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r worden regelmatig bokken geschoten op het gemeentehuis. Je krijgt 
nietszeggende antwoorden op voorstellen om een woonboot te verplaatsen 
waarvan iedereen met een greintje gezond verstand van denkt: ‘hé, dat is 
een prima oplossing voor een probleem’. Toch blijken er dan voetangels of 
klemmen op het pad die het misschien onmogelijk maken dat het idee ge-
realiseerd kan worden of heb je geen rekening gehouden met bepaalde om-
standigheden die een oplossing dan toch niet mogelijk kunnen maken. 
Frustrerend is het dan dat je een dooddoener als antwoord krijgt dat er door 
de voorgestelde oplossing een juridisch nieuwe situatie ontstaat die op-
nieuw getoetst moet worden aan nieuwe regelgeving. Dat is het risico dat 
je loopt als je het een en ander probeert. Doe je niets of toon je geen initia-
tief dan weet je zeker dat er geen enkele beslissing wordt genomen van 
welke aard dan ook. Soms ook zie je dat men worstelt met de vraag van de 
burger. Men organiseert bijeenkomsten over het klooster waar de burger 
zijn hart kan luchten, ambtenaren tonen alle begrip en kronkelen in alle 
richtingen om te verklaren hoeveel ze meeleven met de burger die echter 
enkel is geïnteresseerd in een goede oplossing, terwijl duidelijk is dat de 
gemeente geen enkele macht heeft om een oplossing zelfs maar een milli-
meter dichterbij te brengen. Er blijkt een heel andere realiteit te bestaan 
naast hetgeen u en ik waarnemen; een juridische realiteit. Het is dan een 
doorn in het oog dat er niet gezamenlijk gekeken kan worden naar een op-
lossing in plaats van het probleem 
weer net zo hard terug te leggen bij 
de burger. Twee heel verschillende 
reacties, in beide gevallen teleurge-
stelde burgers. Maar de grens is 
toch echt wel bereikt als de ge-
meente niet figuurlijk maar letter-
lijk naar de wapens grijpt om een 
(ree)bok te schieten. Over de stand 
van zaken van een aantal initiatie-
ven in De Steeg wordt u in deze 
uitgave weer geïnformeerd. Ditmaal ook een uitgebreid thema ‘Hoe werkt 
de BG?’. U leest er weer over in dit nummer van TBES. Veel leesplezier! 
 
Bestuur en de redactie wensen u allen prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling. 
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woensdag 12 december om 

half 7 ´s avonds gratis 

Lichtjeswandeling  

Middachten voor dorps-

bewoners De Steeg 

 

 

MARKT OP STEEG 20 APRIL 2013 

U kunt weer een kraampje huren voor de 
Markt Op Steeg, zaterdag 20 april a.s !! 

Inwoners van De Steeg en omgeving kunnen 
zich  op de markt op de Amaliahoek en Over-
steeg op een  hobby- of een bedrijfsmatige 
wijze presenteren. De nadruk van de markt 
ligt op het creatieve en culturele vlak. U kunt 
dan denken aan kunst, boeken, antiek, brocan-
te, zelfgemaakte spullen als kaarten, poppen 
en kleding, maar ook bijvoorbeeld bedrijfs- of 
verenigingspresentaties; het is zeker geen 
‘doorsnee’ braderie, meer een soort 
“Montmartre”. Voor een drankje en een hapje 
kunt u op het terras terecht. Geef u nu vast op 
mail elsbrandsen@hotmail.com of tel 026 
4951194 

 

ZONDAG 23 DECEMBER KERST OP STEEG 

 

Kom gezellig vanaf 16.00 uur bij de kerstboom op 
de Amaliahoek een glaasje Glühwein  drinken of 
een kommetje erwtensoep  lepelen. Ook de warme 
chocomel zal niet ontbreken. 

Gezellig even samen kletsen, drinken, en mis-
schien wel een kerstlied meezingen met Excelsior, 
dat is toch een goede gelegenheid om vast in de 
kerstsfeer te komen en het is een mooie afsluiting 
van het jaar .Een (zeer) klein groepje enthousiaste 
dorpsgenoten maakt dit mogelijk voor u, gewoon, 
omdat het leuk is om elkaar in een ongedwongen 
sfeer even te ontmoeten. 

Noteren 

Januari: contributie BG overmaken 3442342 
Noteren 

 

Ook de kerk in De Steeg zal 
15 en 16 december geopend 
en ingericht zijn in kerst-
sfeer. De kerk is zaterdags 
open van 11.00 uur ´s mor-
gens tot 17.00 uur ´s mid-
dags. ‘s Zondags is hij open 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

 

 

Door Age Fennema 

Als u dit leest zijn onze medewerkers en vrijwilligers bezig 
een van de grootste krachtinspanningen van het jaar te leveren, 
de kerstopenstelling. Juist omdat we dit zelf organiseren is het 
een van de jaarlijkse hoogtepunten. Wij hopen dat u er ook 
weer van zult genieten. Dankzij de inzet van enkele dorpsge-
noten kunnen we ook dit jaar weer een lichtjeswandeling door 
de tuin aanbieden. 

Vrijwilligers werken aan inventaris 

Dit najaar zijn we met conservator en vrijwilligers gestart met 
het inventariseren van alle foto’s en fotoalbums op Middach-
ten. Alles wordt gedigitaliseerd en zorgvuldig opgeborgen. 
Door het digitaliseren kan straks ook makkelijker materiaal 
beschikbaar worden gesteld voor een boek of tentoonstelling. 
Daarnaast wordt het komende jaar op de bovenverdieping een 
bibliotheek ingericht. De omvangrijke en oude bibliotheek van 
Middachten was tot voor kort in bruikleen tentoongesteld op 
het Loo. Nu de boeken weer terug zijn willen we ze graag 
goed huisvesten en daarna ook inventariseren, zodat weten-
schappers toegang krijgen tot dit bijzondere stukje erfgoed. 
Met beide projecten nemen we deel aan het programma SHA-
RE van provincie Gelderland en Europese Unie. Binnen dit 
project is er speciale aandacht voor opleiding en kennisover-
dracht bij vrijwilligers. Dat is voor ons erg belangrijk, omdat 
zij de spil zijn van veel activiteiten op Middachten. Mocht u 
interesse hebben om deel te nemen, laat ons dat dan weten. 

