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S oms heb je van die tegenstrijdige gevoelens bij nieuwe ontwik-
kelingen; herkent u dat? Dat er een nieuw groots plan wordt aangekondigd 
en dat je je erbij afvraagt of je nu trots moet zijn of bezorgd. Dat je enthou-
siast moet zijn of boos; blij of verdrietig.  
 
Ik had dat bij de opening van de nieuwe Maasvlakte, die nieuwe en grootse 
uitbereiding van de havens in de Noordzee voor Rotterdam. Als rechtge-
aarde Nederlander is dat een reden om trots te zijn; overwinning op het 
water! Maar aan de andere kant; waar moeten al die goederen die straks 
daar aangevoerd worden naartoe getransporteerd worden? Juist ja, naar het 
achterland; per vrachtwagen, per spoor. En wat zegt de minister: dat kan 
alleen maar als ook de IJssellijn een belangrijk onderdeel van dat transport 
voor haar rekening neemt; door onze dorpen dus!  
 
Hetzelfde had ik bij de introductie van het project Havikerwaard Zuid. Af-
graving van een deel van de Havikerwaard ten behoeve van zandwinning 
om als economische drager te functioneren om Middachten te bekostigen. 
We gaan mooie natuur maken van iets dat in eeuwen is gevormd. Wel een 
mogelijkheid om ook de in onze dorpsvisie Visie op Steeg opgenomen 
wandelingen, fiets– en paardenroutes te realiseren of uit te breiden. Het 
gewenste fietspad naar Doesburg komt nu dichterbij. 
 
En wat te vinden van het nieuwe Klimaatpark dat zich aansluitend moet 
gaan ontwikkelen aan de Havikerpoort; van de Valewaard tot aan de Vel-
perwaarden. Daar hoort dan ook ‘ons’ afgesloten deel van de IJssel bij. 
Reden: er zal een grotere behoefte zijn aan afkoelingsplekken voor de ste-
delijke gebieden door de wereldwijde opwarming van de aarde! Waterbe-
heer en watergebonden recreatie worden steeds belangrijker; stond al in de 
Dorpsvisie. Wel een mogelijkheid om ons ‘strandje’ alsnog te realiseren.  
 
Ook tegenstrijdige gevoelens werden door de aanwezige dorpsbewoners 
geuit bij het initiatief van ‘onze jongeren’ om een eigen honk te realiseren. 
Enerzijds gaven dorpsbewoners aan dat zij dat recht op een eigen plek er-
kenden en trots waren op de jongeren dat zij zelf opkwamen voor hun 
zaak. Maar anderzijds toch ook bezorgdheid dat er overlast zou worden 
ondervonden en dat het dus niet gerealiseerd moest worden in de ‘eigen 
achtertuin’ (NIMBY, not in my backyard). 
 
U leest er weer alles over in dit nummer van TBES. Veel leesplezier! 
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1 pagina € 200 
Advertenties in pdf aanleveren. 
 
Website 
www.bgdesteeg.nl 
 
Kopij voor volgend nummer  
Tussen Boom en Stroom mailen 
naar:  
fransvanelk@bgdesteeg.nl 
vóór 1 november 2012. 
Opmaak TBES: Frans van Elk 
Foto’s  onder meer van Richard 
Trenning (opening Amaliahoek) 
en Theo Jansen (opening Om-
metjes). 
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Sinterklaasintocht 

op 24 november  

 

 

8 en 9 september zijn weer verschillende monu-
menten gratis toegankelijk op de open monumen-
tendagen. Het thema dit jaar is Groen van Toen. 

De begraafplaats in De Steeg aan de Oversteeg en 
de RK kerk aan de Hoofdstraat zijn geopend op 
zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur. 
Landgoed Rhederoord is geopend op zondag 9 
september van 10.00 tot 17.00 uur. Landgoed 
Middachten is dan geopend van 10.30 tot 16.30 
uur voor half tarief. 

Programmaboekje voor de gemeente Rheden: 
ht tp: / /www.erfgoedrheden.nl /wp-content /
uploads/2012/07/Programmaboekje-Open-
Monumentendag-20125.pdf 

   

Werkgroep GROEN zoekt nieuwe ‘handen uit de mouwen’ leden, voor  knotten van wilgen, onder-houd ommetjes, afstemmen met ge-meente enz. Bij voldoende opgave wordt een cursus aangeboden w.o. snoeien, herkenning bomen en planten.  arie-

 

 

Jopie Keizer met zijn 

‘bolderkar met knuffels’ 

zullen we niet meer in De 

Steeg tegenkomen. Jopie is 

verhuisd naar Het Schreu-

derhuis in Laag Soeren 

Noteren 

HERHAALDE OPROEPHERHAALDE OPROEP  

 

Kerst op Steeg zal dit jaar 
georganiseerd worden op 
zaterdag 23 december vanaf 
16.00 uur. Wie wil helpen 
met Kerst en Markt op Steeg: 
opgeven bij Els Brandsen 
4951194 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

Door Age Fennema 

Graag praten wij u bij over de ontwikkelingen op Mid-
dachten, zodat u als buren op de hoogte blijft. Voor Mid-
dachten is het een interessante tijd, omdat overheden 
zoeken naar een nieuwe rolverdeling in het landelijk ge-
bied, waarbij particulieren nadrukkelijk in beeld zijn. Al 
jaren werkt Middachten samen met gemeente, provincie, 
rijksinstanties en andere organisaties aan het realiseren 
van maatschappelijke doelen. Het is prettig om te erva-
ren dat particuliere eigenaren hierbij steeds intensiever 
wordt betrokken. Ik denk dat deze werkwijze recht doet 
aan landgoedeigenaren, die zich sinds lang inzetten voor 
behoud en ontwikkeling van cultuurlandschap. 

In dat verband is het interessant om te wijzen op een re-
cente studie van bureau Witteveen+Bos, in opdracht van 
de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Zij be-
rekenden dat het investeren in landgoederen en buiten-
plaatsen loont. Het levert de maatschappij veel meer-
waarde op in de vorm van een prettige leefomgeving met 
een aantrekkelijk woonklimaat en recreatiemogelijkhe-
den. We wisten dat al, maar wat leuk is aan dit onder-
zoek is dat economen hier harde cijfers aan hebben ver-
bonden. De resultaten zijn tijdens Outdoor Gelderland 
op Middachten gepresenteerd op het landelijke symposi-
um ‘buitenplaatsen in bedrijf’. Een publiekssamenvat-
ting van het onderzoek is te vinden op onze website. 

In dit verband ben ik blij, dat Middachten, samen met 
vele ambassadeurs, de Provinciale Staten heeft kunnen 
overtuigen van het belang van de tuinen van Middach-
ten. De voorgenomen bezuiniging van de provinciale 
bijdrage aan de tuinen is door hen geblokkeerd. 

Onderhoud  

Het groot onderhoud van het kasteel en de oranjerie is 
afgerond. In het najaar wordt gestart met onderhoud aan 
de kademuren bij de eerste brug. Vanwege de veiligheid 
zijn wij helaas genoodzaakt om het houten hek op de 
eerste brug te automatiseren, in combinatie met andere 
veiligheidsmaatregelen. Dit zal betekenen dat u met uw 
kinderen niet meer altijd midden op de brug kunt staan 
om de karpers te voeren. Wij beseffen dat dit voor veel 

bewoners vervelend is, het is een geliefd plekje om even 
naar toe te wandelen. Helaas hebben we dit besluit toch 
moeten nemen, wij rekenen op uw begrip. 

Havikerpoort 

Onder de noemer Havikerpoort werken wij met veel par-
tijen aan een aantal maatregelen ten behoeve van de na-
tuur in het gebied. De ecopassage is gerealiseerd, wij 
hopen en verwachten dat deze goed gaat functioneren.  

Achter de schermen is veel tijd en energie gestopt in de 
hydrologische beschermingsmaatregelen ten behoeve 
van de bronbossen op Middachten. Wij hebben ons sterk 
gemaakt voor een planwijziging die leidt tot minder 
grondwaterstandverhoging in Ellecom, minder land-
bouwnatschade in de Ellecomse polder en handhaving 
van het overgrote deel van de natuurdoelstelling in de 
bronbossen en de beken.  

De plannen worden nu aangepast en de noodzakelijke 
berekeningen gedaan. We hopen dat de maatregelen in 
2013 worden uitgevoerd. Bij deze plannen zijn onze 
pachters nauw betrokken, die hun bedrijfsvoering aan de 
gewijzigde omstandigheden zullen moeten aanpassen. 

Onderdeel van de maatregelen zijn de verplaatsing van 
pachtbedrijf Bosman naar de Ellecomse polder. Hiermee 
krijgt dit bedrijf toekomstperspectief en wordt de vervui-
ling van de grootste bron, die achter het huidige stalcom-
plex is gelegen, gestopt. Zowel Middachten als Bosman 



zijn positief over deze kans, maar er moet nog wel het no-
dige worden uitgewerkt voordat realisatie zeker is.  

Zo wordt uitgezocht wat op de oude locatie een passende 
ontwikkeling is. Wij houden u op de hoogte. Over de 
voortgang voor de zandwinning en daarmee gecombineer-
de natuurontwikkeling is in juni in voorlichtingsavond 
gehouden. Aan u is beloofd dat de uiteindelijke plannen 
nog eens zullen worden gepresenteerd, voordat de uitein-
delijke vergunningprocedures in gang worden gezet.  

Wij zetten ons in voor een fietspad langs de Weertsdijk, 
dat straks zal aansluiten op het fietspad rond de nevengeul. 
Ik hoop dat de benodigde financiering hiervan rond komt. 

Activiteiten 

Dit jaar zijn er op Middachten veel activiteiten, mede in 
verband met het Jaar van de Buitenplaats. Heeft u Mid-
dachten al met een bezoek vereerd? Het kan nog op de 
open Monumentendag en tijdens het ANWB landgoed-
weekend op zondag 21 oktober. Bijzonder is de Nacht van 
de Nacht wandeling op zaterdagavond 27 oktober. Als u 
uw eigen omgeving op een andere manier wilt beleven, 
moet u zeker komen!  

Verder wijs ik u alvast op de  lichtjeswandeling van 
woensdagavond 12 december. Deze wandeling wordt tij-
dens de kerstopenstelling speciaal voor u georganiseerd. 
Kijk voor meer informatie op onze website.  

