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Deelnemers Braderie gezocht

Bent u zo’n creatief mens, die fraaie of 

lekkere producten maakt en deze wel wilt 

verkopen op de braderie? Meld u dan aan 

voor een kraam tijdens de WinterFair.

Vrijwilligers gezocht

We zoeken ook nog vrijwilligers voor de 

opbouw van kramen en achteraf voor het 

opruimen.

Vrijwilligers en deelnemers voor de braderie 

kunnen zich aanmelden op:

wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

Kerstwensboom

Binnenkort staat er weer een kerst- en 

wensenboom op het plein voor La CaZa. 

Wat is uw wens voor uw dierbaren? Vergeet 

niet om hem in de boom te hangen.

Thema-avond voor LHBT’ers: 
iets voor u?
pagina 9

DECEMBERGEZELLIGHEID IN AANTOCHT

BERICHT VAN DE WIJKAGENTEN
Rene Schouten en Sander Jansen zijn de wijkagenten van Fokkesteeg. 

Als wijkagenten proberen wij zoveel mogelijk in de wijk zichtbaar en 

aanspreekbaar te zijn. Daarom organiseren wij onder andere 1 keer per 

maand een ‘Coff ee met een Cop’-moment in de wijk. ‘Coff ee met een 

Cop’ is een laagdrempelig spreekuur in de wijk, waar u met ons in 

gesprek kunt gaan over de veiligheid in uw wijk. Kom eens langs als u 

vragen of opmerkingen voor ons heeft. Op Facebook en Instagram kunt 

u een of twee weken vantevoren in het account van @politienieuwegein 

lezen waar en wanneer u koffi  e met ons kunt drinken.

Overlast teruggedrongen

Samen met onder andere de gemeente en handhaving zijn wij druk 

geweest met de aanpak van overlast op de Hoornseschans/

Rapenburgerschans. We hebben daarin grote stappen gemaakt. Ten 

opzichte van 2017 is de overlast hier in 2018 met  maar liefst 84% 

afgenomen. 

De donkere dagen en woninginbraken. 

Het is vroeg donker in deze tijd van het jaar en daardoor neemt de kans 

op woninginbraken weer toe. Om te voorkomen dat het aantal 

woninginbraken toeneemt gaat de politie de aankomende periode extra 

de wijk in. Wij hebben hierbij wel uw hulp nodig! Ziet u iets verdachts, 

bel dan 112 en geef vooral duidelijk signalementen en loop- of rijrichtin-

gen door. Een situatie is bijvoorbeeld verdacht als u mensen ziet die 

teveel belangstelling lijken te hebben voor woningen of auto’s, waar-

door u het gevoel krijgt dat ze misschien willen gaan inbreken.

“Ziet u iets verdachts, 
bel dan 112”

Zelf kunt u de kans dat er bij u wordt ingebroken verkleinen door 

bijvoorbeeld te zorgen dat uw woning voldoende verlicht is en goede 

sloten aan te brengen. Heeft u vragen over veiligheid of overlast, dan 

kunt u via 0900-8844 contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rene Schouten en Sander Jansen

WinterFair
De feestdagen komen er aan. Dat betekent weer gezelligheid alom, ook in Fokkesteeg. Op 14 december wordt het 

plein voor La CaZa omgetoverd in feestelijke sferen voor de WinterFair.

Op de WinterFair vindt u:

•  Lekker eten

•  Kinderactiviteiten

•  Muziek

•  Braderie 

•  En natuurlijk… een meet and greet met de 

Kerstman

 14 december 
12:00 – 19:00 uur

op het plein voor La CaZa
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14 december                  Kerstmarkt/Winter Fair

18 december                  Bewonersoverleg

* Wilt u bij het bewonersoverleg aanwezig zijn? Meld u dan aan via wijknetwerkfokkesteeg@gmail.comwijknetwerkfokkesteeg@gmail.comwijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

ACTIVITEITENKALENDER

De kracht van Fokkesteeg

Ik ben Floris Velis, 37 jaar en sinds 2016 

directeur op basisschool De Schouw in 

Fokkesteeg. Frans van Erven heeft mij ge-

vraagd om het stokje over te nemen. Dat doe ik 

graag. Zeker ook omdat het beeld dat ik van 

Fokkesteeg had, ontzettend veranderd is sinds 

ik hier mag werken.

Inmiddels woon ik niet meer in Batau Zuid. Ik 

was op zoek naar een huis met geschiedenis 

en een tuin. Deze heb ik gevonden in Schoon-

hoven. Toen er een vacature geplaatst werd 

voor de functie van directeur van De Schouw, 

werd ik nieuwsgierig. Bij de rondleiding door 

de school die ik in de sollicitatieprocedure 

kreeg, viel het mij op dat de sfeer heel 

gemoedelijk en prettig is. De omgang van 

leerkrachten met de kinderen maar zeker ook 

de kinderen onderling. Mooi, want de school is 

zeker ook een afspiegeling van de wijk. 

“Nu ik twee jaar op deze 
prachtige plek mag 
werken, heb ik de 

saamhorigheid van de 
wijk Fokkesteeg mogen 

ervaren.”   

Nu ik twee jaar op deze prachtige plek mag 

werken, heb ik de saamhorigheid van de wijk 

Fokkesteeg mogen ervaren. Ik zie dat er mooie 

initiatieven zijn zoals het opknappen van de 

wijk, een prachtig wijkcentrum, een Facebook-

pagina en, zoals bij de ‘Tiny-houses’ ook hoe 

men elkaar vindt en men de handen ineen 

slaat als er iets dreigt te gebeuren wat men 

níet ziet zitten. Ik vind de mix van verschillende 

culturen, maatschappelijke rollen en levens-

standaarden mooi. Fokkesteeg is wat dat 

betreft ook een afspiegeling van de maat-

schappij. Diversiteit is een rijkdom. Het leert 

kinderen dat wij allemaal anders zijn én er 

allemaal mogen zijn. De Schouw en Fok-

kesteeg laten zien dat dit ook heel goed in de 

praktijk kan!

Is alles dan altijd koek en ei? Nee, natuurlijk 

niet. Maar er ligt een hele mooie basis van 

waaruit we met elkaar sterker worden. Wij 

kunnen nog groeien in de aanspreektoon naar 

elkaar toe. Op een positieve manier elkaar 

voorzien van feedback als dat nodig is en 

elkaar daarbij in de waarde laten. Mark Loor 

heeft in een eerdere editie van deze wijkkrant 

ook genoemd dat hij is begonnen met het 

groeten van elkaar. Een prachtige stap tot 

meer verbinding. De basisingrediënten voor 

deze verbinding zijn overal in deze wijk te 

vinden.

Op school werken wij er aan om deze basis 

nog te versterken. Dit doen wij vanuit onze 

kernwaarden: Samen, Veilig, Groei en Plezier.

