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Van de redactie 

A an het einde van het jaar is het de tijd om eens terug te kijken wat 
er allemaal weer in het dorp is gebeurd. 
 
De Prinses Amaliahoek is geweldig vernieuwd en ook de entree aan de zuid-
kant van De Steeg ziet er in een keer toch wel anders, beter, kaler maar nu 
ook opgeruimd uit. Zichtlijnen over de afgesloten IJsselarm zijn hersteld. Sa-
men met de bewoners van dit deel van het dorp, de gemeente en Middachten 
moet nu verder de aanleg en aanplant worden vormgegeven. In overleg met 
de aanwonenden aan de Hoofdstraat zijn ook enkele gemeentelijke perken 
geschoond. 
 
Het is wennen al die veranderingen, de reacties zijn overwegend enthousiast 
en positief. Toch zou De Steeg, De Steeg niet zijn als er geen kritische kantte-
keningen door enkele inwoners worden geplaatst. Van opbouwende kritiek 
kun je alleen maar leren. Je moet dan wel in staat en bereid zijn om met el-
kaar in gesprek te blijven.  
 
Ons blad Tussen Boom en Stroom  heeft een belangrijke functie in de com-
municatie naar en tussen de bewoners in het dorp. En daar tussendoor de 
nieuwsbrieven. Ook de website kan een snelle wijze zijn om bewoners op de 
hoogte te stellen van zaken die spelen. We proberen dan ook zoveel mogelijk 
verslag te doen wat er leeft en welke activiteiten er worden uitgevoerd. Ook 
hier geldt dat we proberen continue te werken aan verandering en verbetering.  
 
Terugkijken is goed, vooruitkijken is echter beter. We zullen ons, nadat we 
terecht trots mogen vaststellen wat is gerealiseerd dit jaar, moeten buigen 
over de volgende stappen in de realisatie van de Visie op Steeg. Nieuwe pro-
jecten bieden nieuwe uitdagingen. 
 
Dat kunnen we niet alleen en dat doen we ook niet alleen. Gelukkig zijn er 
toch elke keer weer dorpsgenoten die een handje willen helpen. Maar u mag 
ook best reageren. De redactie stelt het echt op prijs als u  u mening over het-
geen wij in dit blad, de nieuwsbrieven en de website publiceren of zelf artike-
len voor dit blad aanleveren. Een levend dorp realiseer je met elkaar en door 
met elkaar in contact te blijven. 
 
Wij wensen u veel leesplezier en een goed en communicatief nieuw jaar. 

In deze Tussen Boom en Stroom 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

 

 

Door Age Fennema Rentmeester Middachten 

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf, is Middachten 
in rep en roer om de kasteeldeuren op tijd te laten open-
zwaaien tijdens de kerstopenstelling. Het is hartverwar-
mend om te zien hoeveel mensen zich hiervoor (vaak be-
langeloos!) inzetten. Bijzonder is dat we dit jaar de licht-
jeswandeling hebben uitgebreid, op verschillende plaatsen 
in de tuin en op de gracht zullen lichttaferelen te zien zijn. 
Leuk is dat enkele mensen bereid waren om met ons mee 
te denken over de invulling hiervan. Ik wil hiervoor speci-
aal Frans van Elk en Peter Oversteegen (die een gedeelte 
van de lichttaferelen zelf verzorgt!) bedanken. Op woens-
dagavond 14 december is er speciaal voor de inwoners 
van De Steeg een wandeling georganiseerd. 

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor Middachten, 
totaal zijn er ongeveer 100 aan het landgoed verbonden! 
Natuurlijk is het nodig regelmatig nieuwe vrijwilligers te 
werven, omdat anderen te oud worden, verhuizen of een 
vaste baan vinden. Op 16 november nodigden we potenti-
ële vrijwilligers uit op een cursusavond voor rondleiders. 
Dit leverde zeker 10 nieuwe vrijwilligers op, waarvan de 
meesten uit De Steeg of Ellecom komen. Ook hebben we 
een opvolgster gevonden voor de begeleiding van school-
klassen. Komend voorjaar hopen we weer schoolklassen 
uit de regio te ontvangen en een lesprogramma aan te bie-
den. 

Ik melde al eerder dat het spannend is of alle Havikerpoort 
projecten zullen worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk 
dat de provincie wel een ecopassage zal aanleggen onder 
de A348, maar dat deze kleiner wordt uitgevoerd en niet 
geschikt is voor de passage van herten.  

       >>>>>>> 
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Er wordt door voor- en tegenstanders heel wat van gevon-
den. Wij zijn van mening dat dit - gezien de omstandighe-
den – de beste oplossing is. Met de boeren heeft de provin-
cie nooit overeenstemming kunnen bereiken over een ver-
goeding voor het toelaten van herten in de uiterwaarden. 
Door deze oplossing komt er wel een verbinding voor ree-
wild, ringslang, vlinders en andere dieren.  

Als de noodzakelijke vergunningprocedures goed worden 
doorlopen, zal de ecopassage volgend jaar worden aange-
legd. Op de gronden rondom de ecopassage zullen er 
schuilmogelijkheden en hoogwatervluchtroutes worden 
aangelegd. 

Komende wintermaanden zal de zaag regelmatig te horen 
zijn op Middachten. We werken verder aan het herstel van 
het laanbeeld, hakhout zal worden afgezet en populieren in 
de Avegoor (nabij Ellecom) en in de Havikerwaard zullen 
worden omgezaagd en afgevoerd. Deze bomen zijn kaprijp 
en in de afgelopen jaren vielen er regelmatig een aantal om.  

