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Van de redactie 
Na zo’n jubileumnummer moet je maar zien dat het volgende nummer er net 
zo goed en net zo spectaculair uitziet; de lat is hoog gelegd! Maar…...we heb-
ben ons best gedaan.  
Met name doen we verslag van de voortgang van een aantal projecten. Die 
verlopen niet altijd even prettig. Soms zit het behoorlijk tegen. Met name de 
ontwikkelingen rond het strandje zijn uiteindelijk uitermate teleurstellend. 
 
Toch hopen we met dit nummer u weer inzicht te geven wat er allemaal zoal 
‘reilt en zeilt’ in het dorp en waar een aantal mensen (wat ons betreft nog te 
weinig!) zich druk over maakt en probeert het een en ander te realiseren. 
 
Ook veel goede berichten en aankondigingen van activiteiten: de reconstruc-
tie van de Prinses Amaliahoek verloopt voorspoedig, de Ommetjes zijn inge-
richt: de borden, de hekjes, de poortjes en bruggetjes zijn geplaatst. Er komt 
nu ook een digitale versie aan. 
 
De acties van RONA gaan onverminderd voort. Aandacht voor een zogeheten 
’nulinventarisatie’ waarbij bewoners direct langs het spoor gevraagd worden 
om in kaart te brengen hoe de huidige situatie is  zodat er straks mogelijk 
claims gelegd kunnen worden. 
 
Er is een actie rond het behoud van de kerk opgestart en een werkgroepje 
neemt daar met Gerard Leemreize het initiatief en de BG ondersteunt met 
raad en daad. 
 
De activiteiten van Middachten hebben in Tussen Boom en Stroom langza-
merhand een vaste plaats verworven en u krijgt in dit nummer weer een in-
kijkje waar Middachten mee bezig is maar waar ook weer vrijwilligers voor 
worden gevraagd. 
Dat geldt overigens voor alle activiteiten. Leest u over zaken en initiatieven 
die u interessant of leuk vindt, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ook 
uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
 
Nu het project Strandje niet doorgaat is er geen tijd om op de lauweren te 
gaan rusten. Een nieuw project wordt aangekondigd. In het Landschapsver-
sterkingsplan zijn negen projecten beschreven die uitgevoerd kunnen worden 
en deze hebben een bepaalde prioriteit gekregen. Het geld beoogd voor het 
strandje wordt nu gebruikt om de zichtlijnen op de afgesloten IJsselarm te 
herstellen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 

In deze Tussen Boom en Stroom 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

 

Door Age Fennema Rentmeester 
Middachten 

De vorige keer begon ik mijn verhaal met het bericht dat de 
ooievaars terug waren op hun nest, nu de jongen al lang 
weer zijn uitgevlogen is het de hoogste tijd om te vertellen 
wat ons nu bezig houdt.  

Ontzanding belangrijke motor voor realisatie van Havi-
kerpoort 

Sinds 2004 werkt Middachten met overheden en private 
partners samen om de Havikerpoort te realiseren. De Havi-
kerpoort is een van de acht ecologische poorten van de Ve-
luwe en verbindt de Natura 2000 gebieden Veluwe en Rijn-
takken met elkaar. De poort ligt voor een belangrijk deel 
op Middachten en beslaat het overgangsgebied van hoge, 
droge, voedselarme Veluwe tot laaggelegen, natte (kwel), 
voedselrijke uiterwaarden van de IJssel.  

Een belangrijk onderdeel van dit project is de realisatie van 
een nevengeul langs de IJssel. Door zandwinning in combi-

natie met herinrichting wordt de ruimtelijke kwaliteit in het 
gebied verbeterd en natuur ontwikkeld. Inmiddels is er een 
overeenkomst tussen Middachten, ZEM Havikerwaard bv 
en de betrokken boeren gesloten. Deze overeenkomst 
maakt de realisatie van de eerste en belangrijkste fase van 
de nevengeul mogelijk.  

De huidige plas wordt verkleind en krijgt de vorm van een 
nevengeul. In en nabij het water ontstaat moerasvegetatie. 
Ook worden enkele zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen 
aangelegd. Hierdoor kunnen dieren een veilig heenkomen 
zoeken bij hoog water. Vooral vogelliefhebbers zullen in 
de toekomst aan hun trekken komen. Dit is mogelijk door 
de recreatieve routes en de observatiehut die zal worden 
aangelegd. 

De inrichting en het beheer van deze natuur is niet afhan-
kelijk van subsidie, maar wordt gefinancierd met de 
opbrengsten van het zand. Hierdoor is het in deze tijd toch 
mogelijk om natuur te realiseren en beheren. Daarnaast 
werken wij achter de schermen nog hard aan de realisatie 
van de andere onderdelen van de Havikerpoort, zoals de 
ecopassage onder de A348 en de vernatting van het Mid-
dachterbroek.     >>>>>>>>> 
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Landbouw en nevengeul 

Voor het landgoed vormen de landbouwbedrijven een be-
langrijke economische drager. Dit zal in de toekomst ook zo 
blijven. Middachten is in 2006 tot overeenstemming geko-
men met een pachter over beëindiging van zijn bedrijf. Eer-
der was al een ander akkerbouwbedrijf gestopt. Hierdoor is 
ruimte ontstaan, dat door Middachten is benut om de blij-
vende landbouwbedrijven te compenseren. Daarnaast zal 
een deel van de zandwinlocatie nadien weer worden opgele-
verd als landbouwgrond, doordat de niet bruikbare specie 
wordt hergebruikt en de bovenlaag wordt teruggezet. 

Bestemming opbrengsten: Fonds instandhouding Mid-
dachten 

Het uitgangspunt voor Middachten is, dat elke geldstroom 
die ontstaat op het landgoed ten gunste komt van de in-
standhouding van Middachten. Deze instandhoudingsopga-
ve is fors. Naast kasteel en bijgebouwen omvat Middachten 
een omvangrijke tuin, oranjerie, lanen, hagen en ca. 40 ste-
nen monumenten. 

In 2001 is door Middachten samen met de overheid deze 
instandhoudingsopgave in beeld gebracht. Toen is berekend 
dat om Middachten in optimale staat te brengen, ongeveer 
10 Mio restauratiebudget, verspreid over 10 jaren nodig is 
(een gedeelte hiervan is in de afgelopen jaren uitgevoerd). 

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Middachten, pro-
vincie, rijk en gemeente een aantal afspraken gemaakt. 
Middachten heeft daarbij de verplichting op zich genomen 
om een aantal economische dragers te ontwikkelen. 

Ontwikkeling Oversteeg 

In de afgelopen maanden hebben wij verschillende gesprek-
ken gevoerd met de bewoners van de Godard van Reede-
laan. Wij hebben een groot deel van de bezwaren kunnen 
wegnemen door de plannen aan te passen. Wij denken nu 
een goed plan te hebben, en de gemeente denkt daar geluk-
kig ook zo over.  

De eerste gesprekken met gegadigden zijn gevoerd. De ko-
mende tijd zullen we het bestemmingsplan gaan voorberei-
den. We hebben de direct betrokkenen beloofd dat we hen 
over het uiteindelijke plan zullen informeren, voor dat het 
in procedure komt. Wanneer dat precies zal zijn, hangt af 
van het aantal mensen dat daadwerkelijk geïnteresseerd is 
in een nieuwe woning op Middachten. 

Kerst 

Wij maken ons inmiddels weer op voor de aankomende 
kerstopenstelling . De lichtjeswandeling was vorig jaar een 
groot succes en het plan is om hier een traditie van te ma-
ken en deze uit te breiden.  
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Op verschillende plaatsen op het terrein zal verlichting 
worden toegepast: bomen worden uitgelicht en ook tuin-
beelden krijgen verlichting. Lichtobjecten trekken op ver-
schillende plaatsen de aandacht. Weerspiegeld in het water 
van de gracht geeft dit een bijzonder effect. En als de sche-
mering valt, worden honderden vetlampjes ontstoken. Het 
kasteel en de voorplaats liggen er dan echt sprookjesachtig 
bij! Op woensdagavond 14 december, aanvang 18.30 uur 
zal weer een speciale lichtjeswandeling met de buurt wor-
den gehouden, reserveer deze datum alvast! 

