
APRIL 2012, NUMMER 103  

In dit nummer: 
• Jaarvergadering BG 24 april 
• Dauwtrappen in De Steeg op Hemelvaart 
• Opening Prinses Amaliahoek 
• Actie voor terugkeer Carmiggelt 



Bestuur  

Belangengemeenschap 

De Steeg en  

Havikerwaard 

Van de redactie 

D it nummer van uw dorpslijfblad staat helemaal in het teken van 
de lente. Bij die lente hoort een nieuw elan, nieuwe activiteiten die worden 
georganiseerd waar iedereen, jong en oud, aan kan deelnemen.  
 
De laatste tijd krijgen we veel reacties op de uitgave van dit blad. Uiteraard 
uit het dorp maar ook verrassend veel van mensen daarbuiten. We leggen dan 
ook op verschillende punten een aantal exemplaren neer, bij Joop Beumer, de 
kapper, Tom van Otterloo, de bakker en cafetaria De Linde, die worden mee-
genomen door klanten die buiten het dorp wonen. 
Veelal zijn het positieve reacties op ontwikkelingen die plaats vinden in het 
dorp en worden beschreven in artikelen, soms zijn het ontroerende reacties 
van mensen die een bepaalde herinnering hebben bij bepaalde situaties of om-
dat er oude foto’s in zijn opgenomen. 
 
Tot nu toe gaan de reacties altijd vergezeld van complimenten voor de vorm-
geving van het blad en bijna altijd met de vraag: ‘hoe kunnen jullie dat toch 
realiseren?’. 
 
We zouden dit blad niet op deze manier uit kunnen geven als de adverteer-
ders, onze ondernemers dorpsgenoten, niet voor de financiering van dit blad 
garant zouden staan met hun advertenties. Onze adverteerders doen dat niet 
om nu hierdoor zoveel meer klanten te verwerven via ons blad, maar doen dit 
omdat zij op deze wijze hun bijdrage leveren aan hun verantwoordelijkheid 
en binding met de dorpsgemeenschap. Daar mag best eens bij stil worden ge-
staan. Dank ondernemers, dank adverteerders. 
 
We proberen natuurlijk de vormgeving en de inhoud telkens te verbeteren; het 
oogt misschien professioneel, toch is het werk van goedbedoelende amateurs. 
Wij zijn er echter van overtuigd dat er in ons dorp zeker een aantal mensen 
werkzaam is als, of studeren voor, communicatief vormgever. 
 
Is het voor een aantal van deze jongeren niet een uitdaging om ons dorpslijf-
blad op een meer professionele manier vorm te geven? Misschien niet alleen, 
maar met een paar? 
Uitgedaagd? Laat van je horen fransvanelk@bgdesteeg.nl 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier. 

In deze Tussen Boom en Stroom 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

Op Middachten zijn deze zomer twee indrukwekkende 
tentoonstellingen te zien. 
  
De expositie in de Oranjerie toont bijzondere botanische 
tekeningen van planten die hun oorsprong in Japan heb-
ben. Terwijl de tentoonstelling in het kasteel laat zien hoe 
de tuinen op Middachten zijn ontstaan. Dit aan de hand 
van o.a. originele tuinontwerpen, tekeningen en foto’s. 
Bezoekers van tuin en oranjerie zijn van harte welkom van 
1 juni tot 15 september 2012 (zondag t/m donderdag) van 
10.30 tot 16.30 uur. De expositie in het kasteel is te be-
zichtigen op alle zondagen in juli en augustus (13.00 – 
16.00 uur) en tijdens de Rozenzondag en Open Monumen-
tendag. 
 
Inspiratie uit Japan 
De bijzondere collectie botanische aquarellen die op Mid-
dachten te zien is, is gemaakt door leden van de Vereni-
ging van Botanisch Kunstenaars Nederland. Inspiratie 
voor hun werk zijn de bloemen en planten die Philipp 
Franz von Siebold begin 19de eeuw meenam uit Japan 
naar Nederland. De hortensia, camelia, wisteria en forsy-
thia zijn zo in de Nederlandse èn Middachter tuin geïntro-
duceerd.  
 
Van Baroktuin tot sportlocatie 
Naast de expositie met botanische tekeningen wordt in het 
kasteel aan de hand van tuinontwerpen, aquarellen en fo-
to’s de ontwikkeling van de tuinen uitgelegd. De tuinen 
van Middachten zoals we die nu zien, zijn in 300 jaar ont-
staan. De eerste tuin aan het einde van de 17de eeuw was 
een formele barokke tuin met geschoren hagen, vruchtbo-
men, bloemen en beelden. Latere bewoners van het land-
goed hebben telkens met een groot respect voor het verle-
den de tuin aangepast aan hun smaak. Tuinarchitecten zo-
als C.E.A. Petzold, René Eduard André, Hugo Poortman 
en Leonard A. Springer werden om advies gevraagd en 
namen onbekende bijzondere planten op in de nieuwe 
tuinontwerpen. Was de tuin in eerste instantie een plek 
van schoonheid en rust, in de 19de eeuw kwam vanuit 
Engeland de meer actieve en sportieve rol van de tuin naar 
voren en verschenen het croquet veld en de tennisbaan.       
 
Een deel van deze tentoonstelling in het kasteel is gewijd 
aan Siebold en aan de relatie tussen Nederland en Japan. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van tekeningen en stukken 
die afkomstig zijn uit het familiemuseum van de nazaten 
van Siebold. 
 
Ontdek zelf de planten van Siebold 
Bezoekers van de tuinen van Middachten kunnen zelf de 
planten en bomen ontdekken die Siebold in Europa heeft 

geïntroduceerd. Daarvoor is een speciale wandelbrochure 
verkrijgbaar. 
 
Op 24 juni a.s. is het Rozenzondag op Middachten.  

Geniet van de heerlijke geuren en kleuren van de rozen in 
de tuin, proef de bijzondere rozen petit fours, volg een 
valkeniers- of bloemschikdemonstratie, kies een mooi sie-
raad uit en maak kennis met de kunst van het botanisch 
aquarelleren. Deze dag is echt een must voor rozenliefheb-
bers! 
 
In juni staan de rozen in de tuinen van Middachten in vol-
le bloei. In het prachtige Rosarium vormen vele soorten 
rozen samen een feest van kleuren en geuren. Ook zijn in 
de tuinen de mooiste klimrozen te vinden. Deze hangen 
samen met clematissen over de meterslange rozenleiding. 
Echt een prachtig gezicht als alles in volle bloei staat. 
 
Beleef de rozen 
Wie de rozen in eigen tuin wil, kan terecht bij de verkoop- 
en informatiestand. Verder staat de Nederlandse Rozen-
vereniging klaar met tips en advies, o.a. over snoeien en 
aanplanten. Ook is er een speciale kraam met boeken over 
tuinieren en rozen. Een aanrader: de stands met romanti-
sche, veelal handgemaakte (rozen)sieraden! 
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Landgoed Avegoor bij velen bekend als het grote witte land-
huis aan de rand van Ellecom, is niet alleen een hotel maar 
ook een grote inspiratiebron.  

Directeur Madelinde Moesbergen van ‘Hotel of Modern Art’ 
wil haar gasten en omwonenden meer bieden dan een gemid-
deld hotel. Madelinde Moesbergen: ‘’Ik ga voor inspiratie’’. Ze 
heeft de ambitie haar gasten te inspireren op het landgoed. 
Gasten kunnen geïnspireerd raken door de omgeving, de na-
tuur, de prachtige ambiance, en daar bovenop door de erva-
ring van kunst. 

Madelinde heeft mede de ‘’Stichting Zin in kunst'‘ opgezet. 
Deze stichting is ter bevordering van beleving van kunst en 
cultuur. Zo is er het project ‘Kamer zoekt kunstenaar’: beleve-
niskamers met interactie tussen de gasten en de kunstenaar. 
Het doel van het project is om 31 van de in totaal 73 kamers te 
restylen tot Art Rooms. Momenteel wordt de 29ste hotelkamer 
gerestyled en zijn er nog twee te gaan. Niet alleen in de hotel-
kamers is kunst terug te vinden, ook zijn er inspirerende kunst-
tentoonstellingen te bewonderen.  

Bar Bistro Max 

Ongedwongen en informeel eten of drinken in een gezellige 
ambiance waar iedereen zichzelf kan zijn, is waar Bar Bistro 
Max voor staat. Bij Max kan er genoten worden van een goed 
glas wijn, lunch, diner, simpelweg een kop koffie of een heerlij-
ke maandspecial voor het hele gezin.   

Max is tevens een populaire locatie voor een gezellige high 
tea. Bar Bistro Max verrast High Tea liefhebbers met zoete en 
hartige verwennerijen. Een high tea kan elke dag gereserveerd 
worden voor € 17,50 per 
persoon. Naast de lunch 
en diner kaart serveert 
Bistro Max elke maand 
een wisselende maand-
special die te bestellen is 
voor € 19,50 per persoon.   