Vooral in de Avegoor is dat vervelend, omdat hiernaast een 
voetbalveld ligt. Dit gebied is zeer nat, dus de bomen zullen 
met behulp van een lier uit het bos worden getrokken. Maar 
dan zullen we wel in 2012 zijn beland.  

Wij wensen u, mede namens de familie Ortenburg Bentin-
ck, fijne feestdagen toe en  een voorspoedig nieuw jaar! 



Ruud Jan Kokke: ‘Ik was het zo hartgrondig oneens met die 
mensen die zeiden dat van die hoek geen mooi pleintje te maken 
zou zijn’. 
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Gesprek met Ruud Jan Kokke 
Door Frans van Elk 
 
De laatste dagen bij de plaatsing van de bankjes, de arca-
den, de parasol en het hekwerk was hij zelf steeds aanwe-
zig. Hij hanteerde de kitspuit persoonlijk om de verlichting 
vast te zetten en hielp ook bij de plaatsing van de parasol. 
Samen met zijn levens–, zakelijke en creatieve partner Pe-
tra Hartman was hij ook aanwezig bij Kerst op Steeg.  
 
Ruud Jan Kokke maakte eveneens in het gesprek dat ik 
met hem had een gedreven, gepassioneerde en betrokken 
indruk. Op mijn vraag waar wij hem van moeten kennen 
zit hij onmiddellijk op de praatstoel en noemt hij als eerste 
zijn plaatselijke afkomst. ‘Ik ben geboren en opgegroeid in 
Velp op de Beethovenlaan,’ ‘Ik kom uit een gezin met 6 
kinderen en mijn vader werkte bij het Openluchtmuseum 
als conservator’. ‘Een aantal mensen kent mij misschien 
uit die tijd?’ Vervolgens noemt hij een aantal projecten 
waar hij in de buurt mee bezig is geweest. De herinrichting 
van de raadzaal in Arnhem en aanpassingen aan het ge-
meentehuis in Arnhem, de herinrichting van de Rabobank 
in Dieren en scholen in Arnhem zoals het Beekdallyceum 
en `t Venster.     
Elke vraag is voor hem een uitdaging. Hij zal niet snel een 
opdracht als ‘niet uitvoerbaar’ afwijzen.  
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Volgens hem heeft hij zijn kunstzinnige aanleg van 
zijn moeders kant gekregen, een familie van kunst– en 
edelsmeden; van zijn vaders kant het historisch besef. 
 
Zelf zegt hij dat hij een ‘technische kijk’ heeft op de 
dingen. Toch zat er vroeger geen HTS’er in en studeer-
de hij maatschappelijk werk aan de sociale academie 
in Enschede. Zijn vader stimuleerde hem daarna de 
kunstacademie te volgen. 
 
De uitdaging van een opdracht ligt bij hem in het om-
zetten van de ‘oprechte vraag’ in een functioneel en 
eigentijds ontwerp. Daarbij komt zijn fascinatie voor 
het werken met verschillende materialen en het opzoe-
ken en ontdekken van de mogelijkheden van die mate-
rialen; het liefst in verschillende innovatieve combina-
ties. Daarbij werkt hij het liefst samen met producen-
ten die dan ook bereid zijn te zoeken naar creatieve 
oplossingen. 
 
Op mijn vraag welke kenmerken, zijn  persoonlijke 
‘handtekening’ zijn, noemt hij: ‘verfijning, eenvoud en 
slimme oplossingen’. Het functioneel gebruik blijft 
echter bij hem leidend. ‘Men moet er wel wat mee 
kunnen en het moet een reflectie zijn van de omg-
ing’, zoals hij zelf zegt.  

Na zijn eerste presentatie voor de werkgroep was mij 
zijn gepassioneerde en gedreven, bijna fanatieke, reac-
tie op de opdracht opgevallen. Ik vraag hem waar die 
gedrevenheid en bijna verbetenheid vandaan kwam.  

‘Was dat zo?’ vraagt hij verbaasd en enigszins lache-
rig. ‘Ik was geraakt door de wens van de werkgroep 
voor een echt dorpsplein, ik zag de mogelijkheden 
daarvoor en ik was het zo hartgrondig oneens met de 
mening van enkele andere ontwerpers dat van deze 
hoek geen echt dorpsplein te maken zou kunnen zijn’. 
‘De plek vroeg als het ware om een  actieve bestem-
ming en niet om een verstilde plek voor bezinning zo-
als door anderen werd voorgesteld.’ 

Even relativerend, laconiek en eerlijk zegt hij er ach-
teraan: ‘maar ja, misschien kwam het ook wel omdat 
ik de opdracht op dat moment erg goed kon gebrui-
ken.’ ‘De opdrachten stromen nu wel weer binnen, 
maar op dat moment was het ook erg magertjes.’ 

Productontwerpen van Ruud Jan Kokke staan tentoon-
gesteld in musea als het Museum of Modern Art in 
New York, Museum Boymans van Beuningen in Rot-
terdam en het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zijn 
werk is gepubliceerd in het vooraanstaande Design 
Yearbook. Naast meubels voor fabrikanten als Auping 
en Leolux ontwierp hij de museum kruk in opdracht 
van het Museum Boijmans van Beuningen te Rotter-
dam. 

Met de Prinses Amaliahoek hebben wij in ons dorp ons 
eigen ‘Ruud Jan Kokke ontwerp’. 



