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Veel wijkbewoners hebben de hekken voor de 

muur waarschijnlijk al zien staan. Op maandag, 

woensdag en in het weekend wordt, als het 

weer het toelaat, hierachter gewerkt aan de 

opbouw van de afbeelding van Annabel 

hangend over een boomtak. Kent u Annabel 

nog? Het is het meisje dat op het plein aan de 

Hoornseschans jarenlang over een van de twee 

kingsize banken hing. Deze banken staan 

tegenwoordig aan het Fokkesteeglaantje, of 

het rode fietspad zoals het in Fokkesteeg vaak 

wordt genoemd. Door het kunstwerk dat nu op 

de muur verschijnt, keert Annabel straks toch 

weer terug in het centrum van onze wijk. 

Samen schilderen

Iedereen kan helpen bij het maken van het 

kunstwerk. Carin heeft op de muur een patroon 

aangebracht van driehoekjes die met verf 

ingekleurd kunnen worden. De driehoekjes 

worden netjes afgeplakt met schilderstape en 

hebben een kleurnummer zodat er nauwelijks 

iets fout kan gaan. 

‘Door het kunstwerk dat nu 
op de muur verschijnt, keert 

Annabel straks toch weer 
terug in het centrum van 

onze wijk. ‘

“Wat mij betreft zouden er nog wel wat meer 

mensen kunnen komen helpen,” zegt Carin, “Er 

is een vast groepje dat regelmatig komt 

schilderen en daar ben ik heel blij mee, maar 

hoe meer mensen helpen, hoe meer het een 

kunstwerk van iedereen wordt.” 

Een van de schilders die regelmatig wat 

driehoekjes van verf komt voorzien verwoordt 

het zo: “Ik zie het als mijn erfenis aan de wijk. 

Als ik er ooit niet meer ben, staat wat ik 

geschilderd heb nog steeds op deze muur. Dat 

vind ik een mooie gedachte.” 

Meer dan alleen Annabel

In het kunstwerk is op een aantal plaatsen 

ruimte gemaakt voor schilderijen van creatieve 

Fokkesteegers of andere kunstenaars. 

Wijkbewoonster Petra Siteur vult een van deze 

ruimtes in met een prachtig werk van haar zelf. 

Op de zijgevel van de Albert Heijn groeit sinds enige tijd een prachtig kunstwerk. Daar wordt 

letterlijk stukje bij beetje een speciaal ontwerp van kunstenares Carin Sleurink op de muur 

aangebracht. Een kunstwerk voor en door Fokkesteegers, dat de wijk nog een beetje mooier 

gaat maken.

Danny van Stam en Lianca Benschop, 

consulenten bij het Steunpunt, vertellen hoe 

ze kunnen helpen. ‘Iedereen is welkom die zorg 

geeft aan een naaste, als die zorg meer dan 

‘gebruikelijk’ is,’ zegt Lianca. ‘Elke moeder zorgt 

voor haar kind, dat is natuurlijk. Maar als je je 

kind van 16 elke dag helpt met aankleden, dan 

is dat meer zorg dan een andere moeder heeft. 

Het is wat je extra dóet, maar ook hoeveel 

zorgen je je maakt. En de verantwoordelijkheid 

die je voor die zorg voelt. Een keer koken voor 

een buurvrouw, dat doet iedereen wel eens. 

Maar als jij dat elke dag doet en je voelt je 

bezwaard als jij op vakantie gaat, dan is dat 

ook mantelzorg.’

‘Er zijn regelmatig 
bijeenkomsten voor 

mantelzorgers’

Danny: ‘Wij willen heel graag dat het goed gaat 

met de mantelzorgers. Het is belangrijk dat ze 

zo lang en zo goed mogelijk kunnen zorgen als 

zij willen - maar wel in balans. Want pleeg jij 

roofbouw op jezelf, dan kan je ook je dierbare 

niet meer goed helpen … en wat dan? Wij 

vinden dat mantelzorgers zelf alle steun 

verdienen.’

‘Onze hulp is gratis en je hebt géén indicatie 

nodig. De gemeente subsidieert ons helemaal. 

Wij vinden ook geen enkele vraag raar. Bel of 

mail alsjeblieft als je denkt dat we misschien 

kunnen helpen!’

De mensen van het Steunpunt zijn een 

vraagbaak voor de mantelzorger, zegt Danny. 

‘Wij weten het óf we zoeken het uit. Geen 

kluitjes in het riet.’ Dat is heel belangrijk, zegt 

ook Lianca. ‘Mantelzorgers voelen vaak een 

enorm gebrek aan tijd. Dan is het heel fijn als 

iemand jou wegwijs kan maken in de 

regelingen die er zijn. Of die je kan bijstaan in 

de keukentafelgesprekken met Geynwijs.

‘Wij weten precies wát er in Nieuwegein 

mogelijk is, wat de vergoedingen zijn, en we 

geven mantelzorgers heel heldere keuzes. Dit 

zou bij jou kunnen passen, dit is er mogelijk. Je 

kiest altijd zelf.’

‘Mantelzorgers voelen vaak 
een enorm gebrek aan tijd’

De steun kan ook puur praktisch zijn. ‘Als je 

door de omstandigheden veel zorgt, en je ziet 

dan uit het raam steeds dat het gras in de tuin 

een meter hoog is, word je daar moedeloos 

van. Dat kun je er gewoon niet bij hebben. 

Maar misschien zijn er vrijwilligers die dat voor 

je willen doen,’ zegt Danny.

Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor 

mantelzorgers, om gewoon even wat te praten, 

of om informatie te delen. Voor jonge 

mantelzorgers (10-15 jaar) is er één keer per 

jaar een speciaal uitje. Een dag vol aandacht 

voor de jongeren die op andere dagen helpen 

zorgen voor een broertje, zusje of een ouder.

Denkt u dat het Steunpunt u zou kunnen 

helpen? Aarzel niet. 

Mail naar info@mantelzorgnieuwegein.nl of 

kijk op www.mantelzorgnieuwegein.nl. 

Bellen mag ook via 06-86556874.

‘WIJ ZORGEN VOOR DE MANTELZORGER’

Mantelzorgers zorgen heel goed voor anderen, maar ze vergeten zichzelf wel eens. Ze vinden al die zorg vaak ‘gewoon’, omdat ze het uit zo veel 

liefde doen. Speciaal voor hen is er het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein: bijvoorbeeld als u een vraag heeft over praktische hulp, een 

luisterend oor, of advies in het woud aan regelingen.

v.l.n.r. Lianca Benschop, Danny van Stam en Ineke Verhagen van het Steunpunt

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg: informatie en mantelzorgers onder elkaar
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ONZE WIJKAGENTEN 
Sander Jansen en Joey van Lith

Wie zijn wij?