Giga’s, een restaurant 
voor liefhebbers met een 
passie voor eten 

Traditionele lichte, klas-
sieke gerechten worden 
klaargemaakt voor onze 
gasten van restaurant 
Giga’s. We horen het 
vaak: ‘Pure verwennerij’. 
Giga’s is vernoemd naar 
de Crassostrea Giga’s, 
huÎtre creuses du Pacific; de grootste en sterkste Japanse oes-
ter soort, een ware delicatesse.  

De producten van zowel Max als Giga’s worden met passie en 
liefde bereid door de chef-kok Johan Christiaan Reker en zijn 
team. Er wordt veel gebruik gemaakt van streek producten. 
Een samenwerkingsverband is ontstaan met Natuurmonumen-
ten en de biologische boerderij ‘de Meander’ in Brummen. 
Hier komen de groente en het fruit vandaan en het puur Gel-
derse Brandrode Rund. De chef-Kok is permanent op zoek naar 
echtheid en eerlijke producten voor Giga’s, waar hij veel tijd 
en aandacht aan besteedt. Dat merk je ook aan zijn enthousi-
asme en gepassioneerde houding en hoe hij vertelt over het 
binnengekomen rund. Zo hebben de chef en zijn team prachti-
ge stukken biologisch vlees: ossenhaas, staartstuk, rib eye, 
nekstuk, entrecote, pekelvlees, carpaccio, poulet en maar 
liefst 60 kilo hamburgers. Maar ook 50 liter bouillon wordt 
getrokken van de botten van het rund en jus-rôti van de incou-
rante delen van de koe.  
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Modern Art 

Om de term Modern Art te verwe-
zenlijken zijn de kunstenaars die 
hebben meegewerkt aan het project 
‘kamer zoekt kunstenaar’ sinds begin 
dit jaar betrokken bij de restaurants 
van Avegoor. Gedurende het jaar 
worden er kunstenaars geïnterviewd 
over hun culinaire voorkeuren, favo-
riete versnaperingen en gerechten 
om deze vervolgens te laten proeven 
door onze gasten. Afgelopen januari 
vond de aftrap plaats door Birgit 
Stigter. De menukaart, met gerech-
ten van een bepaalde kunstenaar 
wisselt elk seizoen en wordt op 
kunstzinnige wijze gepresenteerd.  

Voor nog meer beleving laten we de 
gerechten graag begeleiden door 
bijpassende wijnen.  

Daarom adviseert Andri Jansen, onze restaurantmanager bij ieder gerecht een 
bijpassende, smaakvolle wijn. Naast de biologische gerechten, die veel worden 
besteld, worden er ook biologische wijnen geschonken van ‘’Domein Hof te 
Dieren’’.  

Voor in eigen keuken 

Een aantal producten en/of ingrediënten die in de keuken van Landgoed Ave-
goor gebruikt worden, zijn ook uitermate geschikt voor thuis. Denk hierbij aan 
delicatessen zoals dressings, marmelades, bouillon, eekhoorntjesbrood risotto 
en pesto’s. Deze zijn sinds maart verkrijgbaar op Landgoed Avegoor.  

Bar Bistro Max Dagelijks geopend van 11.00 tot 00.00 
Restaurant Giga’s Woensdag t/m zaterdag van 18.00 tot 22.00 
 
Kom gerust een keer een kijkje nemen en laat u inspireren, wij ontvangen u 
graag!  



 

Opening van de ‘Ommetjes 
Landgoederen en Havikerwaard’ 

in De Steeg  
 

Kom meewandelen op  
Hemelvaartdag 
17 mei 2012 

 
 
 
  
  

De eerste 100 deelnemers De eerste 100 deelnemers   
krijgen om 07.00 uur op de krijgen om 07.00 uur op de   

Prinses Amaliahoek een heerlijk Prinses Amaliahoek een heerlijk   
dauwtrapontbijt aangebodendauwtrapontbijt aangeboden  
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Deze wandeling gaat over drie landgoederen, Middachten, Avegoor en Rhederoord. Je kunt hem nog verlengen door  via 
de Carolinahoeve te lopen, over het vierde landgoed Hagenau. De route is als heuvelachtig te kenmerken en  gaat over 
bestaande en vooral oude paden. De route is ongeveer 8,5 km. Met de verlenging erbij 11,5 km. Op het startpunt krijgt u 
een routebeschrijving mee. 

Dit Ommetje is meer een struinroute. De route voert je door de uiterwaarden van de IJssel en is weliswaar vlak maar 
gaat door weilanden en ongebaande paden met overstapjes en bruggetjes over watergangen. Een deel ervan gaat langs 
het water van de IJssel en door de elzenbossen waar het op sommige punten drassig kan zijn. De route is ongeveer 6,5 
km. Met de verlenging 7,5 km. Op het startpunt krijgt u een routebeschrijving mee. 



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

“Jannie van Santen” 
  

 
 Bergweg 4 
 tel: 026-4953206 

De Steeg 
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Het bestuur van de Oranjevereniging wil dit jaar op 30 april vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur een ge-
zellige inloopochtend organiseren in het Parkhuis. 
 
De reden hiervoor is dat Koninginnedag vorig jaar, zonder de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, ons, en naar 
wij horen anderen,  in ieder geval niet echt bevallen is. 
 
Programma 

Om 10.00 beginnen we met het feestelijk hijsen van de vlag, gevolgd door het oplaten van ballonnen door de 
kinderen van De Steeg. 
 
Hierna is er koffie of/en een oranjebittertje en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Voor kinderen tot en met de basisschool leeftijd  is er gelegenheid zich te vermaken met verschillend spelma-
teriaal. Voor ieder die dat wil is er de gelegenheid met elkaar wat bij te praten, te sjoelen of een kaartje te leg-
gen. 

 
Voorbehoud 
Wel willen wij een uitdrukkelijk voorbehoud maken met betrekking tot de gezondheidstoestand van Prins Friso. 
Mocht het zo zijn dat zijn toestand daar aanleiding toe geeft dan zullen wij de bijeenkomst afgelasten dan wel van 
karakter laten wijzigen. 
 

Wij hopen iedereen op Koninginnedag om 10.00 uur bij het Parkhuis te mogen begroeten, namens het bestuur van 
de Oranjevereniging, 

 
Hans Agelink  

Koninginnedag 2012 



Het zijn nu nog plannen, beter gezegd ideeën om die 
goederentreinen te laten rijden over IJssellijn, Twen-
telijn (Deventer – Hengelo – Oldenzaal) en Twenteka-
naallijn (Zutphen – Lochem – Hengelo). Plannen 
moeten ontwikkeld worden. De eerste serieuze stap 
daarin is de MER, de Milieu Effect Rapportage.  
 
Daarbij moet een aparte commissie onderzoeken wat de 
gevolgen zijn van de komst van 72 goederentreinen per 
24 uur op de omgeving: geluid, trillingen, externe veilig-
heid (treinen met gevaarlijke stoffen), luchtvervuiling 
(diesellocomotieven), barrièrewerking, (sluiten en langer 
dicht zijn van overwegen, hulpdiensten die te laat ko-
men)  ecologie, waterhuishouding, archeologie, bodem, 
landschap, energieverbruik en nog een paar wat kleinere 
zaken.   
 
De zienswijze 
Die commissie moet onderzoeken en een advies uitbren-
gen. ProRail (die de plannen altijd moet realiseren) zal 
ongetwijfeld veel gegevens voor dat onderzoek aanrei-
ken. Maar ook omwonenden hebben enige invloed, al is 
moeilijk aan te geven hoeveel invloed. Een ieder woon-
achtig in plaatsen langs het spoor kon een zienswijze in-
dienen. In die zienswijze kon een ieder aangeven waar-
van hij of zij vindt dat dit en dat onderzocht moet worden 
door de commissie. Belangrijk daar er altijd omstandig-
heden, situaties zijn waar de onderzoekers achter hun 
bureau geen rekening mee houden, eenvoudig omdat ze 
die situatie niet kennen: extreme trillingen, wel heel erg 
veel geluidsoverlast, een situatie waarbij een ontsporing 
met een trein erger wordt door een toevallig bedrijf daar 
aanwezig met gevaarlijke stoffen. Topper is natuurlijk 
het ontdekken van een zeldzame vogel die door de trei-
nen uitgeroeid zou kunnen worden. 
 
Ten behoeve van die zienswijzen zijn er in januari en 

februari informatieavonden geweest, o.m. in Dieren en 
Arnhem, georganiseerd door ProRail om mensen te in-
formeren over die plannen. 
 
Vlgs. De Gelderlander zouden er 925 zienswijze zijn in-
gediend. Ook provincies, gemeenten, milieu-instanties en 
natuurlijk RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftak-
king) dienden een zienswijze in. Die van het RONA be-
vat heel veel verzoeken tot onderzoek, heel veel vragen. 
 