 
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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In de vorige uitgave van TBES hebben wij u geïnformeerd 
dat bij de huizen langs het spoor een zogenaamde Nulbrief 
is bezorgd met het verzoek de al of niet aanwezige scheur-
vorming van het huis op te geven en tegelijkertijd ProRail 
nu reeds aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die 
kan ontstaan door de toename van het goederenvervoer 
over de IJssellijn.  
 
In totaal werd er bij 85 huizen een brief afgegeven en kwa-
men er 36 ingevulde aansprakelijkheidsstellingen terug 
(42%). Deze aansprakelijkstellingen zijn 16 november 
2011 verstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (I&M), ProRail (aangetekend), de vaste Kamer-
commissie van de 2e Kamer, de gedeputeerden van de 
Provincie Gelderland alsmede naar de wethouder van Rhe-
den, de heer Ron König. 
 
Hieronder treft u de tekst aan van het begeleidend schrij-
ven naar het ministerie van I&M en naar de vaste Kamer-
commissie aan. Aan de gedeputeerden van de Provincie 
Gelderland is een iets gewijzigde tekst verstuurd. 
 
Geachte mevrouw Schultz en mijnheer Atsma, 
 
Ter informatie sturen wij u onze recente correspondentie 
met ProRail.  
Het PHS/Basisnet treingoederenvervoer is van grote bete-
kenis voor de kwaliteit van de leefomgeving in Oost-
Nederland. Het te krappe budget mogelijk gecombineerd 
met 85% regeling, geven geen enkel vertrouwen in de 
kwaliteit van het plan. 
Een visieloos plan wat wordt uitgevoerd door een organi-
satie met een beroerde reputatie onder de aanwonenden. 
Een plan waarvan het nut en de noodzaak onduidelijk zijn. 
Lijdzaam afwachten is niet ons motto vandaar deze, nog 
lokale, actie. 
Wij vragen u na te denken over flexibilisering van de trans-
portsector om een antwoord te kunnen geven op snelle 
veranderingen in de samenleving. 
Voor wat ons betreft hoort daar het stimuleren van een 
statische, dure, gesubsidieerde, en nauwelijks innovatieve 
spoorgoederenvervoersector niet thuis. Tenslotte zijn we 
een economie en geen museum. 
 
Vriendelijke groet 
 
Arnoud Scheltema 
Voorzitter 
 
Intussen is er bericht ontvangen van ProRail dat men begin 
januari 2012 met ons wil komen praten. We wachten de 
verdere ontwikkelingen dan ook met belangstelling af.  
 
 
 

 
Vind je het ook zo leuk om te volleyballen? 
Iedere maandagavond spelen we in het Parkhuis volleybal. 
We zijn met een groep van ongeveer 12 mannen uit De 
Steeg en omgeving, variërend in leeftijd van 20 tot ca. 65 
jaar. 
 
Het zijn altijd leuke avonden waar we eerst een kwartiertje 
inspelen en daarna een uurtje RECREATIEF volleybal 
spelen.  
We spelen niet in competitieverband. Sportiviteit, plezier 
en een beetje beweging zijn voor ons het belangrijkste.  
We spelen heel serieus en met veel inzet…..maar kunnen 
ook lachen om een foute bal! We hebben geen kantine na 
afloop, maar met kerst of aan het einde van het seizoen is 
er een hapje en een drankje. 

In onze groep is nog ruimte voor 2 of 3 spelers. Spreekt 
volleybal op bovenstaande wijze je aan kom dan eens vrij-
blijvend kijken op een maandagavond. 
De kosten kunnen geen bezwaar zijn. Het lidmaatschap is 
€ 6,- per maand; de eerste maand is gratis en verplicht tot 
niets. 
Een korte (sport)broek, een t-shirt en een paar zaalgym-
schoenen zijn ons tenue. 
 
Waar:  Parkhuis De Steeg 
Wanneer:  Maandag avond van 20.30 uur tot 22.00 uur 
 
Voor meer informatie kun je ook bellen. 
Tot ziens in de zaal! 
 
Harry Smittenberg    Ab Booij 
06-11863150    026-4953170 

RONA NIEUWS Volleybal  in De Steeg 



Jongeren uitgedaagd om te Jongeren uitgedaagd om te Jongeren uitgedaagd om te 
Doen!!Doen!!Doen!!   
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Een goed voornemen voor het nieuwe jaar. 
 
‘Doen!’ Een jongerenproject voor De Steeg. 
 
 
Door Eugenie van der Werf 
 
Voor de jongeren in de Steeg zijn de mogelijkheden om gezellig sa-
men te komen beperkt. Ondanks geschikte ruimte in het Parkhuis is 
er is geen jongerensoos. Op het schoolplein en het trapveldje zijn 
geen overdekte ontmoetingsplekken. Ondanks de fraaie ligging aan 
de IJssel kunnen Steegse jongeren (en ouderen) nergens bij het water 
komen, er is officieel geen ‘strandje’.  
 
Deze zomer zijn er in het Parkhuis enkele vrijdagavonden voor jon-
geren georganiseerd door het welzijnswerk van Carion. Dit hoopvol 
initiatief is na enkele bijeenkomsten een stille dood gestorven. De 
subsidie voor de huur van het parkhuis en voor jeugdwerkster werd 
‘wegbezuinigd’. 
Wat bleek: de groep van 13 tot 15 jaar liet zich nog wel amuseren 
met spelletjes. Maar de groep van 16 tot 18 jaar had daar geen be-
langstelling meer voor en trok zich terug. Bij hen is ‘chillen’ popu-
lair (ongedwongen samenkomen, wat praten, wat drinken bij disco-
muziek), maar dit is al snel te luidruchtig voor de omgeving.   
Het beoogde strandje voor de jeugd werd zonder enig overleg ge-
schrapt omdat Rijkswaterstaat daar een ligplaats voor de vrachtvaart 
opeiste met als excuus ‘de Europese regelgeving t.a.v. rusttijden’. 
 