En als men mij nu vraagt: ‘waar in Nieuwegein 

is het prettig wonen?’ dan zeg ik: Fokkesteeg is

 the place to be!

Floris Velis
Directeur basisschool De Schouw

Toen ik in 2004 op zoek was naar mijn eerste koopwoning werd mij door vrienden ten zeerste afgeraden om in Fokkesteeg te gaan wonen. Het 

zou geen prettige wijk zijn om te wonen. Ik heb daar destijds gehoor aan gegeven en ben beland in de wijk Batau-Zuid. 

HALLOWEEN 2018 

Leidseschans 2

Graaf Diederiklaan 27 Alblasserschans 10

Cirkeltje Rond 
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De maandelijkse wijkbingo is een groot succes. Er komen steeds 

meer mensen naar dit gezellige evenement in La CaZa en 

eigenlijk is het zelfs een beetje te groot geworden voor de 

huidige bezetting van de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk. 

Aan zo’n bingo gaat een hele organisatie vooraf, zoals bijvoor-

beeld het inkopen van de prijzen. Het zou fi jn zijn als dat inkopen 

doen over meer mensen verdeeld kan worden. Zou u het leuk 

vinden om op pad te gaan voor cadeautjes? Heeft u oog voor 

spullen die bij veel mensen in de smaak vallen en ook nog leuk 

geprijsd zijn? Dan is dit uw kans om lekker te shoppen en ook 

nog eens de activiteitencommissie te ondersteunen. 

Wilt u meer weten of u aanmelden? Dan kunt u een e-mail sturen 

naar wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com of bellen met La CaZa 

(030-6061111) en naar Bianca Jansen vragen.

SHOPPERS GEZOCHT

Vindt u het heerlijk om te shoppen? Zou u eigenlijk iedere dag wel op pad willen om leuke cadeautjes voor anderen uit te zoeken? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 

BINGO IN 2019 NIET MEER MAANDELIJKS?

Door de grote belangstelling is de organisatie van de avonden 

echter steeds meer werk voor de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk en La Caza. Met de huidige samenstelling van de 

commissie is het niet meer haalbaar om de bingo iedere maand 

te organiseren en moet helaas worden overgestapt naar eens 

per twee maanden, tenzij … u komt helpen!

Helpt u ons?

Wat houdt dat helpen in? Naast het inkopen van de prijsjes (zie 

hierboven), moet er op de avond zelf het een en ander gedaan 

worden. Dat varieert van prijsjes klaarzetten tot bingoboekjes 

verkopen en helpen met opruimen. Draagt u de bingo een 

warm hart toe? En bent u zo nu en dan beschikbaar voor hand- 

en spandiensten tijdens de bingoavond? En vindt u het leuk om 

in een gezellig team te werken? Dan zou u de organisatie zeer 

gelukkig maken. Wie weet kan dankzij uw inzet de bingo dan 

gewoon maandelijks blijven doorgaan. U kunt zich aanmelden 

via wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com. Het wijknetwerk kijkt uit 

naar uw bericht!

Het starten met een maandelijkse bingoavond is een gouden idee gebleken. Al vanaf de eerste editie waren er een hoop 

enthousiaste spelers en dat zijn er de afgelopen maanden alleen maar meer geworden. 

Prijswinnaars

Voor de drie mooist verklede kinderen en de drie mooist versierde 

huizen was er een prijs. De mooist verklede kinderen waren: Emelie 

Snatager (1e prijs), Dean van Woudenberg (2e prijs) en Twan v.d. 

Brink (3e prijs). Van de huizen won ook dit jaar weer de Leidseschans 

2, waar de hele buurt had geholpen met versieren en het laten 

‘schrikken’ van de kinderen. De tweede plaats ging naar een 

nieuwkomer in het Halloweenfeest, de Graaf Diederiklaan 27. 

Het bezoek aan dit huis was de lange wandeling er naar toe dubbel 

en dwars waard. In de garage van het huis was een heuse 

griezeltocht uitgezet. De derde prijs werd gedeeld door Cirkeltje 

Rond en de Alblasserschans 10. De tuin van Cirkeltje Rond was 

versierd en bevolkt door de vrijwilligers onder leiding van Frans van 

Erven. De Alblasserschans 10 was door dochter des huizes Eyla 

versierd in cartoonstijl. Griezelige muziek zorgde voor een sfeer 

waarin de kinderen schrokken van de kleinste dingen.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde avond en bedankt 

alle vrijwilligers van La CaZa en alle anderen die deze Halloween 

weer tot een bijzondere en leuke avond hebben gemaakt. 

HALLOWEEN 2018 

Team Leidseschans 2: Vlnr staand Deldjou, Maria, Carmen, Amber en Oscar, onder: 
Zoe, Phoebe en Cindy. Miranda, Oda, Jack, Cees en Jan. 

Team Graaf Diederiklaan 27: Vlnr.: Petra, Laura, Jelle, Peter, Meike en Reijn.

Team Alblasserschans 10: Vlnr Enya, Eyla, Esther en Erwin

Heks en andere griezels op het dek onderweg naar de Graaf Diederiklaan

De mooist verklede kinderen vlnr. Emelie Snatager, Dean van Woudenberg en 
Twan v.d. Brink

De Halloweentocht 2018 was weer een groot succes. Op de laatste dag van de herfstvakantie trokken er ‘s avonds ongeveer 160 verklede 

kinderen met hun familie en vrienden door de straten van Fokkesteeg, op zoek naar griezelige huizen waar iets lekkers te halen was. 

Maar liefst achttien adressen gingen zij langs. Achttien huizen die met aandacht versierd waren om de kinderen lekker te laten griezelen. 

La CaZa was het begin en eindpunt van de route. Na de spannende wandeltocht kregen de kinderen lekkere en griezelig uitziende 

traktaties en konden ze de spanning even van zich af dansen, knutselen of tekenen. 



4 9

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”

Hans Hakkerman is zich op latere leeftijd 

bewust geworden van zijn homoseksualiteit. 

Dat leverde bij hem de nodige innerlijke strijd 

op, want als trotse vader van twee en opa van 

twee kleinkinderen, was dit niet een voor de 

hand liggende wending in zijn leven. 

Inmiddels heeft hij zijn draai gevonden en is 

hij actief in het begeleiden van jongeren die 

leren omgaan met hun seksuele geaardheid. 

Hij leidt gespreksgroepen en is bovendien 

actief bij de Utrechtse versie van Gay Pride.

Het is al een tijdje de wens van Hans om ook 

in Fokkesteeg een gespreksgroep te starten 

met wijkbewoners die homoseksueel, 

lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Niets 

formeels. Gewoon avonden (twee wekelijks of 

maandelijks) waarin ontmoeting, gezelligheid, 

praten en delen centraal staan. Wie weet is het 

zelfs leuk om samen of voor elkaar te koken.