Vervolg 
De zienswijze moest ingediend zijn op 15 maart j.l.. De 
commissie gaat daarna met het onderzoek beginnen. 
Halfweg 2013 moeten ze klaar zijn. De vraag is natuur-
lijk of het lukt bij zoveel zienswijzen. Wat de commissie 
in 2013 klaar moet hebben is slechts het deel over de 
Twentekanaallijn en een aantal situaties ( 3 stuks oftewel 
3 verschillende routes, varianten genaamd) bij Deventer. 
Iedereen mag weer reageren op de reportage van de com-
missie. Dan zou een en ander weer veranderd kunnen 
worden. Daarna beslist de minister welke route tussen 
Zutphen en Hengelo gekozen wordt voor de goederen-
treinen. 
Na dit ministeriële besluit en al of niet goedkeuring door 
de Tweede Kamer start het MER-onderzoek voor de hele 
route van Elst tot Oldenzaal. Dat moet in 2015 klaar zijn. 
Ook dan kan iedereen weer reageren. En vervolgens is er 
weer een vervolg waar we het hier maar niet over zullen 
hebben.  
Kink in de kabel voor de plannen makers? 

In het najaar van 2010 zijn er door de Tweede Kamer een 
aantal moties aangenomen. Die moties zijn in het kort: 
• Onderzoek naar het lange termijn perspectief van 

goederenvervoer; 
• Forser inzetten op binnenvaart voor goederenver-

voer; 
• Het maximaliseren van het gebruik van de Betu-

weroute, en een betere aansluiting en benutting 
van het spoor in Duitsland ( op 11 mei gaat een 
commissie van de Tweede Kamer o.m. hiervoor  
naar Duitsland; bron Tweede Kamer); 

• Actualisatie van de studie naar de Noordtak van de 
Betuweroute. (Dat is een studie van pakweg 15 
jaar geleden die dus moet worden aangepast aan de 
huidige situatie). 

Op basis van deze onderzoek kan de minister alsnog be-
sluiten om de plannen van de Goederenroutering alsnog 
niet te laten doorgaan. Dat besluit wordt genomen om-
streeks mei, juni van dit jaar. 
 
Henk Derks 

Indienen zienswijzen effectrapportage goederenvervoer 
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In vervolg op het artikel van Boom en Stroom van de-
cember 2011 over het jongerenproject ‘Doen!’ hebben 
jongeren uit De Steeg positief gereageerd. 
Er zijn sindsdien verschillende bijeenkomsten geweest 
met Jasper Nickmann van Plattelands Jongeren Gel-
derland. Bij de inventarisatie van de wensen van de 
Steegse jeugd kwam als belangrijkste punt naar vo-
ren: een eigen ontmoetingsplekje in het dorp. 
 
Ontmoetingsplek voor de jeugd. 
Recent had ik een gesprek met Bob Bais en Hugo Over-
steegen. Zij spreken voor een groep van 5 tot 20 jongeren. 
Tot nu toe maken zij gebruik van het schoolplein aan de 
Parkweg en (zelden) van het trapveldje aan de van Alden-
burglaan, maar die plekken zijn niet overdekt. Het school-
plein heeft nu ook geen bankje meer. Vorig jaar moesten 
de jongeren voor het Parkhuis betalen en ze konden daar 
slechts één maal per maand terecht. 
Meestal zoeken de jongeren hun heil in de garage of op 
zolder bij een enkele ouder, die dat goedvindt. 
 
De jongeren vragen niet veel;  
• een overdekte plek, (liefst een plek die gezellig is te 

maken en de mogelijkheid biedt voor muziek, dat 
kan b.v. ook in een geluidsgeïsoleerde container) 

• een omgeving die tolerant staat t.o.v. wat gepraat 
en (soms) wat muziek vroeg in de avond (voor 
21.30 uur gaan ze meestal weer naar huis). 

 
De jongeren zijn met Jasper Nickmann op het gemeente-
huis gaan praten en er bestaat de mogelijkheid hen te hel-
pen met een subsidie. Daarvoor moeten zij een subsidie-
aanvraagformulier invullen, waarin allerlei zaken aan de 
orde komen, zoals: zicht vanaf de straat (voor politietoe-
zicht), parkeermogelijkheid voor fietsen en brommers, 
toestemming  van de omwonenden e.d. Zij kunnen dit 
aanvraagformulier echter pas invullen nadat er een ge-
schikte ontmoetingsplek is gevonden en daarin spelen de 
bewoners van De Steeg en de Belangengemeenschap ook 
een rol. 
 
Waar kunnen onze jongeren terecht? 
Nog steeds bestaat er de stille hoop op ‘een strandje’ aan 
de IJssel, temeer daar er nauwelijks of geen gebruik wordt 
gemaakt van de rustplek voor de binnenscheepvaart 
(Deze rustplek ligt vlak voor het gemeentehuis. Het valt 
op dat niet zozeer Rijkswaterstaat en de binnenvaart als 
wel het gemeentehuis zelf van - het uitzicht op- deze lig-
plaats profiteert!). 
 
Andere opties zijn: een stukje weiland bij het viaduct van 
de snelweg, het veldje tussen het Parkhuis en het spoor, 
het Amaliaplein (met dan wel onder een open parasol), 

het parkeerterrein van het gemeentehuis, weilandjes langs 
de Smidsallee en Oversteeg o.a. 
 
De volgende stap 
De jongeren kunnen niet alleen de ontmoetingsplek uit-
kiezen en dus stagneert ook de subsidieaanvraag.  
Het plan is nu dat de belangengemeenschap samen met de 
jeugd de ontmoetingsplek gaat uitkiezen. Daarin spelen 
de bewoners/ omwonenden een cruciale rol. 
Wij vragen u dan ook met ons en met de jongeren mee te 
denken.  

 
U kunt reageren naar ondergetekende en naar de redactie 
van Tussen Boom en Stroom.  
 
Eugenie van der Werf 
Tel: 026-4954025 

DOEN!! Jongeren nemen uitdaging aan 
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Behoud erfgoed 

De combinatie met de natuurlijke ligging tussen IJssel 
en Veluwe maakt de gemeente Rheden uniek. Onze 
gemeente kent daarom veel cultuurhistorisch erfgoed. 
Denk hierbij aan de vele landgoederen en monumen-
ten maar ook aan alle archeologische resten die nog in 
de grond verborgen liggen.  

 
De gemeente Rheden heeft een nieuwe nota erfgoed in 
voorbereiding. Voordat de gemeenteraad de nota behan-
delt en vaststelt, willen wij graag met u in gesprek over 
de vraag hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het 
cultuurhistorisch erfgoed op een goede manier behouden 
blijft voor toekomstige generaties. De nota kan als basis 
voor het gesprek worden beschouwd. Uw mening als di-
rect betrokkene is daarbij voor ons van grote waarde. 
 
In de periode tussen 19 maart en 23 april gaan we in ieder 
dorp een erfgoedbijeenkomst organiseren. Op deze bij-
eenkomsten kunt u aangeven welke cultuurhistorische 
elementen uw dorp uniek maken: wat zijn voor u bijzon-
dere locaties of monumenten? Wat moet koste wat kost 
behouden blijven, wat zijn goede voorbeelden van goed 
erfgoedbeleid en wat juist niet? Ook willen we graag van 
u weten wat de rol van de gemeente zou moeten zijn, en 
de rol die inwoners en instanties kunnen vervullen. Ik zal 
bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn evenals een aantal 
bij het erfgoedbeleid betrokken ambtenaren. 
De erfgoedbijeenkomst voor De Steeg zal plaats vinden 
op 23 april 2012 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Op www.erfgoedrheden.nl kunt u vanaf 6 maart reageren 
op dilemma's en vragen. U kunt zich voor de bijeenkomst 
opgeven via p.zweers@rheden.nl onder vermelding van 
naam, adres en e-mail. Telefonisch kan ook: 026-
4976441. 
 
Ron König 
Wethouder gemeente Rheden 

Glasvezel in elk dorp 
Voor kabelbedrijven is de aanleg van een glasvezelnet 
in het buitengebied misschien niet rendabel, omdat de 
aanleg duur is. Als je alle voordelen op een rijtje zet, 
dan ontstaat er toch een ander beeld.  
 
Breedband op het platteland draagt bij aan prettig wonen, 
biedt grote mogelijkheden voor thuis werken, beperkt het 
aantal gereden kilometers en zorgbehoevenden kunnen 
langer zelfstandig thuis blijven wonen, dankzij domotica 
(thuistechnologie / zorg op afstand). 
Veel scholen op het platteland kennen moderne leermidde-
len, als elektronisch schoolbord of ander educatief materi-
aal, en educatieve televisie-uitzendingen. Maar ook stude-
ren op afstand is mogelijk. De Open Universiteit verzorgt 
al jaren modules om thuis te studeren. Snelheid is essenti-
eel. 
 