Het is geen goede zaak als de jeugd het sluitstuk van begrotingen zou 
worden of als ze moet wijken voor ‘zwaarder wegende’ belangen. 
De Steeg heeft behoefte aan gezellige ontmoetingsplekken voor jon-
geren maar het ziet er naar uit dat het hier voor hen een saai, ingesla-
pen dorpje blijft.  
Willen wij dat zij hun heil moeten zoeken in naburige plaatsen als 
Rheden en Dieren, of - als ze wat ouder zijn - in Arnhem?  
 
Recent heeft Plattelands Jongeren Gelderland een project gestart: 
‘Doen!’.  
Dit project wil jongeren in dorpen stimuleren om aan te geven wat 
zij missen en wat hun wensen zijn. Vervolgens begeleidt dit project 
de jongeren om te kiezen voor bepaalde activiteiten en die activitei-
ten zelf te organiseren. 
Contactpersoon Jasper Nickmann is bereid ook de jongeren in De 
Steeg te coachen.  
Omdat er ook financiële aspecten kunnen spelen is er ook een oudere 
(b.v. van Carion of van de Belangengemeenschap) bij dit project no-
dig.  
Als de jeugd zijn wensen inventariseert wil Jasper dit in januari op 
een startbijeenkomst met hen bespreken en hen begeleiden om dat in 
de daaropvolgende maanden te realiseren.  
 
Laten we 2012 met een goed voornemen beginnen: eindelijk luiste-
ren naar de wensen van de jeugd! 
 
Contact:  
BG De Steeg Havikerwaard 
E. van der Werf 
Tel.: 026-4954025  
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19 november 2011 was weer de sinterklaas intocht in De Steeg. 
Weinig woorden zijn nodig, de foto’s laten zien hoe geweldig deze 
dag was. Mooi optreden in de ochtend, prachtig weer en super Sint 
en Pieten. En heel veel genietende kinderen.   
We hopen jullie weer te zien bij de intocht op 24 november 2012. 
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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 

 

Procurator B.V.  
Rentmeesterskantoor 
  
  
  
Rondweg 35 
6515 AS Nijmegen 
tel. 024 - 3488884 
Fax 024 - 3488885 
E-mail: info@procurator.com 

�� Taxaties landelijk– en bedrijfs-
onroerend goed 

�� Advies bij pacht, huur en 
erfpacht 

�� Begeleiden van aanpassingen 
van bestemmingen en be-
stemmingsplannen 

�� Bemiddeling bij aan- en ver-
koop van grond en gebouwen 
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Op zaterdag 12 november vond voor de vierde 
maal het nationale PlattelandsParlement plaats, 
waarin plattelandsbewoners en inwoners van klei-
ne kernen Tweede Kamerleden direct aanspraken 
op hun plattelands– en kleine kernenbeleid. An-
ders dan voorgaande edities kwamen Kamerleden 
niet naar het platteland, maar kwamen platte-
landsbewoners naar het Tweede Kamergebouw in 
Den Haag. In het ‘hol van de leeuw’ gingen ruim 
300 deelnemers met elkaar en met politici in ge-
sprek over drie actuele thema’s: krimp, lokale 
duurzame energie en burgerparticipatie. Drie ad-
viescommissies bereidden in de aanloop naar het 
PlattelandsParlement conceptadviezen voor, die 
na aanscherping in de workshops werden aange-
boden aan de Tweede Kamerleden. 
 
Adviescommissie Krimp 
Tot nu toe gaat de discussie over krimp vaak over de 
vraag hoe we het bestaande kunnen behouden, maar 
is dat realistisch in een krimpsituatie? Zijn er andere 
manieren om de kwaliteit en bereikbaarheid van voor-
zieningen te waarborgen, binnen een beperkt gemeen-
tebudget? Daarbij kijken we ook naar financiële 
structuren en (nieuwe) rollen en verantwoordelijkhe-
den van bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en de overheid. Graag geven we de 
Tweede Kamer randvoorwaarden mee die in het lan-
delijk gebied nodig zijn om deze strategieën mogelijk 
te maken.  
 
De adviescommissie Bevolkingskrimp roept de natio-
nale overheid op te voorkomen dat krimpregio’s het 
nakijken hebben, met een economisch beleid dat uit-
sluitend gericht is op de Topsectoren. Demografische 
verandering gaat de kracht van krimpregio’s te boven 
en is een nationale opgave. In het nationaal econo-
misch beleid moet daarom nadrukkelijk ook aandacht 
zijn voor de economische vitaliteit van krimpregio’s. 
Daarnaast roept de commissie het Rijk op experimen-
teerruimte te creëren voor regionale en lokale maat-
werkoplossingen. 
De Kamerleden gaven aan: “Een toets op consequen-
ties van Rijksbeleid voor het platteland zit nadrukke-

lijk tussen de oren.” Zij zijn zich bewust dat het hui-
dige beleid krimp bevordert en zullen dit ook inbren-
gen tijdens het debat over de Structuurvisie Infra-
structuur en Ruimte in de Tweede Kamer. “Niet al-
leen geld voor de Topsectoren; ook geld voor innova-
tie op het platteland”, concludeerde Kamerlid Lutz 
Jacobi. Kamerlid Bas Jan van Bochove onderstreepte 
het belang van maatwerk en gaf aan zich sterk te ma-
ken om bij de vaststelling van nieuw beleid standaard 
experimenteerruimte op te nemen. 
 