Koerswijziging vernattingsplan 

Voor het herstel van de bronbossen en de beken zijn de pro-
vincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel bezig een 
waterhuishoudkundig plan voor te bereiden. Beoogd wordt om 
de bronbossen natter te houden en de beken meer te laten stro-
men, en dat past natuurlijk goed bij het landschappelijke be-

heer dat Middachten voorstaat. Maar de mate van de geplande 
vernatting van de gehele Ellecomse Polder bleek zowel het 
landschap als het duurzaam agrarisch beheer ervan in de weg 
te staan. In Ellecom was er veel onrust over de plannen, men 
is bang voor natte voeten. 

De Protestante Gemeente Ellecom en Middachten hebben 
daarom afgelopen voorjaar aangedragen hoe de beoogde na-
tuurdoelstellingen ook bereikt kunnen worden door de vernat-
ting noordelijk van de Eikenstraat en de Oude Ruitersbeek 
beperkt te houden. De zuidelijk van de Eikenstraat gelegen 
gronden in het Middachterbroek krijgen dan grotendeels wel 
een hoger waterpeil. We zijn verheugd dat onderzoek van het 
Waterschap aantoont dat aanpassing van het plan met behoud 
van natuurdoelen mogelijk blijkt. Door vooral de Molenbeek 
langs Ellecom (soms Ruitersbeek genoemd) niet in peil op te 
hogen, blijken vernattingen in Ellecom en in de Ellecomse 
Polder minimaal te worden. Hierdoor kan de Ellecomse Polder 
een goed landschappelijk en agrarisch beheer krijgen, met 
herstel van kwelnatuur en beken. De verwachting is dat het 
plan in 2014 zal worden uitgevoerd. 

Winterwerk 

In het komende winterseizoen gaan we verder met herstel van 
het Kooibos, zodat de parkaanleg weer beter zichtbaar wordt. 
Ook zal in de oranjerietuin en het eenjarige hof worden voor-
zien van zogenaamde stalen banden. Dit zal onderhoud bespa-
ren en visueel een verbetering opleveren. 

In het voorjaar zal ten behoeve van Outdoor Gelderland een 
permanente rijbak worden aangelegd op de kasteelweide en in 
de boomgaard. Dit betreft alleen de zandbodem. Dit bespaart 
de organisatie veel jaarlijkse aanleg- en oprijkosten en vele 
vrachtbewegingen in het dorp. 

Ik wens u fijne feestdagen toe.  

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

Middachten nodigt buren uit voor lichtjeswandeling 

Op woensdag 12 december om half 7 ´s avonds vindt een 
lichtjeswandeling in de tuin van kasteel Middachten plaats, die 
speciaal voor de buren uit De Steeg wordt georganiseerd. De 
wandeling start bij de squashhal. 

Met een fakkeldrager voorop voert de tocht langs sprookjes-
achtige taferelen en uitgelichte beelden. Er worden verhalen 
verteld en kerstmuziek gespeeld en gezongen. De wandeling 
wordt gezamenlijk afgesloten met een glaasje Glühwein of een 
beker warme chocolademelk. Wij zien uit naar een sfeervolle 
en gezellige wandeling! 



Met groot enthousiasme hebben weer heel veel kinderen en 
vooral ook veel ouderen meegedaan aan de actie SCHOEN-
MAATJES van Edukans. Prachtig versierde en mooi gevulde 
dozen werden ingeleverd. 

Uit de wijde omgeving van De Steeg werden de dozen soms met 
tientallen tegelijk ingeleverd. 

Er zijn 94 dozen voor verdere verzending weggebracht en er 
werd een totaal van  € 395,- aan  machtigingen en giften gege-
ven voor verzending. EEN GEWELDIG MOOI RESULTAAT ! 

In het voorjaar worden de dozen uitgedeeld aan kinderen in KE-
NIA, bij de verschillende schoolprojecten van Edukans. Vooral 
met de schoolspulletjes zijn ze erg blij, want de kinderen willen 
graag naar school om te leren. Kijk ook op www.edukans.nl/
schoenmaatjes voor filmpjes van het uitdelen in Ghana (2011) 
en andere landen. 

NAMENS DE KINDEREN, HEEL HARTELIJK DANK 
VOOR UW DOOS ! 

Hilde Brekelmans ( R.K. Parochie De Steeg) 
Martine Stehouwer ( PG Ellecom - De Steeg) 

5 

Schoenmaatjes 2012 Kenia 

In het Tussen Boom en Stroom nummer van september j.l.  bent 
u al geïnformeerd over de wensen van de jongeren in De Steeg 
een eigen ontmoetingsplek te realiseren. 

In de daaropvolgende bijeenkomsten hebben de jongeren zich 
uitgesproken voor de locatie naast Heijmans. 

In het op 24 september j.l. gehouden seminar Burgerparticipatie 
(locatie: gemeentehuis) heeft  een afvaardiging van de jongeren 
ten overstaan van de aanwezigen nogmaals hun wens uitgespro-
ken om te komen tot een “eigen stek” van de jongeren van NU 
maar ook van de jongeren in de toekomst. 

Met behulp van Carion, welke instantie de jongeren zal begelei-
den met het opstellen van  een plan van aanpak (resulterend in 
een projectplan) zijn contacten gelegd met Middachten (eigenaar 
van de locatie naast Heijmans) en de Gemeente (in verband met 
de benodigde vergunningen). Dit heeft geresulteerd in een be-
spreking op 31 oktober j.l. Middachten staat niet onwelwillend 
tegenover het “vrijgeven van de locatie” ten behoeve van de 
jongeren, zij het wel onder nader overeen te komen voorwaar-
den. 