Wij zijn Sander Jansen en Joey van Lith. We 

zijn beide al geruime tijd werkzaam bij de 

politie in diverse functies en hebben dus de 

nodige ervaring. Wij zijn de wijkagenten van 

de wijken Fokkesteeg en Vreeswijk. Wij gaan 

veel op de mountainbike de wijk in en we 

hopen dat we op die manier goed 

aanspreekbaar zijn. 

Samenwerken

In de wijk is van alles te beleven. De wijkagent 

is voor de politie het manusje van alles: 

zorgen voor orde en veiligheid, hulpverlener, 

bemiddelaar, boevenvanger en regisseur. 

Gelukkig staat de wijkagent niet alleen. De 

agenten van het wijkteam helpen erbij en er is 

samenwerking met allerlei partners.

Daarbij is Stadstoezicht Nieuwegein meer 

wijkgericht gaan werken. De bikers van 

Stadstoezicht zullen meer in de wijk gezien 

gaan worden. In de samenwerking hopen we 

meer zichtbaar te surveilleren in de wijken. 

Bijkomend voordeel is dat we elkaar sneller 

weten te vinden voor het aanpakken of 

oplossen van dingen in de wijk.  

Insluipingen

De zomervakantie en het mooie weer komen 

er weer aan. Heerlijk de ramen en deuren 

open, maar maak het inbrekers/insluipers niet 

te makkelijk. Ook al gaat u even naar boven of 

kort een boodschapje doen, zorg dat uw 

woning goed is afgesloten.

Gaat u op vakantie, vraag buren of bekenden 

of zij op uw woning willen passen, zorg dat 

uw woning een bewoonde indruk heeft, dat er 

geen stapel post op de deurmat ligt. 

Mocht u verdachte personen in de wijk zien 

lopen, waarvan u het vermoeden heeft dat zij 

mogelijk willen inbreken, bel dan vooral 112, 

en probeer een duidelijk signalement en 

looprichting door te geven.

De wijkagenten kunt u bereiken via 0900-8844 

of via politie.nl/meldingen. 

Stadstoezicht is te bereiken via 14030.

Sander Jansen en Joey van Lith

Wijkagenten Fokkesteeg/Vreeswijk

Wijkkrant De Fokkesteeg is een uitgave van Stichting Wijknetwerk 
Fokkesteeg 

Redactie
Esther Groenenberg en Marieke Hoogwout

Postadres redactie
Alblasserschans 10,
3432 CA Nieuwegein  
of via de groene brievenbus in Wijkhuis De Steeg en Albert Heijn

E: wijkkrantfokkesteeg@gmail.com
W: www.nieuwegeinsewijken.nl en dan op Fokkesteeg klikken.
F: www.facebook.com/wijknetwerkfokkesteeg

Vormgeving
Esther Groenenberg

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 oktober 2019: 1 oktober 2019 

Het wijknetwerk is elke dinsdag van 13:30 tot 15:30 uur in de 
Buurtkamer aanwezig.

C O L O F O N

Voor ‘Fokkesteeg Veilig’ zijn de wijkagenten van grote kracht en waarde. Op de mountainbike of lopend zijn ze actief en zichtbaar in de wijk. 

Hier vertellen ze iets meer over zichzelf en hun werk.

Op het gebied van gezondheid was Fokkesteeg 

de eerste wijk in Nederland die helemaal is 

afgedekt met AED’s. Niemand in de wijk is 

verder dan 350 meter van een AED verwijderd. 

Dat betekent dat er bij een noodsituatie, altijd 

heel dichtbij een AED beschikbaar is voor 

getrainde burgerhulpverleners. Zij kunnen 

hartmassage met AED-ondersteuning verlenen 

in de kostbare minuten tot de ambulance er 

kan zijn. U ziet ze inmiddels op knooppunten in 

de wijk wel hangen!

‘Samen voor de wijk, 
door de wijk!’

Voorzitter Wim Verhaak van het wijknetwerk, 

zet zich na de geslaagde actie voor AED’s nu in 

voor de EHBO in Fokkesteeg. “Als wijknetwerk 

willen wij, met onze activiteiten, niet 

afhankelijk zijn van de ruimte waar wij met 

onze activiteit verblijven. Reden voor mij om 

op 29 juni de uitgebreide EHBO-cursus af te 

ronden. In de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk zit een bestuurslid met 

uitgebreide medische achtergrond en een van 

de andere commissieleden gaat een EHBO-

cursus volgen. Deze cursus wordt voor een 

groot deel vergoed door de aanvullende 

ziektekostenverzekering.

“Met de gratis opleidingen op het gebied van 

reanimatie en AED willen wij de veiligheid en 

gezondheid in de hele wijk op een hoger 

niveau brengen, met dank aan het project 

Betere Buurten.”

Wim Verhaak is op zoek naar meer inwoners 

van Fokkesteeg die willen helpen bij nood. 

“Voor een gratis opleiding reanimatie en AED 

kunnen belangstellenden zich aanmelden bij 

het wijknetwerk. Eén vereiste is er, namelijk dat 

men daarna in het oproepsysteem van 

HartslagNu gaat meedraaien.”

Toen Cees Plomp hoorde van deze plannen en 

aanpak voor een nog veiliger wijk, bood hij 

spontaan om de uitgebreide EHBO-tas, namens 

Plomp Makelaars en Taxateurs, te doneren. 

Namens het wijknetwerk en namens 

Fokkesteeg willen wij hiervoor onze dank 

uitspreken. Samen voor de wijk, door de wijk!

Wilt u meer weten over de cursussen via het 

wijknetwerk? Mail dan naar 

wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com. 

NA AED’S, NU OOK AANDACHT VOOR EHBO!

Onder het motto ‘Fokkesteeg Veilig’ zetten inwoners zich samen in voor een wijk die in alle opzichten veilig en fijn is om te leven. Zo zijn 

bijvoorbeeld de brandgangen in de wijk nagelopen door Henk Mullekes en Wim Verhaak. Brandgangen zijn steegjes en paden tussen de 

huizen, waar de brandweer in geval van nood langs moet kunnen en waarlangs bewoners moeten kunnen wegvluchten bij brand. De 

bevindingen zijn gedeeld met de brandweer.

VIER DE ZOMER

De zomer is volledig aanwezig. De temperaturen lopen hoog op, en zo 

nu en dan een bui, waardoor we kunnen zwemmen in de straten!

Een heerlijke tijd om elkaar te ontmoeten. Maar waar doe je dat deze 

zomer?

Kijk eens op www.movactor.nl/vierdezomer

Hier staan vele activiteiten/initiatieven die in juli en augustus plaats 

gaan vinden in Nieuwegein.

In één overzicht is er te zien wat verschillende bewoners, initiatieven, 

verenigingen en organisaties aanbieden.

Meer informatie? 

Bezoek jouw buurtplein en vraag naar de buurtverbinder.