Vijver bij zandgat 

Enkele jaren geleden is in het kader van de afkoppeling van 
hemelwater in het zandgat bij de Beekhuizense weg een 
wateropvang gecreëerd. Dit is inmiddels een prachtig ge-
biedje geworden dat door veel bewoners wordt bezocht. 
Wij hoopten dat hier salamanders en wellicht zelfs de zeld-
zame knoflookpad hun eieren zouden afzetten. Dat doen ze 
ook wel, maar het blijkt dat mensen het leuk vinden om 
hier jonge vis uit te zetten. Zelfs goudwindes hebben we in 
de vijver gevonden! Deze vissen eten alle eieren en larven 
van de amfibieën op, en dat is erg jammer want zo wordt er 
geen een groot. In overleg met de gemeente is besloten om 
binnenkort de vijver leeg te pompen en de vissen te verwij-
deren. Wij hopen dat dit water dan alsnog een broedplaats 
wordt voor zeldzame kikkers en salamanders. Dat kan na-
tuurlijk niet zonder uw medewerking. Wij verzoeken daar-

om dringend om niet opnieuw (kleine) vis uit te zetten in 
dit water! Bij voorbaat veel dank.  

En verder 

Een aantal panden aan de Oversteeg heeft een flinke schil-
derbeurt gekregen. Dit najaar zijn twee van de monumenta-
le hoeven aan de beurt. Ook zal de laatste fase van het 
groot onderhoud aan het kasteel worden afgerond. Het dak-
werk zal hierbij een flinke onderhoudsbeurt krijgen. Wij 
hebben nieuwe bewoners voor de rentmeesterwoning ge-
vonden. We zijn hier erg blij mee en hopen dat ze snel hun 
plekje in de gemeenschap van De Steeg zullen innemen. 
Voor de appelschuur is een woonbestemming verkregen, 
we gaan hiervoor nu op zoek naar een gegadigde. 

Het komt steeds meer voor dat na zonsondergang op het 
terrein van het kasteel nog wandelaars een ommetje maken. 
Naast deze avondwandelaars komt het echter ook steeds 
meer voor dat er vernielingen worden aangericht en vuilnis 
wordt achtergelaten. Ook hebben verschillende hondenbe-
zitters  er kennelijk moeite mee rond het kasteel de honden 
aan de lijn te houden. We worden daardoor gedwongen wat 
strenger te gaan handhaven. 

Wij hopen u weer te hebben bijgepraat. Mochten er nog 
vragen zijn, dan kunt u ons altijd mailen. 
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Het Steegse Strandje zou mogelijk gemaakt worden met geld van de Natio-
nale Postcode Loterij, de Provincie Gelderland en de gemeente Rheden en 
met medewerking van Middachten en de bewoners van De Hoppenkamp.  
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Het zag er zo goed uit; de nieuwe bewoners van de Hoppen-
kamp, de familie Uylen en Middachten wilden medewerking 
verlenen aan de inrichting van een echt dorpsstrandje. Een 
oude wens van het dorp leek in vervulling te kunnen gaan. 
Rijkswaterstaat weigert echter medewerking te verlenen 
aan de realisering van een strandje met zwemgelegenheid in 
de dode arm van de IJssel tegenover het gemeentehuis. 
 
In het net opgestelde Landschapsversterkingsplan was het verbeteren 
van het strandje één van de negen projecten. Het was een afzonderlijk 
onderdeel van de herinrichting van de zuidelijke entree van ons dorp. 
Er was een inventarisatie opgesteld wat er allemaal voor nodig was 
om het gedoogde strandje op te knappen en er een wat meer formele 
status aan te geven. Het zou wel heel wat moeite gaan kosten om daar 
iets van te  maken. De plek was ongunstig. De bezwaren van omwo-
nenden waren nogal groot. Er moest aan een groot aantal voorwaar-
den worden voldaan en eigenlijk was de conclusie in het  Land-
schapsversterkingsplan dat we er beter aan deden om een andere plek 
voor het strandje te zoeken.  
 
Voordat de inkt van het plan droog was kwam er onverwacht een aan-
bod van de nieuwe bewoners van de Hoppenkamp om het strandje te 
verplaatsen naar de plek waar ooit het oorspronkelijke IJsselbad had 
gelegen; tussen de twee eerste kribben vanaf de haven De Engel. 
Zelfs de wei tot aan de Hoofdstraat, in het verlengde van het strandje, 
mocht gebruikt gaan worden als dorps– en speelwei. Een genereus 
aanbod dat ook nog eens door Middachten werd ondersteund. 
 
Er werd hard gewerkt door het bestuur van de BG om het globale idee 
om te zetten in een projectplan dat werd voorgelegd aan de provincie 
om te kijken of er aanvullend geld was om de realisatie mogelijk te 
maken. De provincie stelde wel wat nadere voorwaarden maar ambte-
lijk werd geoordeeld dat het plan voldeed aan de subsidievoorwaar-
den. Met die subsidie zouden er een afscheiding in het water en een 
ponton gelegd kunnen worden, bankjes en tafeltennistafels zouden 
kunnen worden geplaatst, een haag kon worden aangeplant, fietsen-
rekken en een toegang konden worden gerealiseerd. De gemeente 
stelde wel als voorwaarde dat er wijziging van de bestemming moest 
worden aangevraagd van agrarisch naar recreatief gebruik. 
 
Toen verschenen er plotseling grote palen met grote borden op de 
kribben. Navraag bij Rijkswaterstaat leerde dat die borden een 24uurs 
ankerplaats voor de binnenscheepvaart markeerden waar beroeps-
schippers maximaal 24 uur hun schip kunnen ‘parkeren’ om te rusten 
en daarmee voldoen aan het vaartijdenbesluit. Overleg met Rijkswa-
terstaat leverde de informatie op dat in de buurt van een ankerplaats 
beslist niet zou mogen worden gezwommen. 
 
De aanvraag door de BG bij Rijkswaterstaat voor ontheffing van het 
algemene zwemverbod in open water werd dan ook afgewezen. 
 

>>>>>>> 

Voorzitter BG: ‘Hier ben ik wel enkele dagen goed ziek van geweest’ 



 

 

 
Marga Brok, 
Remedial Teaching en 
bijlessen, 
Dalweg 14, 
6994 CP De Steeg 
Tel: 026-4955979 
    
 m.h.m.brok@planet.nl  

Kapsalon 
“Jannie van Santen” 

   
 
 
Bergweg 4 
tel: 026-4953206 
De Steeg 
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Toen de palen net waren geplaatst is er onmiddellijk ge-
zocht naar de betekenis en de consequenties. Het Binnen-
vaart politiereglement (BPR) geeft aan dat het verboden is 
om te zwemmen in open water en water dat in verbinding 
staat met open water zoals een rivier. Daar kan Rijkswa-
terstaat op verzoek een ontheffing voor geven behalve 
wanneer er sprake is van een nabijheid van een anker– of 
ligplaats voor schepen. 
 
Bij het opstellen van de Dorpsvisie was de Dorpswerk-
groep al aangelopen tegen een eerste inventarisatie van 
Rijkswaterstaat waarin de beoogde plek van het nieuwe 
strandje werd genoemd als mogelijke ankerplaats maar 
eigenlijk als ankerplaats als onvoldoende en onveilig werd 
gekwalificeerd. Met name de belangenorganisatie van het 
beroepsgoederenvervoer over het water had nogal wat be-
zwaren tegen het creëren van een ankerplaats ter plekke. 
Ondanks dat besloot Rijkswaterstaat de betreffende plek  
in 2009 na een inspraakprocedure op te nemen in het be-
leidsplan omdat er te weinig andere alternatieven waren en 
er voldaan moest worden aan Europese regelgeving. 
Bij die inspraakprocedure heeft een aantal gemeenten be-
zwaar gemaakt tegen een dergelijke aanwijzing. De ge-
meente Rheden echter niet. 
 