In het najaar zal de bestemmingsprocedure voor de ont-
wikkeling van woningen aan de Oversteeg worden opge-
start. Uiteraard worden betrokken bewoners hierover af-
zonderlijk ingelicht. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij altijd mailen:  
rentmeester@middachten.nl 

Na de teleurstellende uitspraak van de Raad van State, dat 
het gebruik van het klooster voor de huisvesting van ar-
beidsmigranten binnen de huidige bestemming Bijzondere 
woonvormen uit de 80’er jaren goedkeurde, heeft de BG  
aan de gemeente Rheden verzocht de bestemming van het 
pand te wijzigen.  

De BG heeft het college van B&W verzocht:  

1. bij de wettelijk verplichte aanpassing van het huidige 
bestemmingsplan vóór 1 juli 2013 de bestemming in 
overeenstemming te brengen met de wensen van de be-
woners van De Steeg, zoals vastgelegd in de dorpsvisie 
Visie op Steeg. In de dorpsvisie wordt de betreffende 
locatie genoemd als mogelijkheid voor reguliere wo-
ningbouw en/of (gecombineerd met) voorzieningen zo-
als een multifunctioneel centrum; 

2. alles in het werk te stellen een einde te maken aan de 
laatste jaren ervaren overlast van de gasten. Hierbij be-
treft het met name de omgevingsoverlast die direct aan-
wonenden ervaren zoals het parkeren van de gasten in 
de directe woonomgeving en de regelmatig gemelde 
geluidoverlast. 

Het college van B&W heeft de BG op 15 april j.l. geant-
woord dat het kloosterterrein deel uitmaakt van het op 21 
februari 2006 vastgestelde bestemmingsplan De Steeg-
Ellecom en dat een verplichte herziening uiterlijk 20 fe-
bruari 2016 pas aan de orde is. Vóór die tijd is de gemeente 
van plan een structuurvisie vast te stellen waarbij de dorps-
visie Visie op Steeg betrokken zal worden. De gemeente 
geeft daarbij aan dat ook indien de bestemming van het 
klooster Wonen zou worden, het huidige gebruik kan wor-
den voortgezet. Bij elke andere wijze van bestemming zou 
overigens nog een overgangstermijn gelden van tenminste 
10 jaren. 

Over de ondervonden overlast wat betreft het parkeren in 
de omgeving zegt de gemeente dat hen daarvan niet is ge-
bleken en dat indien er geluidsoverlast wordt ondervonden 
de omwonenden dat moeten melden bij JobHousing, de 
exploitant van het klooster en/of de politie. JobHousing 
heeft daarop een brief aan de omwonenden gestuurd met de 
adressen waar de klachten heen gestuurd kunnen worden. 
De overlast neemt echter niet af. 

Al met al: BG en aanwonenden worden (opnieuw) met een 
flinke kluit het riet ingestuurd. 
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Klooster opnieuw bestemmen 
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Kan het nog mooier: een monumentaal landhuis 
met een prachtig uitzicht over de uitlopers van 
de IJsselvallei, geflankeerd door de Veluwe-
zoom, het oudste nationale park van Nederland. 
Middenin de natuur en toch centraal gelegen en 
makkelijk bereikbaar. Een bijzondere plek voor 
een bijzonder samenzijn.  

Of u het nu groots aanpakt of de voorkeur geeft 
aan een klein gezelschap: Landgoed Rhederoord 
past altijd. Want hoe statig ons pand ook oogt, 
het is knus en intiem. De zalen met hun manshoge 
schouwen en prachtige lambrisering stralen gebor-
genheid uit.  
 
Net als de gezellige Pub en de Wijnkelder, waar u 
–onder eeuwenoude gewelven- rond de tafel kunt 
voor een gesprek met een goed glas wijn. Stijvol 
en gemoedelijk tegelijk. 
 
U kunt bij ons trouwen, dineren, feesten, verga-
deren, overnachten: wat u maar wilt en hoe u dat 
maar wilt. Graag helpen wij u bij de invulling 
hiervan. Waarbij we eigenlijk maar één doel heb-
ben: u laten genieten van een onvergetelijke dag – 
van minuut tot minuut. 
 

Biologische keuken 
 
Omringd door een prachtig landschap is ook onze 
keuken puur natuur. Patron-Cuisinier Gerhard van 
den Broek en zijn team werken met eerlijke pro-
ducten: zoveel mogelijk biologisch en altijd vol 
van smaak.  

Het liefst wat de streek en het seizoen ons bie-
den. Vis uit de IJssel, vlees van de Veluwezoom, 
onbespoten groenten uit de regio en fruit uit ei-
gen tuin – onze koks houden het graag ‘dicht bij 
huis’.  
Zij kiezen voor de pure smaak van eerlijke pro-
ducten. Hieraan voegen ze liefde en passie toe. 
En ook creativiteit en flexibiliteit, want het is hun 
uitdaging om hun gasten steeds weer te verrassen. 
Zonder vaste kaart, met gerechten die de sfeer 
van de dag onderstrepen. 
 
Eigen waterbron 
 
Sinds enkele maanden heeft Landgoed Rhederoord 
haar eigen waterbron. Het Veluws bronwater is 
afkomstig uit diepe bodemlagen en is ruim 4000 
jaar zonder invloed van buitenaf geconserveerd.  

Het best bewaarde geheim van de Veluwe 
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Het oppompen van 159 meter diepte, 
filteren en bottelen gebeurd op een 
milieuvriendelijke, duurzame manier. 
Een unieke samenstelling van minera-
len, bepaald door de vele aardlagen, 
zonder invloeden van buitenaf. Het wa-
ter draagt de naam Aqaaqa en heeft in 
mei de ‘Erkenning Veluws Streek-
product’ in ontvangst mogen nemen.  
 

Moestuinen 
 
Landgoed Rhederoord is een nieuw 
initiatief gestart om het voor iedereen 
mogelijk te maken te genieten van 
eigen biologische opbrengst uit de 
moestuin. In de rustieke en inspire-
rende omgeving van Rhederoord kunt 
u volledig tot rust komen om de dage-
lijkse beslommeringen te vergeten en 
te genieten van biologisch tuinieren. 
Heeft u geen ervaring in de moestuin? 
Geen probleem! Onze parkbeheerder weet er alles van en helpt u 
graag om uw tuin tot een succes te maken! 
 
Momenteel zijn alle percelen reeds in gebruik, maar in maart vol-
gend jaar zullen er weer een aantal nieuwe tuinen van 50 en 80 m2 
in gebruik worden genomen. 

 
 

Graag tot ziens op Rhederoord! 
 

Sander te Winkel – Commercieel Directeur 
Bart-Jan Hallers – Operationeel Directeur 
Gerhard van den Broek - Patron Cuisinier 

 
 
 Parkweg 19 

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



 
Marga Brok 
Remedial Teaching en 
bijlessen 
 

Tel: 0575-846384 

vriendjesletters.nl 
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Kapsalon 

“Jannie van Santen” 
  

 
 Bergweg 4 
 tel: 026-4953206 

De Steeg 



 

 

25 jaar peuterspeelzaal  
‘Harlekijn’ in De Steeg 
Op 13 januari 1987 startte in De Steeg peuterspeel-
zaal “Harlekijn”.  Een initiatief van 4 moeders die 
het belangrijk vonden dat hun peuters konden spe-
len met leeftijdgenootjes uit en in hun eigen woon-
omgeving. Er werd onderzocht hoeveel ouders met 
peuters interesse zouden hebben en vervolgens 
werd er geschikte ruimte gehuurd. Ondertussen 
werd er een inzameling gehouden in het dorp voor 
bruikbaar speelmateriaal: peuterspeelzaal 
“Harlekijn” werd werkelijkheid en is al 25 jaar 
actief in De Steeg. 

En dat werd gevierd! Op woensdag 18 januari be-
gon het feest  voor de peuters en hun ouders met 
taart,  limonade en koffie. 

Daarna gingen de peuters genieten van een pop-
penkastvoorstelling, verzorgd door poppenspeel-
ster Annette Dekker. 

Aansluitend konden ook nog oud-peuters met hun 
ouders/verzorgers, oud-leidsters en iedereen die 
dat wilde, meegenieten van het feest. Er stond een 
lekker lunchbuffet klaar en de jongsten konden 
zich  uitleven op het springkussen en met andere 
spelletjes. 

Op de peuterspeelzaal wordt nog steeds gewerkt 
door vrijwilligers  die zich enthousiast en serieus 
inzetten om een zinvolle voorziening in De Steeg 
in stand te houden. 

Op dit moment is er geen wachtlijst en kan ook uw 
peuter een kans krijgen om onder begeleiding ken-
nis te maken en te spelen met leeftijdgenootjes.  

Heeft u interesse? Kom gerust eens langs. U bent 
van harte welkom op maandag- en woensdagoch-
tend (m.u.v. de schoolvakanties) tussen half 9 tot 
half 12. 

Voor meer informatie: tel. 495 4489, Trijntje 
Kock.  
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Op Koninginnedag werd door de Oranjevereniging 
een inloopochtend georganiseerd omdat er uit het 
dorp geluiden waren gehoord dat  het helemaal niets 
organiseren vorig jaar maar slecht bevallen was.  

Op het programma stond dat er om 10 uur begonnen 
werd met het hijsen van de vlag en werden er ver-
volgens ballonnen opgelaten. 

Daarna werd er gezellig met elkaar koffie gedron-
ken en  kon er een oranjebittertje genuttigd worden.   

De ochtend door kwamen er verschillende dorpsge-
noten even binnenlopen. Er stonden diverse sjoel-
bakken opgesteld en er werd een fanatieke competi-
tie afgewerkt door jong en oud en er was muziek.  

Henk Derks  werd uiteindelijk sjoelkampioen. Aan 
het einde van de ochtend volgde de huldiging en 
ging Henk met een fles Oranjebitter naar huis toe.  

In oktober gaan we weer bezig met schoenendozen 
vullen voor kinderen in Kenia, Ghana of Oeganda. 
Wordt ook schoenmaatje en maak andere kinderen 
blij met een prachtig cadeau! 
 
Vorig jaar zijn er vanuit de Steeg en Ellecom, 92 
dozen  naar Ghana gebracht, en € 365,- aan mach-
tigingen en giften voor de verzending gegeven. Het 
is hartverwarmend om te zien hoe enthousiast veel 
mensen met plezier een doos vullen. Bedankt na-
mens de kinderen!  
Op www.edukans/schoenmaatjes kunt u foto’s en 
filmpjes van het uitdelen bekijken. 
 