De Gemeente zal  intern de locatie beoordelen. Dit zal aanlopen 
tot een periode van +/- 5 weken gerekend vanaf 31 oktober jl. 
aangezien meerdere afdelingen deze locatie moeten beoordelen 
(o.a. afdeling verkeer, ruimtelijke ordening, archeologie en nog 
meerdere). 

Kortom, er is nog veel werk aan de winkel en procedures moeten 
worden doorlopen alvorens met de realisering van het project 
daadwerkelijk kan worden begonnen. 

Jongerenproject De Steeg 
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Recent werd duidelijk via “het Prikbord” dat Joop Keizer is 
verhuisd naar Laag Soeren. Daarmee verdwijnt een bekend 
gezicht uit de Steeg. Vanuit Philadelphia willen we daar graag 
meer informatie over geven. 

De locatie aan de Oversteeg gaat sluiten. Niet alleen Joop gaat 
vertrekken dus. Voor alle bewoners geldt dat er een nieuwe 
woonlocatie gezocht wordt die goed aansluit bij hun zorgvra-
gen. We streven er naar om dit rond het einde van dit jaar ge-
realiseerd te hebben. 

Een indrukwekkend besluit! U zult begrijpen dat dit niet zo 
maar tot stand is gekomen. Hieraan gaat een hele periode 
vooraf van wikken en wegen. Er zijn meerdere redenen om de 
locatie te sluiten. Ik wil er een aantal noemen: 

Het gebouw: In de Oversteeg wonen mannen met een verstan-
delijke en vaak meervoudige beperking. Tevens gaat de leef-
tijd meespelen waardoor er beperkingen ontstaan qua mobili-
teit maar ook qua gedrag. Het huidige pand is onvoldoende 
geschikt om deze toename van zorg  goed op te vangen. 

De capaciteit: Deze  schiet tekort doordat er een te gering aan-
tal cliënten kunnen wonen. Hoe zakelijk het ook mag klinken 
maar elke cliënt heeft een indicatie voor zorg. Hier aan gekop-
peld is een budget voor verschillende voorzieningen, waaron-
der begeleiding. Door de toename van zorg en de steeds klei-
ner wordende beschikbare middelen kwam de locatie steeds 
meer in de knel. 

Vervoer:  De mannen wonen op een prachtige plek. Wie wil er 
niet wonen in de Steeg, volop omgeven door prachtige natuur 
en historische gebouwen. Het betekent echter ook afstand naar 
verschillende voorzieningen, de dagbesteding, tandheelkundi-
ge en andere medische voorzieningen. Doordat de mogelijkhe-
den afnemen zijn ook steeds vaker specialistische zorgvormen 
noodzakelijk. Het vervoer gaat steeds meer toenemen wat 
belastend kan worden voor de bewoners. Maar ook hierin is 
een economisch aspect terug te vinden. De vergoeding van 

vervoer staat n.l. zwaar onder druk. 

Met bovenstaande pretendeer ik niet volledig te zijn maar ho-
pelijk krijgt u wel een indruk van de achterliggende redenen. 
Op dit moment werken we er hard aan om de bewoners zo 
goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe woonplek. Dit 
doen we in nauwe samenwerking met de ouders/familie. Ook 
m.b.t. personeel spelen er belangen uiteraard. Zij zullen een 
passende werkplek krijgen binnen de regio. Op dit moment 
wonen er nog 6 bewoners aan de Oversteeg. Voor hen wordt 
het steeds minder gezellig kunt u zich voorstellen. Ook is het 
voor hen moeilijk te begrijpen waarom groepsgenoten vertrek-
ken. Reden te meer om dit proces niet al te lang te laten duren. 
Dat geeft onrust waar behoefte is aan duidelijkheid. 

De Oversteeg, voorheen “Rhederpark” kent al een lange histo-
rie in deze prachtige plaats. De bewoners zijn hier geaccep-
teerd en ingeburgerd. Een groot aantal vrijwilligers onder-
steunt hen tijdens de vrije tijd of bij vervoer. We willen de 
inwoners van de Steeg hartelijk danken voor de aandacht, 
belangstelling en het gegeven dat we hier decennia goed buren 
hebben gehad. Hartelijk dank daarvoor. 

Namens de bewoners en personeel, 

Berto Broeksema. Locatiemanager a.i. 

 
 
 
 

 

 

Naschrift Redactie: 
 

Op onze vraag wat er nu met het gebouw ging 
gebeuren kregen we antwoord van de afdeling 
huisvesting van Philadelphia dat de gebouwen 
inmiddels ter verkoop worden aangeboden en 
dat gezocht wordt in de sector zorg. Echter 
beperkingen in de verkoop zijn voor hen niet 
permitteerbaar. Als het gebouw leeg komt te 
staan zal er tijdelijk een ‘kraakwacht’ worden 
ondergebracht.  

 

De bewoners en personeel wensen we verder 
alle goeds; we zullen onze ‘bijzondere dorps-
bewoners’ missen!! 

Exit Philadelphia De Steeg 
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Het bestuur van de Oranjevereniging heeft uitbreiding gekre-
gen van 3 enthousiaste mensen, Ria Kragt, Maaike Faas en 
Linda Oldenkamp, leuk om te melden dat ze alle 3 in de Havi-
kerwaard wonen. Zij vonden het maar niks dat er met Konin-
ginnedag niets meer gedaan werd voor de kinderen en hebben 
aangeboden hiermee te willen helpen. Het resultaat is nu dat 
we het volgend jaar weer gaan proberen. 

