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100e  Tussen Boom en Stroom! 

Als vrij “jonge” Stegenaar, ik ben pas in juni 2004 in De Steeg komen wonen, wist ik niet 
zo heel veel van wat er allemaal in het verleden is gepasseerd in De Steeg. 
Om hier een beeld van te krijgen, dacht ik maar eens een paar van die kleine groene boek-
jes door te lezen. Nou, dat heb ik geweten! De lectuur beviel me zo goed, dat ik er niet 
mee kon ophouden. Wat een bron van informatie over ons dorp bleken de 99 exemplaren 

van “Tussen Boom en Stroom”. En wat wist ik nog weinig!  Een beeld van een 
klein maar levendig, steeds veranderend dorp  dook op uit die oude “Boom en 
Stromen”, met een kern van actieve en betrokken bewoners, die zich inzette 
voor de leefbaarheid van hun woonomgeving. Folkloristisch Festival, bouw van 
de zogenaamde “kleine woningen”aan de van Aldenburglaan, vertrek van de 
heer Geertsema uit Middachten, zoeken naar goede zaalaccommodatie. De Ha-
vikerwaard, waar een groot deel van de bewoners verdween na sloop van hun 
huis. Huisvesting van Turken in de pensions, sloop  van hotels, komst van boot-
vluchtelingen, woonwagens, komst van de snelweg, dorpenroute, noem maar 
op. 

En dan het verenigingsleven: tot mijn grote verbazing is er zelfs een brouwersvereniging 
geweest, die een dranklokaal in Kastanjeoord wilde beginnen. Helaas is het er niet van 
gekomen. Niet dat ik zo van bier houd, maar ik kreeg wel een warm gevoel bij dit bruisen-
de initiatief. Trouwens veel initiatieven, bestaand, nieuw opgezet en helaas reeds verdwe-
nen, spraken mij aan. Het Gätske, bijna ieder nummer van het blad werd verteld hoe de 
jongeren in De Steeg zich daar vermaakten. In ons dorp kon je vissen, schaken, sjoelen, 
gymmen, spelen, knutselen, zingen, koperblazen, voetballen, tuinieren en ik zal nog wel 
wat vergeten zijn. De Oranjevereniging organiseerde eind 80-er jaren fantastische feesten 
op Koninginnedag en iedereen kwam! Zangclub Cantique, dameskoortje de Stegemezen, 
wat had ik  graag meegezongen. 

Verdwenen langzamerhand de meeste winkels, slager, postkantoor, drogist, Spar, er kwam 
wel weer een marktje met wel drie(!) kramen, hoewel de Gemeente dat eerst teveel vond 
en de groentekraam wilde weren. Gelukkig hielp het bezwaar van de BG en kwam de 
groenteman er toch. Jammer dat hij inmiddels weer zijn biezen heeft gepakt, net als de 
visvrouw en de kaasboer. 
Enkele zaken bleven in het blaadje steeds terugkomen die nu nog steeds actueel zijn, 
voornamelijk omdat ze nog niet zijn gerealiseerd: In de 70er jaren werd er al aan een fiets-
pad door de Havikerwaard naar Doesburg gedacht, maakte men zich zorgen over de vei-
ligheid van de fietsende schooljeugd, verdwenen zoals eerder gezegd bijna alle winkels, 
wilde men een wandelpad en een terras langs de IJssel, was men beducht voor vergrijzing 
van het dorp, en miste men een gezellige ontmoetingsplek voor de bewoners. 
Maar ook: Athlone ging weer open, de garage werd voortaan door een  rasechte Stegenaar 
uitgebaat, Middachten werd opengesteld voor publiek, de 1e bewoners betrokken hun 
nieuwe woningen aan de van Aldenburglaan, de oude Taxus werd een beschermde boom, 
en een aantal panden werd op de monumentenlijst gezet om ze te behoeden voor sloop. 

En al hebben we nu geen Folkloristisch Festival meer, we hebben mooi wel Outdoor Gel-
derland ervoor teruggekregen. En sinds kort Markt op Steeg en de kerstbijeenkomst onder 
de kerstboom op het Amaliaplein, dat binnenkort helemaal vernieuwd wordt naar de wen-
sen van de dorpsgenoten. 