Beeldverbindingen met collegezalen, maar ook met verga-
deringen van gemeenteraden en provinciale staten zijn mo-
gelijk; Kamervergaderingen zijn via internet te volgen. 
 
Via snelle internetverbindingen bestaan er veel toepassin-
gen om ook in het buitengebied zorg te bieden. Bijvoor-
beeld (beeld-)communicatie met patiënten is mogelijk, 
maar ook hartritme-monitoring op afstand. 
 
“Heel Gelderland digitaal bereikbaar”. Hier wil de provin-
cie Gelderland stevig op inzetten. Een open en goed breed-
bandnetwerk levert het Gelderse bedrijfsleven concurren-
tievoordeel. De vier projecten starten in Arnhem/
Nijmegen, Harderwijk, Bronckhorst/Berkelland en Buren. 
Ze worden in samenwerking met bedrijfsleven en gemeen-
ten opgezet. Ook in Dieren is een initiatief gestart: 
www.glasvezeldieren.nl. 
Misschien is er ook in De Steeg animo voor? Arnoud van 
de Kolk heeft aangegeven hiervoor actie te willen onder-
nemen, yousilly2@xs4all.nl, tel. 026-4955633. 
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AGENDA  
ALGEMENE LEDENVERGADERING  

24 april 2012 20.00 uur 
PARKHUIS 

1. Opening ALV BG 2012    Frans 
2. Notulen ALV BG 2011    Frans 
3. Notulen BLV BG 23 juni 2011  Frans 
4. Jaarverslag BG 2011    Arie 
5. Financieel jaarverslag BG 2011  Ben  
       a. Verslag kascontrolecommissie  KCC  
       b. Benoeming nieuw lid KCC   Frans 
6. Verslag Sinterklaascommissie   SC 
 
Pauze      20.45 
 
7.   Voortgang MAP uitwerkgroepen   
        a. Uwg Ommetjes     Marko 
        b. Uwg herinrichting Amaliahoek  Henk S. 
        c. Werkgroep Spoor    Henk D. 
        d. Werkgroep Groen    Arie 
        e. Instelling Werkgroep Activiteiten  Els 
8.   Rondvraag en sluiting    Frans 

Aanwezig: 33 geregistreerde leden (zie presentielijst) 
 
Opening om 20.00 uur door voorzitter. 

 
Mededelingen : De jubileum uitgave van de Tussen Boom 
en Stroom wordt door de leden gewaardeerd. 
Een lid heeft bedankt voor het lidmaatschap wegens onte-
vredenheid over de bemoeienissen van het bestuur met zijn 
probleem over de volkstuinen. 

 
Notulen ALV 2010.  Worden zonder wijzigingen vastge-
steld. 

 
Jaarverslag 2010. Correctie: er is in 2010 slechts één 
Nieuwsbrief uitgegeven. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
Aan de hand van het jaarverslag werden de volgende pun-
ten behandeld: 
 
a. Sociale Cohesie: De BG heeft het Platform Samen opge-
richt,  eens per jaar komen alle organisaties van De Steeg 
bij elkaar om zaken af te stemmen. 
Zaterdag a.s. is de 2e Markt op Steeg. Els Brandsen vraagt 
of er een vrijwilliger is die met kinderactiviteiten wil hel-
pen. Geen respons. 
Middachten wil graag meedenkers met de lichtjeswande-
ling in december; zij willen deze wat uitbreiden. Kerst op 
Steeg was weer een succes. 
Het platform BORD (belangenorganisaties Rhedense dor-
pen) komt in september voor de 2e keer bij elkaar om uit te 
wisselen. De 1e bijeenkomst was nuttig. 

b. Herinrichting Amaliahoek: 17 mei a.s. presenteren de 
4 kunstenaars hun plan aan de werkgroep. 26 mei wordt 
het aan het dorp gepresenteerd in het Parkhuis, met het 
advies van de werkgroep erbij. Als er een keuze is ge-
maakt moet men snel aan de slag omdat de subsidie dit 
jaar moet zijn besteed. Vraag van Jeanette Kerssen: hoe 
komt het dorp dit te weten? Er komt een nieuwsbrief. 
 
c. RONA: Na de metingen zijn er hier en daar trillings-
dempers geplaatst. Dat is niet genoeg, er is een brief ver-
stuurd om opheldering. 
 
d. Groen: Op 12-3 is er een schouw geweest van 2 Ste-
genaren samen met gemeenteambtenaren. 2 bewoners 
hebben zich spontaan aangesloten. Men heeft wat maai-
schade en verzakte tegels geconstateerd en gesproken 
over de renovatie van het groen in enkele straten en de 30
-km zone. Er  moet regelmatig gecontroleerd worden, 
vrijwilligers gevraagd. 
 
Vraag van Helene Labos en Kirsten Schmitz: waarom is 
het hek bij het Parkhuis weggehaald? Nu kunnen er geen 
kinderactiviteiten meer worden gehouden en honden lo-
pen zo het weitje op en doen er hun behoefte. Hilde Bre-
kelmans vindt dat de Gemeente het Parkhuis op kosten 
jaagt door het hek weg te halen. Hierover verschillen de 
meningen. De voorzitter zal contact opnemen met de da-
mes Speelhoed. 
 
Mededeling: de Speelhoeddag wordt 3 sept. gehouden. 
 
e. Sinterklaascommissie: Op 19 november is de intocht 
2010 goed verlopen. Men werft op school vrijwilligers, 
dat gaat goed. 
f. Bezwaarprocedures: De BG is gestopt met procederen 
tegen de geplande bouw van een kantoorvilla op Hoofd-
str. 14 omdat de Raad van State de BG in het ongelijk 
heeft gesteld. Bestemmingsplan landelijk gebied, idem. 
Bezwaar tegen niet handhaven bij het klooster wacht nog 
op een uitspraak.  
 
Rioolgemaal aan de Oversteeg mag blijven staan. 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.D. 19-04-2011 IN HET PARKHUIS 
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Financieel jaarverslag 2009 en 2010.  
Jan Roverts en Elly van der Bijl hebben de boeken gecon-
troleerd. Ze constateerden dat sommige posten over het 
jaar heen lopen. En Jan R. stelt voor om de contributie 
eens per 3 jaar te innen vanwege de efficiency. 
De penningmeester ontvangt decharge voor deze 2 jaar. 
Volgend jaar zal Hein van der Haagen  in de kascontrole-
commissie plaatsnemen. 

 
Bestuurssamenstelling 
Aftredend en herkiesbaar: Frans van Elk en Arie den Bak-
ker. Zij worden weer voor 3 jaar benoemd. Aftredend en 
niet herkiesbaar: Els Brandsen. Van haar wordt met een 
bloemetje afscheid genomen. Zij blijft activiteiten organi-
seren, de sociale cohesie organiseren en de Boom en 
Stroom coördineren. Vraag: wie wil haar plaats in het be-
stuur innemen? 
 
Landschapsverterkingsplan 
Frans van Elk en Marko Sinke presenteren de plannen. 
Het verplaatsen van het strandje krijgt momenteel priori-
teit. De ommetjes landgoederen en Havikerwaard zullen 
door Peter Oversteegen en Jaap Wieringa in een later sta-
dium worden gerealiseerd. 
 
Het plan om een voetpad op de Middachter Allee te maken 
vindt een aantal van de aanwezigen maar onzin, het gaat 
best zoals het is vindt men. 
De hagen die bij de entrees van De Steeg zijn voorzien, 
zullen door onszelf moeten worden onderhouden, anders 
gaan ze niet door.. 
Ankie den Bakker wil weten hoe men vandalisme tegen 
wil gaan op het strandje; het ligt erg in het zicht. Er zal 
toezicht moeten komen, Frans v. Elk denkt aan enkele 

mensen van Woonzorgnet. Hennie van Woerkom vraagt 
naar de vervuiling van de IJsselarm. Op de plaats van het 
nieuwe strandje is geen sprake van vervuiling. 
 
Er wordt een werkgroep samengesteld: Ben van der Meer, 
Hennie van Woerkom, Jan Roverts. Jan wil jongeren in de 
werkgroep , dan gaan ze zich verantwoordelijk voelen. De 
vraag is hoe ze erbij te betrekken. De aanwezigen zullen 
hun tienerkinderen aanspreken. 
 
Frans van Elk stelt voor om de website te vernieuwen, zo-
dat de ledenadministratie en betalingen van het downloa-
den van de ommetjes via de website kan gebeuren. Dit 
gaat veel geld kosten, maar dat kan in enkele jaren terug-
verdiend worden. 
De ledenvergadering geeft na enige aarzeling toestemming 
voor de uitgave (4000 euro)  . 
 
De pacht voor het strandje zal ongeveer  € 500,00 worden 
per jaar. Hiervoor geeft de vergadering toestemming. 
 