 

Samen vieren we de zomer!
 

Een zomerse groet,Team Buurtverbinders Nieuwegein
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Minutieus schildert Petra de afbeelding die ze 

voor ogen heeft op de muur. In een ander vlak 

is door een kunstenaar al een opzet gemaakt 

voor een schilderij. Maar er zijn ook nog vakken 

leeg. Bent u creatief, houdt u van schilderen, 

meldt u dan bij Carin en misschien kunt u ook 

uw werk permanent tentoonstellen in het 

kunstwerk.

Jarenlang plezier

De plek van het kunstwerk roept de vraag op 

of het voor graffiti-kunstenaars of -vandalen 

niet té aantrekkelijk zal zijn om er hun eigen 

creatie overheen te spuiten. Carin maakt zich 

daarover geen zorgen. “Als het werk klaar is, 

wordt het gecoat met een speciaal middel, 

waardoor eventuele ongewenste verf er heel 

gemakkelijk weer afgewassen kan worden. De 

verf die wij gebruiken, is bovendien van 

uitstekende kwaliteit, dus de Fokkesteegers 

kunnen vele jaren plezier beleven aan een 

kunstwerk  dat niet vervaagt en niet wordt 

ontsierd door graffiti.”

Lezende opa ook terug?

Als Annabel straks klaar is, is Carin dat nog niet. 

Ze heeft namelijk ook toestemming voor een 

tweede kunstwerk. Op de muur schuin 

tegenover de schildering van Annabel, gaat ze,  

samen met de Fokkesteegers, namelijk ook 

nog een afbeelding van de lezende opa 

schilderen. Ze is de beide VVE’s en de

‘misschien kunt u ook uw 
werk permanent 
tentoonstellen in het 
kunstwerk’

gemeente Nieuwegein dankbaar dat ze dit 

project mogelijk maken!

Mee doen? 

Zo lang er nog gewerkt wordt aan de 

kunstwerken kunt ook u meedoen. Hoe leuk is 

het als u straks ook een stukje erfenis in de wijk 

kunt achterlaten? Als u over een paar jaar langs 

de schilderijen kunt lopen en aan kunt wijzen 

‘Kijk, dat stukje heb ik geschilderd’? U kunt 

gewoon langs gaan als er geschilderd wordt, 

maar u kunt ook een e-mailbericht sturen naar 

Carin (c.sleurink@designaround.nl). Zij houdt u 

dan op de hoogte van de momenten waarop 

zij aanwezig is om te schilderen.

Ervaring is niet nodig! 
Iedereen kan helpen!

Komt u ook?

ER GROEIT EEN KUNSTWERK IN FOKKESTEEG (VERVOLG VAN PAGINA 1)

Carin Sleurink bij de opzet van het kunstwerk

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

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

Advies, installatie
en onderhoud

ambassadeur
ambulance
Annabel
behulpzaam
bikers
boomtak
buurt
cijfer
cursus

film
gezond
hulp
kamer
kidsclub
kunstwerk
muur
plezier
samen

schans
sier
tijd
vieren
wijkagent
zelf
zomer
zorg

FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NUMMER 32

De puzzel heeft ook 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. 31
De oplossing van de puzzel uit de vorige wijkkrant was: LENTE. Uit de vele goede 

oplossingen is na loting Willy van Egmond (Graaf Gerlachsingel) de winnaar van de 

VVV- bon geworden. Gefeliciteerd! 

F N E M A S R E K I B IJ
Z K A M E R E I S N E R
E E V I E R E N G D H U
L E B A N N A M R N U E
F S P L U H M U O O L D
B U V A C K B U Z Z P A
O S A S B U U R T E Z S
O R E I Z E L P N G A S
M U T N E G A K IJ W A A
T C IJ F E R N F I L M B
A T D B U L C S D I K M
K U N S T W E R K I E A

Oplossing: vul de overgebleven letters hieronder in.

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

“medisch fitnessen onder    
           professionele begeleiding”
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BETERE BUURTEN BREIDT UIT!

Kom langs in Schansen-Zuid

In juli start het project Betere Buurten 

Schansen-Zuid op vier buurtterrassen. 

Daar verzamelen we ideeën voor een 

mooiere en veiligere buurt die past bij de 

wensen van bewoners en klaar is voor de 

toekomst. Natuurlijk hebben we iets te 

eten en te drinken klaarstaan.

In het buurtbericht (via uw brievenbus) en 

op ikbennieuwegein.nl/schansenzuid 

vindt u de data. Hopelijk bent u erbij! Kunt 

u er niet bij zijn, dan kunt u uw ideeën 

ook achterlaten op de online Ideeënkaart 

op ikbennieuwegein.nl/schansenzuid. 

Welkom in de Buurtkamer

U kunt allebei de projecten (Schansen-

Noord en Schansen-Zuid) elke 

maandagochtend en woensdagmiddag 

vinden in de Buurtkamer (La CaZa, 

Hoornseschans 101). 

Openingstijden

Maandagochtend: 9:00 – 12:00 uur

Woensdagmiddag: 12:00 – 15:30 uur

Tijdens de schoolvakanties (dus ook in 

de zomervakantie) is de Buurtkamer 

gesloten.

Te zien in Schansen-Noord

In Schansen-Noord worden sommige 

verbeteringen al uitgevoerd. Heeft u de 

schildpadden op de straten gezien? Ze 

zorgen ervoor dat auto’s minder hard 

rijden. Daarnaast fleuren ze de straat op. 

Aan de zijkant van de Albert Heijn wordt 

geschilderd. Carin Sleurink maakt daar 

samen met Fokkesteegers een enorme 

muurschildering van Annabel. Elders in 

deze wijkkrant leest u daar meer over.

Het ontwerp voor Schansen-Noord 

De informatie die de gemeente online en 

in de buurtkamer van u krijgt is belangrijk 

voor het project. Het wordt gebruikt om 

het schetsontwerp uit te werken naar een 

voorlopig ontwerp. Dat is in september 

klaar. Dan organiseert het projectteam 

weer een bijeenkomst om het ontwerp 

aan u te laten zien.

Koen Baart (projectleider Schansen-Noord) 

en Annemarij Swart (projectleider 

Schansen-Zuid)

Contactinformatie

www.ikbennieuwegein.nl/beterebuurten, 

schansennoord@nieuwegein.nl of 030 

607 12 67, schansenzuid@nieuwegein.nl 

of 030 607 13 42.

Er is belangrijk nieuws over het Betere Buurten-project: het gaat ook aan de slag in 

Schansen-Zuid! Vanaf nu kunt u voor beide projecten bij ons terecht in de Buurtkamer 

of via www.ikbennieuwegein.nl/beterebuurten.

Hoeveel tijd besteden jullie hier aan?

Fay: Verschillend. Soms halve dag en soms ook een hele 

dag. En soms een week helemaal niet. Het ligt er aan of 

we vergaderen of dat we iets doen om te helpen.