Hoe kunt u meedoen? 
1.Lees de folder zorgvuldig voor tips en aanwijzin-
gen. 
2.Zoek een schoenendoos, en versier de doos. 
3.Vul deze met: schriften, pennen, potloden, kleur-
tjes, zeep, tandpasta en tandenborstel, klein knuffel-
tje, autootje, popje, knikkers, springtouw, balletje 
enz. 
4.Vul de machtiging van de folder in (vijf euro per 
doos voor verzending), en lever deze samen met  de 
doos in bij onderstaande adressen. 
 
Inleveren: 
Op zondag 28 oktober voor de kerkdienst in “ El-
theto” Diepesteeg in De Steeg.  
Of uiterlijk eind oktober bij onderstaande adres-
sen, waar ook folders verkrijgbaar zijn. 

 
Hilde Brekelmans (RK Parochie)  
Smidsallee 14 (026 495 24 80) 
 
Martine Stehouwer (PG Ellecom-de Steeg)  
U.v Raesfeltlaan 70 (026 495 41 49)   
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Na de teleurstellende afwijzing van Rijkswaterstaat, me-
dio vorig jaar, om medewerking te verlenen aan een 
dorpsstrandje en dorpswei, heeft de BG niet stilgezeten. 
Wel was duidelijk dat er naar andere wegen gezocht 
moest worden om de langgekoesterde wens, die ook on-
derdeel vormde van de dorpsvisie en het opgestelde 
Landschapsversterkingsplan, toch mogelijk te maken. Er 
waren andere coalities nodig om Rijkswaterstaat tot be-
weging in haar standpunt te krijgen. 
 
Die mogelijkheid lijkt zich nu voor te doen doordat Na-
tuurmonumenten de opdracht heeft gekregen om een Kli-
maatpark IJsselpoort te ontwikkelen (zie elders in dit 
nummer). De oude IJsselarm maakt ook onderdeel uit van 
het te ontwikkelen gebied. De BG heeft daar met onder-
steuning van andere organisaties het plan Strandje De 
Steeg opnieuw ingebracht.  
Halverwege dit jaar werd eveneens geconstateerd dat in 
het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) het algemene 
verbod in open water te zwemmen was vervallen en dat 
er, in ieder geval op papier, mogelijkheden waren om bij 
aanlegplaatsen ontheffing te krijgen.  
Ook heeft de BG een oplossing gevonden voor de door 
RWS gevreesde aantasting van het talud (waterkering)  
om toegang tot de wei te realiseren.  
 
Omdat de BG nog een afspraak met RWS had staan om 
overleg te voeren over het vervolgonderhoud van twee 
percelen, die gelijktijdig zijn meegenomen bij de opscho-
ning van de bomen en struikgewas rond de woonboten 
om de zichtlijnen te herstellen, heeft de BG dat overleg 
aangegrepen om opnieuw het strandje te agenderen. 
 
Eind juli heeft die bespreking plaats gevonden. Daar zijn 
diverse afspraken gemaakt en RWS heeft toegezegd hun 
eerste afwijzing te heroverwegen. 
 
Misschien dat het Steegse Strandje dan toch nog mogelijk 
wordt? 

Aanstaande bestuurswisseling 

De leden van de Belangengemeenschap zullen op de ko-
mende algemene ledenvergadering in april 2013 in ieder 
geval twee nieuwe leden van het bestuur moeten kiezen. 
De huidige voorzitter Frans van Elk en de secretaris Arie 
den Bakker hebben aangegeven dat zij na respectievelijk 
8 en 6 jaar hun bestuursfunctie zullen neerleggen.  
Voor Arie en zijn echtgenote geldt dat zij van plan zijn 
weer naar het westen te vertrekken, dichterbij hun kinde-
ren en kleinkinderen. Frans heeft aangegeven dat hij om 
verschillende redenen zal aftreden. Vanwege gezond-
heidsproblemen moet hij nieuwe prioriteiten stellen tus-
sen de verschillende bestuursfuncties die hij, naast het 
voorzitterschap van de BG, ook landelijk vervult. Bij zijn 
keuze heeft hij eveneens laten meewegen dat ook hij ver-
wacht op termijn De Steeg te verlaten. 
Beide bestuursleden zijn van mening dat  hun aftreden 
ook ruimte maakt voor een grotendeels nieuw bestuur dat 
na vijf jaar, de dorpsvisie Visie op Steeg kan evalueren 
en bijstellen zonder belast te zijn geweest met de verant-
woordelijkheid voor de opstelling en de uitvoering daar-
van de laatste vijf jaar. 
Naast het voorzitterschap is Frans ook nog verantwoor-
delijk voor de uitgifte, drie keer per jaar, van Tussen 
Boom en Stroom. De opmaak doet hij inmiddels al vier 
jaar en de laatste twee jaar nam hij tevens de redactie 
voor zijn rekening. Ook daarvoor zullen de leden vervan-
ging moeten zoeken willen zij dit lijfblad op deze wijze 
kunnen blijven uitgeven. 
Dat geldt tevens voor het in de lucht houden en bijhou-
den van de website. Ook dat kwam voor rekening van de 
aftredende voorzitter. 
De BG heeft een slechte traditie als het gaat om soepele 
bestuurswisselingen. Beide bestuursleden hebben hun 
aangekondigde vertrek ruim van te voren willen bekend-
maken zodat de leden vroegtijdig weten dat deze be-
stuurswisseling eraan staat te komen en mogelijk geïnte-
resseerde kandidaten zich ruim van te voren kunnen mel-
den bij het zittende bestuur. 
Deze kunnen dan door de twee scheidende bestuursleden  
worden ingewerkt alvorens zij daadwerkelijk aantreden. 
Het zou jammer zijn als de tijd die de afgelopen jaren is 
geïnvesteerd, in de contacten met externe partijen waar 
mee wordt samengewerkt en de planmatige aanpak, ver-
loren gaat door een moeizame overdracht. 
Ben van der Meer is in 2009 in het bestuur gekomen en 
volgens de statuten vervalt zijn eerste termijn in 2013. 
Hij stelt zich echter opnieuw verkiesbaar. Wel heeft hij 
nadrukkelijk aangegeven zich alleen binnen de BG te 
willen beperken tot zijn penningmeesteractiviteiten. 
Meer weten? Informatie bij Frans van Elk, 026-4955333 

Strandje toch nog mogelijk? 



Oplossing voor ‘gedoogwoonboot’ gevonden 
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De BG heeft een verzoek bij het college van B&W 
neergelegd om het bestemmingsplan Landelijk ge-
bied aan te passen.  
 
Bij het opstellen en vaststellen van het Bestemmings-
plan Landelijk gebied zijn twee plaatsen voor woon-
boten in het bestemmingsplan opgenomen aan de 
Oversteeg in De Steeg. Daar lagen en liggen drie 
woonboten waarvan één op een niet daarvoor bestem-
de plek aan de  aanlegsteiger van het jachthaventje.  
 
Voor deze derde woonboot is ook nooit een gebruiks-
overeenkomst met de grondeigenaar Middachten 
overeengekomen. De gemeenteraad heeft destijds, bij 
de bespreking van het bestemmingsplan bij een inge-
diende zienswijze door de bewoners van de aan de 
aanlegsteiger liggende woonboot, aangedrongen op 
een oplossing.  
 
De BG en de betreffende bewoners waren en zijn niet 
gelukkig met de gekozen oplossing: het bestemmen 
van twee van de woonboten en de derde gedogen aan 
de aanlegsteiger. Dit temeer daar de bewoners van de 
woonboot met de gedoogconstructie er het langst wo-
nen.  
 
Op grond van het principe van gelijke behandeling 
zouden de drie woonboten op basis van de situatie 

vóór de planprocedure in het bestemmingsplan moe-
ten worden opgenomen.  
Na overleg met grondeigenaar Middachten en de vere-
niging die de aanlegsteiger beheert blijkt thans de mo-
gelijkheid en de bereidheid te bestaan van de diverse 
partijen om tot een meer definitieve en duurzame op-
lossing te komen en daarmee de gedoogsituatie te be-
ëindigen. 
 
Deze mogelijkheid wordt gecreëerd door de aanleg-
steiger en de woonboot van plaats te doen wisselen. 
Dit kan door de aanlegsteiger van het jachthaventje 
een 30 tot 40tal meters te verplaatsen in westelijke 
richting waardoor op de huidige plaats van de steiger 
ruimte ontstaat waar de woonboot gemeerd kan wor-
den. Hierdoor ontstaat tevens een betere landschappe-
lijke inpassing van deze boot in het geheel en vormt 
hiermee een onderdeel van een opknapbeurt van dit 
deel van De Steeg. 
 
Het perceel aan de walkant is in eigendom van Mid-
dachten. Na de verplaatsing kan dan tevens deze 
woonboot aangesloten worden op de riolering 
(wettelijke verplichting).  
 
De gemeente wordt gevraagd mee te werken aan deze 
definitieve oplossing en het bestemmingsplan daar-
voor te wijzigen. 



In maart jl. werd de Stichting Carmiggelt terug op Steeg 
opgericht door drie inwoners van de Steeg: Peter Over-
steegen, Yola Hopmans en Henk Steinvoort. Doel van 
de Stichting is om geld in te zamelen voor de restauratie 
van de beelden van Simon en Tiny Carmiggelt.  
 
Op 23 januari jl werden de beeldbepalende beelden uit 
De Steeg gestolen en een paar dagen later in stukken 

teruggevonden. Verontwaardiging alom, zowel in De 
Steeg als landelijk. De beelden moeten terug daar waren 
de inwoners van de Steeg en de Gemeente Rheden het 
snel over eens. Afgesproken werd dat de Gemeente 
Rheden 50 % van de kosten voor de restauratie van de 
beelden voor haar rekening zou nemen en de Stichting 
Carmiggelt terug op Steeg de resterende 50 %. De kos-
ten zijn ruim € 30.000.00.  
 
De stichting heeft de laatste maanden niet stilgezeten. 
Zo werd er i.s.m. Wijnhandel Appeldoorn uit Velp een 
grote wijnaktie opgezet, werden er collectebussen in de 
Gemeente Rheden uitgezet en werden landelijke fond-
sen aangeschreven. Zo mocht de Stichting bijdragen 
ontvangen van de LIONS Club Rheden, het RABO 
Bank Stimulerings Fonds en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds.  