Els Brandsen 

In deze Tussen Boom en Stroom
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Honderd keer tussen boom en stroom
Als ik vanuit Velp door Rheden naar het gemeentehuis in DeSteeg rijd of met regelmaat nog verder richting Dieren, geniet ikelke keer weer. De titel van dit bulletin verwoordt waarom dat zois. Aan mijn linkerkant zie ik dan de Veluwe, een beeldschoonnatuurgebied met de ‘mooiste top’ van Nederland. Aan de rechter-kant zie ik de IJssel die door het landschap stroomt.

Wellicht denk u dat het saai is vaak die zelfde weg te rijden.Maar dat is hier zeker niet het geval. Al rijd ik honderd keer‘tussen boom en stroom’ door, het blijft prachtig. Het landschapziet er namelijk iedere dag weer anders uit. De seizoenswisselin-gen zijn geweldig. Je ziet de bomen met de dag verkleuren en derivier zoekt steeds weer zijn weg door het veranderende landschap.Tussen ‘Boom en Stroom’ is een goed initiatief voor en door inwo-ners van De Steeg. Het is een informatief, leerzaam en vermake-lijk blad. Een bulletin als dit verhoogt de betrokkenheid van inwo-ners, en dat juich ik alleen maar toe. Want het is belangrijk dat uzich betrokken voelt bij de plek waar u woont.
Voor u ligt de honderdste editie van Tussen Boom en Stroom. Eenmooie mijlpaal voor de makers en de lezers van dit blad, die ik al-len van harte wil feliciteren met dit feestelijke feit. Ik wens zowelde schrijvers als lezers nog veel mooie edities van Tussen Boom enStroom toe.

De burgemeester van Rheden,Mw. P.M. van Wingerden-Boers.
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De toenmalige voorzitter van de BG schreef in het eerste nummer van 
Tussen Boom en Stroom in 1977 een voorwoord.  
Dat wilden wij u niet onthouden. Als je niet wist dat het 34 jaar gele-
den is geschreven, zou je denken dat het actueel was. 
Wij zoeken overigens nog steeds redactieleden! 
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We hebben een selectie gemaakt uit een aantal Tussen Boom en 
Stroom uitgaven. We hopen dat u er ook van geniet. 
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Uit Tussen Boom 
en Stroom 27. 

Niet alleen in het 
dorp zelf gebeurde 
het een en ander, 
ook in de Haviker-
waard waren er 
ontwikkelingen als 
gevolg van het 
post industriële 
tijdperk. Ook hier 
was de toenmalige 
BG actief en Tus-
sen Boom en 
Stroom erbij. 5
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Uit Tussen Boom en Stroom  9 

De bewoners van Philadelphia ma-
ken ook al heel lang onderdeel uit 
van de Steegse bevolking. Waren 
zij eerst gehuisvest in Rhederpark, 
in het begin van de 80er jaren ver-
huisden zij naar de nieuwbouw er-
naast. 
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Uit Tussen Boom en Stroom 10 

De BG was ook op het terrein van de 
huisvesting actief. De toentertijd 
’bejaarden’ woningen aan de daar-
vóór aangelegde Van Aldenburglaan 
die bijna tegen het klooster en de be-
graafplaats werden aangebouwd, zijn 
mede op initiatief van de BG gebouwd. 
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Uit Tussen Boom en Stroom 15 

Tussen 1978 en 1995 was het Folkloris-
tisch Festival hét evenement in De Steeg. 
Er zijn in De Steeg 5 Folkloristiche Fes-
tivals gehouden. De Steeg ging daarvoor 
‘uit zijn dak’. Een optocht door het dorp 
met alle deelnemende landen en ‘s-
avonds een fakkeloptocht. Iedereen deed 
mee en had festivaldeelnemers gehuis-
vest. De foto’s zijn overigens van het 
laatste festival van 1995 en door de heer  
Van Eijs beschikbaar gesteld. 
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In de Tussen Boom en Stroom nummers 14 en 19 
ging het over het bestemmingsplan Steegse Haven. 
Ook nu nog houdt een aantal daar genoemde zaken 
de BG bezig. Speelweide? Fietspad door de Havi-
kerwaard naar Doesburg? We praten over 1980! 

Op het terrein Haan-Hekkelman-Flora zou later de 
Moeckenkamp verrijzen. 