Max: We doen best veel in onze vrije tijd, maar soms 

ook onder schooltijd. 

Heb jezelf nog iets leuks vertellen over de KidsClub?

Fay: Ik heb een filmpje gemaakt voor reclame van de 

KidsClub en dat is ook heel leuk. En een spreekbeurt 

gehouden over wat ik doe als ambassadeur en hoe een 

ambassadeur moet zijn. Zoals: beleefd, behulpzaam en 

geduld hebben. Ik heb ook samen met Anne een 

sollicitatie gesprek gehad met Max en dat ging heel 

goed en toen hebben we Max aangenomen. Toen 

waren we met ons drietjes.

Als we vergadering hebben moeten we eerst een 

agenda maken. En dan niet alles door elkaar  

bespreken. En als we klaar zijn dan hebben we allemaal 

in ons schrift dingen geschreven die belangrijk zijn.’

Na dit interview zijn de drie ambassadeurs ook naar de 

OBS jenaplanschool de Zuiderkroon geweest. Ze 

hadden daar een afspraak met directeur Martijn Bakker. 

Ze zaten in een heuse spreekkamer, kregen limonade 

aangeboden en hadden een goed gesprek. Ze kregen 

toestemming om posters op te hangen en de 

ambassadeurs hebben gezegd dat ze het heel leuk 

zouden vinden als er ook van de Zuiderkroon een 

ambassadeur bij hen aansluit. 

De directeur is er meteen mee aan de slag gegaan en 

op maandag 1 juli jl. is Reijn Horsman benoemd als 

vierde kinderambassadeur van de Fokkesteeg KidsClub.

Geschreven door Merel van der Hoorn

Max, Anne en Fay met Martijn Bakker, directeur van  Zuiderkoon

KIDSCLUB HEEFT EIGEN AMBASSADEURS

Fay (9), Anne (11) en Max (10) zijn drie van de 

vier ambassadeurs van de KidsClub. Zij zijn 

leerlingen van De Schouw en De Veldrakker. 

Omdat ze het een goed idee vonden als er ook 

een ambassadeur van de Zuiderkroon zou zijn, 

verwelkomden zij kort na dit interview Reijn als 

een vierde ambassadeur. Nieuwegein.hu vroeg 

aan de ambassadeurs wat een taak als 

ambassadeur van de KidsClub nou eigenlijk 

inhoudt. De kinderen vertellen graag wat ze 

doen. 

Wat houdt dit werk precies in?

Max: We maken plannen over wat we gaan 

doen en hangen posters op door de wijk en 

scholen. We bedenken leuke activiteiten en 

zorgen dat de kinderen komen, blijven komen 

en dat ze nieuwe kinderen meenemen. Anne 

en ik hebben in de klas verteld wat we aan het 

doen zijn. 

Anne: Vriendelijk zijn en reclame maken. We 

praten bijvoorbeeld met de directeur van De 

Schouw meester Floris om te vragen of we een 

ideeënbus mogen plaatsen waar de kinderen 

hun ideeën in kunnen doen voor de KidsClub. 

We hebben plannen om er meer neer te zetten 

door de wijk. 

Hoe combineren jullie dit werk met school?

Fay: We appen vaak met elkaar, of maken een 

afspraak voor vergadering. We zijn ook 

vrienden. Je moet elkaar wel aardig vinden en 

goed kunnen luisteren. Soms zijn we druk en 

soms helemaal niet. We maken ook een 

schema dus dat is handig.

Anne: Fay en ik hebben na school een gesprek 

met meester Floris de directeur van onze 

school gehad om over ideeën te praten die we 

hebben en of we op school reclame mogen 

maken en ophangen. 

Hoe vindt jullie omgeving het dat jullie 

ambassadeurs van de KidsClub zijn? 

Fay: Mijn vader en moeder zijn heel trots op mij 

en oma en opa ook. Ivy is mijn zusje en die 

vindt het cool. Mijn vriendinnen vinden het 

stoer. Mijn vader zei dat hij het leuk vindt dat ik 

me zo positief inzet. En dat ik nu al bouw aan 

een mooi cv. Hij moest wel even uitleggen wat 

dat is, een cv.

Max: Mijn ouders vinden het best belangrijk en 

mijn oudste broer Kasper (13) is best wel een 

beetje jaloers. Mijn papa vindt het toppie. En 

mijn mama is heel trots. Zij doet ook heel veel 

op school. Ze heeft Fay’s filmpje gedeeld met 

de familie en vrienden en haar collega’s. 

Wat vinden jullie het leukst en waarom? 

Fay: Ik vind het leukst om te helpen. En te 

vertellen dat ik ambassadeur van de KidsClub 

van het wijknetwerk Fokkesteeg ben en dat 

kinderen welkom zijn op de KidsClub.

Anne: Wij zijn er voor alle kinderen uit de wijk. 

Zodat ze een keer een leuke woensdagmiddag 

hebben. Het is veel meer dan alleen kinderen 

helpen. Ook voor onze toekomst is dit mooi, 

want we leren er veel van dat we in de 

toekomst gebruiken. We kunnen veel 

betekenen voor kinderen uit deze wijk.

Wat willen jullie bereiken? 

Fay: Ik wil graag dat alle kinderen samen 

kunnen spelen. Ook kinderen die bijvoorbeeld 

nooit worden gevraagd voor een feestje. Dat 

vind ik zielig. En ook kinderen met ouders die 

heel weinig geld hebben voor iets leuks. En dat 

we mooie dingen kunnen doen voor een ander.

Anne: Ik wil ermee bereiken dat kinderen die 

niet op feestjes worden uitgenodigd wel een 

leuke dag hebben. Omdat we samen zijn. Dat 

vind ik heel fijn en Max zegt volmondig “dat is 

wèl zo”. 

Daarnaast willen we met de kinderen bij 

eenzame ouderen wat gaan drinken en 

bijvoorbeeld spelletjes spelen en kletsen. 

Maatjes worden dus. We willen voor de 

ouderen liedjes zingen en toneelstukjes 

opvoeren. 

Fay: Dus eigenlijk zijn we ook wel ambas-

sadeur voor de grote mensen van het 

wijknetwerk.

De KidsClub van het wijknetwerk maakt het beste los in kinderen uit de wijk en zelfs daarbuiten. Vier van hen hebben zich opgeworpen als 

ambassadeurs van de club. Op initiatief van Fay hebben zij het op zich genomen om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij de KidsClub.  

Merel van der Hoorn interviewde drie van de vier ambassadeurs voor de wijkkrant.

Ambassadeurs Anne, Max, Fay en Reijn

Tijdens de schoolvakanties 

(dus ook in de zomervakantie)

 is de Buurtkamer gesloten.
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BETERE BUURTEN BREIDT UIT!