Rondvraag en sluiting 
John Kapteyn geeft informatie over de dreigende sluiting 
van de kerk. Door dalend kerkbezoek heeft het bisdom een 
voorgenomen besluit om alleen Doesburg en Dieren open 
te houden. Misschien kan er nog één extra open gehouden 
worden. Er wordt vanuit BG een twee-sporenbeleid ge-
voerd: een brief naar de gemeente om bij verkoop een be-
perkte  bestemming toe te laten en een verzoek aan het 
bisdom om de kerk in De Steeg open te houden.  
  
Geen verdere vragen voor de rondvraag. Vergadering 
wordt door de voorzitter gesloten 
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Aanwezig: 18 geregistreerde leden (zie presentielijst) + 2 
bestuursleden 
Afwezig met berichtgeving: Joop Brink en Henk Stein-
voort. 
Opening om 20.00 uur door voorzitter. 
 
De buitengewone ledenvergadering is als gevolg van het 
feit, dat er bij een aantal bewoners enige onduidelijkheid 
aanwezig was bij het uitbrengen van de voorkeur van de 
werkgroep Prinses Amaliahoek voor het ontwerp van 
Ruud Jan Kokke. 
Met name de conclusie van de voorzitter van de Belan-
gengemeenschap bij de presentatie van 26 mei j.l., dat de 
aanwezigen instemde met de voorkeur van de werkgroep 
bij acclamatie op grond van het applaus vond men te 
voorbarig. 
Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend stelt hij 
de agenda voor deze avond voor: 
 
• Mededelingen 
• Advies van de werkgroep Prinses Amaliahoek 
• Pauze 
• Discussie 
• Rondvraag 
 
Mededelingen 
Het Landschapsversterkingsplan is in het voorjaar aange-
boden aan de Gemeente. Wegens drukte  zal mogelijk de 
uitwerking in 2011 niet worden afgerond. 
 
Wat betreft de bewoning van het klooster loopt er een 
procedure bij de Raad van State aangezien de Rechtbank 
Arnhem negatief heeft beslist op het ingestelde beroep op 
het besluit van de Gemeente Rheden om huisvesting van 
buitenlandse werknemers niet te weren. 
 
Herinrichting Prinses Amaliahoek 
De discussie over de uitvoering van de herinrichting en 
verder met name de kosten hiervan laaiden op deze avond 
erg op. Kritiek was er op de kosten (€ 130.000) en ook op 

de uitvoering (bomenplaatsing, geen mogelijkheid meer 
tot het houden van de markt, risico van diefstal van het 
koper, etc,etc). 
 
Veel kritiek was er op het feit, dat de werkgroep al bij 
voorbaat het gunnen van de opdracht aan Ruud Jan Kok-
ke had voorbehouden. Deze kritiek is niet terecht, maar 
wel was het zo, dat de werkgroep haar voorkeur al had 
uitgesproken. 
 
Dat dit mogelijk tot wrevel bij de bewoners heeft geleid is 
begrijpelijk, maar is geenszins de bedoeling geweest van 
de werkgroep dan wel de voorzitter van de presentatie. De 
voorzitter stelt voor alsnog tot stemming over te gaan 
over het voorstel van de werkgroep. De aanwezigen gaan 
hiermee akkoord. 
De stemming luidt als volgt: 
12 aanwezigen stemmen voor 
5 aanwezigen stemmen tegen 
 
Aangezien er 18 aanwezigen waren kan hieruit worden 
opgemaakt, dat een aanwezige zich heeft onthouden van 
stemming. 
 
Rondvraag 
De vraag werd gesteld waar de containers worden ge-
plaatst. 
Hierin is reeds voorzien (locatie: nabijheid Parkhuis) 
De voorzitter sluit om 22.00 deze buitengewone ledenver-
gadering. 

Bezoekgegevens 2006 2007 2008 2009 2010 

Totaal aantal paginabezoeken 1.033 4.768 6.099 5.617 5.802 

Totaal aantal bezoeken 282 1.400 2.317 2.062 2.425 

Unieke bezoekers cumulatief 228 1.017 1.841 1.643 1.940 

Gem. pageviews per maand 114 397 508 468 397 

Pageviews per bezoek 3,66 3,41 2,63 2,72 2,39 

2011 

5.216 

2.462 

2.188 

435 

2,12 

Statistieken website www.bgdesteeg.nl 

NOTULEN BUITENGEWONE LEDENVERGADE-
RING D.D. 23-06-2011 IN HET PARKHUIS 
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Bestuurssamenstelling 

In de loop van het verenigingsjaar 2011 is er één wisse-
ling in het bestuur geweest. Omdat Els Brandsen tijdens 
de ALV van april 2011 als Secretaris afgetreden was, en 
er geen andere kandidaat zich voor deze functie had ge-
meld, heeft Arie den Bakker tenslotte het secretariaat 
(tijdelijk) op zich genomen. Kandidaten voor de functie 
van Secretaris kunnen zich nog steeds melden. 
Per 31 december 2011 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter  Frans van Elk 
Secretaris  Arie den Bakker 
Penningmeester Ben van der Meer 
Het bestuur is 5 maal in vergadering bij elkaar geweest. 
Veel lopende- en veel nieuwe zaken zijn per e-mail of 
telefoon besproken en in gang gezet en/of afgehandeld. 
 
Ledenvergaderingen 
De Algemene Ledenvergadering kwam 19 april 2011 met 
33 leden bij elkaar in het Parkhuis. Naar aanleiding van de 
informatieavond van 26 mei 2011 betreffende de herin-
richting van de Prinses Amaliahoek, vond er op 23 juni 
2011 een Bijzondere Ledenvergadering plaats waarbij 18 
leden en 2 bestuursleden aanwezig waren. 

Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft zich in 2011 met de volgende onderwer-
pen beziggehouden: 
 
1. deelname aan RONA-overleg; 
2. de BG was het afgelopen jaar weer medeorganisa-

tor van de nieuwjaarsreceptie in het Parkhuis; 
3. herinrichting van de Prinses Amaliahoek; 
4. in januari heeft de BG een bijeenkomst georgani-

seerd met alle organisaties die actief zijn in De 
Steeg (Sociale Cohesie); 

5. op 4 mei is weer samen met de Oranjevereniging 
een krans gelegd tijdens de dodenherdenking; 

6. met de Gemeente is overleg gevoerd over zaken als 
Ruimtelijke Ordening, het groenbeleid, overlast van 

hangjongeren en Polen; 
7. de werkgroep “Pleintje” heeft in april een geslaagde 

Markt op Steeg en in december een drukbezochte 
Kerst op Steeg georganiseerd; 

8. de aangekondigde wijziging in het kapvergunning-
stelsel van de Gemeente werd door de BG samen 
met andere belangenorganisaties in de gemeente 
Rheden met succes aangevochten; 

9. lichtjeswandeling in december op Middachten voor 
Stegenaren mogelijk gemaakt; 

10. bezwaarprocedure tegen rioolgemaal Oversteeg 14a 
gevoerd; 

11. door de Commissie Groen werd een Schouw van de 
openbare ruimte in het dorp uitgevoerd; 

12. de procedure bij de Raad van State m.b.t. de bouw-
plannen van Hoofdstraat 14 werd verloren en het 
verzet werd gestaakt; 

13. er werd bij de gemeenteraad ingesproken in het ka-
der van het bomenbeleid, de begroting en burger-
participatie; 

14. het initiatief werd genomen tot het oprichten van 
een samenwerkingsverband met alle belangenvere-
nigingen in de gemeente, het zgn. Platform belan-
genorganisaties Rhedense Dorpen (Platbord); 

15. het bestuur was nauw betrokken bij het maken van 
het projectplan ‘Strandje’; 

16. in het kader van het Landschapsversterkingsplan 
werden door de werkgroep een aantal ommetjes 
beschreven en ook uitgezet; 

17. het bestuur was ook betrokken bij de acties tot het 
behoud van de R.K.-Kerk; 

18. een beroepsprocedure bij de Raad van State werd 
aangespannen tegen de huidige functie van het 
klooster. 

 
Externe contacten 
• Het bestuur heeft overleg gehad met de Oranjevere-

niging over de verdere plannen van de vereniging; 
• met de rentmeester van Middachten vond regelma-

tig overleg plaats, o.a. over de plannen voor Oud-
Middachten, opschonen haven en het strandje; 

• de ledenvergadering van de VKK is bezocht 
• contacten met Natuurmonumenten en Rhederoord 

werden onderhouden; 
• de Nieuwjaarsreceptie op kasteel Middachten werd 

bezocht. 
 
Tussen Boom en Stroom 
Het blad is ook dit jaar weer drie maal uitgekomen en 
werd het huis aan huis verspreid. Tevens werden er tus-
sentijds 2 nieuwsbrieven verspreid. 
 