 
Ook de Steegse ondernemers betuigden hun steun. Bak-

ker Tom van Otterloo bedacht en maakte een heerlijke 
lekkernij ‘De Kronkel’, binnen een mum van tijd waren 
er ruim 1800 stuks verkocht. Van de opbrengst gaat een 
gedeelte naar de Stichting. Autobedrijf Saaltink doneert 
een gedeelte van de opbrengst van de APK keuringen en 
onderhoud auto’s. Stegenaar Joop Wijnvliet maakte een 
prachtig schilderij van Simon en Tiny Carmiggelt waar-
op nog steeds geboden kan worden.  

Op 26 april organiseerde de Stichting Carmiggelt terug 
op Steeg een Carmiggelt avond in het Wapen van Athlo-
ne. Deze bijeenkomst werd druk bezocht en leverde veel 
donaties op. 
 
Op 30 november verschijnt het boek Carmiggelt terug 
op Steeg. Het is een vervolg uitgave van het boek De 
Steeg en Carmiggelt van Henk Steinvoort uit 2006. Het 
boek zal veel nieuw materiaal bevatten en worden uitge-
breid met 26 pagina’s. Van de opbrengst van de verkoop 
van het boek gaat € 2.50 naar de Stichting. U kunt het 
boek nu al bestellen door een mailtje te sturen naar 
stein@planet.nl. De voorintekenprijs is € 20,00. Na 30 
november is de prijs € 22,50. 30 november is het 25 jaar 
geleden dat Simon Carmiggelt overleed. 
   
Eind juli heeft de Stichting Carmiggelt terug op Steeg  
€ 10.000 ingezameld Voor het najaar staan nog een paar 
bijzondere acties gepland. De Stichting hoopt voor het 
einde van het jaar de benodigde gelden bij elkaar te krij-
gen.  
 
De planning is dat de beelden begin volgend jaar weer, 
beveiligd en wel, worden teruggeplaatst op hun ver-
trouwde plek. De maker van de originele beelden, Wim 
Kuyl, zal dan de restauratie werkzaamheden uitvoeren.  
Wilt u onze actie steunen dan kunt een donatie storten 
op reknr: 1478.89.227 t.n.v. Stichting Carmiggelt terug 
Op Steeg in De Steeg. Meer informatie: 
www.carmiggeltterugopsteeg.nl en volg ons op Twitter: 
@CarmiggeltTerug. 

Al € 10.000  voor Stichting Carmiggelt terug op Steeg !  
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Bob en Wisse verzorgden de presentatie namens 15 
aanwezige jongeren op 26 juni j.l. op een goed be-
zochte bijeenkomst voor de dorpsbewoners in het 
Parkhuis. 

Zij vertelden over de voorgeschiedenis: bijeenkomst in het 
Parkhuis in 2010 een avond per maand o.l.v. buurtcoach 
Monique de Wit. Dit was leuk voor de (kleine groep) jonge-
ren tot 15 jaar maar bereikte de jeugd van 15 tot 20 jaar 
niet. 

Wensen van de jongeren t.a.v. een eigen ontmoetings-
plek 

Een te realiseren ontmoetingsplek is alleen bedoeld voor de 
eigen jongeren van De Steeg. Voor de zomer zijn zij al blij 
met een overdekte zitplekje van 5 bij 5 m. 

Maar voor de  rest van het jaar is dat vaak te koud en te nat. 
Daarom hopen zij op een onderkomen (b.v. blokhut of con-
tainer) die meer beschutting biedt. 

Hierover vond eerder overleg plaats tussen de jongeren en 
de gemeente. Jasper Nickmann van de Plattelandsjongeren 
Gelderland, die op verzoek van de BG de jongeren bijstaat, 
was daarbij ook aanwezig.  

De gemeente heeft standaard in bestemmingsplannen een 
vrijstellingsmogelijkheid voor een ontmoetingsplek voor de 
jeugd opgenomen in de bestemmingen wonen en groen. 
Voor een jongerenplek is misschien ook subsidie beschik-
baar. 

Voorwaarde is wel dat er een plek wordt gevonden waar de 
omwonenden mee akkoord gaan. 

De Belangengemeenschap werd ingeschakeld om zo’n ge-
schikte plek in het dorp te vinden. Verschillende gesugge-

reerde plekken vielen af doordat er bezwaren werden ver-
wacht door omwonenden. Er worden nu nog twee plekken 
onderzocht op de mogelijkheden. Een plek naast Heijmans 
in samenwerking met Middachten en aan het einde van de 
parkeerplaats van de gemeente bij het gemeentehuis. 

Als er een geschikte plek is gevonden en onderdak gereali-
seerd dan willen de jongeren uit hun groep ‘beheerders’ 
aanstellen, die de sleutel  krijgen zodat de ruimte goed afge-
sloten kan worden en niet ‘gekraakt’ wordt. De groep gaat 
zorgen voor opruimen, voorkomen van (geluids)overlast 
voor de omgeving, voorkomen van vandalisme en er zal 
een aanspreekpunt komen voor klachten en vragen. 

Het moet een plek worden waar ook de komende generatie 
jongeren van kan profiteren, (geen tijdelijke oplossing al-
leen voor de huidige leeftijdsgroep, die straks weer het dorp 
verlaat). Deze groep jongeren wil dan de instromende jeugd 
‘coachen’, hun afspraken geleidelijk overdragen om zo 
voor continuïteit te zorgen.  
 
Na de presentatie volgde een levendige discussie tussen de 
aanwezige bewoners en de jongeren, waarbij ook goede 
suggesties door de bewoners werden aangedragen.  
 
Het is nu aan de jongeren (met de nodige hulp) om al die 
ideeën, wensen en suggesties in een projectplan te gieten en 
te kijken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. 
 
Contactpersoon bestuur BG 
Ben van der Meer 
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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 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 



Bewoners van een wijk weten zelf vaak heel goed wat er moet 
gebeuren om hun buurt leuker, gezelliger en leefbaarder te ma-
ken. Daarom stelt de gemeente geld beschikbaar om initiatieven 
op dit gebied te belonen. Het moet echter wel een plan zijn waar 
de hele buurt wat aan heeft. En zo zijn er nog een paar regels 
waaraan het initiatief moet voldoen om uitgevoerd te kunnen 
worden. 

Een buurtvoetbaltoernooi, een buurtklussendienst of een idee 
om de straat groener te maken zijn voorbeelden van initiatieven 
die een buurt leefbaarder kunnen maken.  

Hoe werkt het? 
Buurtbewoners maken samen een plan en leveren dat in bij de buurt-
coach van Carion. De buurtcoaches verzamelen alle ideeën en leg-
gen die voor aan de lokale wijk- en dorpsraden. Zij geven vervol-
gens een advies welke aanvragen in hun ogen steun verdienen. De 
gemeente beslist uiteindelijk, in overleg met Carion, welke initiatie-
ven geld krijgen. 
 
Wat zijn de beoordelingscriteria? 
De gemeente hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van de 
initiatieven. Zo moet het initiatief bijdragen aan de leefbaarheid van 
de buurt en aan het verbeteren van sociaal contact tussen buurtbewo-
ners. Verder profiteert de hele buurt van het idee en niet alleen maar 
een kleine groep. Ook moet iedereen deel kunnen nemen aan de 
voorgestelde activiteit en is het realiseerbaar op korte termijn, dat 
wil zeggen binnen een jaar. Verder let de gemeente er op dat de initi-
atieven verspreid zijn over de verschillende dorpen. De bewoners 
hebben de regie op de voorbereiding en de uitvoering. En zijn dus 
bereid er tijd en energie in te steken. Kijk voor de uitgebreide criteria 
op www.rheden.nl  trefwoord buurtbudget. Niet aan alle criteria 
hoeft te worden voldaan maar er geldt wel: aan hoe meer criteria een 
initiatief voldoet, hoe meer kans het maakt om uitgevoerd te worden. 
 
Wat komt niet in aanmerking? 
Er zijn ook initiatieven die niet in aanmerking komen om uitgevoerd 
te worden. Zoals initiatieven die alleen maar zijn gericht op ver-
maak, een commercieel doel hebben of uit zijn op persoonlijk voor-
deel. En natuurlijk mogen de ideeën  niet in strijd zijn met de wet- en 
regelgeving. 
 
Contact en informatie 
Bent u na het lezen van dit artikel enthousiast geworden, zoek dan 
een paar buren op om uw ideeën te bespreken. Aanmelden  kan nog 
tot 15 september a.s.  
Mocht u nog vragen hebben of wilt u uw idee al indienen dan kunt u 
terecht bij de buurtcoaches van Carion. 
Voor Rheden (inclusief De Steeg en Ellecom) is dat Claudia Bos-
scher, e-mail: c.bosscher@carion.nl, telefoonnummer (0313) 43 10 
00 

Kijk voor meer informatie op www.rheden.nl trefwoord buurtbud-
get.  

Het is uw buurt dus u mag het zeggen  
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In de vergadering van de gemeenteraad waar 
de begroting werd besproken en vastgesteld 
over 2012 heeft de BG ingesproken mede 
namens het Platform BelangenOrganisaties 
Rhedense Dorpen. Aan de gemeenteraad is 
gevraagd rekening te houden met initiatieven 
uit de dorpen als gevolg van vastgestelde of 
nog vast te stellen dorpsvisies– of plannen.  

Het geld dat de gemeenteraad in 2009 voor 
uitvoering van projecten uit de dorpsvisies 
en –plannen van Spankeren en De Steeg ter 
beschikking had gesteld (ieder € 35.000) was 
inmiddels, weliswaar goed besteed, maar wel 
op. De dorps– en wijkbelangenorganisaties 
vonden dat er weer opnieuw geld voor de 
verdergaande uitvoering van plannen be-
schikbaar moest komen en ook dat er geld 
beschikbaar gesteld moest worden voor  
nieuwe initiatieven ‘van onderaf’. De ge-
meenteraad pakte die handschoen op en  via 
een wijzigingsvoorstel stelde men structu-
reel, te beginnen met het jaar 2012, ruim € 
44000,- beschikbaar voor initiatieven uit 
buurten, wijken of dorpen. 