Kom langs in Schansen-Zuid

In juli start het project Betere Buurten 

Schansen-Zuid op vier buurtterrassen. 

Daar verzamelen we ideeën voor een 

mooiere en veiligere buurt die past bij de 

wensen van bewoners en klaar is voor de 

toekomst. Natuurlijk hebben we iets te 

eten en te drinken klaarstaan.

In het buurtbericht (via uw brievenbus) en 

op ikbennieuwegein.nl/schansenzuid 

vindt u de data. Hopelijk bent u erbij! Kunt 

u er niet bij zijn, dan kunt u uw ideeën 

ook achterlaten op de online Ideeënkaart 

op ikbennieuwegein.nl/schansenzuid. 

Welkom in de Buurtkamer

U kunt allebei de projecten (Schansen-

Noord en Schansen-Zuid) elke 

maandagochtend en woensdagmiddag 

vinden in de Buurtkamer (La CaZa, 

Hoornseschans 101). 

Openingstijden

Maandagochtend: 9:00 – 12:00 uur

Woensdagmiddag: 12:00 – 15:30 uur

Tijdens de schoolvakanties (dus ook in 

de zomervakantie) is de Buurtkamer 

gesloten.

Te zien in Schansen-Noord

In Schansen-Noord worden sommige 

verbeteringen al uitgevoerd. Heeft u de 

schildpadden op de straten gezien? Ze 

zorgen ervoor dat auto’s minder hard 

rijden. Daarnaast fleuren ze de straat op. 

Aan de zijkant van de Albert Heijn wordt 

geschilderd. Carin Sleurink maakt daar 

samen met Fokkesteegers een enorme 

muurschildering van Annabel. Elders in 

deze wijkkrant leest u daar meer over.

Het ontwerp voor Schansen-Noord 

De informatie die de gemeente online en 

in de buurtkamer van u krijgt is belangrijk 

voor het project. Het wordt gebruikt om 

het schetsontwerp uit te werken naar een 

voorlopig ontwerp. Dat is in september 

klaar. Dan organiseert het projectteam 

weer een bijeenkomst om het ontwerp 

aan u te laten zien.

Koen Baart (projectleider Schansen-Noord) 

en Annemarij Swart (projectleider 

Schansen-Zuid)

Contactinformatie

www.ikbennieuwegein.nl/beterebuurten, 

schansennoord@nieuwegein.nl of 030 

607 12 67, schansenzuid@nieuwegein.nl 

of 030 607 13 42.

Er is belangrijk nieuws over het Betere Buurten-project: het gaat ook aan de slag in 

Schansen-Zuid! Vanaf nu kunt u voor beide projecten bij ons terecht in de Buurtkamer 

of via www.ikbennieuwegein.nl/beterebuurten.

Hoeveel tijd besteden jullie hier aan?

Fay: Verschillend. Soms halve dag en soms ook een hele 

dag. En soms een week helemaal niet. Het ligt er aan of 

we vergaderen of dat we iets doen om te helpen.

Max: We doen best veel in onze vrije tijd, maar soms 

ook onder schooltijd. 

Heb jezelf nog iets leuks vertellen over de KidsClub?

Fay: Ik heb een filmpje gemaakt voor reclame van de 

KidsClub en dat is ook heel leuk. En een spreekbeurt 

gehouden over wat ik doe als ambassadeur en hoe een 

ambassadeur moet zijn. Zoals: beleefd, behulpzaam en 

geduld hebben. Ik heb ook samen met Anne een 

sollicitatie gesprek gehad met Max en dat ging heel 

goed en toen hebben we Max aangenomen. Toen 

waren we met ons drietjes.

Als we vergadering hebben moeten we eerst een 

agenda maken. En dan niet alles door elkaar  

bespreken. En als we klaar zijn dan hebben we allemaal 

in ons schrift dingen geschreven die belangrijk zijn.’

Na dit interview zijn de drie ambassadeurs ook naar de 

OBS jenaplanschool de Zuiderkroon geweest. Ze 

hadden daar een afspraak met directeur Martijn Bakker. 

Ze zaten in een heuse spreekkamer, kregen limonade 

aangeboden en hadden een goed gesprek. Ze kregen 

toestemming om posters op te hangen en de 

ambassadeurs hebben gezegd dat ze het heel leuk 

zouden vinden als er ook van de Zuiderkroon een 

ambassadeur bij hen aansluit. 

De directeur is er meteen mee aan de slag gegaan en 

op maandag 1 juli jl. is Reijn Horsman benoemd als 

vierde kinderambassadeur van de Fokkesteeg KidsClub.

Geschreven door Merel van der Hoorn

Max, Anne en Fay met Martijn Bakker, directeur van  Zuiderkoon

KIDSCLUB HEEFT EIGEN AMBASSADEURS

Fay (9), Anne (11) en Max (10) zijn drie van de 

vier ambassadeurs van de KidsClub. Zij zijn 

leerlingen van De Schouw en De Veldrakker. 

Omdat ze het een goed idee vonden als er ook 

een ambassadeur van de Zuiderkroon zou zijn, 

verwelkomden zij kort na dit interview Reijn als 

een vierde ambassadeur. Nieuwegein.hu vroeg 

aan de ambassadeurs wat een taak als 

ambassadeur van de KidsClub nou eigenlijk 

inhoudt. De kinderen vertellen graag wat ze 

doen. 

Wat houdt dit werk precies in?

Max: We maken plannen over wat we gaan 

doen en hangen posters op door de wijk en 

scholen. We bedenken leuke activiteiten en 

zorgen dat de kinderen komen, blijven komen 

en dat ze nieuwe kinderen meenemen. Anne 

en ik hebben in de klas verteld wat we aan het 

doen zijn. 

Anne: Vriendelijk zijn en reclame maken. We 

praten bijvoorbeeld met de directeur van De 

Schouw meester Floris om te vragen of we een 

ideeënbus mogen plaatsen waar de kinderen 

hun ideeën in kunnen doen voor de KidsClub. 

We hebben plannen om er meer neer te zetten 

door de wijk. 

Hoe combineren jullie dit werk met school?

Fay: We appen vaak met elkaar, of maken een 

afspraak voor vergadering. We zijn ook 

vrienden. Je moet elkaar wel aardig vinden en 

goed kunnen luisteren. Soms zijn we druk en 

soms helemaal niet. We maken ook een 

schema dus dat is handig.

Anne: Fay en ik hebben na school een gesprek 

met meester Floris de directeur van onze 

school gehad om over ideeën te praten die we 

hebben en of we op school reclame mogen 

maken en ophangen. 

Hoe vindt jullie omgeving het dat jullie 

ambassadeurs van de KidsClub zijn? 

