nederland, aan de slag als schoonheidsspecialiste. Toch bleef 

Indonesië aan haar trekken. De komst van zoon Michel gaf haar de nodige 

a�eiding, hoewel ze het buitenshuis werken wel miste. 

Toen hij naar school ging, zocht ze weer een baan, maar schoonheidsspecialiste 

zat er niet meer in. Door de vele verhuizingen die ze inmiddels achter de rug 

hadden, was haar diploma zoekgeraakt. In 1999 overleed Lily’s echtgenoot en 

vertrok ze met haar zoon naar Fokkesteeg, waar ze met twee banen het hoofd 

boven water hield. Inmiddels is Lily met pensioen. Haar zoon werkt in de 

elektronica en hij woont nog gezellig bij haar in huis.

Wie de Barbara-kerk in Nieuwegein bezoekt, heeft grote kans om Lily tegen te 

komen. Als toegewijd katholiek gaat zij iedere dag ’s morgens naar de mis. Maar 

ook in het zwembad en op de markt is Lily vaak te vinden.

Fokkesteeg vindt zij een rustige wijk. Zij komt graag in La CaZa voor de taallessen op dinsdagmorgen en blijft daarna bij de groep 

vrouwen die elkaar vanaf 11.30 uur daar tre�en. Zij is vol lof over de activiteiten in Fokkesteeg, maar ook over Nieuwegein is zij heel 

tevreden. 

Het spreekt vanzelf dat de Indonesische keuken voor haar geen geheimen kent.

Voor de bewoners van Fokkesteeg geeft zij de beroemde Indonesische salade: Gado Gado. “Iedereen vindt dit gerecht lekker én het 

is vegetarisch. Bovendien is het eenvoudig te maken.”

FOKKESTEEG BINGO OOK VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

Wilt u als dove of slechthorende ook zo’n leuk 
bingo-avondje meemaken? Dat kan met een tolk 
Gebarentaal of een schrijftolk. Deze tolken hoeft u niet zelf 
te betalen, via TolkContact is dit kosteloos. U kunt zelf een 
tolk meenemen.Meer weten? Hanny Plomp is bereikbaar via 
whatsapp 0612295282, FaceTime en Skype.

HEEL FOKKESTEEG KOOKT

GADO GADO 

Gado Gado is een Indonesische salade.

Door de pindasaus vindt iedereen het lekker.

Ingrediënten voor 4-5 personen:

• Taugeh (± 150 gr)

• Worteltjes (± 200 gr)

• Sperziebonen (± 200 gr)

• Spitskool (± 250 gr)

• Halve komkommer

• 4 eieren

• Gefruite uitjes

• Kroepoek en/of Emping

Door: Sandra van den Ho�

In de wijk zou door het wijknetwerk een bingo-avond worden gehouden. Ben ik dol op! Maar omdat ik doof ben is bingo erg 

lastig voor mij. Hoe kan je de getallen die opgelezen worden via liplezen volgen als de getallen-mevrouw de microfoon steeds 

voor haar mond houdt, de afstand te ver is of de lichtval niet goed is? Gelukkig had mijn goede vriendin Hanny Plomp dè 

oplossing: zij zou tegenover mij gaan zitten en de getallen in gebarentaal, met duidelijk mondbeeld aan mij doorgeven. 

Hoera, ik kon bingo-en!

De activiteitencommissie van Wijknetwerk Fokkesteeg organiseert 

iedere laatste vrijdag van de maand een bingo 

in samenwerking met La CaZa. 

‘‘Als ik ergens uitleg dat ik doof ben 
en afhankelijk ben van liplezen, 

omdat ik niets hoor, wenden 
mensen best wel vaak hun hoofd 

af als ik ze niet goed versta. ”



4

Rapenburgerschans 12 | 3432 TP Nieuwegein
Tel: 030 60 637 25

info@good-looks.nl | www.good-looks.nl

Advies, installatie
en onderhoud

Zoutkamperschans 1,  3432 TZ Nieuwegein,  Telefoon: 030 - 606 31 11
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- Kook de eieren in 7 tot 9 minuten hard. Spoel af met koud water, pel ze en leg apart.

- Snijd de wortelen en spitskool in reepjes, verwijder de uiteinden van de sperziebonen en snijd ze doormidden.   

- Blancheer de groentes (behalve de komkommer) om en om gaar in water met zout. Begin met de wortel en de 

sperziebonen (2 minuten) en voeg na 1 minuut de spitskool en de taugé toe (1 minuut). Blancheren is groente 

opwarmen gedurende een korte tijd, maximaal enkele minuten in een pan met kokend water.