Lokale Duurzame Energie 
Na het PlattelandsParlement van 2009 is de discussie 
over lokale duurzame energie in een stroomversnel-
ling geraakt. Ook bij de landelijke overheid begint het 
te dagen dat belemmeringen moeten worden wegge-
nomen. Dit jaar kijken we naar vormen en strategieën 
die nog meer vaart kunnen brengen in individuele en 
collectieve duurzame energie-initiatieven. Daarbij 
spelen vragen als: Hoe geef je projecten juridisch 
vorm? Hoe zorg je dat het financieel haalbaar is? 
Maar ook: hoe organiseer je het samen met bewo-
ners? En hoe kan de overheid deze initiatieven met 
landelijk beleid faciliteren?  
 
De adviescommissie Lokale Duurzame Energie dringt 
aan op een helder lange termijn beleid van de nationa-
le overheid voor de stimulering van lokale duurzame 
energie. Dat was tot dusverre wisselvallig, met een 
slecht klimaat voor investeringen als gevolg. De com-
missie stelt voor om het stimuleren van duurzame 
energie te doen via fiscale maatregelen en middelen 
voor innovatie. Als dat goed is geregeld kan de Subsi-
dieregeling Duurzame Energieproductie (SDE) wor-
den afgeschaft. Maar, luidt de oproep van de commis-
sie, zorg in ieder geval voor heldere lijn voor de lange 
termijn, dat geeft zekerheid aan ondernemers.     
       
De coalitiepartners VVD en CDA bevestigen het be-
lang van lokale duurzame energie en willen sturen op 
een grotere ruimte voor de regio. SP en PvdA durven 
concreter met de aanbevelingen aan de slag te gaan. 
SP-er Paulus Jansen bepleitte de nu lage energiebelas-

(Vervolg op pagina 17) 
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ACTIE SCHOENMAATJES DIT 
JAAR WEER GESLAAGD! 
 
 

Het was weer een hartverwarmende actie . 
De schoenendozen voor de kinderen in Malawi, Oegan-
da of Irak, zijn inmiddels begonnen aan hun reis. In één 
van die landen worden in het voorjaar de dozen uitge-
deeld en maken daar heel veel kinderen blij. Afgelopen 
jaar zijn er via Edukans 166.000 dozen uitgedeeld in 
Malawi. 
De dozen zijn ook nu weer prachtig versierd en propvol 
leuke, leerzame spullen, speelgoed en knuffels. Er wer-
den tassen vol met spullen afgegeven om (te) lege do-
zen te vullen. 
In totaal zijn er 78 dozen ingeleverd. Aan machtigingen 
en contante giften voor de verzending, kwam een be-
drag van  € 300.- binnen. 
 
Iedereen wordt HARTELIJK BEDANKT namens al 
die dankbare kinderen. 
 
Hilde Brekelmans  en Martine Stehouwer 
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Raad van State 
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ting voor grootverbruikers iets te verhogen om daarmee 
de ruimte voor lokale duurzame opwekking te vergroten, 
zodat ook coöperatieve initiatieven een kans krijgen. 
Lutz Jacobi (PvdA) onderschrijft ook het belang om juist 
het fiscale stelsel te benutten voor deze doelstelling. 
“Het zijn kleine dingen die de regering kan doen”, zei 
zij. Het goed werkende Duitse feed-in systeem is in deze 
tijd niet zo te kopiëren, het stoppen van subsidies die 
onvoldoende bijdragen aan een duurzamere energieop-
wekking moet wel. 
 
Burgerparticipatie 
Burgerparticipatie is een belangrijk thema voor het hui-
dige kabinet. In Nederland lopen verschillende experi-
menten met zelfsturing en budgetverantwoordelijkheid. 
Maar zelfsturing gaat niet vanzelf goed. Hoe voorkom je 
bijvoorbeeld dat de meest mondigen alles bepalen, zo-
wel op dorps- als op gemeenteniveau? Dit jaar richten 
we ons op de inrichting van het speelveld rond burger-
participatie en de verschillende verantwoordelijkheden 
die burgers, lokale overheden en het rijk daarin kunnen 
en moeten nemen.  
De adviescommissie Burgerparticipatie is van mening 
dat een grote verandering in de opstelling van de over-
heid noodzakelijk is om burgerparticipatie echt een kans 

te geven. Er is een omslag nodig, waarbij ambtenaren en 
politici niet de verantwoordelijkheid voor maatschappe-
lijke vraagstukken bij burgers over de schutting gooien, 
maar een echte dialoog aangaan met burgers, afspraken 
maken over de verantwoordelijkheid en meer denken in 
kansen dan in beperkende regels. Anders komt er geen 
bewegingsruimte voor initiatieven en haken gemotiveer-
de burgers gefrustreerd af.  
 
Als er meer van de burgers moet komen, dan moet de 
overheid daar ook ondersteuning voor bieden. Kamerlid 
Ger Koopmans (CDA) deed namens de aanwezige poli-
tici de toezegging dat zij zich zullen inzetten voor een 
amendement om de financiering van het PlattelandsPar-
lement en van de Landelijke Vereniging voor Kleine 
Kernen te waarborgen. In dit verband zegt Kamerlid 
Koopmans voor de komende vier jaar jaarlijks een be-
drag toe van € 250.000. Kamerlid Van Bochove stelt 
daarnaast voor de huidige subsidies tegen het licht te 
houden en te kijken of er een herschikking van budget-
ten mogelijk is ten gunste van de ondersteuning van ac-
tieve burgers en bewonersorganisaties. 
 