Fay: Mijn vader en moeder zijn heel trots op mij 

en oma en opa ook. Ivy is mijn zusje en die 

vindt het cool. Mijn vriendinnen vinden het 

stoer. Mijn vader zei dat hij het leuk vindt dat ik 

me zo positief inzet. En dat ik nu al bouw aan 

een mooi cv. Hij moest wel even uitleggen wat 

dat is, een cv.

Max: Mijn ouders vinden het best belangrijk en 

mijn oudste broer Kasper (13) is best wel een 

beetje jaloers. Mijn papa vindt het toppie. En 

mijn mama is heel trots. Zij doet ook heel veel 

op school. Ze heeft Fay’s filmpje gedeeld met 

de familie en vrienden en haar collega’s. 

Wat vinden jullie het leukst en waarom? 

Fay: Ik vind het leukst om te helpen. En te 

vertellen dat ik ambassadeur van de KidsClub 

van het wijknetwerk Fokkesteeg ben en dat 

kinderen welkom zijn op de KidsClub.

Anne: Wij zijn er voor alle kinderen uit de wijk. 

Zodat ze een keer een leuke woensdagmiddag 

hebben. Het is veel meer dan alleen kinderen 

helpen. Ook voor onze toekomst is dit mooi, 

want we leren er veel van dat we in de 

toekomst gebruiken. We kunnen veel 

betekenen voor kinderen uit deze wijk.

Wat willen jullie bereiken? 

Fay: Ik wil graag dat alle kinderen samen 

kunnen spelen. Ook kinderen die bijvoorbeeld 

nooit worden gevraagd voor een feestje. Dat 

vind ik zielig. En ook kinderen met ouders die 

heel weinig geld hebben voor iets leuks. En dat 

we mooie dingen kunnen doen voor een ander.

Anne: Ik wil ermee bereiken dat kinderen die 

niet op feestjes worden uitgenodigd wel een 

leuke dag hebben. Omdat we samen zijn. Dat 

vind ik heel fijn en Max zegt volmondig “dat is 

wèl zo”. 

Daarnaast willen we met de kinderen bij 

eenzame ouderen wat gaan drinken en 

bijvoorbeeld spelletjes spelen en kletsen. 

Maatjes worden dus. We willen voor de 

ouderen liedjes zingen en toneelstukjes 

opvoeren. 

Fay: Dus eigenlijk zijn we ook wel ambas-

sadeur voor de grote mensen van het 

wijknetwerk.

De KidsClub van het wijknetwerk maakt het beste los in kinderen uit de wijk en zelfs daarbuiten. Vier van hen hebben zich opgeworpen als 

ambassadeurs van de club. Op initiatief van Fay hebben zij het op zich genomen om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij de KidsClub.  

Merel van der Hoorn interviewde drie van de vier ambassadeurs voor de wijkkrant.

Ambassadeurs Anne, Max, Fay en Reijn

Tijdens de schoolvakanties 

(dus ook in de zomervakantie)

 is de Buurtkamer gesloten.
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Minutieus schildert Petra de afbeelding die ze 

voor ogen heeft op de muur. In een ander vlak 

is door een kunstenaar al een opzet gemaakt 

voor een schilderij. Maar er zijn ook nog vakken 

leeg. Bent u creatief, houdt u van schilderen, 

meldt u dan bij Carin en misschien kunt u ook 

uw werk permanent tentoonstellen in het 

kunstwerk.

Jarenlang plezier

De plek van het kunstwerk roept de vraag op 

of het voor graffiti-kunstenaars of -vandalen 

niet té aantrekkelijk zal zijn om er hun eigen 

creatie overheen te spuiten. Carin maakt zich 

daarover geen zorgen. “Als het werk klaar is, 

wordt het gecoat met een speciaal middel, 

waardoor eventuele ongewenste verf er heel 

gemakkelijk weer afgewassen kan worden. De 

verf die wij gebruiken, is bovendien van 

uitstekende kwaliteit, dus de Fokkesteegers 

kunnen vele jaren plezier beleven aan een 

kunstwerk  dat niet vervaagt en niet wordt 

ontsierd door graffiti.”

Lezende opa ook terug?

Als Annabel straks klaar is, is Carin dat nog niet. 

Ze heeft namelijk ook toestemming voor een 

tweede kunstwerk. Op de muur schuin 

tegenover de schildering van Annabel, gaat ze,  

samen met de Fokkesteegers, namelijk ook 

nog een afbeelding van de lezende opa 

schilderen. Ze is de beide VVE’s en de

‘misschien kunt u ook uw 
werk permanent 
tentoonstellen in het 
kunstwerk’

gemeente Nieuwegein dankbaar dat ze dit 

project mogelijk maken!

Mee doen? 

Zo lang er nog gewerkt wordt aan de 

kunstwerken kunt ook u meedoen. Hoe leuk is 

het als u straks ook een stukje erfenis in de wijk 

kunt achterlaten? Als u over een paar jaar langs 

de schilderijen kunt lopen en aan kunt wijzen 

‘Kijk, dat stukje heb ik geschilderd’? U kunt 

gewoon langs gaan als er geschilderd wordt, 

maar u kunt ook een e-mailbericht sturen naar 

Carin (c.sleurink@designaround.nl). Zij houdt u 

dan op de hoogte van de momenten waarop 

zij aanwezig is om te schilderen.

Ervaring is niet nodig! 
Iedereen kan helpen!

Komt u ook?

ER GROEIT EEN KUNSTWERK IN FOKKESTEEG (VERVOLG VAN PAGINA 1)

Carin Sleurink bij de opzet van het kunstwerk

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

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

Advies, installatie
en onderhoud

ambassadeur
ambulance
Annabel
behulpzaam
bikers
boomtak
buurt
cijfer
cursus

film
gezond
hulp
kamer
kidsclub
kunstwerk
muur
plezier
samen

schans
sier
tijd
vieren
wijkagent
zelf
zomer
zorg

FOKKESTEEG-WOORDZOEKER NUMMER 32

De puzzel heeft ook 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. 31
De oplossing van de puzzel uit de vorige wijkkrant was: LENTE. Uit de vele goede 

oplossingen is na loting Willy van Egmond (Graaf Gerlachsingel) de winnaar van de 

VVV- bon geworden. Gefeliciteerd! 

F N E M A S R E K I B IJ
Z K A M E R E I S N E R
E E V I E R E N G D H U
L E B A N N A M R N U E
F S P L U H M U O O L D
B U V A C K B U Z Z P A
O S A S B U U R T E Z S
O R E I Z E L P N G A S
M U T N E G A K IJ W A A
T C IJ F E R N F I L M B
A T D B U L C S D I K M
K U N S T W E R K I E A

Oplossing: vul de overgebleven letters hieronder in.

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

“medisch fitnessen onder    
           professionele begeleiding”
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ONZE WIJKAGENTEN 
Sander Jansen en Joey van Lith

Wie zijn wij?