We kunnen nu al melden dat er geen Koninginnedag op 30 
april zal plaatsvinden maar een Koningsdag (verjaardag WA) 
op zaterdag 27 april. We hebben hiervoor gekozen omdat Ko-
ninginnedag weer middenin de meivakantie valt en wij er van-
uit gaan dat er  dan weer veel gezinnen op vakantie zijn. Zater-
dag 27 april is de 1e zaterdag van de vakantie maar wij denken 
dat met een goed programma de mensen nog wel een dagje 
thuis willen blijven. Nieuw is ook dat we 's middags 13.00 uur 
willen beginnen ipv 's morgens. Dit om de kinderen 's morgens 
de gelegenheid te geven nog aan hun diverse sportactiviteiten 
te kunnen laten deelnemen.   

Het programma is nog niet helemaal rond maar de sjoelcompe-
titie en het volleybaltoernooi zullen ongetwijfeld op het pro-
gramma staan, met een 'Orangeparty' zal de avond afgesloten 
worden.  

Zodra er meer vast staat zullen we dat bekend maken maar 27 
april staat in ieder geval vast!  

De prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd hebben inmiddels 
hun prijs ontvangen (Bart Smitbon). De 1e prijs was voor Ilse 
Witjes (kleindochter van oma en opa Witjes van de Bergweg), 
2e prijs voor Nina Welling. 

In het kader van de subsidietoewijzing voor dorps– wijk- en 
buurtprojecten heeft het bestuur van de BG een aanvraag inge-
diend om  voor het dorp een AED aan te schaffen. Een automa-
tische externe defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt 
gebruikt om op een geautomatiseerde manier een elektrische 
schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. 

Deze aanvraag is door de gemeente toegewezen. Wij zoeken nu 
een centrale voor iedereen toegankelijke plek in het dorp om 
deze te installeren. We komen ook graag in contact met bewo-
ners van De Steeg die opgeleid zijn om dit apparaat te bedienen 
en met een zestal personen die daartoe opgeleid willen worden. 
Deze personen zullen een training reanimatie en gebruik AED 
kunnen volgen bij de KNV EHBO Rheden. 

Aanmelden bij de secretaris ariedenbakker@bgdesteeg.nl. 

Van de Oranjevereniging  Samen lukt het Beter!! 

Op 24 september werd in het gemeentehuis een seminar geor-
ganiseerd door het Platform BORD. Het onderwerp was Burger
– en overheidsparticipatie. Het doel van de dag was “leren uit 
ervaringen met burgerparticipatie” . Dit is niet helemaal uit de 
verf gekomen. Het tweede deel van het seminar kreeg het ka-
rakter van een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente. Inte-
ressant, maar niet om lessen te trekken uit ervaringen. 

De gepresenteerde burgerinitiatieven zijn redelijk tot zeer pro-
fessioneel aangepakt. Er komen resultaten uit waar de deelne-
mers trots op mogen zijn, ook al zijn de initiatieven verschil-
lend van karakter. 

De lessen uit deze initiatieven zijn: 

• Belangrijk is dat het initiatief dicht bij de beleving van bur-
gers blijft. Werk vanuit praktische idealen die men wil berei-
ken, niet vanuit processen die worden opgedrongen door re-
gelgeving of overheden. 

• Iedereen moet in staat zijn aan te haken, maar neem vooral 
coöperatieve mensen op in de kerngroep. Zorg ook voor een 
link met en spreiding over politieke partijen. 

• Zelfs een burgerinitiatief ontmoet weerstand onder burgers. 
Dat bleek ook uit opmerkingen uit de zaal. Zorg voor een 
goede communicatie, en goed contact met iedereen. Stap zelf 
op mensen af en leg de bal  niet bij de gemeente neer. Een 
burgerinitiatief moet geen semioverheid worden. Overheid en 
initiatief hebben eigen rollen. 

 
Mensen van de gemeente gaven zelf aan dat er verschillen bin-
nen de gemeente zijn als het gaat om luisteren naar de burger. 
De burgemeester stelde duidelijk dat ‘luisteren naar burgers’ de 
norm is. Toch zijn de verschillen interessant, waarom luistert 
de ene afdeling beter dan de andere? Verder: goed luisteren 
hangt samen met fysieke ontmoetingen. Het zou goed zijn als 
ambtenaren van de gemeente tijd krijgen en tijd nemen om op 
bezoek te gaan bij de initiatieven.  
De gemeente presenteerde het project ‘Ik buurt mee!’, een 
vorm van buurtplannen. Het leek alsof de betrokkenen bij bur-
gerinitiatieven het idee hadden dat het initiatief uit hun handen 
werd geslagen door de buurtplannen. Gechargeerd gezegd: de 
dorpsbelangenverenigingen en de gemeente gaan concurreren 
om de gunst van de burger. Maar, burgerinitiatieven en buurt-
plannen bijten elkaar niet mits men blijft uitgaan vanuit de ei-
gen rol: “schoenmaker blijf bij je leest”.  Als de initiatieven 
dicht bij de burger blijven en de overheid een uitnodigende rol 
pakt en de buurtplannen daarvoor gebruikt, dan ontstaat er opti-
male interactie. 

De evaluatie van deze dag is beschikbaar via de website: 
www.bgdesteeg.nl. 

Defibrillator voor De Steeg 



 
Marga Brok 
Remedial Teaching en 
bijlessen 
 

Tel: 0575-846384 

vriendjesletters.nl 

8 

Kapsalon 

“Jannie van Santen” 
  

 
 Bergweg 4 
 tel: 026-4953206 

De Steeg 
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Waar gaat het over?  
In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dier-
baren een groot gevoel van onmacht. Kanker is alom tegen-
woordig. Er tegen vechten lijkt zinloos. Eén op de drie Neder-
landers krijgt kanker. Iedereen maakt van dichtbij mee hoe 
levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.  
Alpe d'HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door 
kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit wordt gedaan door 
met zoveel mogelijk fietsers, hard/lopers alleen of in een 
team, geld bijeen te fietsen/lopen voor kankeronderzoek en de 
implementatie van de resultaten.  
Help mee het onderzoek te versnellen, help mee de vertaalslag 
van onderzoeksresultaten naar het bed van de patiënt te ver-
snellen! Kenmerkend voor de actie Alpe d'HuZes is het strik-
te anti-strijkstokbeleid. Dit houdt in dat de organisatie géén 
kosten maakt en dat al het sponsorgeld ten goede komt aan 
KWF kankerbestrijding.  
 