Behoort u tot de doelgroep en lijkt dit 

initiatief u een leuke gelegenheid om uw 

sociale contacten uit te breiden en een 

klankbord te vinden voor wat u meemaakt in 

uw leven? Stuurt u Hans dan een e-mail op 

hakkerman@live.nl met als onderwerp: 

thema-avond LHBT. Bij voldoende 

aanmeldingen gaan de avonden op korte 

termijn van start.

THEMA-AVOND VOOR LHBT’ERS: IETS VOOR U?

Wijkkrant De Fokkesteeg is een uitgave van Stichting Wijknetwerk 
Fokkesteeg 
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Edities/Oplage/Adverteren
Edities: 5 tot 6 maal per jaar
Oplage: 3200 stuks

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

Kopij indienen voor wijkkrant nummer 1 2019: 25 februari 2019 

C O L O F O N

Uit onderzoek is gebleken dat een op de 
vijftien mensen LHBT’er is (dat wil zeggen 
lesbisch, homoseksueel, biseksueel of 
transgender). Met ruim 6.500 inwoners in 
Fokkesteeg, zijn dat er ruim 400 in onze 
wijk alleen al. Voor deze mensen is het niet 
altijd gemakkelijk om zich te uiten als ze 
te maken krijgen met afwijzing, pesten en 
gebrek aan acceptatie in onze 
samenleving.

Zoals u misschien weet, kunt u in La CaZa niet alleen de gezellige evenementen van het wijknetwerk en de activiteitencommissie bijwonen, 

maar kunt u er bijvoorbeeld ook zelf activiteiten organiseren. Een van onze wijkbewoners (en bovendien personeelslid van La CaZa) loopt 

al een tijdje rond met het idee voor een activiteit voor mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid. 

“AutoMaatje is er voor mensen die geen 

autorijden en die moeilijk lopen en �etsen,” 

vertelt Jacqueline Feith van MOvactor. “Dan is 

ook de bus of de sneltram een probleem. Het

is dan een hele opgave om bijvoorbeeld de 

WinterFair in Fokkesteeg te bezoeken of bij 

een vriendin aan de andere kant van Nieuwe-

gein op bezoek te gaan. En dan zit je veel meer 

thuis dan je eigenlijk zou willen. Tegelijkertijd 

zijn er ook mensen die een auto hebben en die 

met plezier eens voor een ander willen rijden. 

Via AutoMaatje kunnen mensen met elkaar in 

contact komen. 

MOvactor neemt de aanmelding van vrijwil-

ligers aan, controleert hun rijbewijs en de 

Verklaring Omtrent Het Gedrag. Als een 

bewoner een rit wil maken binnen Nieuwegein 

of een aanliggende gemeente, neemt hij of zij 

minstens twee werkdagen van te voren 

contact op met MOvactor. Zij zoeken dan een 

vrijwillige chau�eur, liefst uit dezelfde wijk, die 

de bewoner naar een kennis, de bingo of de 

bioscoop kan rijden.

Het is niet gratis, zegt Jacqueline Feith: “De 

persoon die gereden wordt, betaalt 30 cent 

per kilometer als onkostenvergoeding plus 

de eventuele parkeerkosten, direct aan de 

chau�eur. MOvactor zit daar niet tussen

Belangrijk om te weten: u hoeft géén lid van 

de ANWB te zijn om mee te kunnen doen.” 

Een van de vrijwilligers die zich al aangemeld 

heeft als chau�eur, is Rita de Bruin. Wat maakte 

dat zij graag mee wilde doen? “Vier jaar 

geleden overleed mijn man, en ik werd na 28 

jaar ontslagen, door de crisis,” vertelt Rita. “Op 

mijn 63e vind ik geen baan meer, maar ik wil 

heel graag iets doen en onder de mensen zijn!” 

Daarom zocht zij naar vrijwilligerswerk, dat 

vanwege een knieprobleem liefst zittend werk 

moest zijn. “Dan is autorijden ideaal, toch,” zegt 

ze lachend. “Ik doe het graag en ik vind het 

leuk om mensen te ontmoeten.”

Op www.movactor.nl vindt u alle informatie. 

Let op: vraag een rit minimaal twee werkdagen 

van tevoren aan, zodat MOvactor tijd heeft een 

beschikbare vrijwilliger te vinden. U hoeft 

géén lid te zijn van de ANWB om mee te 

kunnen doen. Vrijwilligers uit Fokkesteeg die 

willen rijden, zijn zeer welkom!

AUTOMAATJE NU OOK IN FOKKESTEEG
“Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor te veel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt 

u weer onder de mensen”, zo opent de brochure. AutoMaatje is een prachtig initiatief van de ANWB, dat dankzij �nanciering van de gemeente 

Nieuwegein hier is opgepakt door MOvactor in samenwerking met onder andere het Wijknetwerk Fokkesteeg. Hiermee helpen mensen elkaar 

in hun eigen wijk en dus ook in Fokkesteeg.

Wilt u ook een AutoMaatje?

Wilt u meedoen als vrijwilliger of een 

rit aanvragen bij AutoMaatje?

Bel dan 030-6033748 of mail naar 

automaatje@movactor.nl. 
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HET TEAM ACHTER BETERE BUURTEN
Op 11 oktober vond in La Caza het Integratie-diner plaats. Dit 

is een landelijk evenement om ons Nederlanders kennis te 

laten maken met kookgewoonten van allerlei andere culturen.

Al vroeg was men bezig tafels en stoelen klaar te zetten, bestek 

en borden erop en iedereen kon aan tafel. De gerechten werden 

aan tafel uitgeserveerd en al spoedig lagen de borden vol met 

uiteenlopende gerechten uit landen als Syrië, India, Pakistan, 

Indonesië en noem maar op. Het was een bont palet van allerlei 

kleuren en… de smaak was verrukkelijk! Na nog wat (vooral) 

zoete nagerechten gingen alle gasten voldaan naar huis. De 

vrijwilligers die hier aan mee werkten wil ik heel hartelijk danken. 

Het was een feest om met jullie gerechten te mogen 

kennismaken!

Ties Hogenbirk

De gemeenteraad heeft op 11 oktober groen 

licht gegeven voor het vernieuwen van de 

openbare ruimte van Schansen-Noord via het 

project Betere Buurten. Hiervoor heeft de 

gemeenteraad een kaderstellend budget van 

€ 5.900.000,- beschikbaar gesteld. Het 

komende jaar ontwikkelt de gemeente in 

samenwerking met de buurt een plan voor de 

inrichting en het gebruik van de openbare 

ruimte van Schansen-Noord. Een intensief 

traject waar veel bij komt kijken en daarnaast 

een kansrijk moment voor de buurt om mee te 

denken en doen in het verbeteren van de 

buurt. 