Verslag van de website van de Nederlandse Heidemaat-
schappij. Het volledige advies is te downloaden van de 
website www.plattelandsparlement.nl 

(Vervolg van pagina 15) 
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Natuurlijk kun je je afvragen op welke wijze deze on-
derwerpen die in het adviesrapport zijn aangekaart ook 
directe consequenties hebben of gaan krijgen voor een 
dorp als De Steeg. Zeker is, als we kijken naar de prog-
noses die in Visie op Steeg zijn opgenomen, dat ook De 
Steeg onherroepelijk te maken zal gaan krijgen met een 
forse vergrijzing en krimp. Die gevolgen zijn nu al dui-
delijk omdat je de sluiting van de RK kerk en de discus-
sie die thans gevoerd wordt binnen Philadelphia over 
een mogelijke sluiting op termijn van hun vestiging hier 
toe kunt schrijven aan die vergrijzing en het ontbreken 
van aanwas. 
 
Het zal dus ook een uitdaging worden om enerzijds 
voorzieningen die er zijn, zoals de school, te handha-
ven, anderzijds voorzieningen die bij een vergrijzende 
bevolking horen en nodig zijn te realiseren. De discus-
sie over een multifunctioneel centrum zal om die reden 
dan ook noodzakelijk worden, zo die al niet is.  
 
Een betere bereikbaarheid van voorzieningen in andere 
dorpen of in de regio zullen in samenwerking met ande-
re dorpen en andere partijen moeten worden aangepakt. 
Een goed voorbeeld zijn natuurlijk de initiatieven voor 
een buurtbus zoals deze in Spankeren en Dieren en in 
Velp en Rozendaal zijn ontwikkeld. 

Ontwikkelen van lokale duurzaamheidsinitiatieven lij-
ken wat minder voor de hand te liggen en zijn niet onze 
eerste prioriteit maar kunnen wel door de BG worden 
ondersteund en gefaciliteerd. 
 
Op het gebied van burgerparticipatie mogen we gerust 
stellen dat we als BG en De Steeg in de gemeente Rhe-
den goed bezig zijn en zelfs een voorbeeldfunctie heb-
ben verworven. Geslaagde projecten die van onderaf 
zijn opgepakt op basis van onze dorpsvisie helpen om 
ook die erkenning te krijgen.  
 
Onlangs is op ons initiatief door de gemeenteraad tij-
dens de begrotingsbehandeling een voorstel aangeno-
men om structureel gelden beschikbaar te stellen voor 
initiatieven vanuit de bevolking. Ook het overlegplat-
form van de belangenorganisaties van de verschillende 
dorpen is een initiatief dat tot doel heeft de burgerparti-
cipatie te ondersteunen en daarmee ook een aanspreek-
punt kan worden voor diverse instanties en uitwisseling 
van kennis kan bevorderen. 
 
Burgerparticipatie kan echter niet alleen op de schou-
ders terecht komen van de oudere inwoners van ons 
dorp. Ook jongeren hebben er belang bij dat zij mede 
inhoud en vorm geven aan hun leefomgeving!! 

Commentaar BG 
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Derde Kerst op Steeg; eerste  
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 op nieuw ingericht dorpsplein 
 

De klok luidde De klok luidde De klok luidde   
De parasol kon nog niet openDe parasol kon nog niet openDe parasol kon nog niet open   

Er was helaas geen sneeuwEr was helaas geen sneeuwEr was helaas geen sneeuw   
Af en toe regende en hagelde hetAf en toe regende en hagelde hetAf en toe regende en hagelde het   

De verlichting in de arcades deed het nog nietDe verlichting in de arcades deed het nog nietDe verlichting in de arcades deed het nog niet   
In de kerk een tentoonstelling van kerststallenIn de kerk een tentoonstelling van kerststallenIn de kerk een tentoonstelling van kerststallen   

De erwtensoep was heerlijk De erwtensoep was heerlijk De erwtensoep was heerlijk    
De chocola warm De chocola warm De chocola warm    

De glühwein verwarmend De glühwein verwarmend De glühwein verwarmend    
De muziek van Excelsior hartverwarmendDe muziek van Excelsior hartverwarmendDe muziek van Excelsior hartverwarmend   

De boom was grootsDe boom was grootsDe boom was groots   
De wensen van de kinderen vertederendDe wensen van de kinderen vertederendDe wensen van de kinderen vertederend   

Soms hartverscheurendSoms hartverscheurendSoms hartverscheurend   
De buren waren er ookDe buren waren er ookDe buren waren er ook   
De buren waren er nietDe buren waren er nietDe buren waren er niet   

Ruud Jan en Petra waren erRuud Jan en Petra waren erRuud Jan en Petra waren er   
Onze eerste Petra had zich verontschuldigdOnze eerste Petra had zich verontschuldigdOnze eerste Petra had zich verontschuldigd   

Er waren zeker 150 dorpsbewoners welEr waren zeker 150 dorpsbewoners welEr waren zeker 150 dorpsbewoners wel   
Kortom: Kerst op Steeg was weer geslaagdKortom: Kerst op Steeg was weer geslaagdKortom: Kerst op Steeg was weer geslaagd   
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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). 
 
“O, Lili”, zegt  Corrie den volgenden morgen 
vóór het ontbijt, “kijk nu toch eens hoe saai, hoe 
vervelend, hé ba, hoe suf! Nu regent het, en nu 
kunnen we niet met Oom gaan wandelen, nu 
moeten we ons den heelen dag thuis zitten te ver-
velen.” “Waarom zouden we ons vervelen? We 
kunnen toch thuis ook wel spelletjes doen.” 
 