Geprobeerd is in het overleg met Rijkswaterstaat om ge-
daan te krijgen dat de eerste paal met het bord één krib 
opgeschoven kon worden. Op die manier zou dan toch het 
strandje gerealiseerd kunnen worden. In dat gesprek bleek 
al snel dat dit niet het enige probleem was. Rijkswaterstaat 
keek ook bedenkelijk aan tegen een voorziening om het 
strandje bereikbaar te maken vanaf de Hoofdstraat. Het 

aanleggen van een dergelijke toegang zou betekenen dat er 
gegraven zou moeten worden in het talud dat door Rijks-
waterstaat als waterkering wordt aangemerkt. Het graven 
daarin werd onmiddellijk aangemerkt als ’bijna onmoge-
lijk’. Bij Rijkswaterstaat was men niet onwillig maar men 
zag toch een aantal ’beren op de weg’. Dat bleek ook wel 
want men had ruim drie maanden de tijd nodig om een 
antwoord te formuleren. 
 
Uit dat antwoord bleek duidelijk dat Rijkswaterstaat niet 
zou meewerken aan het initiatief om het strandje te reali-
seren. De volgende argumenten werden genoemd: 
• De plaats is aangewezen als ankerplaats en men is 

niet van plan daar wijziging in aan te brengen. 
• Dat houdt per definitie al in dat er geen ontheffing 

kan worden verleend. 
• Zwemmen in open water wordt ten zeerste afgera-

den omdat er jaarlijks teveel slachtoffers zijn te be-
treuren. 

• In het geval hier is er ook nog sprake van water 
waar én de beroepsvaart én de pleziervaart gebruik 
van maken. 

 
Het verdrinkingsgeval onlangs van de Poolse arbeidsmi-
grant maakt het weerleggen van dergelijke opvattingen 
dan ook bijna onmogelijk. Tevens is hiermee ook duidelijk 
dat een opknapbeurt van het oude gedoogstrandje even-
eens moet worden uitgesloten. Je kunt moeilijk overheids-
subsidie inzetten als de overheid zelf heeft aangegeven dat 
zij een dergelijk gebruik afwijst en zelfs wettelijk verbiedt. 
 
Jammer, maar zo liggen thans de zaken. 
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 De geschiedenis van een te De geschiedenis van een te De geschiedenis van een te    
behouden monumentbehouden monumentbehouden monument   
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Door Gerard Leemreize 
 
Begonnen als kerkschuur aan de Diepe Steeg  
Het is meer dan 200 jaar geleden dat op 4 juli 1809 de eerste ka-
tholieke kerk van de Steeg werd ingewijd. Het was een minikerk-
je in de vorm van een houten kerkschuur die lag aan de Diepe 
Steeg  Het was aanvankelijk een bijkerk van de in 1799 opgerich-
te Statie Dieren , voor het kleine aantal katholieken dat toen 
woonde in Ellecom, de Steeg Rheden en Worth Rheden voor wie 
Dieren te ver was. In 1870  werd vanuit Dieren gestart met vierin-
gen in een grotere schuur. 
 
Van neogotiek kerkje aan de Oversteeg  naar de Boecop. 
Omdat het aantal parochianen groeide en het kerkje ook zeer 
schamel was, werd al na enkele decennia uitgekeken naar de mo-
gelijkheid om een echte kerk te bouwen. De toenmalige pastoor 
Holland heeft daarvoor geijverd en gezorgd dat de nodige financi-
ën via schenkingen, legaten collectes en andere financiële acties 
binnenkwamen. Vanwege het spoor dat er inmiddels was geko-
men werd uitgezien naar een perceel aan de Oversteeg. Daar werd 
een eenvoudig neogotisch kerkje met een tongewelf gebouwd. De 
bouw begon in 1876 en was in1877 gereed. 
De kerk aan de Oversteeg heeft dienst gedaan totdat in 1928 de 
huidige kerk aan de Hoofdstraat in gebruik werd genomen. Op het 
terrein aan de Oversteeg werd later het klooster van de zusters 
van Liefde gebouwd. 
Het huidige kerkgebouw aan de Hoofdstraat is in 1927-1928 ge-
bouwd op de plaats van de stallen en de manege van het erf “de 
Boecop” dat als circus werd geëxploiteerd door  Jhr.Brantsen, lid 
van de familie die het landgoed Rhederoord eertijds bewoonde. 
Het monumentale voorhuis van de oorspronkelijke hoeve staat er 
nog en is aangewend als pastorie. Het is in 1900 op een oude 
bouwplaats gebouwd en vormt met de toegangspoort naar de tuin 
van de voormalige Boecop een markerend bestanddeel van de 
bebouwing rond het eeuwenoude kruispunt van wegen  waarrond 
zich de dorpskern heeft gevormd. Het geheel levert een uniek 
complex op en is met de toren die naast de kerk is gesitueerd 
beeldbepalend voor het dorp De Steeg. 
 
Jan Stuyt  vernieuwend architect.(1868- 1934} 
Het kerkgebouw maakt deel uit van het oeuvre van tientallen ker-
ken en andere gebouwen van de bekende architect  Jan Stuyt. 
Jan Stuyt is een van de belangrijkste vernieuwers geweest in de 
r.k kerkenbouw aan het begin van de vorige eeuw. 
Aanvankelijk werkte hij bij Pierre Cuypers en diens zoon Jos 
Cuypers, bouwers van veel neogothieke kerken (symbolen van 
het herrezen katholicisme in Nederland) en gebouwen als het 
rijksmuseum, het centraal station in Amsterdam en kasteel Haar-
zuilens. 
Bij de bouw van de Bavo-kathedraal van Haarlem werd duidelijk 
gebroken met de neogothiek. Romaanse, maar ook Byzantijnse en 
Moorse stijl-elementen (keramiek voor de wanden) werden hier 
toegepast. Als Jan Stuyt in 1908 zelfstandig verder gaat, grijpt hij 
terug op de romaanse en vroegchristelijke bouwkunst in Italie in 
de basilicastijl (Obrechtkerk en Agneskerk in Amsterdam). Zijn 
bouwstijl werd vanaf toen sterk beïnvloed door zijn reizen naar 
het heilig land en de mediterrane gebieden. We vinden dit vooral 
terug in de Jacobskerk in den Bosch, de Cenakelkerk bij de Heili-
ge Landstichting, nu museumpark Orientalis en het seminarie Ha-
geveld bij Haarlem met hun imposante koepels.     >>>>>>> 
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    Bezoekadres  Parkweg 2 
    Correspondentie Postbus 31 
    6994 ZG De Steeg 
    Telefoon   026-4952541 
    Fax    026-4951701 
 

 Email :info@assurantiekantoorlammers.nl 

Kapsalon “De Oude Post” 

Joop Beumer 
Vrijdag en zaterdag volgens afspraak 

Ansichtkaarten - rookartikelen - postzegels  
parfumerie - kopiëren - faxen 

 
 
 

 
Hoofdstraat 28, De Steeg, tel. 026 - 4952041 

maandag en donderdag gesloten 

De Kokkenberg  
Praktijk voor Zijnsoriëntatie 
Individuele begeleiding 
Meditatiecursus voor beginners 
 
 
 
Daniëlle Stroes 
Diepesteeg 25 
6994 CC De Steeg 
Tel: 026 495 32 66 
E-mail:  
info@dekokkenberg.nl 
www.dekokkenberg.nl  

DE VONDST ANTIEK 
Hoofdstraat 48 De Steeg 

Tel. 026-4951194 
 

  Open:donderdag, vrijdag en zaterdag 
  12.00 tot 17.00 uur (aanbellen) 

www.antiekdevondst.nl 



  

 
Naast deze imposante gebouwen ontwierp hij ook kleinere 
dorpskerken die hij inpaste in de locale situatie en niet als 
een gotische kathedraal boven het dorp uittorende. De kerk 
in  de Steeg is hier een voorbeeld van. Een kerk die sober is 
van opbouw met zowel romaanse als gotische  stijlelemen-
ten met een geringe afstand tussen priesterkoor en midden-
schip met tongewelf zodat de mensen optimaal konden 
deelnemen aan de liturgie en tegelijk “een huis des gebeds” 
zoals boven de ingang staat. 
 