“Een kansrijk moment 
voor de buurt.”

Tijdens het Bewonersoverleg Fokkesteeg op 

13 november gaf projectleider Koen Baart een 

presentatie over hoe het een en ander zal 

verlopen en waar de gemeente met de buurt 

aandacht aan wil besteden. De gemeente gaat 

een traject opzetten om alle inwoners van het 

plangebied te informeren en erbij te betrek-

ken.

Wie werken er vanuit de gemeente nu eigenlijk 

aan mee? En hoe beleven zij het allemaal? We 

spraken met drie mensen uit het team: 

Koen Baart, Suzan Aardewijn en Els Reinking. 

 

Koen Baart - Projectleider Planvorming. 

“Als projectleider Planvorming ben ik ervoor 

verantwoordelijk dat er een goed plan komt 

en dat we dat ook goed kunnen uitvoeren. 

Voor mij is een van de allerbelangrijkste 

dingen ervoor te zorgen dat de bewoners 

betrokken worden en mee kunnen praten. 

Want een buurt is niet ‘van de gemeente’, een 

buurt is van de inwoners. We willen daarom 

zichtbaar zijn, zodat mensen ook spontaan 

eens kunnen praten met ons. Niet alleen op 

formele vergaderingen. Daarom roept de 

gemeente ook een Buurtkamer in La CaZa in 

het leven. Vanaf januari kan vanuit daar op een 

laagdrempelige manier met bewoners uit de 

buurt worden samengewerkt aan het maken 

van het vernieuwingsplan voor de buurt.” 

Vanuit zijn werk en eerdere projecten gelooft 

hij dat Betere Buurten een nieuwe start kan 

zijn. “Als bewoners kun je nu samen bedenken: 

hoe willen we met zijn allen dat deze buurt 

wordt? Niet alleen fysiek - stenen en groen - 

maar ook sociaal.” Koen Baart vindt Nieuwe-

gein bijzonder omdat het nog een nieuwe stad 

is. “In oude steden als Breda heb je al heel lang 

allerlei verenigingen en gemeenschappen. 

Hier is dat allemaal in opbouw en ontwikke-

ling. Dat geeft ook kansen.” 

“We willen zichtbaar zijn, 
zodat mensen ook 

spontaan eens kunnen 
praten met ons.” 

Suzan Aardewijn - Coördinator Betere 

Buurten Nieuwegein. 

Schansen-Noord is de vierde wijk waar het 

project Betere Buurten plaats vindt. Als 

coördinator ‘verhuist’ Suzan steeds met het 

wproject mee naar de volgende wijk, zodat 

kennis en ervaring steeds mee verhuizen. “Ik 

werk al langer bij de gemeente, maar ik ben 

pas sinds twee maanden in deze functie,” 

vertelt ze. “Hiervoor werkte ik ook bij Ruimte-

lijke Ordening, maar dan ging het om veel 

langere termijn. Wat ik mooi vind in het werken 

aan Betere Buurten, is dat je heel concreet en 

op kortere termijn dingen tot stand kunt 

brengen. Korte termijn is natuurlijk niet 

morgen of volgende week, want het moet op 

de goede manier besproken gepland worden, 

maar Betere Buurten brengt zichtbare 

resultaten. Daar houd ik van.” Fokkesteeg als 

wijk is ook nog nieuw voor haar, maar haar 

eerste indrukken zijn heel positief. “Ik begin 

pas net, maar ik zie heel veel energie in de 

wijk.”

Els Reinking - vaste wijkcoördinator van 

Fokkesteeg. 

Els is heel blij dat Schansen-Noord mee gaat 

draaien als Betere Buurt. “Het is zo’n mooie 

kans om de buurt ook voor de komende 

veertig jaar een fijne woonomgeving te 

houden. We richten ons op vijf thema’s: veilig 

en schoon; groen; verbondenheid; een buurt 

voor jong en oud; en een gezonde buurt. 

Omdat we veertig jaar vooruitkijken, besteden 

we veel aandacht aan duurzaamheid, maar 

letten we ook voor zaken zoals brandveiligheid 

heel erg op de lange termijn”. 

Op de website www.ikbennieuwegein.nl kunt 

u meer informatie over het project Betere 

Buurten vinden. Heeft u er vragen over, dan 

kunt u een mail sturen naar 

Schansennoord@nieuwegein.nl

De gemeenteraad heeft op 11 oktober groen licht gegeven voor het vernieuwen van de openbare ruimte van Schansen-Noord via het project 

Betere Buurten.

INTERNATIONAAL SMULLEN FOKKESTEEGLAANTJE WEER PRACHTIG

Het Fokkesteeglaantje ligt er weer prachtig bij en dat heeft niet alleen te 

maken met de tijd van het jaar. 

Met een mooie nieuwe laag asfalt, rood zoals het hoort, en zelfs een 

onderbroken witte lijn in het midden, is het laantje weer uitstekend 

begaanbaar voor alles wat wieltjes en voeten (of pootjes) heeft. Van 

kinderen op skeelers en stepjes, tot fietsers van alle leeftijden en wande-

laars met of zonder hond, iedereen kan weer uit de voeten op het laantje. 

En dat is nog niet alles. De bankjes met de lezende opa en het spelende 

meisje Annabel, die we kennen van het pleintje aan de Hoornseschans, 

hebben een nieuwe plek gekregen aan het laantje. Opa zit heerlijk te 

lezen bij het grasveldje met de voetbaldoeltjes en het bankje van Annabel 

staat heel toepasselijk ter hoogte van De Schouw. Met de informatiebor-

den over de geschiedenis van het laantje, de kunstwerken waar je op kunt 

zitten, een nieuwe asfaltlaag én de prachtige bomen, is het Fok-

kesteeglaantje een plek om in iedere wandeling door de wijk op te 

nemen.

Wilt u ook een AutoMaatje?

Wilt u meedoen als vrijwilliger of een rit aanvragen bij AutoMaatje?

Bel dan 030-6033748 of mail naar automaatje@movactor.nl. 

AutoMaatje nu ook in Fokkesteeg (zie pagina 9)
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KEN UW WIJK

De weggeefboom in de vorige wijkkrant vindt u aan de Naarderveste nummer 12. 

Hannie Kreytz (Veerseveste) is de winnaar van de VVV-bon. Gefeliciteerd !

Nieuwe opgave

De opgave van deze keer ziet u hiernaast. Weet u waar deze foto gemaakt is?

Uw oplossing kunt u , onder vermelding van uw naam en adres, sturen naar ons mailadres 

wijkkrantfokkesteeg@gmail.com.

annabel  
asfalt  
automaat  
batenbus  
bestek  
betere  
bingo  
borden  
braderie  
buurten  
buurtkamer  

cadeau  
co�ee  
contact  
culturen  
duurzaamheid  
geaardheid  
gerecht  
gespreksgroep  
halloween  
kans  
kerstman  

klankbord  
kracht  
prijzen  
rijden  
rood  
shoppen  
smaak  
team  
wandeling  
winterfair  

FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NUMMER 35

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.