Financieel beleid 
De hoogte van de binnengekomen contributies was het 
afgelopen jaar zeer teleurstellend. De werkwijze met een 
machtiging tot automatische afschrijving heeft niet tot het 
gewenst resultaat geleid. Slechts 48 leden hebben een der-
gelijke machtiging afgegeven. Het voorstel is om voor het 
komende jaar weer met acceptgiro’s te gaan werken. 

JAARVERSLAG 2011 
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Balans per 31 december 2011 

Staat van baten en lasten 



Toen en nu 

             Paviljoen ‘De Posbank’ 

 
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 gehele 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! 

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

11 19 



20 

 

    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 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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Contributie betalen  

van de BG 
3442342 

DOEN!!  

 

 

OPROEP 
Wij zoeken voor een nieuwe werkgroep 

mensen die van de gebouwen en cul-
tuurhistorische plekken van De Steeg 

korte beschrijvingen en informatie wil-
len opstellen voor een app ten behoeve 
van een ‘Ommetje Cultuurhistorie De 

Steeg’ 

Marko.Sinke@looplan.nl 

   
Werkgroep GROEN zoekt nieuwe ‘handen uit de mo-mouwen’ leden voor   onderhoud ommetjes, afstem-men met gemeente enz.  Bij voldoende opgave wordt een cursus aangeboden w.o. snoeien, herkenning bomen en planten. ariedenbakker@bgdesteeg.nl 

 

Wie herkent dit pand? 

Is dit vila Welgelegen 

aan de Hoofdstraat? 

En zo ja, welke pan-

den zie je op de ach-

tergrond? 
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De kranten stonden er vol van, afgelopen januari: de 
bronzen beelden van Simon en Tiny Carmiggelt in De 
Steeg waren gestolen! Verontwaardiging alom, zowel 
in het dorp als landelijk. Dorpsgenoten Peter Over-
steegen, Henk Steinvoort en Yola Hopmans lieten het 
er niet bij zitten en richtten de Stichting 'Carmiggelt 
terug Op Steeg' op. Hun doel: de inmiddels terugge-
vonden, maar vernielde beelden in ere herstellen en 

Simon en Tiny hun vertrouwde plekje teruggeven. 
Een leeg bankje aan de hoofdstraat is stille getuige van de 
brutale diefstal. Hier keken de beelden Simon en Tiny al 
jarenlang uit over de IJssel. Totdat niets ontziende dieven 
op 23 januari 2012 het echtpaar onder de bronzen voeten 
afzaagden. Hoewel de dieven al binnen enkele dagen 
werden gepakt, waren er van het beeld alleen nog maar 
brokstukken over. De stichting wil via allerlei acties geld 
inzamelen bij de inwoners van De Steeg en ondernemers 
van de gemeente Rheden. Ook via landelijke aandacht 
hoopt de stichting geld in te zamelen. 
 
Beelden terug in 2013 
De gemeente – eigenaar van de beelden – gaat proberen 
om via de rechter de schade op de daders te verhalen. Het 
kan nog een lange tijd duren voordat er een uitspraak is 
en de eventuele schadevergoeding betaald gaat worden. 
De nieuwe stichting wil daar niet op wachten, omdat zij 
Simon en Tiny zo snel mogelijk weer op hun vertrouwde 
bankje langs de IJssel willen zien zitten. In 2013 is het 
namelijk 100 jaar geleden dat Simon Carmiggelt werd 
geboren. De stichting wil de beelden dan weer hersteld op 
zijn plek hebben. De beelden zijn onlosmakelijk verbon-
den met De Steeg. Simon en Tiny beschouwden dit dorp 
als hun ‘tweede thuis’, waar hij veel van zijn beroemde 
'Kronkels' schreef. Carmiggelt liet zich graag inspireren 
door de prachtige omgeving van De Steeg, het alledaagse 
leven in het dorp en vooral ook de dorpsbewoners. 
 
‘Steegse Kronkel’ 
Veel dorpsgenoten zijn bereid de stichting te helpen haar 

doel te verwezenlijken. De lokale bakker Tom van Otter-
loo heeft al toegezegd een nieuwe lekkernij -– ‘Steegse 
Kronkels’ – te willen maken, waarvan een deel van de 
opbrengst naar de stichting gaat. Ook heeft Paul Snijders 
van Antiquariaat Fokas Holthuis uit Den Haag een actie 
op touw gezet. Van alle boeken die hij van Carmiggelt 
verkoopt, gaat een deel naar de stichting. Inmiddels staat 
de teller op € 130. Op Twitter – @CarmiggeltTerug – 
kunt u precies volgen hoeveel geld er binnen is. 
 
Donaties zijn welkom! 
Honderddertig euro is natuurlijk een mooi begin, maar er 
is nog veel meer geld nodig. Op dit moment wordt ge-
schat dat de restauratie van de bronzen beelden € 30.000 
zal kosten. Weliswaar ligt er een voorstel van de gemeen-
te Rheden om de helft van de kosten te betalen. Dat 
neemt niet weg dat donaties zeer welkom zijn.  
Het rekeningnummer van de Stichting ‘Carmiggelt terug 
Op Steeg’: 1478.89.227 t.n.v. Stichting Carmiggelt terug 
Op Steeg te De Steeg. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Henk Steinvoort: 06 558 32 409. 
 
Activiteiten 
Op 21 april tijdens de Markt op Steeg is de Stichting Car-
miggelt terug op Steeg aanwezig met een kraam. Wij zul-
len dan een aantal producten verkopen, waaronder een 
speciale wijn, waarvan een gedeelte van de opbrengst 
naar de Stichting gaat. U kunt dan ook vast intekenen op 
de herdruk van het boek De Steeg en Carmiggelt. Dit 
boek zal eind november verschijnen met verschillende 
aanvullingen waaronder natuurlijk het stelen en restaura-
tie van de beelden. Van elk verkocht boek gaat € 2,50 
naar de Stichting Carmiggelt terug op Steeg. Op donder-
dag 26 april wordt er in het Wapen van Athlone een spe-
ciale Carmiggelt avond georganiseerd voor de bewoners 
van De Steeg. Ruud Broens van de Vereniging Vrienden 
van Carmiggelt en Henk Steinvoort, auteur van het boek 
De Steeg en Carmiggelt, zullen dan iets vertellen over 
Carmiggelt in het algemeen en zijn bijzondere band met 
De Steeg. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.  

Actie Carmiggelt terug op Steeg 
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Bedreigde panden 

Het aantal panden in De Steeg dat met leegstand of aan 
speculatie bloot staat dreigt weer groter te worden. Nadat 
eerder Rhederpark en het voormalige klooster St Michael 
ten prooi zijn gevallen aan speculanten, die de panden 
enkel voor simpel winstbejag ‘uitmelken’ door er kwets-
bare groepen in te huisvesten zonder daarbij behorende 
sociale of maatschappelijke voorzieningen te realiseren, 
is het de vraag wat het kerkbestuur met de RK kerk voor 
plannen heeft met het monument. Dezelfde vraag geldt 
voor het bestuur van Philadelphia als zij besluit de vesti-
ging in De Steeg te sluiten.  
 
Nu het bisdom op de brief van de BG heeft geantwoord 
dat het lokale kerkbestuur en daarmee de lokale gemeen-
schap, zelf verantwoordelijk is voor de toekomst van het 
markante kerkgebouw lijkt het dringend noodzakelijk dat 
ook diezelfde lokale gemeenschap zich eens buigt over 
de toekomst van dergelijke panden. Hetzelfde geldt voor 
een mogelijke leegstand op termijn van de panden van 
Philadelphia. Als we als dorpsgemeenschap een aantal 
ongewenste ontwikkelingen willen voorkomen en niet, 
net als bij het klooster, in een situatie willen geraken dat 
er achteraf wordt geklaagd over een ongewenst gebruik 
zullen we zelf de creativiteit moeten opbrengen en initia-
tieven moeten nemen. 
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Bomenprobleem niet opgelost 

Veel reacties leverde de bomenlijst op die straks een be-
schermde status krijgen. Ook aan onze oproep om te rea-
geren werd door een aantal dorpsbewoners uit De Steeg 
gevolg gegeven. De meeste van die reacties wijzigde die 
lijst echter niet; B&W paste de lijst maar op enkele kleine 
punten aan. Voor de BG tijd om maar weer eens bij de 
Commissie bezwaarschriften aan te kloppen; een aantal 
kenmerkende bomen in De Steeg dreigde vogelvrij te 
worden. Een inhoudelijke discussie leverde het daar niet 
op, wel een formeel juridische. Ondertussen ging de wet-
houder in opdracht van de gemeenteraad aan de slag met  
het ontwerpen van een inspraakprocedure voor werk-
zaamheden in de openbare ruimte waar ook het eventueel 
kappen van bomen onderdeel van zou moeten worden. 
De Commissie bezwaarschriften spaarde ’kool en geit’ 
door in haar uitspraak te stellen dat de oude lijst nog 
steeds van kracht was en de raad liet de kapvergunning in 
stand. Dus nog geen verandering. 
De inspraakprocedure die nu van kracht wordt levert ech-
ter geen voldoende oplossing voor de bescherming van 
de bomen. 
 