In het begin van dit jaar is er door de ge-
meente, wethouder en ambtenaren, overleg 
gevoerd met vertegenwoordigers van het 
Platform over de wijze waarop het bedrag 
van € 44.000,— besteed zou gaan worden en 
welke procedure erbij gevolgd zou gaan 
worden. 

Carion had inmiddels een inventarisatie ge-
maakt waar in verschillende wijken en dor-
pen behoefte aan was. Na veel ‘vijven en 
zessen’ is besloten dat er het komende jaar 
(2012) een aantal zogenaamde ‘pilots’ uitge-
kozen gaan worden die door groepen bewo-
ners zelf kunnen worden aangedragen en 
gecoördineerd door Carion. Op deze wijze 
hopen we wat meer inzicht te krijgen wat 
soort projecten worden aangedragen en wel-
ke behoeften er verder nog leven. 

Voor De Steeg heeft de BG het jongerenpro-
ject als hoogste prioriteit aangemeld, maar 
iedereen kan zelf ook projecten aanmelden.  



Op maandag 24 september a.s. organiseren de Rhe-
dense belangenorganisaties die samenwerken in het 
Platform Belangen Organisaties Rhedense Dorpen met 
medewerking van de gemeente Rheden in het gemeen-
tehuis een gratis seminar voor geïnteresseerden die te 
maken hebben of krijgen met uitvoering van projecten 
op het gebied van burger– en overheidsparticipatie. 

Individuele burgers en (vrijwilligers)organisaties krijgen 
steeds meer te maken met een overheid die hen wil be-
trekken bij de ontwikkeling van plannen en uitvoering 
daarvan. Of het nu gaat om onderhoud in de straat waar je 
woont, een bestemmingsplan voor een heel dorp, een wel-
zijnsplan voor de hele gemeente of keuzes voor ingrijpen-
de bezuinigingen, de overheid wil de burgers meer betrek-
ken bij uitvoering, beheer en beleid. 

Aan de andere kant zijn er ook steeds meer initiatieven die 
(groepen van) burgers zelf nemen en waarbij zij aanklop-
pen bij de overheid om daarvoor ondersteuning te krijgen. 
Vaak gaat het daarbij om een financiële  bijdrage,  maar 
ook steeds meer om niet materiële professionele onder-
steuning, bijvoorbeeld om de orga-
nisatie mogelijk te maken, een plan 
van aanpak te schrijven om een fi-
nanciële bijdrage te krijgen van der-
den enz. In het voorbeeld van de 
burgerparticipatie kennen we de par-
ticipatieladder waarbij de participa-
tie is gedefinieerd van informeren 
tot (mee)beslissen.  

Bij overheidsparticipatie is het niet helemaal duidelijk hoe 
de faciliterende rol van de overheid is geregeld. 

Aan de hand van vier voorbeelden uit de Rhedense prak-
tijk onderzoeken de deelnemers aan het seminar hoe de 
diverse participanten hun project in uitvoering en samen-
werking beleven en welke rollen er vervuld worden en 
vervuld moeten worden.  

Op die wijze hopen we dat de verschillende deelnemers 
de begrippen burger– en overheidsparticipatie helder krij-
gen en bovenal als meer gemeenschappelijk ervaren. 

Dr.Ir. Wim de Haas van Alterra is de dagvoorzitter. 

Samen lukt het beter! Een seminar dat u niet wilt missen! 

Programma: 
 
16.00 - 16.10 uur Welkom door burgemeester. 

16.10 - 16.20 uur Wim de Haas legt doelstelling uit. 

16.20 - 16.30 uur Naar de workshops. 

16.30 - 17.25 uur Sessie 1: 
4 parallelle workshops van elk 50 
minuten met een inleiding van15 à 20 
minuten, vragen en discussie van 20 à 
25 minuten en trekken van conclusies 
10 minuten. 

17.25 - 17.30 uur Wisseling van groepen. 

17.30 - 18.30 uur Sessie 2: herhaling van sessie 1. 

18.30 - 19.30 uur Pauze met  kop soep en een broodje. 

19.30 - 20.00 uur Wim de Haas zet conclusies work-
shops in perspectief  

20.00 - 20.15 uur Afsluiting door burgemeester. 

20.15 - 21.30 uur Napraten met drankje. 
 
Workshops: 
1. Jongerenproject DOEN! De Steeg 
2. Herinrichting Groenestraat Rheden 
3. Plusbus Rheden Rozendaal 
4. Van Wijk en Dorpsgericht Werken naar ...Buurtplan 
 
Opgeven voor dit seminar met vermelding van de twee 
workshops van voorkeur via de website 
www.bgdesteeg.nl 
 
Bij overschrijving van workshops kunt u ook anders 
worden ingedeeld. Het totaal aantal deelnemers van dit 
seminar is 160, dus vol=vol. 
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Samen met de Federatie Dorpshuizen 
Gelderland en de Gelderse Natuur en Mi-
lieu Federatie is de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland (VKK) bezig met de 
ontwikkeling van het project Netwerk 
Duurzame dorpen.  Zij willen met dit pro-
ject aansluiten bij het initiatief van 
Doarpswurk in de provincie Fryslân. Zie 
de website in ontwikkeling: 
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl 
 
Onlangs hebben zij gesproken met ambte-
naren van de provincie Gelderland over 
het project dat ze willen indienen in het 
kader van het programma Energietransi-
tie. Tijdens dit gesprek werd de vraag ge-
steld of het idee van het opzetten van het 
Netwerk Duurzame Dorpen in Gelderland 
wel een vraag is vanuit de dorpen zelf. 
 
De aangesloten belangenorganisaties is 
gevraagd vóór 1 juli 2012 te laten weten 
het plan om een Netwerk Duurzame Dor-
pen op te zetten ondersteund wordt. Ook 
zijn zij benieuwd of er al plannen bestaan 
dan wel ideeën om met het thema duur-
zaamheid en met name met energiebespa-
ring en/of energieopwekking aan de slag 
te willen gaan in de dorpen en welke on-
dersteuning  hierbij wenselijk zou zijn. 
Van de reacties maakt de VKK een over-
zicht dat zij aanbieden aan de provincie, 
waarmee ze hopelijk kunnen  aantonen 
dat er voldoende vraag is om dit project 
uit te voeren. 
 
Hiernaast treft u het doel van het project 
aan zoals  dat in het conceptplan geformu-
leerd is. 
 
Als er in De Steeg animo voor is en er  
inwoners zijn die of beroepshalve of  van-
wege een grote interesse belangstelling 
hebben om een werkgroep te vormen, kan 
de BG deze faciliteren. 
 
Opgeven bij:  
ariedenbakker@bgdesteeg.nl 

Visie: van netwerk naar concrete initiatieven 
Na 4 jaar heeft Gelderland  een netwerk van minimaal 50 dorpen 
waar werkgroepen bestaande uit actieve burgers met concrete 
duurzame initiatieven aan de slag zijn. 
 
Na 4 jaar zijn er minimaal 20 dorpen die in aanmerking komen 
voor het predicaat Duurzaam Gelders Dorp. Dit houdt in dat het 
dorp een energiecoöperatie heeft die actief is met zowel energiebe-
sparing als energieopwekking en minimaal 10% van de huishou-
dens in het dorp is lid van de energiecoöperatie en participeert in 
een initiatief van deze coöperatie. 
 
Netwerk 
Met het Netwerk Duurzame Gelderse Dorpen willen de VKK-
FDG en de GNMF een aanpak bieden die aansluit bij de loka-
le  wens om duurzaamheid en leefbaarheid binnen de dorpen han-
den en voeten te geven. Het woord Netwerk zegt het al: dorpen 
delen kennis, dorpen inspireren elkaar en vinden daarin steun bij 
gemeenten, bedrijven en maatschappelijke initiatieven. Zo werken 
autonome dorpen aan eigen oplossingen voor vraagstukken op 
gebied van energie, zelfredzaamheid, en sociale samenhang. Daar-
mee wordt tevens een antwoord gegeven op krimp en vergrijzing.  
 
De dorpen werken ook aan logische nieuwe normen, passend bij 
een modern en toekomstgericht Gelderland. Heel veel dorpen in 
Gelderland zijn bezig met het thema leefbaarheid.  Ook  zijn er al 
dorpen in Gelderland die op één of andere manier met duurzaam-
heid aan de slag zijn gegaan. Dit sluit aan bij de lange traditie en 
ervaring van dorpen om zelfredzaam te zijn. (Netwerk Duurzame 
Dorpen kennen we overigens  al in Friesland, waar de provinciale 
ondersteuningsorganisatie Doarpswurk samen met provincie Frŷs-
lan en met ondersteuning van Stichting DOEN van de Postcodelo-
terij ook al werkt aan het Netwerk Duurzame Dorpen.) 
 
Wat houdt het Netwerk Duurzame Dorpen in? 
• Dorpen stimuleren en verbinden in een kennisnetwerk, met 

digitale ondersteuning. 
• Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven 

verbinden om de dorpen te kunnen helpen bij het realiseren 
van hun duurzaamheidsplannen. 

• Dorpen materiaal en kennis aanbieden om verdieping en 
inspiratie te vinden tijdens symposia, excursies en scho-
lingsbijeenkomsten. 

• Projecten initiëren, gelieerd aan de aanpak Netwerk Duurza-
me Dorpen, die aansluiting vinden bij de behoeften van dor-
pen.  

   
Website's: www.vkkfdg.nl en www.dorpsontwikkeling.nl 

VKK neemt initiatief tot netwerk duurzame dorpen 

netwerk 
duurzame dorpen 
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Bovenstrooms aan de IJssel moet 
‘Rivierklimaatpark IJsselpoort’ (een klimaatbuffer 
in de IJsseluiterwaarden) komen.  
 
Wat Nederland te wachten staat 
Alle klimaatprognoses die de afgelopen decennia zijn 
gemaakt wijzen op grote mondiale veranderingen in de 
komende eeuw. De laatste scenario’s van het knmi, op-
gesteld in het voorjaar van 2006, geven voor Nederland 
en omgeving tot 2050 en 2100 t.o.v. het klimaat in 1990 
het volgende aan: 
1. hogere temperaturen (een stijging van 2 á 5 ºC tot 

2100 op het noordelijk halfrond) 
2. toename van de neerslag in de winter 
3. drogere zomers 
4. toename van de extreme neerslaghoeveelheden in 

zomer en winter 
5. verder toenemende zeespiegelstijging (35-50 cm 

tot 2050, 35-85 cm tot 2100) 
Deze veranderingen kunnen ingrijpende effecten heb-
ben op onze woon- en werkomgeving en onze natuurge-
bieden. Toename van overstromingen, afname van de 
waterkwaliteit, opdringend zout water, watertekorten, 
afnemende kustveiligheid en plagen zijn enkele voor-
spelde effecten. Ingrijpende effecten op landschap, flo-
ra, fauna en biodiversiteit zullen hier het gevolg van 
zijn. 