OPLOSSING FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NR. 34

De oplossing van woordzoeker 34: Vrijwilliger

De winnaar is: Anouk van den Burg (IJlsterveste)

C G E S P R E K S G R O E P V

A D I E H D R A A E G B C O S

D R G N I L E D N A W U O G H

E O B E E R R N T N N U N N O

A B A N E I E A E E E R T I P

U K T E F U A D W D D T A B P

I N E R F M N G A IJ R E C H E

N A N U O S D O O R O N T A N

A L B T C P A N N A B E L L N

M K U L L T S N A K E T A L E

T A S U H S M A A K S E F O Z

S T H C E R E G A N T A S W J

R I A F R E T N I W E M A E I

E R E T E B U U R T K A M E R

K D U U R Z A A M H E I D N P

Oplossing: vul de overgebleven letters hieronder in.
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HET TEAM ACHTER BETERE BUURTEN
Op 11 oktober vond in La Caza het Integratie-diner plaats. Dit 

is een landelijk evenement om ons Nederlanders kennis te 

laten maken met kookgewoonten van allerlei andere culturen.

Al vroeg was men bezig tafels en stoelen klaar te zetten, bestek 

en borden erop en iedereen kon aan tafel. De gerechten werden 

aan tafel uitgeserveerd en al spoedig lagen de borden vol met 

uiteenlopende gerechten uit landen als Syrië, India, Pakistan, 

Indonesië en noem maar op. Het was een bont palet van allerlei 

kleuren en… de smaak was verrukkelijk! Na nog wat (vooral) 

zoete nagerechten gingen alle gasten voldaan naar huis. De 

vrijwilligers die hier aan mee werkten wil ik heel hartelijk danken. 

Het was een feest om met jullie gerechten te mogen 

kennismaken!

Ties Hogenbirk

De gemeenteraad heeft op 11 oktober groen 

licht gegeven voor het vernieuwen van de 

openbare ruimte van Schansen-Noord via het 

project Betere Buurten. Hiervoor heeft de 

gemeenteraad een kaderstellend budget van 

€ 5.900.000,- beschikbaar gesteld. Het 

komende jaar ontwikkelt de gemeente in 

samenwerking met de buurt een plan voor de 

inrichting en het gebruik van de openbare 

ruimte van Schansen-Noord. Een intensief 

traject waar veel bij komt kijken en daarnaast 

een kansrijk moment voor de buurt om mee te 

denken en doen in het verbeteren van de 

buurt. 

“Een kansrijk moment 
voor de buurt.”

Tijdens het Bewonersoverleg Fokkesteeg op 

13 november gaf projectleider Koen Baart een 

presentatie over hoe het een en ander zal 

verlopen en waar de gemeente met de buurt 

aandacht aan wil besteden. De gemeente gaat 

een traject opzetten om alle inwoners van het 

plangebied te informeren en erbij te betrek-

ken.

Wie werken er vanuit de gemeente nu eigenlijk 

aan mee? En hoe beleven zij het allemaal? We 

spraken met drie mensen uit het team: 

Koen Baart, Suzan Aardewijn en Els Reinking. 

 

Koen Baart - Projectleider Planvorming. 

“Als projectleider Planvorming ben ik ervoor 

verantwoordelijk dat er een goed plan komt 

en dat we dat ook goed kunnen uitvoeren. 

Voor mij is een van de allerbelangrijkste 

dingen ervoor te zorgen dat de bewoners 

betrokken worden en mee kunnen praten. 

Want een buurt is niet ‘van de gemeente’, een 

buurt is van de inwoners. We willen daarom 

zichtbaar zijn, zodat mensen ook spontaan 

eens kunnen praten met ons. Niet alleen op 

formele vergaderingen. Daarom roept de 

gemeente ook een Buurtkamer in La CaZa in 

het leven. Vanaf januari kan vanuit daar op een 

laagdrempelige manier met bewoners uit de 

buurt worden samengewerkt aan het maken 

van het vernieuwingsplan voor de buurt.” 

Vanuit zijn werk en eerdere projecten gelooft 

hij dat Betere Buurten een nieuwe start kan 

zijn. “Als bewoners kun je nu samen bedenken: 

hoe willen we met zijn allen dat deze buurt 

wordt? Niet alleen fysiek - stenen en groen - 

maar ook sociaal.” Koen Baart vindt Nieuwe-

gein bijzonder omdat het nog een nieuwe stad 

is. “In oude steden als Breda heb je al heel lang 

allerlei verenigingen en gemeenschappen. 

Hier is dat allemaal in opbouw en ontwikke-

ling. Dat geeft ook kansen.” 

“We willen zichtbaar zijn, 
zodat mensen ook 

spontaan eens kunnen 
praten met ons.” 

Suzan Aardewijn - Coördinator Betere 

Buurten Nieuwegein. 

Schansen-Noord is de vierde wijk waar het 

project Betere Buurten plaats vindt. Als 

coördinator ‘verhuist’ Suzan steeds met het 

wproject mee naar de volgende wijk, zodat 

kennis en ervaring steeds mee verhuizen. “Ik 

werk al langer bij de gemeente, maar ik ben 

pas sinds twee maanden in deze functie,” 

vertelt ze. “Hiervoor werkte ik ook bij Ruimte-

lijke Ordening, maar dan ging het om veel 

langere termijn. Wat ik mooi vind in het werken 

aan Betere Buurten, is dat je heel concreet en 

op kortere termijn dingen tot stand kunt 

brengen. Korte termijn is natuurlijk niet 

morgen of volgende week, want het moet op 

de goede manier besproken gepland worden, 

maar Betere Buurten brengt zichtbare 

resultaten. Daar houd ik van.” Fokkesteeg als 

wijk is ook nog nieuw voor haar, maar haar 

eerste indrukken zijn heel positief. “Ik begin 

pas net, maar ik zie heel veel energie in de 

wijk.”

Els Reinking - vaste wijkcoördinator van 

Fokkesteeg. 

Els is heel blij dat Schansen-Noord mee gaat 

draaien als Betere Buurt. “Het is zo’n mooie 

kans om de buurt ook voor de komende 

veertig jaar een �jne woonomgeving te 

houden. We richten ons op vijf thema’s: veilig 

en schoon; groen; verbondenheid; een buurt 

voor jong en oud; en een gezonde buurt. 

Omdat we veertig jaar vooruitkijken, besteden 

we veel aandacht aan duurzaamheid, maar 

letten we ook voor zaken zoals brandveiligheid 

heel erg op de lange termijn”. 