We zullen dus moeten afwachten wat de gemeenteraad 
gaat doen met de bomenlijst en het eventueel aanpassen 
van de APV met het schrappen van de kapvergunning. 
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Tijdens  Kerst op Steeg werd de Amaliahoek in ge-
bruik genomen als de ontmoetingsplek waarvoor het 
ontworpen was. Hoewel nog niet alles functioneerde 
zoals het behoort, kregen we een goede indruk wat 
dit mooie plein ons kan bieden.  
 
Een kleine tweehonderd dorpsgenoten verzamelden zich 
bij de kerstboom (waarvan de lichtjes het helaas wegens 
hevige regenval hadden begeven) en maakten van Kerst 
op Steeg weer een gezellig feestje . 
 
Op 21 april zal het vernieuwde plein officieel geopend 
worden. Aan een van de leden van het college van B&W 
wordt gevraagd om 10.00 uur het officiële startschot te 
geven, waarna de 3e Markt op Steeg zal losbarsten. 
 
Tijdens het schrijven van dit stukje is nog niet alles he-
lemaal uitgekristalliseerd, maar het staat nu al vast dat 
het aantal kramen fors groter zal zijn dan voorheen, met 
een gevarieerd aanbod van koopwaar; van zelfgemaakte 
kunst en kunstnijverheid, tweedehands, brocante en an-
tiek, tot eet- en drinkwaren. Het terras dient als plek om 
even bij te praten en iets te drinken en er komt dit jaar 

een echte tap! Wie nog een kraam wil huren kan (zo snel 
mogelijk) contact opnemen met Henk Steinvoort, tel. 
026 – 4955252 
 
Kinderen: laat je schminken en geniet van de clown die 
de hele dag aanwezig zal zijn. Een ijsje is hoogstwaar-
schijnlijk ook wel te koop, want we rekenen (weer) op 
mooi weer. 
 
Als de marktkramen weg zijn volgt om plm. 17.30 een 
gezellig samenzijn met muziek en een drankje en hapje, 
om het plein echt in te wijden.  
 
Hiernaast vindt u twee bonnen voor een gratis drankje, 
zodat niemand thuis hoeft te blijven. 
We zien u graag op 21 april . 
 
 
De activiteitencommissie: 
Henk Steinvoort, Els Brandsen, Jeanette Kerssen, Ineke 
Raat. 
 
 

Feestelijke opening Prinses Amaliahoek met Markt op Steeg 
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 40 jaar: Bronbeekse Boys 
Door Ben van der Meer 
 
Wie had 40 jaar geleden kunnen denken, dat 40 jaar 
later  een artikel in Boom en Stroom zou staan over  
een bijeengeraapt stelletje sporters, die elke woens-
dagavond (de vakantieperiode even niet meegerekend) 
van 19.30 tot 21.00 uur de sporthal van het dorpshuis 
vullen met een partijtje voetbal (of nu gelet op onze 
leeftijd iets wat er op lijkt). 
 
Hoe het begon: 
 
Begin 1971 zijn wij gestart. Op iedere zaterdagochtend 
gingen wij als zeer jonge twintigers hardlopen op de Pos-
bank met ter afsluiting een partijtje voetbal op een veldje 
“ergens” in de buurt van Velp/Rozendaal aan het begin 
van de Posbank. 
 
Tot deze groep behoor-
de ook Meester Fons 
Hesse, destijds leraar 
aan de Mauritiusschool 
te Rheden. Echter, we-
gens studie op de zater-
dag waren Meester 
Fons Hesse en Meester 
Giel Heintzbergen 
(leraar aan een school in 
Velp en medesporter)
verhinderd en  ging de-
ze zaterdagochtend ver-
loren. 
 
Meester Fons had wel 
een oplossing. Hij wist 
een zaaltje in De Steeg, waar wij onze sportieve bezighe-
den konden voortzetten. Dit werd dus het zaaltje in het 
Dorpshuis. 
Hier zijn wij dus in 1972 begonnen. Voetballen was ten 
strengste verboden en dus zijn wij  maar begonnen met  
volleybal. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan en als volleerde voetballers (dachten we) zijn wij al 
vrij snel toch maar begonnen met een “onderling partij-
tje”. (een leuke anekdote: enige jaren geleden alweer 
komt  iemand de sportzaal binnen, terwijl wij aan het spe-
len waren. De persoon in kwestie keek ons doordringend 
aan en stamelde de historische woorden: ik dacht dat jul-
lie volleybalden. Hierop antwoordden wij: ja hoor, dat 
doen we ook, maar vanavond hadden we zin in een potje 
voetbal. Grote hilariteit alom). 
 
De houten knuppels, waarvan er in de loop van de jaren 
meerdere zijn gesneuveld, dienen als doel. De bezetting 
van de teams worden iedere woensdagavond na veel vij-

ven en zessen (ik wil met die en ik wil met die)  samen-
gesteld en vervolgens spelen we 3 tegen 3 met enige wis-
sels op de bank, die op hun beurt weer het veld inkomen 
op het -gelet op onze leeftijd thans dringende- verzoek 
van de speler die wil wisselen. 
 
Hoe het gaat: 
 
Terugkijkend op deze periode en alles de revue passerend 
kan ik stellen, dat de woensdagavond voor menigeen van 
ons als een rode draad door ons leven is gelopen. Verjaar-
dagen, zakelijke afspraken , vergaderingen etc.,etc. ten 
spijt, die woensdagavond is ons heilig en daar komt 
(bijna) niemand aan. 
Denk niet, dat het er zachtzinnig aan toegaat. Van hard-
werkende en serieuze individuen veranderen we op de 
woensdagavond in fanatieke, niets ontziende sporters, die 
fel voor de winst gaan. Menigeen kan zijn shirt na afloop 

uitwringen. Zelfs per-
soonlijke drama’s (ha,ha) 
als gevolg waarvan er 
zelfs nog een in het zie-
kenhuis belandde maken 
deel uit van deze 
“sportieve” avond. 
Uiteraard zijn er in de 
loop der jaren meerdere 
wisselingen  van personen 
geweest. Zo heeft Meester 
Fons Hesse (ik denk, al 
weer zo’n 15 jaar gele-
den) wegens gezond-
heidsredenen moeten af-
haken. 
Echt van het allereerste 

uur zijn Giel Heintzbergen, Ben van der Meer,  en zeer 
kort daarop Bart Kamps. Een paar jaar later voegde ook 
Rob Mijnhart zich daarbij. Ook de overige 4 leden (we 
zijn dus nu met ons achten), Peter van Kan en de familie 
van Sterren (jawel, vader Frans met zijn 2 zoons, Tjerry 
en Gido) zijn al de nodige jaren met dit virus behept. 
 
Hoe het verder zal gaan: 
 
Wat de toekomst brengt behoort  vooralsnog in een gla-
zen bol. De meeste van ons zijn begin zestigers (nou ja, 
begin?). Maar we voelen ons nog als 40 jaar geleden. We 
weten nog niet van ophouden en zien elke keer weer hals-
reikend uit naar de volgende woensdagavond. 
Maar als de man met de hamer komt dan weten we, dat 
we een mooie tijd hebben gehad in “ons” zaaltje  en ho-
pen dan maar, dat de jonge generatie onder ons dit zal 
voortzetten. 
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Feuilleton (gedeeltes overgenomen en ingekort uit het 
kinderboek “Corrie en de kaboutertjes”  door me-
vrouw van Osselen-van Delden, dat in De Steeg speelt 
en over de kinderen van de zomergasten in de pensi-
ons gaat. Het is geschreven omstreeks 1935/40). 
 
“Lili,” zegt Corrie op een van de wandelingen, “er is in 
een van de pensions, in de Diepe Steeg, een nieuwe fa-
milie gekomen met vier meisjes.” “Ja? Hé die moesten 
ook meedoen.” “Neen, laten we die maar niet vragen, het 
zijn bokken.” “Bokken? Bedoel je dat ze niet vriendelijk 
zijn?” “Ja, ze hebben mij niet eens gegroet toen ik ze 
tegenkwam.” “Ze hebben je misschien niet gezien?” 
“Jawel, ze hebben me 
aangekeken.” “En heb jij 
hen wel gegroet?’  
“Neen, natuurlijk niet, 
zulke bokken!” “Maar 
Corrie, wat zullen ze nu 
van jou zeggen?” Corrie 
krijgt een kleur en zegt: 
“Moeten zij dan niet 
e e r s t  g r o e t e n ? ” 
“Waarom? Daar denk ik 
nooit over ; ik groet alle 
menschen en dan groeten 
ze altijd weerom.”  “O, 
Lili!” fluistert Corrie 
eensklaps verschrikt, 
“daar komen ze juist aan, 
nu zul je zelf wel merken dat het bokken zijn”. 
 