Kruisweg van Pierre Stordiau (1887- 1969)  
 De 14  kruiswegstaties die de zijwanden  van de kerk op-
sieren, zijn in opdracht van Jan Stuyt voor deze kerk zijn 
gemaakt door de in Antwerpen geboren en in den Haag  
woonachtige kunstenaar Pierre Stordiau. Ze doen denken 
aan Jan Toorop. Beiden stonden net als Jan Stuyt  onder 
invloed van de Beuroner Kunstschule die door de schilder-
monnik Desiderius Lenz (1832-1928) was gesticht in de 
Zuid-Duitse benedictijnerabdij van Beuron. Eenvoud en 
innig religieus sentiment  stond hen voor ogen. Geometri-
sche patronen die rust en harmonie uitdrukken spelen een 
grote rol. Pikant detail is, dat het gezicht van Jezus een zelf-
portret van de schilder vormt. Voor de decoratie is o.m. 
bladgoud gebruikt. 
 
Gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas (1879-1972) 
In de voorgevel van de kerk boven de ingang bevindt zich  
een raampartij  van Joep Nicolaas, de derde generatie in een 
geslacht van glazeniers, o.m. bekend van de 24 ramen in de 
oude kerk van Delft. In deze raampartij zijn een  drietal ta-
ferelen uit het leven van Maria, de patrones van de kerk, 
verwerkt: de aankondiging van de geboorte van haar zoon 
Jezus, de geboorte en de aanbidding door de herders en de 
dood en tenhemelopneming van Maria. 

 
Glas in lood ramen van Abraham Stokhof de Jong  
(1911-1966) 
Abraham Stokhof de Jong heeft voor minstens 80 kerken en 
openbare gebouwen  glas in lood ramen, fresco’s, muur-
schilderingen en mozaïeken vervaardigd., o.m. in Soest  en 
Amersfoort en omgeving. Hij had zijn atelier in Soest, waar  
tot 21 september  2011  een expositie aan hem is gewijd 
vanwege zijn 100e geboortejaar. Hij kan worden gezien als 
een vertegenwoordiger van de Limburgse school  boven de 

rivieren  met meesters als Charles Eyck en Henri Jonas. 
De twee ramen in de zijbeuken van de kerk geven aan de 
ene kant een beeld van de eucharistieviering te midden van  
het dagelijks leven , arbeid, zorg en ziekte en aan de andere 
kant  de verbinding  met het hemels gebeuren  resulterend 
in de aanbidding  van het Lam Gods, ofwel de gelovige ge-
meenschap tegenover de gemeenschap der heiligen. De ver-
binding tussen deze twee wordt gelegd door  het altaar in  
het midden. 
 
Vijf engelen ramen. 
In de absis boven het  altaar bevinden zich een vijftal ramen 
met voorstellingen van engelen die God lof brengen met 
hun muziekinstrumenten. Deze werden bij de inwijding van 
de kerk geschonken door de architect Jan Stuyt. De her-
komst is onbekend. 
 
Preekstoel. 
De neogotische houten preekstoel met afbeeldingen van de 
vier evangelisten,  in 1881 vervaardigd door W. Mengel-
berg, komt uit de kerk aan de Oversteeg en is verbouwd tot 
altaartafel en lezenaar. 
 
Kroonluchters, 
De kroonluchters in het middenschip zijn ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van de parochie geschonken  
door een parochiaan. 

 
Toekomst  voor dit monument van Jan Stuyt? 
Binnen enkele jaren zullen wellicht  de kerken  te Brum-
men, Dieren, de Steeg, Rheden, Drempt, Doesburg en Gies-
beek-Lathum worden onttrokken aan de r.k. eredienst. 
Wat gaat dit betekenen  voor dit religieus erfgoed dat deel 
uitmaakt van het oeuvre van tientallen kerken en andere 
gebouwen van de bekende architect Jan Stuyt, maar uniek is 
in deze omgeving? Ons streven is erop gericht dat de kerk 
voor de toekomst behouden blijft door een hernieuwde 
functie die recht doet aan dit monument. 
 
De BG heeft aan het bisdom een brief gestuurd om hen te 
wijzen op het grote belang van deze kerk voor de dorpsge-
meenschap. Het bisdom heeft geantwoord dat het parochie-
bestuur uiteindelijk bepaalt wat met de kerk gaat gebeuren. 
Wij houden de vinger aan de pols. 
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19 november om 13.30 uur haven Oversteeg 
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Vanaf 10.30 tot 
11.30 uur voorpro-
gramma in de obs 
de Lappendeken 



  

 
Door Albert Bos VKK Gelderland 

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich aanpassen 
aan hun woning in plaats van andersom. Toch willen 
veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met 
een aantal maatregelen, voorzieningen en producten 
is dat in veel gevallen goed mogelijk. 

Veel voorzieningen verhogen niet alleen het comfort 
voor ouderen. Ook voor jongeren zijn veel voorzienin-
gen comfortverhogend. Wie heeft wel eens in sportkle-
ding de deur achter zich dicht getrokken zonder de huis-
sleutel mee te nemen? Vaak zal er wel een reservesleutel 
bij de buren te vinden zijn. Toch is een sleutelkastje met 
cijfercode bijzonder handig in zo’n geval. 

Klankbordgroep Thuistechnologie toegankelijk op 
het Gelderse platteland 

VKK Gelderland zit in de klankbordgroep van het pro-
ject ‘Thuistechnologie toegankelijk op het Gelderse plat-
teland’. In de klankbordgroep wordt nagedacht over het 
toekomstbestendig wonen. Dankzij eenvoudige en soms 
wat meer ingewikkelde technologie is het mogelijk om 
comfortabel, maar ook langer thuis te blijven wonen. Je 
bent gehecht aan je omgeving. Je kent je buren en de 
buurt. Je weet wat je aan elkaar hebt. Daarom blijven 
steeds meer mensen wonen in het huis dat aanvoelt als 
een jas. Soms moet er wat ‘versteld’ worden aan die jas. 
Steeds meer gemeenten geven hierover adviezen. Op de 
website van de gemeente Renkum vonden we het vol-
gende: 

“Bewust Wonen - De gemeente Renkum biedt haar inwo-
ners vanaf oktober 2011 een gratis persoonlijk woonad-
vies aan voor comfortverbeteringen en om woongemak 
en veiligheid in de woning te vergroten. Reden hiervoor 
is dat de meeste mensen graag zo lang mogelijk in hun 
eigen woning willen blijven wonen. Bovendien is het 
aanbod van comfortabele woningen in de gemeente Ren-
kum nu en in de toekomst schaars. De gemeente wil u 
graag van dienst zijn om uw woning comfortabeler en 
veiliger te maken. Een ongelukje voorkomen zoals strui-
kelen of vallen, is zo veel beter dan genezen.” 

 Klaar voor de toekomst 

Als een (klein)kind op komst is, willen we maar al te 
graag de woning aanpassen: traphekjes plaatsen, kinder-
kamertje inrichten, ligbad installeren voor moeder en 
kind. Maar als we ouder worden denken we liever niet 
na over de toekomst. "Oud worden is weliswaar geen 
keuze, maar leven met een beetje comfort en gemak 
wel", aldus mevrouw Van Hal, een bewoonster die ge-
bruik heeft gemaakt van een woonadvies. Zij heeft nu 
baat bij goede verlichting in de keuken, een tweede trap-
leuning, extra houvast bij de keldertrap, een thermostaat-
kraan in de douche, een rookmelder, een verbeterd toe-
gangspad naar de woning en gemakkelijkere bediening 
van de bovenraampjes. Vorig jaar heeft mevrouw Van 
Hal haar badkamer gemoderniseerd. "We waren toch al 
bezig dus hebben we het woonadvies in de hand geno-
men. Het ligbad is eruit gehaald en er is een inloopdou-
che met antisliptegels geplaatst. Én een thermostaatkraan 
natuurlijk". 