- Hierna wordt de groente afgekoeld door het met koud water te spoelen. 

Daardoor blijft het lekker knapperig.

- Snijd de komkommer in repen, vervolgens in blokjes en leg dit apart.   

Schik de groente en tahoe in een schaal of diep bord. Snijd de eieren in vieren en verdeel over de groente.

Giet hier de pindasaus (zie hieronder) over en garneer met stukjes emping of kroepoek en gefruite uitjes. 

De gefruite uitjes kun je zelf maken, maar ook kopen in de toko.

PINDASAUS 

• Pindakaas met stukjes noot (ongeveer 2 eetlepels)

• 1 grote teen kno�ook

• 1 sjalotje (optioneel)

• 2 el ketjap manis (zoete ketjap)

• 1 – 2 tl sambal oelek en een beetje trassi 

(sambal trassi kan ook)

• Beetje citroen- of limoensap

Pindasaus 
 

• Pindakaas met stukjes noot (ongeveer 2 eetlepels0 
• 1 grote teen knoflook 
• 1 sjalotje (optioneel) 
• 2 el ketjap manis (zoete ketjap) 
• 1 – 2 tl sambal oelek en een beetje trassi (sambal trassi 

kan ook) 
• Beetje citroen- of limoensap 

 
- Snipper de sjalot en snijd de knoflook fijn. 
- Verhit de olie in een steelpannetje met dikke bodem en 

fruit de sjalot en knoflook even aan.  
- Voeg de pindakaas  en verwarm het geheel al roerend tot vlak onder het kookpunt. Blijf 

roeren tot de saus dikker wordt. 
- Roer dan de ketjap en sambal erdoor en neem de pan van het vuur. 
- Tot slot wat citroen- of limoensap. 

Is de saus te dik geworden? Voeg dan een klein scheutje water of extra kokosmelk toe. 
Te dun? Doe er dan nog wat pindakaas bij. 
 

MOvactor 
Hulp nodig bij uw administratie? 

[foto thuisadministratie] 

Het bijhouden van de administratie is een behoorlijke klus. Door omstandigheden kunnen de 
rekeningen en formulieren zich opstapelen waardoor u het gevoel kan krijgen het overzicht te 
verliezen. 

Dan kan Thuisadministratie een uitkomst bieden om uw administratie weer op orde te brengen en 
het leren bijhouden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U neemt samen met een vrijwilliger uw 
administratie door en maakt samen een overzicht van bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven. 

Thuisadministratie neemt geen administratie van u over, u blijft zelf verantwoordelijk. Zij kunnen u 
bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar de Voedselbank of schuldhulpverlening.  

Wilt u meer weten, bel dan met 030 6033748 of mail naar thuisadministratie@movactor.nl 

 

Wilt u leren uw zaken met de overheid te regelen op de computer? 

[foto screenshot website overheid] 

Moet u ieder jaar aangifte doen bij de Belastingdienst? Heeft u een uitkering? Of moet u een 
verhuizing doorgeven aan de gemeente? Dan moet u dat steeds vaker via het internet regelen. Dat 
kan best lastig zijn.  
 
Daarom biedt MOvactor u de gratis cursus ‘Uw overheidszaken regelen op de computer’ aan. U leert 
in een kleine groep stap voor stap uw zaken met de overheid te regelen op internet. De docent leert 
u in deze cursus met behulp van een werkboek hoe u informatie kunt vinden op websites van onder 

Is de saus te dik geworden? 

Voeg dan een klein scheutje water of extra kokosmelk toe.

Te dun? Doe er dan nog wat pindakaas bij.

- Snipper de sjalot en snijd de kno�ook �jn.

- Verhit de olie in een steelpannetje met dikke bodem en fruit de sjalot en kno�ook even aan. 

- Voeg de pindakaas toe en verwarm het geheel al roerend tot vlak onder het kookpunt. 

Blijf roeren tot de saus dikker wordt.

- Roer dan de ketjap en sambal erdoor en neem de pan van het vuur.

- Tot slot wat citroen- of limoensap.



3

De liefde heeft mij hier naartoe gebracht, want mijn man 

Anthon is Nederlander en kreeg in Nieuwegein een baan. Ik 

houd van Fokkesteeg omdat hier zo veel mensen uit 

verschillende landen wonen en werken, die gezamenlijk hun 

best doen voor de gezelligheid in onze wijk. Sinds een aantal 

jaren ben ik bij het Wijknetwerk in Fokkesteeg als vrijwilliger. 

Met een club leuke vrouwen en mannen werken we eraan, 

samen met La CaZa, om onze wijk niet alleen mooier te maken, 

maar ook evenementen te organiseren die veel bewoners van 

onze wijk plezier geven. 