Klimaatbuffers zijn gebieden waar de natuur zijn gang 
kan gaan en het water de ruimte krijgt, bijvoorbeeld 
bij droogte, wateroverlast, overstromingen en stor-
men. Zo kunnen de ergste klappen worden opgevan-
gen. Het gaat altijd om gebieden die een sponswerking 
hebben. Ze kunnen water vasthouden en het geleide-
lijk weer loslaten. Dit voorkomt plotselinge water-
overlast. Bovendien vormt zo’n gebied een ideale plek 
voor vogels en waterrijke natuur. 
Natuurlijke Klimaatbuffers: 
• Zijn ruimtelijke oplossingen 
• Reactiveren of revitaliseren natuurlijke landschaps-

vormende processen 
• Bieden ruimte aan natuur,wonen,werken en recrea-

tie 
• Groeien mee in het tempo waarin klimaatverande-

ring zich voltrekt. 
 
Deze plannen zijn ingezet door Natuurmonumenten en 
de gemeenten Arnhem, Westervoort, Zevenaar en 
Rheden zijn hierbij betrokken. Ze sluiten aan bij het 
provinciale project Robuuste Verbinding Veluwe-
Reichswald. Inmiddels zijn er (vanuit de postcodelote-
rij en het Ministerie) middelen beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering. De eigen projecten van de ge-
meenten kunnen hierbij ingebracht worden.  

(Vervolg op pagina 22) 
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Hierdoor kunnen de Rijn en de IJssel beter de grote 
hoeveelheden water afvoeren die de rivieren door de 
klimaatverandering te verstouwen krijgen. Met deze 
investering in de natuur zal ons land beter in staat zijn 
de gevolgen van het veranderende klimaat op te van-
gen. 
 
Afwisselend rivierenlandschap 
Samen met bewoners, boeren, gemeente en provincie 
probeert Natuurmonumenten van de Velperwaarden 
een afwisselend rivierenlandschap te maken. Op de 
plekken waar nu nog kades en zomerdijken de rivier 
begrenzen, komt ruimte voor een riviermoeras. Daar 
zullen onder andere de bever, otter, kamsalamander en 
zilverreiger zich thuis voelen.   
 
Iets hoger liggen straks open, grazige uiterwaarden: 
weids genoeg voor steltlopers, weidevogels en kwar-
telkoning. Meidoornhagen zijn van grote waarde voor 
das, roodborsttapuit en vlinders. Op de hoogste delen 
van de uiterwaarden, de oeverwal die Natuurmonu-
menten al gedeeltelijk beheert, breidt het schrale, 
bloemrijke stroomdalgrasland zich verder uit. Hier 
groeien kruisdistel, veldsalie, vogelmelk en echt wal-
stro. Tenslotte biedt het gebied in de toekomst volop 
gelegenheid om te wandelen, fietsen, pootje baden en 
te vissen. 
 
Het klimaatpark is een gebied waar werken & recreë-
ren en natuurontwikkeling & water centraal staan. Het 
is een prachtig gebied en loopt van de IJssel tot Does-
burg. Ook het Agrarisch natuurbeheer is hierbij be-
trokken. Natuurmonumenten heeft, na aanvankelijke 
bezwaren van de agrariërs, inmiddels overeenstem-
ming met hen.  
 
Er wordt door NM samen met grondeigenaren gewerkt 
aan een inrichtingsvisie voor De Velperwaarden. Dit 
najaar wordt een aparte bijeenkomst belegd voor alle 
stakeholders (belanghebbenden) in deze uiterwaard.  

BG betrokken bij inrichting Klimaatpark 
Natuurmonumenten organiseerde op 28 juni j.l. een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse 
organisaties uit de gemeente Rheden die op de een of 
andere wijze betrokken geacht kunnen worden bij de 
ontwikkeling van het Klimaatpark; ook de BG was 
uitgenodigd en aanwezig.  
Doel van de bijeenkomst was het schetsen van de 
contouren van de ontwikkelingsvisie IJsselpoort. 
Wat zijn de specifieke opgaven? Waar liggen de ont-
wikkelkansen? Hoe verloopt het proces?  
Als mooiste plekken op het gebied van de gemeente 
Rheden werden de rivierzijden genoemd; de plek 
waar de IJssel de stuwwal raakt bij haven De Engel 
(De Steeg); de Velperwaarden nabij gemaal De Vol-
harding. 
Als lelijkste plekken: terrein de Groot,  betonfabriek 
Meteoor (De Steeg), de Honingraatcamping aan de 
overzijde van de rivier die boven de dijk uitsteekt, de 
stenige rivieroevers. 
De volgende punten zijn door de aanwezige verte-
genwoordigers genoemd als kansrijke punten voor 
ontwikkeling om verbinden en beleven mogelijk te 
maken: 
• Fysieke verbindingen in de plaats van scheidingen.  
• Bereikbaarheid van de rivieroevers voor mens en 

dier; fietspad tussen Rheden en De Steeg. 
• Stenen oevers aanpakken; grote recreatieve wens: 

(dorps)strandjes ontwikkelen 
• Aangekondigde watertaxi van Stadsregio Arnhem-

Nijmegen met als gewenste aanlandingspunten: De 
Steeg in de nevengeul, Rheden bij het fietsveer. 

• Verbindt het bos met het water voor de recreant: er is 
een lokkertje nodig om de 2 miljoen bezoekers aan 
Nationaal Park Veluwezoom  naar de IJsseloevers te 
halen. 

• Bij De Groot ligt een mooi punt met knotwilgen; is 
hier een wandelpad mogelijk? Leuk voor de bezoe-
ker, met ooievaars. Het tweede deel is wel erg kaal, 
saai. Kunnen we dit mooier inrichten? Zitplaats, 
strandje, aantrekkelijker landschap zonder de open-
heid te verliezen. 

• Meteoor: hier ligt een uitzichtpunt met bankje, van-
waar je de rivier zou moeten kunnen zien, maar je 
kijkt tegen de bomen aan; opschonen. 

• De aanlegplaats van RWS die in de dode IJsselarm 
vastgesteld is, zou beter kunnen: aan de andere zijde 
is ruimte, en zo ontstaat op de huidige locatie ruimte 
voor openheid, beleving, verkoeling, het Steegse 
strandje.  

 
In het najaar wordt een vervolgbijeenkomst gehou-
den waar de resultaten van de verschillende in-
spraakrondes worden teruggekoppeld. 
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Op 25 juni is in het Parkhuis aan de Parkweg een 
druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst gehouden 
over het inrichtingsplan Havikerwaard Zuid. Meer 
dan honderd mensen waren hierop afgekomen. 
 
Het inrichtingsplan Havikerwaard Zuid is het eerste deel 
van de gebiedsontwikkeling Havikerpoort. Het gebied is 
aangewezen om te worden ontwikkeld tot één van de 
‘poorten’ die het Veluwemassief moet gaan verbinden 
met het rivierengebied en sluit aan, aan het door Natuur-
monumenten te ontwikkelen Klimaatpark IJsseloord. 
 
Het eerste deel van dit initiatief betreft de aanleg van 
een natuurlijke oever in het zuidelijke deel van plas Bin-
gerden. De aanleg heeft tot doel om de natuurwaarden 
van de plas te bevorderen. Met de aanleg wordt boven-
dien een meer natuurlijk landschap hersteld. De bestaan-
de plas wordt door de verontdieping smaller gemaakt, 
om zo het beeld van rivierstrangen te herstellen. 
 
Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op het 
inrichtingsplan en de wijze van uitvoering, en was er 
uiteraard uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Daar werd dan ook ruim gebruik van gemaakt.  
 
De overlast voor De Steeg zou er niet meer door worden 

omdat aanvoer van specie (rivierzand om aanvulling en 
ophoging te realiseren) en afvoer van zand voor bouw-
projecten via schepen zal verlopen.  
 
Het door de BG gewenste fietspad richting Doesburg 
komt nu dichterbij omdat er een voorstel ligt, het eerste 
deel daarvan, het fietspad tot de zandafgraving ook in 
dit plan te realiseren.  
 
De uitbreiding van de Ommetjes in de Havikerwaard 
kan eveneens tot de mogelijkheden behoren. Ook ruiter-
paden zijn in de toekomst bespreekbaar. 
 
Thans worden de diverse procedures in werking gezet 
en men hoopt dit jaar aan de vereisten voor die diverse 
procedures te kunnen voldoen. 
 
Voordat tot daadwerkelijke uitvoering zal worden over-
gegaan komt men nog een keer terug om iedereen op-
nieuw te informeren. 
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Voorafgaand aan Markt op Steeg op 21 april werd de Prinses Amalia-
hoek officieel geopend. In het Parkhuis werden de genodigden om 10.00 
uur ontvangen en werden er enkele toespraken gehouden door de voor-
zitter van de BG, Frans van Elk die de leden van de werkgroep Herin-
richting Prinses Amalihoek, Henk Eggelte, Henk Steinvoort, Sybrecht 
Bosker, Dinie Beltman, Ben van der Meer en Stef de Wit bedankte voor 
hun inzet; alsmede de ondernemers in De Steeg. 
 
Stef de Wit schetste de geschiedenis van de totstandkoming van het initiatief 
en liet dat ook zien met foto’s. Wethouder Harriët Tiemens sprak eveneens 
lovende woorden en Ruud– Jan Kokke, de vormgever van het pleintje, bood 
een tweetal kroontjes aan, replica’s van de kroon die de parasol siert, aan de 
wethouder en de BG. Daarna wandelde het gezelschap, onder begeleiding 
van muziekkorps Excelsior naar het pleintje. Op het pleintje werd het gezel-
schap opgewacht door een soldaat uit het leger van Napoleon die in een kor-
te historische uitleg zijn verbinding met het pleintje aangaf. 
 