Je kunt er bij een verbouwing al rekening mee houden. 
Bredere deuren maken het makkelijker om met een rol-
stoel te passeren. Is het niet voor jezelf, dan getuigt het 
van goed gastheerschap voor de medeburger die wel af-
hankelijk is van zo’n hulpmiddel. 

Kluswijzer Wonen voor Senioren 

Niet alleen gemeenten, thuiszorg of architecten denken 
na over het toekomstbestendig wonen. Bij de bouwmarkt 
Praxis treffen we informatie om zelf al het een en ander 
te doen in de Kluswijzer Wonen voor Senioren. Down-
load de Kluswijzer (pdf-bestand) op http://
www.praxis.nl/default.aspx?partid=190. Op de website 
van Praxis vinden we een paar praktische links: http://
www.praxis.nl/uploadedFiles/176.pdf. 

Langer thuis blijven wonen 
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Domotica (ook wel huisautomatisering) is het do-
mein van huiselijke elektronica. Het woord 
"domotica" is een samentrekking van het Latijnse 
woord domus (huis) en tica wat afkomstig is van in-
formatica, telematica en robotica. De officiële defini-
tie van domotica is: De integratie van technologie en 
diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van 
wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet al-
leen om integratie van techniek en bediening in de 
woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf 
naar de woning.De eerste domotica toepassingen wa-
ren vaak systemen die reeds in de geautomatiseerde 
industrie of kantooromgeving bestonden, en in wonin-
gen werden ingepast voor personen met een functiebe-
perking. Zodoende konden zij zich een grotere auto-
nomie verwerven en bijvoorbeeld "vanuit een rol-
stoel" de belangrijkste huiselijke taken (laten) uitvoe-
ren. 
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Dit Is het uitzicht dat iedereen graag wil zien als 
je De Steeg binnenkomt via de zuidzijde. Helaas 
is dat niet het geval. Struiken en bomen belem-
meren het uitzicht op de afgesloten IJsselarm. 
Aan de kant van de Oversteeg staat het struikge-
was en de bomen inmiddels zo hoog dat het zicht 
volledig wordt belemmerd.  

In de Dorpsvisie en het Landschapsversterkingsplan 
is het plan opgenomen om de zichtlijnen op de afge-
sloten IJsselarm weer te herstellen. Probleem hierbij 
is dat er drie eigenaren zijn van het terrein. Rijkswa-
terstaat is beheerder van het eerste stuk vanaf het 
viaduct. Het deel waar de eerste twee woonboten 
liggen is eigendom van de gemeente Rheden en het 
deel bij de aanlegsteiger naar het ‘oude strandje’ is 
in eigendom van Middachten. 
 
De BG heeft het initiatief genomen om samen met 
de drie partijen een grote ‘opschoonactie’ te starten. 
De bewoners van de woonboten en de eigenaar van 
de tegenoverliggende camping hebben enthousiast 
gereageerd op het plan. Hiervoor zullen de wilgen 
worden geknot, een aantal  bomen en struiken dat 
wild is opgeschoten zal worden gerooid en er zullen 
opnieuw struiken worden geplant. Verder zal het 
talud worden geëgaliseerd en zal er opnieuw worden 
ingezaaid. 
 
De bewoners hebben eveneens aandacht gevraagd 
voor de overlast die zij ervaren van drugsgebruikers 
die het huidige plantsoen voor de woonboten ge-
bruiken als ’spuit, slik, rook en drankplaats’. Verder 
wordt er regelmatig illegaal vuilnis gestort op het 
terrein van Rijkswaterstaat en zwerfvuil achtergela-
ten door vissers. Hierdoor worden er ratten aange-
trokken. 
 
Op grond van het nieuwe bestemmingsplan Lande-
lijk gebied mogen de bewoners van de woonboten 
op de wal een schuurtje of bergruimte plaatsen. In 
overleg met de gemeente wordt gekeken in hoeverre 
aan de wensen van de bewoners kan worden tege-
moet gekomen en deze bergruimtes in het herstelde 
landschap kunnen worden ingepast. 
 
Met deze actie wordt weer een deel van de Dorpsvi-
sie gerealiseerd. Door het afblazen van het strandje 
kan het geld dat in eerste instantie voor dat project 
was gereserveerd nu hiervoor worden ingezet. 
De Steeg krijgt er op deze manier weer een fraai 
stuk dorp bij.  
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De Ommetjes, wandelingen door de Havikerwaard en over de 
Landgoederen zijn ingericht en klaar om gepresenteerd te wor-
den. 
Deze wandelingen van ongeveer 6 km die verlengt en verkort 
kunnen worden gaan door de mooiste gebieden rond De Steeg. 
Vanaf  vijf startpunten, parkeerplaats Lappendeken, Avegoor, 
Middachten, parkeerplaats A348 en Rhederoord kun je kennis 
maken met het bijzondere gebied van de uiterwaarden of langs 
en over drie of vier landgoederen struinen, Middachten, Ave-
goor, Hagenau en Rhederoord.  
 
Deze ommetjes, die mogelijk werden gemaakt met medewer-
king van de gemeente Rheden, de provincie Gelderland, de 
nationale Postcodeloterij en de Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland maken deel uit van het project Levend Landschap 
Veluwe.  
 
Marko Sinke, Jaap Wieringa en Peter Oversteegen hebben niet 
alleen hard gewerkt om het Landschapsversterkingsplan te rea-
liseren waar deze ommetjes uiteindelijk als project zijn be-
schreven, maar hebben ook de routes uitgezet. Voor zover mo-
gelijk is er gebruik gemaakt van bestaande paden, maar daar 
waar de toegang wat lastig was of er barrières moeten worden  
18 



  

 

overwonnen zijn er klaphekjes, doorgangen, overstapjes en 
bruggetjes gerealiseerd. De routes zullen binnenkort in druk 
verschijnen als folder en verkrijgbaar zijn via de deelnemende 
landgoederen , de VVV kantoren en via de website van de 
BG. De  routebeschrijvingen zijn niet gratis en de opbreng-
sten zullen worden gebruikt om de routes ook te onderhouden 
in de toekomst. 
 
Wat helemaal bijzonder is van dit project is dat deze routes 
ook worden opgenomen in een digitale toepassing de zoge-
noemde Apps. Als je deze toepassing op je I-Pad, I-Phone of 
Android telefoon laadt krijg je niet alleen deze route maar ook 
aanvullende informatie over alles wat je onderweg tegenkomt. 
Je wordt dan automatisch gewaarschuwd als je bij een object 
komt waar informatie over is opgenomen. Dat kan informatie 
zijn over cultuurhistorische aspecten maar ook informatie van 
toeristische aard. 
 
Deze digitale applicaties geven daarmee de mogelijkheid ook 
ons derde  ommetje te realiseren, namelijk door het dorp. Dat 
is een zwerftocht door en langs ons dorp waarbij informatie 
over allerlei bezienswaardigheden, gebouwen, bomen en 
landschappen wordt weergegeven. 
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Ja, de informatieavond verliep enigszins chaotisch. 
Nee, de daarop volgende ledenvergadering liet de 
werkgroep niet in kou staan en bevestigde de gemaak-
te keuze. Ruud-Jan Kokke is de ontwerper en zijn 
plan wordt gerealiseerd. De Steeg krijgt wat hem be-
treft een dorpspleintje, een dorpsveranda naar zijn 
ontwerp. 
 