Ik was in Duitsland lerares geschiedenis en sport voor de 

middelbare school en ik vind het nog steeds heel erg leuk om 

voor kinderen te werken. Mijn eigen kinderen gingen op De 

Schouw naar school. Ik vind het heel � jn, om voor deze leuke 

en gezellige school nog iets te mogen betekenen, ook al zijn 

mijn kinderen al lang het basisonderwijs uit. 

Voor mij is het ook elk jaar een hoogtepunt om het 

Halloween-feest in Fokkesteeg te helpen organiseren. Kinderen 

en ouders zullen mij misschien wel als Halloweenheks 

herkennen …? Ik houd zelf ook van verkleden en geniet ervan, 

samen met onze wijknetwerkclub en de enthousiaste mensen 

van La CaZa, voor kinderen en hun families een griezelige maar 

ook leuke en gezellige avond te maken. Afgelopen november 

liepen er bijna 200 kinderen mee! Langs deze weg zou ik heel 

graag al de Fokkesteegers die hun huis versieren voor deze 

tocht, van harte willen bedanken voor hun inzet en 

enthousiasme! 

Zonder hen zou dit feest voor de kinderen niet mogelijk zijn. 

Via het Wijknetwerk en samen met de mensen van 

Gemeenschappelijk Wonen zijn we ook bezig om de 

groenstrook aan de Hoornseschans, mooi en bloemrijk te 

maken. Ik hou van erg veel van bloemen en tuinieren, ook in 

mijn eigen tuin. De nieuwe plannen om Fokkesteeg mooier te 

maken vind ik geweldig en ik wil ook graag mee helpen, het 

zwerfafval in de wijk tegen te gaan. We zijn dan ook bezig om 

meer afvalbakken in onze wijk te laten plaatsen, om dit 

probleem te lijf te gaan. Daardoor wordt onze wijk nog mooier. 

COLUMN 

Het bijhouden van de administratie is een behoorlijke klus. 

Door omstandigheden kunnen de rekeningen en formulieren 

zich opstapelen waardoor u het gevoel kan krijgen het overzicht

 te verliezen. Dan kan Thuisadministratie een uitkomst bieden

om uw administratie weer op orde te brengen en het leren 

bijhouden. Er zijn geen kosten aan verbonden. U neemt samen 

met een vrijwilliger uw administratie door en maakt samen een 

overzicht van bijvoorbeeld uw inkomsten en uitgaven.

Thuisadministratie neemt geen administratie van u over, u blijft 

zelf verantwoordelijk. Zij kunnen u bijvoorbeeld ook 

doorverwijzen naar de Voedselbank of schuldhulpverlening.  

Wilt u meer weten, bel dan met 030 6033748 of mail naar 

thuisadministratie@movactor.nl

MOVACTOR
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Hulp nodig bij uw administratie?

Moet u ieder jaar aangifte doen bij de Belastingdienst? Heeft u 

een uitkering? Of moet u een verhuizing doorgeven aan de 

gemeente? Dan moet u dat steeds vaker via het internet 

regelen. Dat kan best lastig zijn. 

Daarom biedt MOvactor u de gratis cursus ‘Uw overheidszaken 

regelen op de computer’ aan. U leert in een kleine groep stap 

voor stap uw zaken met de overheid te regelen op internet. De 

docent leert u in deze cursus met behulp van een werkboek hoe 

u informatie kunt vinden op websites van onder andere de 

belastingdienst, gemeente Nieuwegein en WIL. Het is handig 

om al ervaring te hebben met het gebruik van een computer en 

u mag uw eigen laptop of tablet meenemen. De cursus start 

elke eerste week van de maand op diverse locaties in 

Nieuwegein. 

Wilt u meedoen? Neem contact op via info@movactor.nl of 

030-6033748. De cursus wordt aangeboden in samenwerking 

met de bibliotheek, WIL en de gemeente Nieuwegein.

Wilt u leren uw zaken met de overheid te regelen op de computer??

Mijn naam is Karen Smidt en ik woon sinds oktober 1997 met mijn gezin in Fokkesteeg. Mijn zoon Alexander is in het St Antonius 

geboren, dus hij is een echte Nieuwegeiner!  Ikzelf ben Duitse van geboorte en kom uit de buurt van Berlijn. In het weekend geef 

ik rondleidingen in Huis Doorn, waar de laatste Duitse keizer twintig jaar in ballingschap geleefd heeft. Ik werk daar ook in het 

Paviljoen, waar een tentoonstelling over Nederland in de Eerste Wereldoorlog getoond wordt. Dat vind ik erg leuk, omdat in 

Huis Doorn de Duitse en Nederlandse geschiedenis bij elkaar komen.