Emma Kapteijn, die een aantal jaren daarvoor een prijs had gewonnen voor 
haar tekening waarin ze had aangegeven hoe het pleintje er zou moeten uit-
zien en die de kaft van de dorpsvisie Visie op Steeg siert, gaf samen met 
wethouder Tiemens de commando's die uiteindelijk leidden tot het afschie-
ten van de voorlader van de Napoleontische soldaat. Daarmee was het plein-
tje officieel geopend en kon de derde editie van Markt op Steeg beginnen.  
 
De weergoden waren overdag tijdens de markt nog redelijk goed gezind. 
Toen echter na de markt voor de dorpsbewoners nog een feestje op de plan-
ning stond werden de meeste bewoners van De Steeg toch meer aangetrok-
ken tot de warme huiskamer dan de mix van koude, de muziek en festivitei-
ten op het pleintje. Vroegtijdig besloten de organisatoren dan ook de boel in 
te pakken. Een nieuw kans wanneer Kerst op Steeg de volgende activiteit is. 24 



 

Op een veel vroeger tijdstip was het op Hemelvaartdag, 17 mei. De klok 
wees 07.00 uur in de ochtend en het was nevelig. Op de Prinses Amalia-
hoek was het al druk. Het ontbijt werd klaargemaakt voor de eerste 
100 wandelaars van de Ommetjes. Er waren mensen die eerst hadden 
gelopen en nu kwamen ontbijten, maar ook mensen die eerst kwamen 
ontbijten en daarna gingen wandelen; de laatsten werden geënthousias-
meerd door de eersten. 

De voorzitter van de BG, Frans van Elk, bedankte in de inleiding met name 
de projectleider Landschapsversterkingsplan namens de BG, Marko Sinke 
en de leden van de werkgroep Peter Oversteegen en Jaap Wieringa die ver-
antwoordelijk zijn voor de uitgezette routes. De routebeschrijvingen Land-
goederen en Havikerwaard zijn in een folder uitgebracht. De digitale uitga-
ve in de vorm van een app was op dat moment alleen voor de android ge-
reed, uitgebreid met een zwerfroute monumenten door De Steeg waaraan 
o.m. Thea Hiemstra, Paul Cuppens en Antje Scheper hun bijdragen hebben 
geleverd. Aan de uitbreiding daarvan wordt nog gewerkt. De routes zijn 
beschikbaar bij de VVV steunpunten, Middachten , Rhederoord en Ave-
goor. Ook enkele B&B stellen de routes ter beschikking van hun gasten. 

Wethouder Harriët Tiemens memoreerde de goede samenwerking tussen de 
gemeente en de BG bij de totstandkoming van de routes en het hele Land-
schapsversterkingsplan. Zij verrichtte daarna de openingshandeling door 
met pijl en boog op een schijf te schieten die door de aanwezigen was voor-
zien van de persoonlijke doelen van de aanwezigen. Daarna werd er gebruik 
gemaakt van het ontbijtbuffet waarna, zoals al gezegd, een aantal wande-
laars op weg ging. 
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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 
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Nieuwe berichten over de IJsselroute 

Vier spoorstudies die op verzoek van de Tweede 
Kamer zijn verricht, geven aan dat het aantal goe-
derentreinen van en naar de Nederlandse havens 
en industrie zal blijven toenemen. Die toename 
valt echter twintig procent lager uit dan onder-
zoeksorganisatie TNO eerder had berekend. Ook 
is onderzocht of vervoer via de binnenwateren een 
deel van het vervoer van het spoor zal kunnen 
overnemen.  
 
Programma Hoogfrequent Spoor 
De spoorstudies zijn gedaan in de planuitwerkingsfa-
se van het Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS). PHS is een initiatief 
van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu. Het 
moet de sporen in Neder-
land voorbereiden op de 
groei van het personen- en 
goederenvervoer. De Twee-
de Kamer kan nog geen 
besluit nemen over de extra 
onderzoeken, omdat het 
onderwerp Goederenroute-
ring Oost-Nederland con-
troversieel is verklaard. 
De studies zijn uitgevoerd 
naar aanleiding van moties 
die in het najaar van 2010 
door de Tweede Kamer zijn 
aangenomen. 
 
Stillere treinen en stillere 
routes 
De studies geven aan dat de 
verwachting is dat binnen 
tien jaar het geluid geprodu-
ceerd door goederentreinen 
met tachtig procent zal af-
nemen vanwege de inzet 
van stillere treinen. De 
vraag is echter of deze extra investeringen ook daad-
werkelijk gedaan zullen worden. Door het goederen-
vervoer door Nederland te bundelen op de Betuwe-
route neemt bovendien het aantal goederentreinen dat 
de steden Rotterdam, Gouda, Utrecht, Amsterdam, 
Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Deventer door-
kruist sterk  af. Of dit een reële  verwachting is, is 
twijfelachtig. Duitsland houdt vast aan de spreiding 
over de grensovergangen. 
 
Daar staat eveneens tegenover dat investeringen no-
dig zijn voor het traject tussen de Betuweroute en de 

grensovergang Oldenzaal/Bentheim om deze ge-
schikt te maken voor meer goederenvervoer. Besluit-
vorming over dit traject is uitgesteld tot na de parle-
mentsverkiezingen. 
 
Water en spoor 
In de afgelopen jaren is meerdere malen de vraag 
gesteld of de Nederlandse binnenwateren verkeer van 
het spoor kunnen overnemen. Een recente studie be-
vestigd eerdere onderzoeken die hebben uitgewezen 
dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn. 
Het is slechts bij negen procent van het spoorgoede-

renvervoer technisch moge-
lijk om het te vervangen met 
vervoer over water. Het ver-
voer over het water brengt 
hogere kosten met zich mee 
en heeft langere doorvoertij-
den. 
 
Bedenkelijke conclusies 
1.De mededeling van de 
minister dat Duitsland niet 
bereid is medewerking te 
verlenen aan zodanige aan-
passing van het spoor na 
Zevenaar om daarmee de 
capaciteit van de Betuwe-
route optimaal te kunnen 
benutten is niet hoopgevend. 
Duitsland gaat ervan uit dat 
de spreiding van het goede-
rentransport over de be-
staande grensovergangen 
blijft zoals eerder is vastge-
legd bij overeenkomst. 
2.Nieuwe prognoses van de 
omvang van het goederen-
vervoer geven de minister 
geen aanleiding tot het doen 
van onderzoek naar een 
nieuwe Noordtak Betuwe-

route (alternatief voor de IJsselroute). Het is volgens 
de minister verantwoord om te blijven inzetten op het 
zo goed mogelijk beperken van de omgevingsaspec-
ten die gepaard kunnen gaan met het intensiever ge-
bruik van de bestaande spoorlijnen. Zij kiest dus voor 
Berlijnse muren in de dorpen waar het goederenver-
voer door moet. 
3.Zonder dwingende maatregelen op te leggen zal 
vervoer over water geen reële verschuivingen te zien 
geven van spoor naar water (duurder en langere 
transporttijden). Zij is niet van plan dergelijke dwin-
gende maatregelen voor te stellen. 



 

  H.J .Dijkerman  A.G.Noyweg 10c 6997 AP Hoog Keppel    Aan Mevrouw L.Beumer,  Hoofdstraat 28  6994AG De Steeg.      Betreft: Pension Aaytink.    Beste Mevrouw Beumer,    Zoals beloofd heb ik Uw vraag voorgelegd aan mijn zusje uit Harderwijk.  Ook zij weet zich te herinneren dat een dochter van Aaytink bij ons op de christelijke lagere school in de Steeg 
was. Roepnaam Jootje.   Zij weet zich ook nog te herinneren dat Jootje de hartsvriendin van (jullie buurmeisje) Alie Brinkhorst was. 
Brinkhorst was schoenmaker en hulpbesteller der PTT; later geloof ik  in vaste dienst. Woonde in één van de 
huisjes van Middachten, Wat er van die meisjes "geworden is" en of zij nog leven is mij niet bekend.  
 In tegenstelling tot mijn veronderstelling dat Aaytink in de Havelandseweg woonde zegt mijn zus dat  
het huis stond op de hoek van de Arnhemsestraatweg (vroeger heette dat allemaal Het Rozenbosch, althans in 
de volksmond) en de Havelandseweg.   Ik denk dus dat het pension gestaan heeft tussen Kees Keizer en De Uk (het villaatje net om de hoek) waar nu 
die witte villa staat, waar Dr.de Raad lang heeft gewoond.  In de rij huizen tussen Schaarweg en Havelandseweg zijn namelijk in de oorlog één of twee huizen geraakt en 
verbrand bij een bombardement van de achterliggende spoorlijn. Mogelijk dat pension?   Nu zult U zeggen: "Dat alles betreft het dorp Rheden en niet de Steeg". Dat klopt, maar vroeger viel dat allemaal 
onder postbestelling De Steeg. De grens lag bij Pinkelseweg en Valkenbergerweg. De rest van Rheden en Worth
-Rheden vielen onder postbestelling Velp.  Dat vond zijn oorzaak in het feit dat toen Middachten het mooie postkantoor bouwde deze grensvoorwaarde 
heeft gesteld om de "nieuwe industrieën " (Meteoor, Thomassen en Hermes) te bevoordelen. Mogelijk hebben 
die bedrijven wel geld bijgedragen in die toch wel luxe bouw. Dit laatste is nergens op gebaseerd, maar be-
hoort tot de mogelijkheden. Genoemde grenzen zijn pas, naar ik meen, in 1955 opgeheven.   Maar al te graag werd als woonplaats De Steeg genoemd en niet Rheden. Rheden was van oudsher namelijk 
een erg onaanzienlijk dorp. Qua recreatie moest je niet in Rheden wezen, maar in De Steeg.en.Ellecom. Meerde-
re.chique hotels en pensions bij de vleet. (Bij mijn weten had Rheden maar twee pensions, aan weerszijden van 
de Groenestraat: Strijland aan het begin, Zonnenberg aan het eind". Ik kan mij dus voorstellen dat Aaytink dus 
ook graag De Steeg op zijn reclameansichtkaart liet drukken...   Ik heb gemeend dat ik duidelijker ben geweest met dit briefje dan met een telefoontje. Hopelijk hebt U er wat aan en helemaal niet onmogelijk dat Uw man Joop hierop "verder kan borduren". Niettemin: belt U gerust als ik ondui-delijk ben geweest   U beiden zeer hartelijk gegroet,  Henk Dijkerman.  Hoog Keppel, 31 maart 2012.  