Op de website www.ikbennieuwegein.nl kunt 

u meer informatie over het project Betere 

Buurten vinden. Heeft u er vragen over, dan 

kunt u een mail sturen naar 

Schansennoord@nieuwegein.nl

De gemeenteraad heeft op 11 oktober groen licht gegeven voor het vernieuwen van de openbare ruimte van Schansen-Noord via het project 

Betere Buurten.

INTERNATIONAAL SMULLEN FOKKESTEEGLAANTJE WEER PRACHTIG

Het Fokkesteeglaantje ligt er weer prachtig bij en dat heeft niet alleen te 

maken met de tijd van het jaar. 

Met een mooie nieuwe laag asfalt, rood zoals het hoort, en zelfs een 

onderbroken witte lijn in het midden, is het laantje weer uitstekend 

begaanbaar voor alles wat wieltjes en voeten (of pootjes) heeft. Van 

kinderen op skeelers en stepjes, tot �etsers van alle leeftijden en wande-

laars met of zonder hond, iedereen kan weer uit de voeten op het laantje. 

En dat is nog niet alles. De bankjes met de lezende opa en het spelende 

meisje Annabel, die we kennen van het pleintje aan de Hoornseschans, 

hebben een nieuwe plek gekregen aan het laantje. Opa zit heerlijk te 

lezen bij het grasveldje met de voetbaldoeltjes en het bankje van Annabel 

staat heel toepasselijk ter hoogte van De Schouw. Met de informatiebor-

den over de geschiedenis van het laantje, de kunstwerken waar je op kunt 

zitten, een nieuwe asfaltlaag én de prachtige bomen, is het Fok-

kesteeglaantje een plek om in iedere wandeling door de wijk op te 

nemen.

Wilt u ook een AutoMaatje?

Wilt u meedoen als vrijwilliger of een rit aanvragen bij AutoMaatje?

Bel dan 030-6033748 of mail naar automaatje@movactor.nl. 

AutoMaatje nu ook in Fokkesteeg (zie pagina 9)
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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”

Hans Hakkerman is zich op latere leeftijd 

bewust geworden van zijn homoseksualiteit. 

Dat leverde bij hem de nodige innerlijke strijd 

op, want als trotse vader van twee en opa van 

twee kleinkinderen, was dit niet een voor de 

hand liggende wending in zijn leven. 

Inmiddels heeft hij zijn draai gevonden en is 

hij actief in het begeleiden van jongeren die 

leren omgaan met hun seksuele geaardheid. 

Hij leidt gespreksgroepen en is bovendien 

actief bij de Utrechtse versie van Gay Pride.

Het is al een tijdje de wens van Hans om ook 

in Fokkesteeg een gespreksgroep te starten 

met wijkbewoners die homoseksueel, 

lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Niets 

formeels. Gewoon avonden (twee wekelijks of 

maandelijks) waarin ontmoeting, gezelligheid, 

praten en delen centraal staan. Wie weet is het 

zelfs leuk om samen of voor elkaar te koken.

Behoort u tot de doelgroep en lijkt dit 

initiatief u een leuke gelegenheid om uw 

sociale contacten uit te breiden en een 

klankbord te vinden voor wat u meemaakt in 

uw leven? Stuurt u Hans dan een e-mail op 

hakkerman@live.nl met als onderwerp: 

thema-avond LHBT. Bij voldoende 

aanmeldingen gaan de avonden op korte 

termijn van start.

THEMA-AVOND VOOR LHBT’ERS: IETS VOOR U?
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C O L O F O N

Uit onderzoek is gebleken dat een op de 
vijftien mensen LHBT’er is (dat wil zeggen 
lesbisch, homoseksueel, biseksueel of 
transgender). Met ruim 6.500 inwoners in 
Fokkesteeg, zijn dat er ruim 400 in onze 
wijk alleen al. Voor deze mensen is het niet 
altijd gemakkelijk om zich te uiten als ze 
te maken krijgen met afwijzing, pesten en 
gebrek aan acceptatie in onze 
samenleving.

Zoals u misschien weet, kunt u in La CaZa niet alleen de gezellige evenementen van het wijknetwerk en de activiteitencommissie bijwonen, 

maar kunt u er bijvoorbeeld ook zelf activiteiten organiseren. Een van onze wijkbewoners (en bovendien personeelslid van La CaZa) loopt 

al een tijdje rond met het idee voor een activiteit voor mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid. 

“AutoMaatje is er voor mensen die geen 

autorijden en die moeilijk lopen en fietsen,” 

vertelt Jacqueline Feith van MOvactor. “Dan is 

ook de bus of de sneltram een probleem. Het

is dan een hele opgave om bijvoorbeeld de 

WinterFair in Fokkesteeg te bezoeken of bij 

een vriendin aan de andere kant van Nieuwe-

gein op bezoek te gaan. En dan zit je veel meer 

thuis dan je eigenlijk zou willen. Tegelijkertijd 

zijn er ook mensen die een auto hebben en die 

met plezier eens voor een ander willen rijden. 

Via AutoMaatje kunnen mensen met elkaar in 

contact komen. 

MOvactor neemt de aanmelding van vrijwil-

ligers aan, controleert hun rijbewijs en de 

Verklaring Omtrent Het Gedrag. Als een 

bewoner een rit wil maken binnen Nieuwegein 

of een aanliggende gemeente, neemt hij of zij 

minstens twee werkdagen van te voren 

contact op met MOvactor. Zij zoeken dan een 

vrijwillige chauffeur, liefst uit dezelfde wijk, die 

de bewoner naar een kennis, de bingo of de 

bioscoop kan rijden.

Het is niet gratis, zegt Jacqueline Feith: “De 

persoon die gereden wordt, betaalt 30 cent 

per kilometer als onkostenvergoeding plus 

de eventuele parkeerkosten, direct aan de 

chauffeur. MOvactor zit daar niet tussen

Belangrijk om te weten: u hoeft géén lid van 

de ANWB te zijn om mee te kunnen doen.” 

Een van de vrijwilligers die zich al aangemeld 

heeft als chauffeur, is Rita de Bruin. Wat maakte 

dat zij graag mee wilde doen? “Vier jaar 

geleden overleed mijn man, en ik werd na 28 

jaar ontslagen, door de crisis,” vertelt Rita. “Op 

mijn 63e vind ik geen baan meer, maar ik wil 

heel graag iets doen en onder de mensen zijn!” 

Daarom zocht zij naar vrijwilligerswerk, dat 

vanwege een knieprobleem liefst zittend werk 

moest zijn. “Dan is autorijden ideaal, toch,” zegt 

ze lachend. “Ik doe het graag en ik vind het 

leuk om mensen te ontmoeten.”

Op www.movactor.nl vindt u alle informatie. 

Let op: vraag een rit minimaal twee werkdagen 

van tevoren aan, zodat MOvactor tijd heeft een 

beschikbare vrijwilliger te vinden. U hoeft 

géén lid te zijn van de ANWB om mee te 

kunnen doen. Vrijwilligers uit Fokkesteeg die 

willen rijden, zijn zeer welkom!