Wij zijn Sander Jansen en Joey van Lith. We 

zijn beide al geruime tijd werkzaam bij de 

politie in diverse functies en hebben dus de 

nodige ervaring. Wij zijn de wijkagenten van 

de wijken Fokkesteeg en Vreeswijk. Wij gaan 

veel op de mountainbike de wijk in en we 

hopen dat we op die manier goed 

aanspreekbaar zijn. 

Samenwerken

In de wijk is van alles te beleven. De wijkagent 

is voor de politie het manusje van alles: 

zorgen voor orde en veiligheid, hulpverlener, 

bemiddelaar, boevenvanger en regisseur. 

Gelukkig staat de wijkagent niet alleen. De 

agenten van het wijkteam helpen erbij en er is 

samenwerking met allerlei partners.

Daarbij is Stadstoezicht Nieuwegein meer 

wijkgericht gaan werken. De bikers van 

Stadstoezicht zullen meer in de wijk gezien 

gaan worden. In de samenwerking hopen we 

meer zichtbaar te surveilleren in de wijken. 

Bijkomend voordeel is dat we elkaar sneller 

weten te vinden voor het aanpakken of 

oplossen van dingen in de wijk.  

Insluipingen

De zomervakantie en het mooie weer komen 

er weer aan. Heerlijk de ramen en deuren 

open, maar maak het inbrekers/insluipers niet 

te makkelijk. Ook al gaat u even naar boven of 

kort een boodschapje doen, zorg dat uw 

woning goed is afgesloten.

Gaat u op vakantie, vraag buren of bekenden 

of zij op uw woning willen passen, zorg dat 

uw woning een bewoonde indruk heeft, dat er 

geen stapel post op de deurmat ligt. 

Mocht u verdachte personen in de wijk zien 

lopen, waarvan u het vermoeden heeft dat zij 

mogelijk willen inbreken, bel dan vooral 112, 

en probeer een duidelijk signalement en 

looprichting door te geven.

De wijkagenten kunt u bereiken via 0900-8844 

of via politie.nl/meldingen. 

Stadstoezicht is te bereiken via 14030.

Sander Jansen en Joey van Lith

Wijkagenten Fokkesteeg/Vreeswijk

Wijkkrant De Fokkesteeg is een uitgave van Stichting Wijknetwerk 
Fokkesteeg 

Redactie
Esther Groenenberg en Marieke Hoogwout

Postadres redactie
Alblasserschans 10,
3432 CA Nieuwegein  
of via de groene brievenbus in Wijkhuis De Steeg en Albert Heijn

E: wijkkrantfokkesteeg@gmail.com
W: www.nieuwegeinsewijken.nl en dan op Fokkesteeg klikken.
F: www.facebook.com/wijknetwerkfokkesteeg

Vormgeving
Esther Groenenberg

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 oktober 2019: 1 oktober 2019 

Het wijknetwerk is elke dinsdag van 13:30 tot 15:30 uur in de 
Buurtkamer aanwezig.

C O L O F O N

Voor ‘Fokkesteeg Veilig’ zijn de wijkagenten van grote kracht en waarde. Op de mountainbike of lopend zijn ze actief en zichtbaar in de wijk. 

Hier vertellen ze iets meer over zichzelf en hun werk.

Op het gebied van gezondheid was Fokkesteeg 

de eerste wijk in Nederland die helemaal is 

afgedekt met AED’s. Niemand in de wijk is 

verder dan 350 meter van een AED verwijderd. 

Dat betekent dat er bij een noodsituatie, altijd 

heel dichtbij een AED beschikbaar is voor 

getrainde burgerhulpverleners. Zij kunnen 

hartmassage met AED-ondersteuning verlenen 

in de kostbare minuten tot de ambulance er 

kan zijn. U ziet ze inmiddels op knooppunten in 

de wijk wel hangen!

‘Samen voor de wijk, 
door de wijk!’

Voorzitter Wim Verhaak van het wijknetwerk, 

zet zich na de geslaagde actie voor AED’s nu in 

voor de EHBO in Fokkesteeg. “Als wijknetwerk 

willen wij, met onze activiteiten, niet 

afhankelijk zijn van de ruimte waar wij met 

onze activiteit verblijven. Reden voor mij om 

op 29 juni de uitgebreide EHBO-cursus af te 

ronden. In de activiteitencommissie van het 

wijknetwerk zit een bestuurslid met 

uitgebreide medische achtergrond en een van 

de andere commissieleden gaat een EHBO-

cursus volgen. Deze cursus wordt voor een 

groot deel vergoed door de aanvullende 

ziektekostenverzekering.

“Met de gratis opleidingen op het gebied van 

reanimatie en AED willen wij de veiligheid en 

gezondheid in de hele wijk op een hoger 

niveau brengen, met dank aan het project 

Betere Buurten.”

Wim Verhaak is op zoek naar meer inwoners 

van Fokkesteeg die willen helpen bij nood. 

“Voor een gratis opleiding reanimatie en AED 

kunnen belangstellenden zich aanmelden bij 

het wijknetwerk. Eén vereiste is er, namelijk dat 

men daarna in het oproepsysteem van 

HartslagNu gaat meedraaien.”

Toen Cees Plomp hoorde van deze plannen en 

aanpak voor een nog veiliger wijk, bood hij 

spontaan om de uitgebreide EHBO-tas, namens 

Plomp Makelaars en Taxateurs, te doneren. 

Namens het wijknetwerk en namens 

Fokkesteeg willen wij hiervoor onze dank 

uitspreken. Samen voor de wijk, door de wijk!

Wilt u meer weten over de cursussen via het 

wijknetwerk? Mail dan naar 

wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com. 

NA AED’S, NU OOK AANDACHT VOOR EHBO!

Onder het motto ‘Fokkesteeg Veilig’ zetten inwoners zich samen in voor een wijk die in alle opzichten veilig en fijn is om te leven. Zo zijn 

bijvoorbeeld de brandgangen in de wijk nagelopen door Henk Mullekes en Wim Verhaak. Brandgangen zijn steegjes en paden tussen de 

huizen, waar de brandweer in geval van nood langs moet kunnen en waarlangs bewoners moeten kunnen wegvluchten bij brand. De 

bevindingen zijn gedeeld met de brandweer.

VIER DE ZOMER

De zomer is volledig aanwezig. De temperaturen lopen hoog op, en zo 

nu en dan een bui, waardoor we kunnen zwemmen in de straten!

Een heerlijke tijd om elkaar te ontmoeten. Maar waar doe je dat deze 

zomer?

Kijk eens op www.movactor.nl/vierdezomer

Hier staan vele activiteiten/initiatieven die in juli en augustus plaats 

gaan vinden in Nieuwegein.

In één overzicht is er te zien wat verschillende bewoners, initiatieven, 

verenigingen en organisaties aanbieden.

Meer informatie? 