Lili zit in haar wagen op den kant van het pad en Corrie 
zit naast haar op een walletje en heeft haar schoot vol 
groene en grijze mossoorten, die ze uitzoekt en zuivert 
van sprietjes, dennen naalden en verdorde bladeren. Als 
de vier vreemde meisjes genaderd zijn knikt Lili haar 
vriendelijk toe en dadelijk groeten ook de meisjes, blij-
ven stilstaan en de oudste vraagt: “Zijn wij hier op den 
goeden weg naar de Kaap?”  “Neen, dit is niet de naast 
weg, u moet heel anders loopen, maar hoe zal ik het u 
uitleggen?” Paul, die er dichtbij staat toe te luisteren, 
springt midden in het pad, neemt heel beleefd zijn pet af 
en zegt: “Ik zal u wel den weg wijzen, het is niet ver.” 
“O, heel graag!”zeggen de meisjes en vriendelijk groe-
tend gaan ze met Paul mee. Lili kijkt Corrie aan en zegt: 
“Ze zijn heel aardig, nietwaar?” “Ja, dat vind ik ook, 
maar ik geloof dat iedereen vriendelijk is voor jou.” “Dat 

komt,”zegt Jaap, die naderbij is gekomen, “omdat Lili 
vriendelijk tegen iedereen is en dan kunnen de menschen 
niet laten vriendelijk weerom te zijn.” 
 
Een poos later komt Paul terug en Corrie roept hem 
reeds van verre toe:  “Zijn ze aardig?” ”Ja, het zijn leuke 
kinderen, ze moesten van alles weten en ik heb haar ver-
teld van het boschfeest, en ze vonden het zoo aardig en 
ze vraagden of er ook bij gezongen werd. Ik geloof dat 
ze graag mee zouden doen. Ze heeten Mouw en ze ko-
men uit Rotterdam en zijn erg vroolijk” 
 
“Kinderen” zegt Oom Frits, die ook meewandelt, kijk 

eens, wat staat daar een 
eenzame treurwilg?” “O, 
ik weet het Oom, waar-
om die daar staat,”zegt 
Lili; “daar is een paard 
begraven. Er was een 
graaf en die was erg aan 
zijn rijpaard gehecht en 
het paard hield zoo veel 
van zijn Meester en ze 
waren goed voor elkaar 
en werden samen oud. 
En toen werd graaf be-
zorgd, dat men na zijn 
dood het paard zou ver-
koopen en dat het dan 
niet goed behandeld zou 

worden, zooals die arme paarden van sommige huurkoet-
siers of voor trekschuiten. En toen liet hij beloven, dat 
men na zijn dood het lieve paard zou doodschieten en 
hier in het mooie bos zou begraven dan kon het niet mis-
handeld worden.”   
 
Oom Frits zegt: “Dat was goed gehandeld het was zeker 
een beste man, die graaf; iemand die zoo goed voor die-
ren is, kan niet slecht zijn.” Ze staan allen bij den treur-
wilg en Lili  stelt zich de ouden graaf voor hoe hij het 
trouwe dier op den rug klopte en de manen glad streek, 
en hoe het paard hinnikte van blijdschap als  het zijn 
meester zag komen. 
“Paarden zijn lieve dieren,” zegt Jaap,  “ik wou dat ik er 
een had.” 
 
(wordt vervolgd) 
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Van de Voorzitter 

   Felk 
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Dit keer geen verhaaltje over dieren die allerlei  mense-
lijke fratsen uithalen. Dit keer spreek ik jullie wat seri-
euzer  toe.  
 
Het afgelopen jaar hebben jullie kunnen zien dat de BG 
voortvarend bezig is een aantal onderwerpen  uit de 
dorpsvisie te realiseren. Het herstel van de zichtlijnen 
op de dode IJsselarm door het kappen van opschot en 
het knotten van de wilgen, het realiseren van de 
‘Ommetjes’ Landgoederen en Havikerwaard. Maar 
misschien wel het meest zichtbaar en indrukwekkend de 
herinrichting van de Prinses Amaliahoek. Het weer ter 
beschikking stellen van een, zij het beperkt budget, door 
de gemeenteraad voor activiteiten die door bewoners-
groepen of dorps en wijkbelangenorganisaties worden 
ondernomen, mag op ons conto worden bijgeschreven. 
De samenwerking met de gemeente die, zeker in het be-
gin, wat stroef verliep, gaat steeds beter. Aan de discus-
sie over het meer serieus nemen van burgerinitiatieven 
hebben we zeker ons steentje bijgedragen.  
 
Ook onze contacten met andere organisaties zoals Mid-
dachten, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat (toch 
wel), Landschapsbeheer Veluwe, de Vereniging van 
Kleine Kernen en sinds kort ook Carion leveren waar-
devolle bijdragen  op in de samenwerking. En natuur-
lijk niet te vergeten onze bijdragen in het samenwer-
kingsverband RONA en het Platform BelangenOrgani-
saties Rhedense  Dorpen. 
 
Zeker, een aantal tegenslagen moesten we incasseren: 
Rijkswaterstaat verbood de realisatie van een strandje 
waar we al een projectplan voor hadden opgesteld en 
informeel van de provincie al te horen hadden gekregen 
dat we daar een geldelijke bijdrage voor konden ver-
wachten. De Raad van State vond het niet nodig om het 
gebruik van het voormalige klooster als hotel voor ar-
beidsmigranten te verbieden. Successen dus en tegen-
slagen; het jaarverslag in deze Tussen Boom en Stroom 
geeft een overzicht.  
 
Het bestuur bestaat daarbij slechts uit een drieman-
schap, voorzitter, secretaris en de penningmeester. Dat 
houdt in dat de meeste uitvoerende activiteiten worden 
uitgevoerd door werkgroepen. De snelheid waarmee 
bepaalde zaken van de dorpsvisie kunnen worden uitge-
voerd hangt af of in die werkgroepen voldoende dorps-
genoten zitten die die kar ook willen trekken. Dat kun-
nen formele zaken zijn, stimuleren van anderen, advise-
ren over bepaalde zaken of het concreet uitvoeren van 

activiteiten als het organiseren van dorpsfestiviteiten 
zoals Markt op Steeg en Kerst op Steeg of het in kaart 
brengen van de Ommetjes. Er is geen dorps– of wijkbe-
langenorganisatie in de gemeente Rheden die zo’n blad 
voor de dorpscommunicatie heeft zoals wij in De Steeg. 
 
De vrijwilligers die zich telkens weer inzetten om be-
paalde zaken uit te voeren verdienen dus een grote 
pluim en onze waardering; bij deze. Wanneer er een 
beroep wordt gedaan dan komt er wel steeds weer een 
aantal mensen dat nieuwe zaken wil oppakken, of het nu 
de kerk is die wordt bedreigd of een initiatief om te zor-
gen dat Carmiggelt weer zo snel mogelijk kan terugke-
ren op zijn bankje. Wat daarbij opvalt is dat er wel 
steeds dezelfde gezichten te zien zijn. Slechts sporadisch 
zien we daar een nieuw gezicht tussen. 
Indicaties of het goed gaat met de BG zijn: 
• de activiteiten, daar hebben we niet over te klagen,  
• het aantal mensen dat actief is, dat zou beter kunnen,  
• maar bovenal is een indicatie of dat wat er allemaal 

wordt ondernomen ook wordt gewaardeerd. 
 
Van personen en instanties buiten het dorp daar krijgen 
we positieve reacties van ‘jullie zijn in De Steeg goed 
bezig’; maar hoe staat het met de dorpsbewoners?   
 
Het ledental van de BG is in de afgelopen vier jaar 
schrikbarend gedaald; meer dan gehalveerd.. Drie jaar 
geleden stonden we bij de Raad van State te bevechten 
dat de BG werd erkend als spreekbuis van de Steegse 
bewoners. Dat wonnen we. We kunnen echter moeilijk 
blijven volhouden dat wij dé vertegenwoordiger zijn van 
de Steegse bevolking als dat niet wordt gestaafd door 
het aantal leden. 
 
Wat doen wij fout? Wat maakt dat ons ledenaantal 
daalt? Te weinig activiteiten? Lijkt me niet. Te weinig 
resultaat? Kan ik me niet voorstellen. Te hoge contribu-
tie? Vijf euro, het blad Tussen Boom en Stroom is dat al 
meer dan waard. Irritant bestuur? Wordt lid, stem ons 
weg en neem het over. Gemakzuchtige dorpsgenoten die 
die vijf euro vergeten over te maken op de bankrekening 
van de penningmeester? Wie het weet mag het zeggen. 
 
Beste dorpsgenoten, een leefbaar dorp in stand houden 
doe je met elkaar!!  
Er zijn mensen nodig voor heel veel activiteiten en al-
leen diegene die betaald is lid. 

Banknummer  3442342. 
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