Mijn verhaal hierin:  
In 2000 werd bij mij Hairy Cell leukemie ontdekt en heb ik a 
la minute een zware chemo kuur gehad. Naast vervelende 
bijwerkingen had de kuur ook tot gevolg dat de bloedwaardes 
weer tot redelijke juiste waardes werden teruggebracht, die 
overigens wel bleven wisselen. Na wekelijkse, maandelijkse 
en ½ jaarlijkse controles heb ik de mazzel gehad dat de leuke-
mie een tijd is weggebleven. In 2010 was het helaas weer fou-
te boel, de bloedwaardes waren dermate gedaald dat ik binnen 
2 weken weer aan de chemo zat, deze keer was het duidelijk 
zwaarder dan de eerste keer, dit door de oudere leeftijd en een 
lichaam dat niet meer zo goed functioneerde, maar uiteindelijk 
heb ik toch gelukkig “overwonnen”.  
Daarna kreeg ik weer de hele rompslomp van controles, maar 
het ging aardig hoewel de chemo “te goed zijn best had ge-
daan” waardoor binnen het lichaam schade is aangericht; on-
der meer is het centrale zenuwstelsel aangetast.  
Nu afgelopen juni 2012 kreeg ik te horen dat de bloedwaarde 
weer erg terug was gelopen en dat ik rekening moest gaan 
houden met wederom chemo, de leukemie was terug. We heb-
ben toen besloten om het tot na de vakantie uit te stellen, wait 
and see !!  
Er zijn veel vragen, waarom is de leukemie al weer zo snel 
terug en dezelfde chemo kan waarschijnlijk niet meer worden 
toegepast vanwege de zwaarte ervan en de conditie van het 
lichaam. Wat nu te doen ……..?  
Dit gaat in de groep oncologen besproken worden.  
Een paar weken geleden heb ik een bloedtest gedaan en nu 
was het bloedbeeld iets beter, dus weer wachten tot december 
2012 en kijken hoe de situatie dan is.  
 
Hoe nu verder en wat nu te doen !?  
Wat wil je en waar denk je aan? Vooral de onmacht kwam erg 
naar boven. Maar opgeven is nooit een optie geweest !!  
Ik ben eens gaan nadenken wat te doen en een goede tijdsbe-
steding zou kunnen zijn. De Alpe d'HuZes was al bekend bij 
mij maar meedoen was nooit mogelijk vanwege mijn slechte 
conditie. Maar misschien was supporten en sponsoring iets om 
over na te denken. Dat heb ik dus ook gedaan en ik heb er een 
project van gemaakt. Ik ga in juni 2013 de deelnemers suppor-
ten op de berg en dan zou het geweldig zijn als ik via sponso-
ring ook een bijdrage kan leveren. Met het geld worden de 

deelnemers gesponsord, maar uiteindelijk komt het geld via de 
organisatie van Alpe d'HuZes volledig ten goede aan de 
KWF Kankerbestrijding. Dit jaar wil Alpe d’HuZes proberen 
40 miljoen bij elkaar te halen en daarbij geldt, elke euro is er 
eentje !!  
Ik werk nog parttime als administratief medewerker op een 
school voor speciaal onderwijs in Arnhem en ik heb mijn di-
recteur Lisette Weeda gevraagd om mij bij het opstarten van 
dit project te begeleiden en mee te kijken. Dit doet ze graag !!  
 
Graag vraag ik u mij te sponsoren zodat ik vol voldoening 
volgend jaar juni de deelnemers kan toe juichen. Dit zou voor 
mij een zeer waardevolle beleving zijn. Ik leef hier echt naar 
toe !!  
Ik hoop dat mijn gezondheid me even niet verder in de steek 
laat en dat ik nog de tijd krijg dit alles tot een goed einde te 
brengen. Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan 
kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die aan het 
strijden zijn. Mijn uitgangspunt is: “elke euro doet er toe”. 
Wie weet tot hoe ver ik kan komen en met mijn 
“tegenprestatie” lever ik voor mijn doen een absolute toppres-
tatie om daar tijdens de Alpe d'HuZes aanwezig te zijn en de 
deelnemers te supporten. Ik zal bij alle correspondentie en 
verdere uitingen de namen en eventuele logo’s van de sponso-
ren vermelden. Er hebben zich al diverse sponsoren gemeld! 
Na verzending van deze oproep gaat het project van start en ik 
zal de plaatselijke kranten en TV Gelderland benaderen.  
 
Help en laat dit project een succes worden, alvast mijn 
hartelijke dank !  
Nogmaals, elke bijdrage is welkom !!!  
Kom gelijk in actie en maak een leuk bedrag over.  
Leg deze oproep niet weg en stel aub niet uit.  
De eerste toezeggingen zijn reeds binnen !!  
 
Ik heb speciaal voor deze actie een nieuwe bankrekening geo-
pend, na deze actie zal deze weer worden opgeheven.  
ING Bank te Velp  
Rekeningnummer: 67.25.13.862  
Tnv.  
K.R. de Klerk  
Hoofdstraat 5a  
6994AB De Steeg  
E-mailadres: k.deklerk@chello.nl  
 
Nogmaals, alvast mijn hartelijke dank !!  

Oproep van een dorpsgenoot 
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Een aantal jaar geleden heeft de BG haar missie, doelstellin-
gen en activiteiten vastgelegd in een folder: Thuis voelen in 
je eigen dorp; Wat is, wil en doet de Belangengemeenschap 
De Steeg en Havikerwaard. De folder is een uitwerking van 
de statuten van de vereniging. Deze folder, is net als alle 
andere belangrijke documenten van de BG, beschikbaar op 
onze website www.bgdesteeg.nl. Naar aanleiding van de 
komende bestuurswisseling heeft een aantal leden gevraagd 
wat meer te vertellen over de werkwijze van de BG. 