AUTOMAATJE NU OOK IN FOKKESTEEG
“Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? En moet u daardoor te veel thuisblijven? Met ANWB AutoMaatje komt 

u weer onder de mensen”, zo opent de brochure. AutoMaatje is een prachtig initiatief van de ANWB, dat dankzij �nanciering van de gemeente 

Nieuwegein hier is opgepakt door MOvactor in samenwerking met onder andere het Wijknetwerk Fokkesteeg. Hiermee helpen mensen elkaar 

in hun eigen wijk en dus ook in Fokkesteeg.

Wilt u ook een AutoMaatje?

Wilt u meedoen als vrijwilliger of een 

rit aanvragen bij AutoMaatje?

Bel dan 030-6033748 of mail naar 

automaatje@movactor.nl. 
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De maandelijkse wijkbingo is een groot succes. Er komen steeds 

meer mensen naar dit gezellige evenement in La CaZa en 

eigenlijk is het zelfs een beetje te groot geworden voor de 

huidige bezetting van de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk. 

Aan zo’n bingo gaat een hele organisatie vooraf, zoals bijvoor-

beeld het inkopen van de prijzen. Het zou � jn zijn als dat inkopen 

doen over meer mensen verdeeld kan worden. Zou u het leuk 

vinden om op pad te gaan voor cadeautjes? Heeft u oog voor 

spullen die bij veel mensen in de smaak vallen en ook nog leuk 

geprijsd zijn? Dan is dit uw kans om lekker te shoppen en ook 

nog eens de activiteitencommissie te ondersteunen. 

Wilt u meer weten of u aanmelden? Dan kunt u een e-mail sturen 

naar wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com of bellen met La CaZa 

(030-6061111) en naar Bianca Jansen vragen.

SHOPPERS GEZOCHT

Vindt u het heerlijk om te shoppen? Zou u eigenlijk iedere dag wel op pad willen om leuke cadeautjes voor anderen uit te zoeken? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 

BINGO IN 2019 NIET MEER MAANDELIJKS?

Door de grote belangstelling is de organisatie van de avonden 

echter steeds meer werk voor de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk en La Caza. Met de huidige samenstelling van de 

commissie is het niet meer haalbaar om de bingo iedere maand 

te organiseren en moet helaas worden overgestapt naar eens 

per twee maanden, tenzij … u komt helpen!

Helpt u ons?

Wat houdt dat helpen in? Naast het inkopen van de prijsjes (zie 

hierboven), moet er op de avond zelf het een en ander gedaan 

worden. Dat varieert van prijsjes klaarzetten tot bingoboekjes 

verkopen en helpen met opruimen. Draagt u de bingo een 

warm hart toe? En bent u zo nu en dan beschikbaar voor hand- 

en spandiensten tijdens de bingoavond? En vindt u het leuk om 

in een gezellig team te werken? Dan zou u de organisatie zeer 

gelukkig maken. Wie weet kan dankzij uw inzet de bingo dan 

gewoon maandelijks blijven doorgaan. U kunt zich aanmelden 

via wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com. Het wijknetwerk kijkt uit 

naar uw bericht!

Het starten met een maandelijkse bingoavond is een gouden idee gebleken. Al vanaf de eerste editie waren er een hoop 

enthousiaste spelers en dat zijn er de afgelopen maanden alleen maar meer geworden. 

Prijswinnaars

Voor de drie mooist verklede kinderen en de drie mooist versierde 

huizen was er een prijs. De mooist verklede kinderen waren: Emelie 

Snatager (1e prijs), Dean van Woudenberg (2e prijs) en Twan v.d. 

Brink (3e prijs). Van de huizen won ook dit jaar weer de Leidseschans 

2, waar de hele buurt had geholpen met versieren en het laten 

‘schrikken’ van de kinderen. De tweede plaats ging naar een 

nieuwkomer in het Halloweenfeest, de Graaf Diederiklaan 27. 

Het bezoek aan dit huis was de lange wandeling er naar toe dubbel 

en dwars waard. In de garage van het huis was een heuse 

griezeltocht uitgezet. De derde prijs werd gedeeld door Cirkeltje 

Rond en de Alblasserschans 10. De tuin van Cirkeltje Rond was 

versierd en bevolkt door de vrijwilligers onder leiding van Frans van 

Erven. De Alblasserschans 10 was door dochter des huizes Eyla 

versierd in cartoonstijl. Griezelige muziek zorgde voor een sfeer 

waarin de kinderen schrokken van de kleinste dingen.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde avond en bedankt 

alle vrijwilligers van La CaZa en alle anderen die deze Halloween 

weer tot een bijzondere en leuke avond hebben gemaakt. 

HALLOWEEN 2018 

Team Leidseschans 2: Vlnr staand Deldjou, Maria, Carmen, Amber en Oscar, onder: 
Zoe, Phoebe en Cindy. Miranda, Oda, Jack, Cees en Jan. 

Team Graaf Diederiklaan 27: Vlnr.: Petra, Laura, Jelle, Peter, Meike en Reijn.

Team Alblasserschans 10: Vlnr Enya, Eyla, Esther en Erwin

Heks en andere griezels op het dek onderweg naar de Graaf Diederiklaan

De mooist verklede kinderen vlnr. Emelie Snatager, Dean van Woudenberg en 
Twan v.d. Brink

De Halloweentocht 2018 was weer een groot succes. Op de laatste dag van de herfstvakantie trokken er ‘s avonds ongeveer 160 verklede 

kinderen met hun familie en vrienden door de straten van Fokkesteeg, op zoek naar griezelige huizen waar iets lekkers te halen was. 

Maar liefst achttien adressen gingen zij langs. Achttien huizen die met aandacht versierd waren om de kinderen lekker te laten griezelen. 

La CaZa was het begin en eindpunt van de route. Na de spannende wandeltocht kregen de kinderen lekkere en griezelig uitziende 

traktaties en konden ze de spanning even van zich af dansen, knutselen of tekenen. 
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14 december                  Kerstmarkt/Winter Fair

18 december                  Bewonersoverleg

* Wilt u bij het bewonersoverleg aanwezig zijn? Meld u dan aan via wijknetwerkfokkesteeg@gmail.comwijknetwerkfokkesteeg@gmail.comwijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

ACTIVITEITENKALENDER

De kracht van Fokkesteeg

Ik ben Floris Velis, 37 jaar en sinds 2016 

directeur op basisschool De Schouw in 

Fokkesteeg. Frans van Erven heeft mij ge-

vraagd om het stokje over te nemen. Dat doe ik 

graag. Zeker ook omdat het beeld dat ik van 

Fokkesteeg had, ontzettend veranderd is sinds 

ik hier mag werken.