‘‘Ik houd zelf ook van verkleden en 
geniet ervan, samen met onze 

wijknetwerkclub en de 
enthousiaste mensen van La CaZa, 
voor kinderen en hun families een 

griezelige maar ook leuke en 
gezellige avond te maken’’

“De liefde heeft mij hier naartoe 
gebracht, want mijn man Anthon is 

Nederlander en kreeg in 
Nieuwegein een baan.”
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ACTIVITEITENKALENDER

2

Vrijwilligers hebben hard gewerkt om alle onkruid te 

verwijderen en hebben veel nieuwe bloemen gezaaid, lavendel 

en viooltjes geplant, bloeiende struiken geplaatst en zelfs kleine 

boompjes. Ziet u hoe mooi het nu al is? En dit is nog maar het 

begin! Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben 

ingezet en onze wijk nog mooier maken.

HOORNSESCHANS, BLOEMENTUIN!

    tijd   organisator
Maandag  

Kom in beweging  10.00-11.00 uur  Balans Nieuwegein

Arabische les  17.00-19.00 uur  Balans Nieuwegein

Dinsdag  

Nederlandse les  10.00-11.30 uur  Balans Nieuwegein

Samen creatief  11.30-15.00 uur  Balans Nieuwegein

Kledingreparatie  11.30-15.00 uur  Balans Nieuwegein

Diner    17.00-18.00 uur  La CaZa

Huiswerkbegeleiding  19.00-21.00 uur  Balans Nieuwegein

Darten    19.30-23.00 uur  La CaZa

Sjoelen    20.00-22.00 uur  Sjoelclub Nieuwegein

Woensdag  

Computer corner  14.00-16.00 uur  Balans Nieuwegein

Kinderclub   15.00-16.30 uur  Wijknetwerk Fokkesteeg *

NA meeting   19.30-20.30 uur  Narcotics Anonymous

* Iedere 2e woensdag van de maand 

Donderdag  

Diner    17.00-18.00 uur  La CaZa

Jamsessie    19.30-21.30 uur  Lister **

Keramiek    19.30-22.00 uur  Julia Merkelijn

** Om de week, oneven weken 

Vrijdag  

Zinnenprikkels gratis workshops  13.00-17.00 uur  Zinnenprikkels

Kinderdisco (te boeken)  19.30-21.30 uur  Kinderdisco Nieuwegein

Bingo    19.00-21.30 uur  Wijknetwerk Fokkesteeg ***

*** Iedere laatste vrijdag van de maand 

Kijk voor de meest actuele informatie op www.la-caza.nl

Aan de Hoornseschans slaan bewoners, de groencommissie van Gemeenschappelijk Wonen, het Wijknetwerk Fokkesteeg en de 

Albert Heijn de handen ineen om de groenstrook om te toveren tot een ware tuin voor alle seizoenen.

Oproep voor onze nieuwe rubriek: In Het Zonnetje

Welke Fokkesteeger zou u nou wel eens in het zonnetje willen zetten? Uw 

buurvrouw die altijd bereid is u met de auto naar de dokter te brengen? De 

vrijwilliger die elke week het voetbalteam van uw zoontje traint? De postbode 

die altijd een groet en een lach heeft of de mevrouw verderop uit de straat die al 

het zwerfafval opruimt? 

Kent u een Fokkesteeger die wel eens in het zonnetje gezet mag worden, mail 

dan uw verhaal naar wijkkrantfokkesteeg@gmail.com. En wie weet plaatsen we 

uw verhaal dan in de volgende wijkkrant!
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In La CaZa is sinds half januari de Buurtkamer te vinden. Het team van Betere 

Buurten is op twee dagdelen aanwezig. Wilt u de schetsontwerpen voor 

verbeteringen van de buurt bekijken? Wilt u bepaalde dingen aangeven die 

belangrijk zijn voor vernieuwing van de buurt of wilt u uw ideeën om de buurt te 

verbeteren bespreken? Dan bent u van harte welkom!

Openingstijden: 

- elke maandagochtend van 09.00-12.00 uur

- elke woensdagmiddag van 12.00-15.30 uur

Ook kunt u binnenkort op soms donderdagavond en zaterdag terecht.

De Buurtsportcoach van Sport ID is iedere donderdag van 14.00-16.00 uur 

aanwezig om vragen over sport en bewegen in de buurt te beantwoorden.

Wijknetwerk Fokkesteeg is er elke dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur.

Meer informatie over Betere Buurten Schansen-Noord: 

ikbennieuwegein.nl/schansennoord
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DE BUURTKAMER