De leden 

De BG is een vereniging met leden. Iedereen in het dorp De 
Steeg die 18 jaar of ouder is kan lid worden van de BG. Lid van 
de BG word je en blijf je door de jaarlijkse contributie van de 
BG te betalen; betaal je niet of niet meer ben je geen lid (meer). 
Daarnaast heeft de BG donateurs, mensen die niet in het dorp 
wonen maar er nog wel een binding mee hebben en jaarlijks een 
vrijwillige bijdrage betalen voor toezending van het blad Tus-
sen Boom en Stroom. 

De leden beoordelen jaarlijks op de algemene ledenvergadering 
in april of het bestuur van de BG het beleid voldoende heeft 
uitgevoerd door middel van het vaststellen van het jaarverslag 
en de financiële verantwoording. Verder worden er besluiten 
genomen op voorstel van het bestuur en kan men als lid zelf 
voorstellen indienen. 

Het bestuur 

De BG heeft een bestuur dat gekozen wordt door de algemene 
ledenvergadering. De bestuursleden worden gekozen voor drie 
jaar. Het bestuur bestaat ten minste uit drie personen; de voor-
zitter, de secretaris en de penningmeester.  

• De voorzitter onderhoudt en coördineert voornamelijk 
de externe contacten en communicatie.  

• De secretaris verzorgt de correspondentie, houdt de le-
denlijst bij, maakt de verslagen van de bestuurs- en le-
denvergaderingen, het jaarverslag en houdt de voortgang 
in de gaten van het Meerjaren Activiteiten Plan (MAP).  

• De penningmeester houdt de financiële boekhouding op 
orde, stuurt en betaalt rekeningen en stelt het financieel 
jaarverslag op. 

Elk van de bestuursleden kan ook nog verantwoordelijk zijn 
voor de contacten met afzonderlijke (project)groepen of perso-
nen of een specifiek aandachtsgebied beheren. Om de werk-
zaamheden goed te verdelen is het dus wenselijk dat het bestuur 
uit meer dan drie bestuursleden bestaat, noodzakelijk is het ech-
ter niet. Het bestuur heeft vooral een taak in het opstarten, het 
ondersteunen, het afstemmen, het bewaken en controleren van 
de uitvoering van activiteiten. De uitvoering van de activiteiten 

zelf gebeurt in werkgroepen en commissies. Het bestuur verga-
dert zo’n vijf tot zes keer per jaar maar stemt tussentijds alle 
zaken af via de e-mail en overlegt zo nodig telefonisch met 
elkaar. Het bestuur probeert zo professioneel en zakelijk moge-
lijk te werken; het is wel gezellig maar geen gezelligheidsvere-
niging! 

De dorpsvisie en het MAP  

De in 2008 opgestelde dorpsvisie Visie op Steeg is het uit-
gangspunt voor de activiteiten en de projecten van de BG. De 
dorpsvisie is een lange termijn plan. Het geeft de wenselijkheid 
aan in welke richting en mate het dorp zich zou moeten ontwik-
kelen in het algemeen en specifiek op een zestal te onderschei-
den gebieden. 

• Wonen en werken 
• Welzijn, zorg en voorzieningen 
• Verkeer, vervoer en veiligheid 
• Toerisme, sport en recreatie 
• Landschap en buitengebied 

Het is de bedoeling dat door de dorpsgemeenschap elke vijf jaar 
gekeken wordt in hoeverre de Visie op Steeg moet worden bij-

Hoe werkt de BG ? 
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gesteld; welke zaken gerealiseerd of niet meer van belang zijn 
en welke nieuwe uitdagingen moeten worden aangegaan. In 
2013 zal de eerste termijn van vijf jaar verstreken zijn. De leden 
zullen dan op voorstel van het dan zittende bestuur kunnen be-
sluiten op welke wijze en op welke punten de dorpsbewoners 
hun dorpsvisie Visie op Steeg gaan aanpassen. 

Bij elk van de hiervoor genoemde vijf gebieden is tevens een 
aantal concrete veranderingen benoemd die het dorp zouden 
kunnen verbeteren of positief kunnen bijdragen aan de leefbaar-

heid. Deze zijn bij elkaar gezet in een apart document, het Meer-
jaren Activiteiten Plan (MAP). Activiteiten die daarin zijn opge-
nomen kunnen direct worden aangepakt wanneer de gelegenheid 
zich voordoet. Het bestuur heeft hierin een actief stimulerende 
rol en start, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, die 
activiteiten op. 

1. De eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden is, 
zoals hiervoor aangegeven, dat het past in de dorpsvisie. 
Dat ‘passen in de dorpsvisie’ wil niet zeggen dat het er 
letterlijk in moet staan, het houdt in dat uit te voeren acti-
viteiten moeten bijdragen aan de in de dorpsvisie aange-
geven richting. Is er enerzijds een duidelijke en strakke 
planmatige aanpak, anderzijds staat het voldoende ruimte 
toe voor ‘ad-hoc’ initiatieven. 

2. De tweede voorwaarde is dat een aantal dorpsbewoners 
bereid is die activiteiten te gaan uitvoeren. In tegenstel-
ling tot veel andere verenigingen heeft de BG geen uit-
voerend bestuur. Het is regelmatig gebleken dat een groot 
aantal dorpsbewoners geen zin heeft in die bestuurlijke 
taken maar wel aan een concrete activiteit wil meewer-
ken dat afgebakend is in de tijd en inzet die het kost en in 
de interessesfeer ligt. 

3. Een derde voorwaarde is dat er geld is om het uit te voe-
ren. De contributie van de BG is laag (€ 5,-- per jaar) 
zodat iedere dorpsbewoner van 18 jaar en ouder lid kan 
zijn van de BG. Dat houdt wel in dat voor de verschillen-
de activiteiten er andere bronnen moeten worden aange-
boord om de realisatie te betalen. 