De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt 
om het bestek op te stellen. De werkgroep heeft zijn werk 
gedaan, nu is het aan de uitvoerders om het ontwerp om te 
zetten in een realiseerbaar product. Je kunt dan wel het 
ontwerp hebben maar dan moet je binnen het budget zien 
te blijven als je de werkzaamheden gaat aanbesteden. 
 
Hierbij is de keuze van de materialen uiteindelijk bepa-
lend voor enerzijds de prijs maar zeker ook voor de kwa-
liteit. Aan de kwaliteit willen we eigenlijk zo min moge-
lijk concessies doen. 
 
De gemeente heeft via de contacten die zij heeft met een 
steenfabriek een zeer gunstige prijs kunnen bedingen voor 
de verschillende soorten stenen die gebruikt gaan worden 
op het pleintje. Zoals bekend zullen ook de aanpalende 
trottoirs en het eerste deel van de Oversteeg daamee wor-
den gelegd. 
 
Ook moeten de benodigde goedkeuringen verkregen wor-
den. Het grote uitklapbare zonnescherm moet aan de vei-
ligheidseisen voldoen, zoals ook is opgemerkt tijdens de 

informatieavond. Er moet een bestemming worden ge-
vonden voor de platanen. Zelfs voor de vervanging of 
verplaatsing van die bomen is een gemeentelijke vergun-
ning nodig. Heeft u voor deze bomen een goede bestem-
ming?  Laat het ons weten! 
 
Het is de bedoeling dat de glascontainers worden ver-
plaatst naar de hoek Parkweg Brantsenpark. Daar zullen 
deze bakken minder overlast bezorgen omdat deze tegen-
over de spoorlijn verder van de bebouwing komen te 
staan. Ze zullen daar netjes worden ingepast en omgeven 
worden met een beukenhaag. 
 
De planning is nu dat in oktober nog met de voorberei-
dende werkzaamheden wordt begonnen en in november 
de afronding plaats vindt. 
 
Het idee om een groot openingsfeest te organiseren zal 
mogelijk wat moeten worden bijgesteld. De subsidieaan-
vraag die wij in eerste instantie hadden opgesteld om 
daarvoor een bijdrage te krijgen van de provincie moest 
worden aangehouden omdat de opening van het pleintje 
niet binnen twee maanden na de subsidieaanvraag kon 
worden gehouden. 
 
Inmiddels is echter de subsidiekraan voor dit soort activi-
teiten dichtgedraaid en vissen we daardoor naast het net. 
 
We zullen dat feestje waarschijnlijk in het voorjaar gaan 
vieren, mogelijk gekoppeld aan Markt op Steeg. 
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             De entree bij de Van Aldenburglaan, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 2 oktober is de actie SCHOENMAATJES weer gestart. 
Ieder jaar in de maand oktober zijn veel mensen druk met het 
inpakken van een schoenendoos voor kinderen in Moldavië, 
Irak,  Albanië, Kenia, Oeganda of Malawi. 
Vorig jaar zijn “onze” 122 dozen uit Ellecom en De Steeg, naar 
Malawi gebracht. 
U kunt op www.edukans/schoenmaatjes foto’s en filmpjes zien 
van het uitdelen. 
 
Wilt u dit jaar ook meedoen? 
Neem een normaal formaat schoenendoos en beplak die met 
vrolijk papier. Doe er schriften, pennen en kleurpotloden in. 
Ook een tandenborstel, tandpasta en zeep zijn nodig. Vul de 
doos verder met: een (klein) knuffeltje, balletje, jojo, popje, 
auto of springtouw enzovoort. 
 
In de folder staan aanwijzingen en tips. Lees die goed en volg 
de aanwijzingen op. Met een sticker van de folder erop voor een  
jongen of een meisje, kunt u de doos inleveren. 
De envelop met € 5,- voor de verzendkosten kunt u dan ook 
inleveren. 
INLEVEREN:  Op zondag 30 oktober voor de kerkdienst in 
“Eltheto” Diepesteeg in De Steeg, 
Of uiterlijk eind oktober bij onderstaande adressen. 
Folders en enveloppen voor de verzendkosten kunt u krijgen 
bij : 
Martine Stehouwer (Protestantse Gemeente Ellecom- De Steeg) 
Urs. van Raesfeltlaan 70  (026 495 41 49) en 
Hilde Brekelmans (Rooms Katholieke gemeente) 
Smidsallee 14  (026 495 24 80) 

Toen en nu 

aanlegplaats voor schepen waarop werd/wordt gewoond. 
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Speelhoeddag Steegse Boerendag 

Normaal houden we deze dag in juni maar vanwege de 
vroege vakantie en de vele schoolactiviteiten zijn we naar 
september uitgeweken. Dat was niet verkeerd want het was 
een mooie warme en zonnige dag. Het thema was De Steeg-
se Boerendag. We hadden dan ook een kleine kinderboerde-
rij met geiten en kalfjes en de grote tractor maakte het decor 
helemaal af.  Dank aan de familie Kragt die dit voor ons 
heeft geregeld. Ook dit jaar was de waterbak weer van de 
partij die zoals altijd door de brandweer wordt gevuld. 
Nieuw dit jaar was de dorpsavond met een top band. Hoe-
wel we gehoopt hadden dat het dorp in groten getale zou 
komen was het met een geringe opkomst een geslaagde 
avond. We weten niet of dit een vast element gaat worden 
omdat we niet kunnen inschatten of de dorpsgenoten daar 
waarde aan hechten.  
Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze dag, zowel financieel als in daadkracht. De kinderen 
hebben genoten en daar doen we het voor. 

Aanbod fietspad herhaald 

Bij de ondertekening van de zandwinovereenkomst tussen 
Middachten en De Havikerwaard door Graaf Franz en di-
recteur Jan van de Kamp benadrukte de heer van de Kamp 
nogmaals de goede samenwerking met o.m. de Belangen-
gemeenschap daar waar het de ontwikkeling van wandel- 
en fietsmogelijkheden in het gebied van de Havikerwaard 
betrof.  
Een van de wensen om een fietspad te realiseren naast de 
bestaande dijkweg werd door hem als zeer wenselijk in 
zijn betoog ondersteund. 

Hij gaf daarbij aan dat zijn bedrijf daar ook een bijdrage 
aan wil leveren en herhaalde zijn aanbod om daar € 
150.000 voor ter beschikking te stellen. Al in de ontwikke-
lingsfase van de Dorpsvisie had naast de Havikerwaard ook 
Middachten de bereidheid uitgesproken om medewerking 
te willen verlenen aan een dergelijk fietspad dat uiteindelijk  
de mogelijkheid biedt om van De Steeg naar Doesburg te 
fietsen via de Havikerwaard. Het is voornamelijk de taak 
van de gemeente Rheden en meer specifiek wethouder Har-
riet Tiemens om daar aanvullende fondsen voor aan te bo-
ren. 
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Wist u dat....De Steeg sinds kort een schaakpoule heeft 
en dat deze graag meer schakers uit De Steeg in de pou-
le wil? U kunt zelf bepalen hoe vaak u wilt schaken, 
geen kosten alleen schaakplezier. Stuur een email voor 
vrijblijvende informatie naar: 
boerjoop@leefbarewereld.nl o.v.v. schaakpoule-info.  

Op zaterdag 29 oktober a.s. is het de Nacht van de Nacht. 
Tijdens deze Nacht organiseert natuur activiteitenbureau 
De Woudlooper met medewerking van Landgoed Mid-
dachten een nachtdierenwandeling. 
  
Om 20:00 uur kunt u met een Woudloper mee voor een 
twee uur durende zwerftocht door de donkere bossen van 
Middachten. Onderweg vertelt hij over specifieke nacht-
dieren zoals de vleermuizen, dassen en uilen. Met een 
beetje geluk kunt u deze laatste ook nog horen. 
  
Voor en na de excursie is het mogelijk om tegen vergoe-
ding een consumptie te gebruiken bij een sfeervol vuur. 
  