“Hè neen” zegt Cor,  “daar heb ik nu niets geen 
plezier in.” “Nu dan kun je lezen.” “Hè neen, ik 
wou veel liever naar buiten.” “Dan kun je in de 
veranda gaan zitten.” “Wat heb je daar nu aan?  
Ik wou gaan wandelen.”Corrie is al gauw weer 
bij Lili en zegt met een klagelijk stemmetje:  
“Lili, nu kunnen we ook al niet in de veranda 
zitten, het regent er zoo in, wat saai, wat moeten 
we nu doen? Wat zullen we ons vervelen.” Daar 
staat Paul Boshamer aan den overkant onder de 

veranda van Rustoord, hij kijkt naar de lucht; wat 
zet hij een vies gezicht, ik geloof dat hij zich ver-
veelt. Daar komt hij al aan. “Vandaag komt Huk-
kie weer bij mijn zusje en nu kwam ik vragen of 
Lili ook wou komen en Corrie en Robbie en of 
ze de poppen mee wilden brengen.” zegt Paul. 
“Mijn poppen zijn boven,”: zegt Lili, met een 
vragenden blik, want zij kan ze niet zelve gaan 
halen.  “O, ik zal ze wel halen,” zegt Paul. Corrie 

haalt  ook Robbie en haar poppen en nu gaan ze 
samen naar pension Rustoord. Het regent daar 
gelukkig niet in de veranda en ze kunnen daar 
heel prettig samen spelen. 
 
Daar komt Hukkie met de kinderjuffrouw onder 
een groote parapluie en ze wordt naast Baby 
Boshamer in een hoekje gezet en Paul zal ver-
tooningen houden met de poppen. Daar komen 
de Rensburgjes voorbij met regenmantels en pa-
rapluies. “We moeten brieven naar de post bren-
gen” zegt Tineke en ze lopen haastig door naar 
het postkantoor. 
 
Paul maakt een tooneel in de hoek boven op de 
tafel. “Laat eens zien, die pop is goed voor ro-
overhoofdman”.  “Maar Paul, het is een meisjes-
pop.” ”O, dat hindert niet, het verbeeldt een ver-
kleede roover. Al de roovers hebben zich in 
vrouwen verkleed en nu gaan ze dat kindje ro-
oven.” Paul slaat een touw om den hals van de 
pop en wil haar aan een pilaar van de veranda 
vastbinden, maar Lili en Corrie roepen ver-
schrikt: “Neen Paul, dat mag je niet, je maakt 
haar kapot.” “O, daar kunnen ze wel tegen wacht 
ik zal de kapotte pop van Robbie ophangen. Hei 
Robbie! Waar ben je? O daar loopt hij in den tuin 
van Athlone, en nu begint het  te stortregenen. 
“O, wat zullen de Rensburgjes nat worden; zou-
den ze nog niet komen? O ja! Ze hollen hier naar 
toe. “He wat een bui, we zijn kletsnat,” zegt Ma-
rie Rensburg.  “We hadden vanmiddag naar Velp 
zullen gaan naar de tantes, maar nu zal er niets 
van komen; wat is die regen toch vervelend.” 
 
“Zie eens,” zegt Lili,  “het regent met belletjes en 
er komen al beekjes over den weg. Wat zullen de 
boeren en de tuinlui blij zijn.” “He, ik vind het 
vervelend.” zegt Corrie zuchtend. “Zou je dan nu 
liever op den Rouwenberg zitten, zoo als verle-
den?” “O, neen,“  zegt Corrie,  “maar eigenlijk 
was het toch leuk, omdat je ons toen zooveel ver-
teld hebt.” “He Lili vertel ons ook wat,” zegt Ma-
rie Rensburg en Florentine gaat zoo dicht moge-
lijk bij haar staan. 
 
(wordt vervolgd) 
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‘Begrijp ik je goed’, vervolgde mijnheer Woelrat, ‘dat 
een onderzoek naar het voldoende meedoen van de die-
ren in het bos is uitgevoerd door een kabouter, dat ze dat 
gevraagd hebben aan de kabouters en de hoofdkabouter 
en dat ze niet de dieren daarnaar hebben gevraagd?’ 
 
‘Ja, kijk’, zei mijnheer Mol, ‘dat vroeg ik mij ook af, 
want ze hadden niet zoveel gevonden!’. ‘De Herder van 
de Schapenraad zei ook al dat er heel veel meer door de 
dieren zelf werd gedaan.’ 
 
‘Dat is ook wat’, zei mijnheer Woelrat, ‘als je niet veel 
vindt, dan heb je niet goed gezocht, je hebt naar de ver-
keerde dingen gezocht of je hebt op de verkeerde plekken 
gezocht’.  

‘Net al mijn oom Izaak’, zei mijnheer Mol, ‘die was eens 
zijn sleutels van zijn huis verloren en was aan het zoeken 
onder de lantaarnpaal bij zijn huis’.’ Mevrouw Egel was 
langs gekomen en had hem gevraagd wat hij aan het 
zoeken was’. ‘Ik ben mijn huissleutels verloren’, zei oom 
Izaak. Mevrouw Egel zocht een kwartier mee en vroeg 
toen, ‘Izaak weet je zeker dat je ze hier hebt verloren?’. 
‘Nee hoor’, had oom Izaak toen gezegd tegen mevrouw 
Egel, ‘ik ben ze verderop in het bos verloren, maar ik 
kan niet goed zien, weet je, en daar is geen licht en hier 
wel’. Mevrouw Egel zei toen tegen oom Izaak, ’Oké, ik 
heb ook slechte ogen, dan zoek ik hier nog even met je 
mee.’   
 