Het MAP wordt regelmatig bijgewerkt wanneer er in de projec-
ten voortgang is geboekt. De voortgang in het MAP is door alle 
dorpsbewoners te volgen via de website van de BG 
www.bgdesteeg.nl . Als de dorpsvisie aangepast gaat worden zal 
ook het MAP een aantal nieuwe activiteiten gaan bevatten.  

Naast de richtinggevende functie die de dorpsvisie heeft voor 
ontwikkelingen die we zelf in gang kunnen zetten, is de dorpsvi-
sie ook een kader waar ontwikkelingen en plannen door derden 
(instellingen, overheden, dorpsbewoners) aan worden getoetst. 
Soms houdt dat in dat we vooraf gevraagd worden naar onze 
mening, soms moeten we, net als andere burgers, de openbare 
publicaties in de gaten houden om er achter te komen wat die 
plannen zijn en binnen vastgestelde termijnen reageren.  
Het gaat dan om plannen die de ruimte bestemmen, structuurvi-
sie, bestemmingsplannen of bestemmingsplanwijzigingen en 
omgevingsvergunningen. We hebben daarbij te maken met ver-
schillende overheden en instellingen zoals de gemeente Rheden, 
de provincie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel, Rijkswa-
terstaat, maar ook instellingen als de woningcorporatie Vivare, 
waterbedrijf Vitens of Natuurmonumenten en Middachten.  

Ook bouw- of verbouwplannen van bedrijven en particulieren 
worden kritisch bekeken. Als die plannen en ontwikkelingen in 
strijd zijn met de gewenste ontwikkelingen zoals omschreven in 
de dorpsvisie probeert het bestuur invloed uit te oefenen op de 
besluitvorming door inspraakmogelijkheden te benutten of ma-
ken we gebruik van bezwaar- en beroepsprocedures. Dat inspre-
ken kan zijn bij de gemeenteraad of provinciale commissies. Bij 
bezwaar- en beroepsprocedures sta je soms voor een commissie 
of de rechter om de belangen van het dorp te behartigen. 

Dit betekent dat het bestuur aan de ene kant goed in de gaten 
moet houden, door middel van het volgen van de openbare pu-
blicaties van de verschillende overheden, wat er zoal speelt met 
betrekking tot plannen die de overheid wil uitvoeren of door 
anderen laat uitvoeren, aan de andere kant alert moet reageren 
als zij wordt geïnformeerd door inwoners, de pers of anderen 
over ontwikkelingen die het dorp aangaan. Soms zijn het ook 
vragen van bewoners die het nodig maken zelf actie te  onderne-
men. 

Voor ingewikkelde zaken waarbij de deskundigheid in het be-
stuur niet aanwezig is wordt een beroep gedaan op ter zake des-
kundige dorpsgenoten, de Vereniging Kleine Kernen of andere 
deskundigen om het bestuur te adviseren en indien nodig, na-
mens de BG  actie te ondernemen. Vaak wordt er dan via een 
extra ledenvergadering toestemming vooraf gevraagd om een 
dergelijke actie te ondernemen. In ieder geval wordt daar achter-
af aan de ledenvergadering verantwoording over afgelegd. 

De werkgroepen en commissies 

Werkgroepen en commissies hebben binnen de BG een grote 
mate van vrijheid om zaken in te vullen zoals men dat zelf goed 
dunkt. Een aantal werkt enkel en alleen onder de paraplu van de 
BG omdat daarmee een basiszekerheid voor de activiteit is gega-
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randeerd. Dit geldt voornamelijk voor de Sinterklaascommis-
sie en de Speelhoeddag. Die basiszekerheid is nodig omdat de 
organisatoren zelf geen rechtspersoon zijn (vereniging of 
stichting) en daarom via de BG in aanmerking kunnen komen 
voor subsidie en de activiteiten onder de door de BG afgeslo-
ten WA verzekering gedekt zijn. 

De werkgroep Spoor voert activiteiten uit in samenwerking 
met het samenwerkingsverband RONA waar de BG lid van is 
en is gericht op de terugdringing van overlast zoals trillingen 
en geluid van treinen in het algemeen en tegengaan van de 
mogelijke uitbreiding van het goederenvervoer op de spoor-
lijn. De werkgroep Amaliahoek organiseert jaarlijks Markt op 
Steeg en Kerst op Steeg. De werkgroep Klooster is in het le-
ven geroepen door een aantal bewoners rond het voormalige 
klooster en coördineert de activiteiten om de overlast te beper-
ken van het huidige gebruik als arbeidsmigrantenhotel. De 
werkgroep Groen overlegt met de gemeente over het groenon-
derhoud en de aanplanting en speelvoorzieningen in het dorp. 

Andere werkgroepen worden in het leven geroepen op een 
meer projectmatige basis en beëindigen hun werkzaamheden 
als de klus is geklaard. Voorbeelden hiervan zijn de herinrich-
ting van de Prinses Amaliahoek, het jongerenproject en het 
ontwikkelen van een Landschapsversterkingsplan waaruit 
weer nieuwe projecten zijn ontstaan zoals de Ommetjes en het 
strandje en de ontwikkeling van de app’s. Op de algemene 
ledenvergadering van de BG doen de werkgroepen eveneens 
verslag van hun activiteiten. Tussentijds wordt het bestuur 
geïnformeerd over de voortgang en ondersteunt zo nodig daar 
waar die ondersteuning kan leiden tot versnelling of het weg-
nemen van belemmeringen. Geen mensen in de werkgroepen 
betekent automatisch dat de uitvoering en realisatie van de 
activiteiten van het MAP geen voortgang hebben. Al onze 
werkgroepen kunnen uitbreiding gebruiken! 