De excursie vertrekt vanaf de squashhal van Middachten 
die te bereiken is vanaf de parkeerplaats aan de Smidsallee 
(navigatie Smidsallee 18) in De Steeg. 
De kosten voor deze excursie bedragen € 4,75 per persoon. 

Nacht van de nachtwandeling 



  

 
Het lijkt alsof het rustig is aan het spoor. Maar schijn be-
driegt. Het ministerie voor Infrastructuur en Milieu  
(I&W) (het vroegere Verkeer en Waterstaat), is druk bezig 
met het uitwerken van de plannen. 

Aha.. ze gaan gewoon hun gang denkt u  
Nee, de activiteiten van RONA in de afgelopen periode 
hebben een belangrijk effect gehad. Door de lobby van 
onder andere provincie, gemeentes en RONA bleek het 
hamerstuk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 
voor de Tweede Kamer geen hamerstuk te zijn. Het resul-
taat: diverse moties om het gebruik van de Betuweroute te 
intensiveren, de binnenvaart beter te benutten en een bete-
re regelgeving en monitoring voor het gebruik van het 
spoor af te dwingen. Met name de Betuwerouteproblema-
tiek is dezer dagen veel in het nieuws. Halverwege 2012 
zullen de plannen verder zijn uitgewerkt en moet invulling 
gegeven zijn aan de moties. Daarna volgt de beslissing van 
de Tweede Kamer. 
 
Wat nu? Afwachten?  
Nee, dat is verre van verstandig. Er zit namelijk een flink 
addertje onder het gras. Terwijl het PHS wordt uitgewerkt, 
speelt Basisnet Spoor op de achtergrond een zeer belang-
rijke rol. Basisnet Spoor gaat over een aantal sporen die 
worden aangewezen voor ‘veilig vervoer van gevaarlijke 
stoffen’. De IJssellijn is al zo’n spoorlijn, die ‘veilig’ is 
zonder aanvullende maatregelen!! 
 
Wat betekent dit? 
Dit betekent dat goederentreinen, met gevaarlijke stoffen, 
nu al over de IJssellijn gaan rijden en dat het aspect waar 
we nu tegen protesteren in verband met het PHS, zich nu 
voltrekt in het programma Basisnet Spoor, aangevuld met 
een enorm veiligheidsrisico. Langere treinen met een ho-
gere aslast en hogere snelheden, en daardoor toename van 
geluid en trillingen. Hier wordt vanuit Den Haag geen 
ruchtbaarheid aan gegeven.  
 
Wat te doen? 
RONA zal beslissers/bestuurders een beeld geven van de 
lokale situaties en pleiten voor een andere oplossing. In dit 
verband is er door de BG bij de diverse (koop)woningen in 

De Steeg langs het spoor een zogenaamde ‘Nulbrief’ be-
zorgd. Daarin worden de bewoners gevraagd de huidige 
bouwkundige staat (zoals scheurvorming) van hun huis in 
kaart te brengen. Op deze wijze creëren wij met elkaar een 
basis om toekomstige schade collectief te verhalen en 
daarnaast een krachtig signaal af te geven, zowel ten aan-
zien van Basisnet Spoor als het PHS. De BG is belast met 
het verzamelen van de formulieren en met het daarna ter 
beschikking stellen van RONA, die op haar beurt de for-
mulieren op een geschikt moment tijdens het besluitvor-
mingstraject bij zowel ProRail als bij het ministerie van 
I&W onder de aandacht zal brengen. 
 
Deze nulbrief gaat tevens naar alle aanwonenden van de 
IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn. Bij elkaar zo’n 
25.000 huizen en ruim 67.000 mensen. 
 
Samen zijn we sterk 
Door middel van deze nulbrief en verdere (aanvullende) 
informatie probeert RONA, samen met u, invloed aan te 
wenden om het tij te keren. 
 
Wordt ongetwijfeld vervolgt. 
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Derde Kerst Op Steeg  

RONA onverminderd actief 

Ook dit jaar zal er op de zondagmiddag vóór Kerst weer 
een Kerst Op Steeg worden gehouden op de Prinses Ama-
liahoek. Voor zover we het nu kunnen bekijken zou het wel 
eens het eerste evenement kunnen zijn dat we op het ver-
nieuwde pleintje houden.  
 
Een dubbele reden dus om te komen en onder de kerstboom 
uw dorpsgenoten te ontmoeten. Natuurlijk ontbreekt de 
Glühwein, chocomel en erwtensoep niet. En wat zou het 
leuk zijn als er weer sneeuw ligt! Kom dus allen op zondag 
18 december 2011 om 16.00 uur naar de Prinses Amalia-
hoek. 
 
De organisatie vraagt een paar mensen om mee te helpen 
de boom op te bouwen, en tijdens en na Kerst Op Steeg 
even de handen uit de mouwen te steken.  
 
Opgeven bij Henk Steinvoort 0655832409 of Els Brandsen 
4951194. 
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Uw bijdrage, uw bijdrage, uw bijdrage, uw bijdrage 
 
Denkt u er dit jaar ook zelf weer aan: de Belangengemeenschap is een vereniging van leden. Die 
leden betalen op tijd hun contributie. Tenminste als u die vereniging een warm hart toedraagt! 
En waarom zou u dat niet doen? De BG organiseert van alles, zoals de Markt op Steeg en de Kerst op Steeg. 
Ze komt op voor de belangen van de dorpsbewoners en voor het leefklimaat zoals de 
natuur. En dat mag best een paar centen kosten. Veel is het niet. In principe 
is elke bewoner van De Steeg van 18 jaar en ouder lid! Voor 5 EURO per 
volwassen persoon bent u ook écht lid voor een jaar. Wilt u méér betalen? Dat 
mag ook. Wilt u ons een machtiging geven? Dat hebben we nog liever. Onze penning-
meester is Ben van der Meer, Bentincklaan 1 en ons rekeningnummer is 3442342.  

Niet vergeten dus!! Ook adverteerders zijn meer dan welkom. 



  

 

Feuilleton (gedeeltes overgenomen en ingekort 
uit het kinderboek “Corrie en de kabouter-
tjes”  door mevrouw van Osselen-van Delden, 
dat in De Steeg speelt en over de kinderen van 
de zomergasten in de pensions gaat. Het is ge-
schreven omstreeks 1935/40). 
(voorafgaand: Oom Frits speelt voor kabouter 
en verrast de kinderen). 
 
“We hebben lekkers gevonden, zeker van de ka-
boutertjes, het is zoo snoezig klein en fijn!” De 
kinderen komen bij een open plek en, wat zien ze 
daar? Twaalf potscherven, netjes in het rond ge-
plaatst en op elke scherf ligt een heel klein zakje 
van gekleurd bloemenpapier en bij elke scherf 
stat een heel klein glaasje en in het midden een 
klein karafje, met water gevuld. Ook staat er een 
klein mandje met boschbessen. 
 
Jaap maakt een rose papieren zakje open en ziet 
dat er kleine rose muisjes in zijn. In de andere 
zakjes zijn kleine flikjes en zuurtjes en peper-
muntjes en zilveren pilletjes. Nu raapt Corrie een 
klein papiertje op en leest:  “lieve Corrie, men-
schenkindje, van je klein kaboutervrindje”. 
 
“O, Mama” zegt ze bevend tegen mevrouw van 
Dam, “zijn er dan toch heusch kaboutertjes?” 
Haar Mama lacht een beetje ongeloovig en nu 
roept Lili, die door haar Papa door de struiken 
heen gedragen is en op den grond zit: “Kijk eens 
in die takken Corrie!” Allen kijken naar boven en 
daar zien ze een menigte ulevellen aan draadjes 
hangen, in roode, blauwe, gele en paarse papier-
tjes en zilver  en goudpapier, het flikkert en flak-
kert in het zonlicht. 
 