Bezoek jouw buurtplein en vraag naar de buurtverbinder.

 

Samen vieren we de zomer!
 

Een zomerse groet,Team Buurtverbinders Nieuwegein
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Veel wijkbewoners hebben de hekken voor de 

muur waarschijnlijk al zien staan. Op maandag, 

woensdag en in het weekend wordt, als het 

weer het toelaat, hierachter gewerkt aan de 

opbouw van de afbeelding van Annabel 

hangend over een boomtak. Kent u Annabel 

nog? Het is het meisje dat op het plein aan de 

Hoornseschans jarenlang over een van de twee 

kingsize banken hing. Deze banken staan 

tegenwoordig aan het Fokkesteeglaantje, of 

het rode fietspad zoals het in Fokkesteeg vaak 

wordt genoemd. Door het kunstwerk dat nu op 

de muur verschijnt, keert Annabel straks toch 

weer terug in het centrum van onze wijk. 

Samen schilderen

Iedereen kan helpen bij het maken van het 

kunstwerk. Carin heeft op de muur een patroon 

aangebracht van driehoekjes die met verf 

ingekleurd kunnen worden. De driehoekjes 

worden netjes afgeplakt met schilderstape en 

hebben een kleurnummer zodat er nauwelijks 

iets fout kan gaan. 

‘Door het kunstwerk dat nu 
op de muur verschijnt, keert 

Annabel straks toch weer 
terug in het centrum van 

onze wijk. ‘

“Wat mij betreft zouden er nog wel wat meer 

mensen kunnen komen helpen,” zegt Carin, “Er 

is een vast groepje dat regelmatig komt 

schilderen en daar ben ik heel blij mee, maar 

hoe meer mensen helpen, hoe meer het een 

kunstwerk van iedereen wordt.” 

Een van de schilders die regelmatig wat 

driehoekjes van verf komt voorzien verwoordt 

het zo: “Ik zie het als mijn erfenis aan de wijk. 

Als ik er ooit niet meer ben, staat wat ik 

geschilderd heb nog steeds op deze muur. Dat 

vind ik een mooie gedachte.” 

Meer dan alleen Annabel

In het kunstwerk is op een aantal plaatsen 

ruimte gemaakt voor schilderijen van creatieve 

Fokkesteegers of andere kunstenaars. 

Wijkbewoonster Petra Siteur vult een van deze 

ruimtes in met een prachtig werk van haar zelf. 

Op de zijgevel van de Albert Heijn groeit sinds enige tijd een prachtig kunstwerk. Daar wordt 

letterlijk stukje bij beetje een speciaal ontwerp van kunstenares Carin Sleurink op de muur 

aangebracht. Een kunstwerk voor en door Fokkesteegers, dat de wijk nog een beetje mooier 

gaat maken.

Danny van Stam en Lianca Benschop, 

consulenten bij het Steunpunt, vertellen hoe 

ze kunnen helpen. ‘Iedereen is welkom die zorg 

geeft aan een naaste, als die zorg meer dan 

‘gebruikelijk’ is,’ zegt Lianca. ‘Elke moeder zorgt 

voor haar kind, dat is natuurlijk. Maar als je je 

kind van 16 elke dag helpt met aankleden, dan 

is dat meer zorg dan een andere moeder heeft. 

Het is wat je extra dóet, maar ook hoeveel 

zorgen je je maakt. En de verantwoordelijkheid 

die je voor die zorg voelt. Een keer koken voor 

een buurvrouw, dat doet iedereen wel eens. 

Maar als jij dat elke dag doet en je voelt je 

bezwaard als jij op vakantie gaat, dan is dat 

ook mantelzorg.’

‘Er zijn regelmatig 
bijeenkomsten voor 

mantelzorgers’

Danny: ‘Wij willen heel graag dat het goed gaat 

met de mantelzorgers. Het is belangrijk dat ze 

zo lang en zo goed mogelijk kunnen zorgen als 

zij willen - maar wel in balans. Want pleeg jij 

roofbouw op jezelf, dan kan je ook je dierbare 

niet meer goed helpen … en wat dan? Wij 

vinden dat mantelzorgers zelf alle steun 

verdienen.’

‘Onze hulp is gratis en je hebt géén indicatie 

nodig. De gemeente subsidieert ons helemaal. 

Wij vinden ook geen enkele vraag raar. Bel of 

mail alsjeblieft als je denkt dat we misschien 

kunnen helpen!’

De mensen van het Steunpunt zijn een 

vraagbaak voor de mantelzorger, zegt Danny. 

‘Wij weten het óf we zoeken het uit. Geen 

kluitjes in het riet.’ Dat is heel belangrijk, zegt 

ook Lianca. ‘Mantelzorgers voelen vaak een 

enorm gebrek aan tijd. Dan is het heel fijn als 

iemand jou wegwijs kan maken in de 

regelingen die er zijn. Of die je kan bijstaan in 

de keukentafelgesprekken met Geynwijs.

‘Wij weten precies wát er in Nieuwegein 

mogelijk is, wat de vergoedingen zijn, en we 

geven mantelzorgers heel heldere keuzes. Dit 

zou bij jou kunnen passen, dit is er mogelijk. Je 

kiest altijd zelf.’

‘Mantelzorgers voelen vaak 
een enorm gebrek aan tijd’

De steun kan ook puur praktisch zijn. ‘Als je 

door de omstandigheden veel zorgt, en je ziet 

dan uit het raam steeds dat het gras in de tuin 

een meter hoog is, word je daar moedeloos 

van. Dat kun je er gewoon niet bij hebben. 

Maar misschien zijn er vrijwilligers die dat voor 

je willen doen,’ zegt Danny.

Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor 

mantelzorgers, om gewoon even wat te praten, 

of om informatie te delen. Voor jonge 

mantelzorgers (10-15 jaar) is er één keer per 

jaar een speciaal uitje. Een dag vol aandacht 

voor de jongeren die op andere dagen helpen 

zorgen voor een broertje, zusje of een ouder.

Denkt u dat het Steunpunt u zou kunnen 

helpen? Aarzel niet. 

Mail naar info@mantelzorgnieuwegein.nl of 

kijk op www.mantelzorgnieuwegein.nl. 

Bellen mag ook via 06-86556874.

‘WIJ ZORGEN VOOR DE MANTELZORGER’

Mantelzorgers zorgen heel goed voor anderen, maar ze vergeten zichzelf wel eens. Ze vinden al die zorg vaak ‘gewoon’, omdat ze het uit zo veel 

liefde doen. Speciaal voor hen is er het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein: bijvoorbeeld als u een vraag heeft over praktische hulp, een 

luisterend oor, of advies in het woud aan regelingen.

v.l.n.r. Lianca Benschop, Danny van Stam en Ineke Verhagen van het Steunpunt

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg: informatie en mantelzorgers onder elkaar