Inmiddels woon ik niet meer in Batau Zuid. Ik 

was op zoek naar een huis met geschiedenis 

en een tuin. Deze heb ik gevonden in Schoon-

hoven. Toen er een vacature geplaatst werd 

voor de functie van directeur van De Schouw, 

werd ik nieuwsgierig. Bij de rondleiding door 

de school die ik in de sollicitatieprocedure 

kreeg, viel het mij op dat de sfeer heel 

gemoedelijk en prettig is. De omgang van 

leerkrachten met de kinderen maar zeker ook 

de kinderen onderling. Mooi, want de school is 

zeker ook een afspiegeling van de wijk. 

“Nu ik twee jaar op deze 
prachtige plek mag 
werken, heb ik de 

saamhorigheid van de 
wijk Fokkesteeg mogen 

ervaren.”   

Nu ik twee jaar op deze prachtige plek mag 

werken, heb ik de saamhorigheid van de wijk 

Fokkesteeg mogen ervaren. Ik zie dat er mooie 

initiatieven zijn zoals het opknappen van de 

wijk, een prachtig wijkcentrum, een Facebook-

pagina en, zoals bij de ‘Tiny-houses’ ook hoe 

men elkaar vindt en men de handen ineen 

slaat als er iets dreigt te gebeuren wat men 

níet ziet zitten. Ik vind de mix van verschillende 

culturen, maatschappelijke rollen en levens-

standaarden mooi. Fokkesteeg is wat dat 

betreft ook een afspiegeling van de maat-

schappij. Diversiteit is een rijkdom. Het leert 

kinderen dat wij allemaal anders zijn én er 

allemaal mogen zijn. De Schouw en Fok-

kesteeg laten zien dat dit ook heel goed in de 

praktijk kan!

Is alles dan altijd koek en ei? Nee, natuurlijk 

niet. Maar er ligt een hele mooie basis van 

waaruit we met elkaar sterker worden. Wij 

kunnen nog groeien in de aanspreektoon naar 

elkaar toe. Op een positieve manier elkaar 

voorzien van feedback als dat nodig is en 

elkaar daarbij in de waarde laten. Mark Loor 

heeft in een eerdere editie van deze wijkkrant 

ook genoemd dat hij is begonnen met het 

groeten van elkaar. Een prachtige stap tot 

meer verbinding. De basisingrediënten voor 

deze verbinding zijn overal in deze wijk te 

vinden.

Op school werken wij er aan om deze basis 

nog te versterken. Dit doen wij vanuit onze 

kernwaarden: Samen, Veilig, Groei en Plezier.

En als men mij nu vraagt: ‘waar in Nieuwegein 

is het prettig wonen?’ dan zeg ik: Fokkesteeg is

 the place to be!

Floris Velis
Directeur basisschool De Schouw

Toen ik in 2004 op zoek was naar mijn eerste koopwoning werd mij door vrienden ten zeerste afgeraden om in Fokkesteeg te gaan wonen. Het 

zou geen prettige wijk zijn om te wonen. Ik heb daar destijds gehoor aan gegeven en ben beland in de wijk Batau-Zuid. 

HALLOWEEN 2018 

Leidseschans 2

Graaf Diederiklaan 27 Alblasserschans 10

Cirkeltje Rond 

2
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Deelnemers Braderie gezocht

Bent u zo’n creatief mens, die fraaie of 

lekkere producten maakt en deze wel wilt 

verkopen op de braderie? Meld u dan aan 

voor een kraam tijdens de WinterFair.

Vrijwilligers gezocht

We zoeken ook nog vrijwilligers voor de 

opbouw van kramen en achteraf voor het 

opruimen.

Vrijwilligers en deelnemers voor de braderie 

kunnen zich aanmelden op:

wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com

Kerstwensboom

Binnenkort staat er weer een kerst- en 

wensenboom op het plein voor La CaZa. 

Wat is uw wens voor uw dierbaren? Vergeet 

niet om hem in de boom te hangen.

Thema-avond voor LHBT’ers: 
iets voor u?
pagina 9

DECEMBERGEZELLIGHEID IN AANTOCHT

BERICHT VAN DE WIJKAGENTEN
Rene Schouten en Sander Jansen zijn de wijkagenten van Fokkesteeg. 

Als wijkagenten proberen wij zoveel mogelijk in de wijk zichtbaar en 

aanspreekbaar te zijn. Daarom organiseren wij onder andere 1 keer per 

maand een ‘Co� ee met een Cop’-moment in de wijk. ‘Co� ee met een 

Cop’ is een laagdrempelig spreekuur in de wijk, waar u met ons in 

gesprek kunt gaan over de veiligheid in uw wijk. Kom eens langs als u 

vragen of opmerkingen voor ons heeft. Op Facebook en Instagram kunt 

u een of twee weken vantevoren in het account van @politienieuwegein 

lezen waar en wanneer u ko�  e met ons kunt drinken.

Overlast teruggedrongen

Samen met onder andere de gemeente en handhaving zijn wij druk 

geweest met de aanpak van overlast op de Hoornseschans/

Rapenburgerschans. We hebben daarin grote stappen gemaakt. Ten 

opzichte van 2017 is de overlast hier in 2018 met  maar liefst 84% 

afgenomen. 

De donkere dagen en woninginbraken. 

Het is vroeg donker in deze tijd van het jaar en daardoor neemt de kans 

op woninginbraken weer toe. Om te voorkomen dat het aantal 

woninginbraken toeneemt gaat de politie de aankomende periode extra 

de wijk in. Wij hebben hierbij wel uw hulp nodig! Ziet u iets verdachts, 

bel dan 112 en geef vooral duidelijk signalementen en loop- of rijrichtin-

gen door. Een situatie is bijvoorbeeld verdacht als u mensen ziet die 

teveel belangstelling lijken te hebben voor woningen of auto’s, waar-

door u het gevoel krijgt dat ze misschien willen gaan inbreken.

“Ziet u iets verdachts, 
bel dan 112”

Zelf kunt u de kans dat er bij u wordt ingebroken verkleinen door 

bijvoorbeeld te zorgen dat uw woning voldoende verlicht is en goede 

sloten aan te brengen. Heeft u vragen over veiligheid of overlast, dan 

kunt u via 0900-8844 contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rene Schouten en Sander Jansen

WinterFair
De feestdagen komen er aan. Dat betekent weer gezelligheid alom, ook in Fokkesteeg. Op 14 december wordt het 

plein voor La CaZa omgetoverd in feestelijke sferen voor de WinterFair.

Op de WinterFair vindt u:

•  Lekker eten

•  Kinderactiviteiten

•  Muziek

•  Braderie 

•  En natuurlijk… een meet and greet met de 

Kerstman

 14 december 
12:00 – 19:00 uur

op het plein voor La CaZa