De kinderen juichen en dansen in het rond, maar 
Corrie is stil en houdt haar Mama aan de hand 
vast. “Wat is er, mijn kindje, vind je het niet aar-
dig?” Daar komt kleine Robbie aanloopen, hij 
heeft het jaardagenboekje gevonden en geeft het 
aan zijn Mama. Het valt vanzelf open op 15 Au-
gustus en daar staat met fijne lettertjes geschre-
ven: “Korikeribi” 

“Kijk eens Corrie? Wie heeft dat gedaan? Dat 
lijkt wel een kaboutertjesnaam.”Corrie wordt nu 
heusch bang, haar kleur verdwijnt en als haar 
Mama dat ziet, fluistert zij haar gauw in: “Ik ge-
loof dat oom Frits je kaboutervrindje is.” Corrie 
holt naar Oom Frits en pakt hem om den hals, 
zeggende: “Wat bent u toch een aardige Oom! 
Wat ben ik blij dat u het gedaan heeft en niet de 
kaboutertjes.” “Hoe kom je toch op het denk-
beeld, Frits?” vraagt mevrouw van Dam.  “Ik 
hoorde gisteren dat Corrie aan kaboutertjes ge-
loofde en toen zijn Mevrouw Stevens en ik er 
gisteren avond wel tot twaalf uur mee bezig ge-
weest; we hebben samen zakjes geplakt en de 
draadjes om de  ulevellen gebonden: ik heb nog 
kramp in mijn vingers van dat gepeuter.” 
 
“Oom,”vraagt Corrie, “waarom hebt u zelf geen 
kindertjes? U moest er tien of wel twaalf heb-
ben.” “Omdat ik veel liever vijfentwintig neefjes 
en nichtjes heb.” “Waarom?” 
“Nu heb ik er veel meer plezier van en ik behoef 
ze niet te straffen als ze ondeugend zijn; als ik 
jullie vader was moest ik je zoo nu en dan straf-
fen of beknorren, niet waar? Dat zou een groot 
verdriet voor mij zijn, daar zou ik niet tegen kun-
nen.” 
 
Dan zegt Oom: “Ziezoo jongens, welk spelletje 
moeten we doen?” “Jan Plakan en de Moshut is 
honk.” “Goedzoo, laten we dan maar gauw be-
ginnen”. Zoo spelen ze heerlijk met die goeden 
Oom en al de kinderen liggen en zitten om hem 
heen en ze gooien elkaar met sparappeltjes en ze 
mogen gerust op Oom mikken. 
 
Tegen koffietijd gaan ze naar de Steeg terug en 
maken alweer plannetjes voor andere wandelin-
gen. 
 
 
(wordt vervolgd) 
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Na een grotendeels verregende zomer maar een prima na-
zomer kleuren de bladeren van de bomen en de struiken al 
weer. De natuur maakt zich op om de naderende winter te 
begroeten.  
In de grote schapenweide verzamelde zich een bonte stoet 
vreemde vogels: gaaien, eksters, grauwe ganzen, kraaien , 
spechten en nog veel meer. Ook een aantal andere dieren 
had een afvaardiging gestuurd. 
 
De Commissie van Wijze Ooievaars hield zitting. Voor ze 
weer zouden vertrekken naar het buitenland waren ze ge-
vraagd de bezwaren aan te horen van verschillende groe-
pen vogels en andere dieren.  
 
Streng keken de drie Ooievaars naar de woordvoerders van 
de vogels en de andere dieren. Die waren onder de indruk  
van de grote Ooievaars in hun bonte kledij, die werden 
begeleid door een paar kabouters die met ernstige gezich-
ten hun eigen belangrijkheid probeerden uit te stralen. Het 
was ook een ernstige zaak waar de Commissie van Wijze 
Ooievaars zich over moest uitspreken. Het bestuur van de 
Schapenraad had namelijk besloten dat er een lijst opge-
steld moest worden van Belangrijke Bomen die beschermd 
moesten worden. Het ging daarbij over de bomen die in de 
straten en tuinen staan. 
 
Nou zeggen jullie misschien meteen: maar alle bomen zijn 
toch belangrijk! Daar dacht het bestuur van de Schapen-
raad anders over. Het bestuur van de Schapenraad had 
namelijk bedacht dat alleen bomen die zij belangrijk von-
den beschermd moesten worden. De bomen die zij niet be-
langrijk vonden zouden best gekapt mogen worden. Dat 
moest de baas van die bomen maar bekijken. 
 
De vogels en heel veel andere dieren waren het daarmee 
niet eens. Zij vonden dat er veel meer bomen belangrijk 
waren en niet zo maar gekapt mochten worden. Zij mochten 
nu uitleggen waarom het bestuur van de Schapenraad en 
met name mevrouw Schaap, die over de bomen ging, hier 
helemaal fout mee zat.  
 
Netjes na elkaar vertelden de vertegenwoordigers van de 
vogels en andere dieren aan de Commissie van Wijze Ooie-
vaars waarom mevrouw Schaap en het bestuur van de 
Schapenraad echt een hele foute beslissing hadden geno-
men.  
 
Ten eerste vonden ze dat alle bomen recht hadden op be-
scherming. Als in een straat de ene boom wel op de lijst 
komt en een andere zelfde boom in diezelfde straat die bij 
elkaar horen niet, dan is dat discriminatie. Je trekt dan de 
ene boom voor ten opzichte van de andere.  
 
Verder konden ze zo een heleboel bomen opnoemen die niet 
op de Lijst van Belangrijke Bomen stonden die er toch wel 
op hoorden. Bijvoorbeeld bomen waarin bijzondere vogels 
hun nesten bouwen, kleine dieren in wonen en andere bo-
men waarin vogels ‘s-nachts slapen.  
 
Sommige bomen zijn al ouder dan het huis waar ze bij 
staan en vaak is het huis aangewezen als monument; een 

huis dat heel oud is en ook bewaard moet blijven. Dan moet 
de boom toch ook bewaard blijven en op de Lijst met Be-
langrijke bomen staan? Andere bomen die er ook niet op-
staan bieden bescherming aan dieren; schaduw‘s-zomers 
tegen de felle zon.  
Zo hadden ze een heleboel punten waarmee ze konden laten 
zien dat  de lijst helemaal niet goed was. 
 
Een van de Ooievaars vroeg aan de Opper tuinkabouter die 
door mevrouw Schaap was gestuurd of er nu door de nieu-
we Lijst Belangrijke Bomen er iets veranderde voor de an-
dere bomen. 

‘Nou’, zei hij, ‘voor de bomen die niet in het Raamwerk 
staan en die niet op de Lijst met Belangrijke Bomen staan 
wil dat niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn’. ‘Alleen zijn 
ze niet zo belangrijk dat wij ze erop hebben gezet of dat ze 
er wel op zouden moeten staan’. ‘Ik verwijs hierbij naar het 
antwoord dat we aan de vogels en de andere dieren al eer-
der hebben gegeven’. 
 
De ene Ooievaar keek de ander eens aan en zei achter de 
vleugel langs: ’Snap jij wat hij zegt, ik zie door de bomen 
het bos niet meer’. ’Ik heb hetzelfde’, zei de ander, ‘Maar ik 
zie door het bos de bomen niet meer’.  
 
De Ooievaars grinnikten achter de vleugels en knikten 
daarna weer wijs en zeiden tegen de vertegenwoordigers 
van de dieren die dat ze nu wel wisten hoe het zat en dat ze 
met een uitspraak zouden komen.  
 
De zitting over de bomen werd gesloten, de volgende zitting 
werd geopend. Die ging over de vraag of eekhoorns ook op 
zondag beukennootjes en eikels mochten verkopen. Mis-
schien vertel ik daar de volgende keer iets over. 
 
Voor de lezers die zich afvragen waarom de bomen zelf niet 
voor de Commissie van Wijze Ooievaars hun zegje hebben 
gedaan? 
 
Het moet niet gekker worden met jullie. Jullie 
weten net zo goed als ik dat bomen niet 
kunnen praten! 

Van de Voorzitter 

   Felk 
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