In het vorige nummer werd een op-
roep gedaan  om een oude villa te 
achterhalen die ergens in De Steeg 
zou hebben gestaan. Het zou gaan 
om het Pension Aaytink. Lies Beu-
mer van ‘De Oude Post’ wilde ‘het 
naadje van de kous  weten’ en 
schreef onze oud dorpsgenoot  
Henk Dijkerman aan. Hij schreef 
Lies Beumer het volgende terug dat 
wij u niet willen onthouden. 
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Toen en nu 



Feuilleton. Gedeeltes overgeno-
men en ingekort uit het kinder-
boek “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 voor het 
eerst uitgegeven in 1898. 
 
’s Avonds na  het eten zit Corrie met Bom Stevens op 
de bank van de Kiekover, en Lili zit er in haar wagen 
naast. “Er moet toch gezongen worden,” zegt Lili: 
“kun je het niet probeeren, Bom?” “O, neen, ik zing 
zoo valsch als een kraai.” “Weet je niemand anders  
die zingen kan?” Lili zit in gedachten verzonken en 
zegt dan: “De nimfen moeten zingen en de kabouter-
tjes moeten acteeren; zou Tji kabouter willen zijn?” 
“O ja wel, dat denk ik wel.” “Goed, dan moet zij acte-
eren, maar wat hoor ik daar?”  

De meisjes luisteren en ze hooren duidelijk een liefe-
lijk gezang. Corrie ziet Lili vragend aan. “Zouden dat 
de boschnimfen zijn?” “Ga maar eens kijken.” Bom is 
al opgesprongen en kijkt overal rond : “Daar zie ik 
wat, kijk, tusschen die boomen, iets wits, laten we 
gaan kijken, Corrie.” Corrie ziet weer naar Lili en de-
ze zegt: “Ga maar gerust, ik kan wel alleen blijven, ik 
ben veel te nieuwsgierig wie daar zoo mooi zingt, het 
klinkt alsof het nimfengezang is.” 

Bom en Corrie loopen midden door de struiken, en 
hoe meer zij de zangers naderen, hoe mooier het 
klinkt. Eindelijk zien ze vier jonge meisjes naast el-
kaar in de hei zitten; ze zijn bezig eikekransen te ma-
ken en zingen daarbij zoo mooi, dat Corrie verrukt 
blijft staan en in stille verbazing fluistert: “Die meisjes 
logeeren in de Diepe Steeg en heeten Mouw.” “Die 
moeten meedoen,” zegt Bom en zonder iets meer te 
zeggen loopt ze op een draf door de struiken naar de 
meisjes, die dadelijk ophouden met zingen.  

Corrie komt aarzelend nader en als de meisjes haar 
zien, vragen ze : “Waar is dat vriendelijke meisje in 
het wagentje?” “Daar zit ze en ze zou het wel prettig 

vinden, als u eens bij haar kwaamt, zij kan niet hier 
komen.” “O, heel graag”, zeggen de meisjes verheugd 
en loopen met Bom en Corrie mee. “We kennen hier 
nog niemand en jullie hebt altijd zooveel pret samen. 
Die jongen, die ons gisteren den weg heeft gewezen 
naar de Kaap vertelde ons van een feest dat er zijn zal. 
Vertel er ons wat van, wat zouden wij het graag zien!” 

Lili kijkt al verlangend naar haar uit; “Wat kun jullie 
mooi zingen” zegt zij, “ik zou het zoo graag nog eens 
hooren.” De meisjes beginnen dadelijk, tot groot ple-
zier van Lili, Bom en Corrie. Als ze uitscheiden zegt 
Lili: “Wil jullie graag meedoen met ons feest?” “O, ja, 
ja, heel graag, heerlijk!”roepen ze alle vier tegelijk. 
“Maar dan moet jullie zingen. Ik heb alleen de woor-
den bedacht, maar er is geen muziek op gemaakt.”  
“Tante Catherine zal er wel muziek bij maken, geef 
ons de woorden maar mee.”  “Als je blieft, dat treft 
uitstekend.  

Ik zal je vertellen wat we eigenlijk gaan doen op 15 
Augustus. We hebben een Oom, van wien we allemaal 
zoo veel houden; hij is altijd zoo aardig voor ons allen 
en hij bezorgt ons allerlei pretjes. Nu wilden wij hem 
ook eens een pleziertje doen en omdat hij in Corrie’s 
jaardagenboekje geschreven heeft dat Korikerebi op 
15 Augustus jarig is, doen we alsof Oom Frits Korike-
rebi is.  

Korikerebi verbeeldt de opperste van de Kaboutertjes, 
en nu gaan we ons allen verkleeden als kabouters en 
nimfen en kevers en muggen en dan brengen wij een 
presentje aan Oom. We geven allerlei dingen uit het 
bosch, want kaboutertjes en nimfen kunnen niet in een 
winkel gaan koopen.”   “O, ja, dat begrijp ik,” zegt 
Toosje Mouw, “zal ik een eikekrans maken?” “Ik zal 
een fluitje maken van een rietje,”zegt Greta. “En ik zal 
een portretlijstje maken van boomschors en mos en 
denneappeltjes.”zegt Jetje.  “O, wat ben ik blij dat jul-
lie meedoet,”zegt Lili,  “jullie weet zooveel te beden-
ken.” 

De meisjes gaan samen naar huis en het feest belooft 
hoe langer hoe mooier te worden. 

 
(wordt vervolgd) 
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Van de Voorzitter 

   Felk 
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Het was vroeg in de ochtend op een van die spaarzame 
zonnige dagen in een overigens tot dan toe natte zomer. 
Mijnheer Specht  hing druk hakkend in een pindacontai-
ner die opgehangen was in een grote dakplataan in een 
tuin midden in het dorp. Hij hakte er lustig op los waar-
bij hij de pinda’s met elke kopstoot in stukjes liet uiteen-
spatten. Gulzig schrokte hij af en toe enkele van de stuk-
jes op.  
 
Op een tak net boven hem zat een 
jonge mus misprijzend te kijken naar 
zoveel hakgeweld. Zodra mijnheer 
Specht was komen aanvliegen waren 
hij en zijn broertjes en zusjes wegge-
vlucht van de pindacontainer. Nadat 
Specht zijn snavel vol had met pin-
dastukjes vloog hij naar een andere 
boom waar een jonge specht zich 
onder voortdurend gepiep liet voe-
ren. Iets verderop in diezelfde boom 
voerde mevrouw Specht op dezelfde 
wijze een ander jong.  
 
Zonder dat de jonge mus de gelegen-
heid kreeg om de plaats van mijn-
heer Specht in te nemen kwam deze 
al weer aanvliegen en begon weer 
met overgrote ijver zijn hakwerk-
zaamheden te hervatten.  
 
Enigszins verongelijkt jammerde Mus richting Specht: 
‘je zit ons eten op te peuzelen. Volgens mij horen spech-
ten in de bossen en moeten insecten eten die in dode 
takken zitten.’ 
 
Terwijl Specht rustig doorhakte en de pindastukjes naar 
beneden vielen, antwoordde hij: ‘jongeling Mus, dat is 
jouw mening. Volgens mij hangt er aan deze container 
geen bordje met daarop de mededeling: eigendom van 
mussen. Mijn familie is door de strenge winter behoor-
lijk uitgedund en door die strenge winter en de natte 
lente zijn er veel minder insecten. Deze nootjes zijn dus 
een prima aanvulling om mijn soort in stand te houden 
en te zorgen dat er wat extra vet op de botten komt om 
de volgende winter beter te kunnen overleven.’  
‘Verder’, vervolgde mijnheer Specht, ‘zou je dit soort 
zaken niet alleen maar vanuit jouw eigen standpunt 
kunnen bekijken, maar in een groter geheel. Kijk eens 
wat verder dan je eigen gulzigheid groot en je snavel 
lang is.’ Hij vervolgde:‘Terwijl ik hier zit te hakken val-
len er ook allemaal stukjes pinda naar beneden. Als je 

nu onder de boom kijkt zie je dat daar houtduiven, tor-
tels, boomklevers en zelfs Vlaamse gaaien, eksters en 
kraaien zich tegoed doen aan die naar beneden geval-
len pindastukjes. En als je hier tegen de avond zou ko-
men dan zijn er nog de egels die de laatst overgebleven 
pindastukjes komen oppeuzelen; ook anderen profiteren 
mee’. 
 

Zonder de woorden van mijnheer 
Specht tot zich te laten doordringen 
kwetterde Mus terug: ‘Dat kan wel 
wezen, maar wat schieten mijn broer-
tjes en zusjes daar nu mee op. Zolang 
jij daar zit te hakken kunnen wij er 
niet bij.’  
 
Mevrouw Specht die in een pindacon-
tainer ernaast ook driftig aan het hak-
ken was en dit gesprek wat ongedul-
dig had aangehoord bemoeide zich 
ermee door tegen haar man te zeggen: 
‘het is altijd hetzelfde met die mussen; 
huismus, stadsmus of heggemus, het 
lijkt net of ze door de beperkte omge-
ving waarin zij leven beperkt zijn in 
hun denken en meningen zonder enige 
visie of zicht op het grote geheel onbe-
perkt kwetteren. Doe toch geen moeite 
om het uit te leggen, het is verspilde 
moeite. Het zijn en blijven grijze mus-

sen; alleen maar bezig met hun eigenbelang.’  
 
‘Ach’, zei mijnheer Specht, ‘van jongeling Mus kan ik 
het wel hebben, die kan er wat van leren.’ Hij draaide 
zijn kop weer naar Mus en zei: ‘kijk jongeling Mus, wat 
je kennelijk niet in de gaten hebt is dat nu Vlaamse 
gaai, ekster en kraai zich ook tegoed hebben gedaan 
aan de gevallen pindastukjes en hun buik ermee vol ge-
vreten hebben, jullie nesten dit voorjaar minder door 
hen zijn leeggeroofd. Elk nadeel heb zijn voordeel.’   
 
Terwijl hij met een fraaie beweging en een onverwachte 
en onnavolgbare schijnbeweging, wegvloog voegde me-
vrouw Specht er giechelend aan toe: ‘misschien geldt 
voor mussen op dit punt: Elk voordeel heb zijn nadeel?’ 
 
Mus zag ze wegvliegen en dacht: ‘wat bedoelt ze daar 
nu weer mee?’  
 
Hoor je ergens veel gekwetter, zitten er vast veel mus-
sen tussen. 
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