Mijnheer Woelrat lachte samen met mijnheer Mol over 
die domme oom Izaak en mevrouw Egel. 
 
Ik wens iedereen een gezond en vrolijk 
nieuw jaar. 

Van de Voorzitter 

   Felk 
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Het was guur weer, de herfst wilde maar niet wijken 
voor de winter. Overal in het bos waren de voorberei-
dingen voor de komende feestdagen aan de gang. 
Iedereen was met kerstbomen en met kerstversieringen 
aan het slepen. 
 
Mijnheer Mol en Mijnheer Woelrat zaten genoeglijk bij 
het haardvuur in een diepzinnig gesprek. Zo’n gesprek 
dat past aan het einde van een jaar tussen heren van 
gevorderde leeftijd. Een gesprek waar de jongeren van 
zeggen: ‘saai, saai, mega saai’. Dus als je verhalen die 
oudere mensen vertellen niet leuk of interessant vindt, 
sla dan dit verhaal maar over. 
 
Mijnheer Mol vertelde mijnheer Woelrat dat hij on-
langs een  vergadering van de Schapenraad had 
bezocht. ‘Dat was een hele zit hoor’ zei hij tegen 
mijnheer Woelrat. ‘Zo’, zei mijnheer Woelrat, ‘wat 
was er dan zo interessant dat jij de moeite hebt 
genomen naar een vergadering van de Schapen-
raad te gaan’. ‘Nou’, zei mijnheer Mol, ‘er kwam 
een belangrijke advieskabouter vertellen wat ze 
gevonden hadden bij een onderzoek’. ‘Waar ging 
dat onderzoek over?’, vroeg mijnheer Woelrat. ‘Ze 
hadden onderzocht of de dieren in het bos wel zelf 
ook meedoen aan alle zaken die in het bos moeten 
worden uitgevoerd’, antwoordde mijnheer Mol. 
‘Meedoen met wie, meedoen met wat?’ vroeg mijn-
heer Woelrat. ‘ 
 
‘Dat was best ingewikkeld’, sprak mijnheer Mol, 
‘de Schapenraad laat de kabouters een heleboel 
opdrachten in het bos uitvoeren en dat doen ze zo-
dat de dieren er wat aan hebben.’ ’De wegkabou-
ters leggen paden in het bos aan, de tuinkabouters 
planten en snoeien struiken en bomen , schrijfka-
bouters schrijven brieven en belangrijke rapporten, 
geldkabouters houden bij hoeveel geld alles kost en zo 
zijn er veel  kabouters die altijd druk bezig zijn met din-
gen voor het bos en de dieren.’  
 
‘De vraag was’, ging mijnheer Mol verder, ‘of de die-
ren in het bos over die werkzaamheden mogen meepra-
ten, of ze er ook over meebeslissen of dat ze zelf met 
zaken komen die moeten gebeuren en de Schapenraad 
en de kabouters dan alleen helpen dat het wordt uitge-
voerd.’ ‘Het bleek dat er wel met de dieren wordt over-
legd maar dat de dieren achteraf toch vaak niet blij zijn 
hoe de kabouters het uitvoeren.’ ‘Ook wordt er achteraf 
niet gekeken hoe het nu is uitgevoerd zodat je van fou-
ten kunt leren.’ ‘Maar’, zei mijnheer Mol, ‘het meest 
verbaasd was ik dat er volgens de advieskabouter geen 
dingen worden aangepakt in het bos door de dieren zelf 
waarbij de kabouters alleen maar helpen.’  
‘Iedereen in het bos weet dat dat onzin is’, zei mijnheer 
Woelrat.  



Parkweg 19 
6994 CM De Steeg 
T: 026-4959104 
F: 026-4952221 
info@rhederoord.nl 
www.rhederoord.nl 

 
Landgoed Rhederoord ligt nabij Arnhem in het dorpje De Steeg. Ons statige landhuis op 12 ha. park geeft een prachtig 
uitzicht over de uitlopers van de IJsselvallei en de bossen van de Veluwezoom.  
 
De ruimtes van het landhuis bieden vele mogelijkheden voor memorabele bijeenkomsten. Een plenaire zaal (120 personen) 
kan worden uitgebreid met één van onze fraaie andere zalen (30-55 personen). In totaal kunnen er 300 gasten in het gehe-
le pand verblijven, reden temeer om aan Rhederoord te denken als locatie voor een exclusieve meeting of feest. 
 
Wij gaan graag flexibel, gastvrij en gemoedelijk met u om. Onze keuken is voor bijna 100% biologisch. We werken vrijwel 
uitsluitend met zuivere, smaakvolle producten, het liefst uit de streek & afkomstig van vertrouwde producenten.  
 
Overnachten op Landgoed Rhederoord kan ook: de 22 hotelkamers bieden onderdak aan circa 45 gasten.  
 
U kunt dagelijks bij ons reserveren voor zowel zakelijke als particuliere bijeenkomsten. 
 
Graag tot ziens op Rhederoord! 



Assink ERA  Makelaars 
Hoofdstraat 104 
6881 TJ VELP GLD 
Postbus 59 
6880 AB VELP GLD 
Telefoon: 026-361 70 23 
Fax: 026-363 40 44 
E-mail: assink@era.nl 

 STERK DOOR SERVICE 

www.assinkera.nl 