Financiering 

Activiteiten van de BG worden op diverse manieren gefinan-
cierd: 

1. Uit de lidmaatschapsgelden, de contributie. 
2. Door éénmalige bijdragen op activiteiten (sponsoring). 
3. Door de jaarlijkse basissubsidie van de gemeente. 
4. Advertentieopbrengsten van Tussen Boom en Stroom. 
5. Door zelf aan te vragen projectsubsidies. 
6. Door te participeren in samenwerkingsprojecten waar-

bij de subsidie is toegekend aan de samenwerkingspart-
ner. 

Ad 1. 

Het geld van de contributie wordt voor het grootste deel ge-
bruikt om de kosten van de vereniging te betalen. Daarbij 
moet je denken aan de vergader- en kantoorkosten, de kosten 
van de nieuwsbrieven, de website, de lidmaatschappen van de 
RONA en de VKK, portokosten, onderhoud en aanschaf van 
bepaalde materialen en eventuele proceskosten wanneer de 

BG beroepsprocedures voert. 

Ad 2. 

Met name de ‘vaste’ werkgroepen en commissies vragen jaar-
lijks een eenmalige bijdrage voor de activiteiten zoals de in-
tocht van Sinterklaas en de Speelhoeddag aan de ondernemers 
of de bewoners van het dorp als sponsoring. Bij Markt op 
Steeg wordt aan de standhouders een bijdrage gevraagd in de 
kosten. Bij Kerst op Steeg wordt aan de bezoekers gevraagd 
een vrijwillige bijdrage te doneren. 

Ad 3. 

Jaarlijks wordt in de maand juli door de secretaris en de pen-
ningmeester een activiteitenoverzicht met begroting ingediend 
bij de gemeente voor het daaropvolgend jaar. Daarop staan de 
vaste jaarlijkse activiteiten, de Sinterklaasintocht, de Speel-
hoeddag, Markt op Steeg en Kerst op Steeg naast de commu-
nicatiekosten van TBES, nieuwsbrieven en de website. Op 
basis daarvan wordt aan de BG een jaarlijkse kleine kernen en 
communicatiesubsidie toegekend van maximaal € 2250,--. 

Hieruit worden de eventuele tekorten betaald op de vaste acti-
viteiten als de eigen inkomsten (‘sponsorbedragen’) niet toe-
reikend zijn. De verschillende werkgroepen leveren de deelbe-
grotingen aan. De BG garandeert daarmee dat deze activitei-
ten altijd doorgang kunnen vinden. Deze subsidie is bedoeld 
voor alle dorpsactiviteiten, ook die van de Oranjevereniging. 



Ad 4. 

De advertentieopbrengsten van Tussen Boom en Stroom wor-
den bijna volledig gebruikt om dit magazine drie keer per jaar 
te kunnen laten verschijnen. De plaatselijke ondernemers fi-
nancieren hiermee de communicatie tussen BG en dorpsbe-
woners. Nieuwsbrieven hebben geen advertenties en worden 
uit de communicatiesubsidie en de contributieopbrengsten 
betaald. 

Ad 5. 

De BG kan door middel van een burgerinitiatief zelf projecten 
starten om een aantal gewenste ontwikkelingen in en rond het 
dorp, die in de dorpsvisie zijn opgenomen en als activiteit in 
het MAP zijn beschreven, te realiseren. De gemeente Rheden 
en de provincie Gelderland hebben daarvoor subsidiemoge-
lijkheden gecreëerd. In de subsidievoorwaarden wordt dan 
aangegeven voor welke initiatieven geld beschikbaar is, hoe-
veel geld er beschikbaar is en wie deze gelden kunnen aanvra-
gen. Het gaat dan meestal om subsidiemogelijkheden om de 
leefbaarheid en de sociale samenhang in kleine kernen of om 
de cultuurhistorische- en de landschapsbeleving te vergroten. 
Eén van de voorwaarden is dan meestal ook dat het om mede-
financiering gaat. Dat wil zeggen dat er meerdere financie-
ringsbronnen moeten zijn. Vaak mogen de vrijwilligersuren 
die erin worden gestoken gekapitaliseerd meetellen als een 
vorm van medefinanciering. 

Voor dit soort projecten moet een vrij uitvoerig projectplan 
worden opgesteld en er is vaak achteraf een accountantsver-
antwoording nodig. Het opstellen van de dorpsvisie is een 
voorbeeld van zo’n project. Maar ook de herinrichting van de 
Amaliahoek was zo’n project. De BG heeft daar een uitge-
breid projectvoorstel voor geschreven. In verband met het btw 
voordeel (BG kan geen btw verrekenen, de gemeente wel) is 
de projectfinanciering via de gemeente gelopen. Door priori-
teitstelling in het kader van bezuinigingen zijn de mogelijkhe-
den om bij de gemeente aan te kloppen voor medefinanciering 
veel kleiner geworden. De kennis op het gebied van het aan-
boren van andere bronnen (Postcodeloterij e.d.) zal meer ge-
bundeld moeten worden. 

Ad 6. 

Een andere vorm van projectfinanciering waar de BG gebruik 
van maakt is ‘het aanhaken’. Grote landelijke of regionale 
organisaties ontvangen vaak projectsubsidies voor de uitvoe-
ring van een bepaald thema van de landelijke of provinciale 
overheid. Zij zoeken lokale organisaties die onderdelen van 
dergelijke projecten willen uitvoeren. Er is dan ruimte om er 
een eigen ‘kleur’ aan te geven. Op deze wijze is bijvoorbeeld 
binnen het provinciale project Levend Landschap Veluwe 
voor De Steeg en Havikerwaard een Landschapsversterkings-
plan opgesteld en konden we als vervolg daarvan de Omme-
tjes realiseren. Voordeel hiervan is dat je dan vanuit die orga-
nisaties wordt ondersteund om een projectplan te schrijven en 

de financiering en verantwoording loopt ook geheel via die 
organisaties. In dit voorbeeld was het de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland die het project Levend Landschap 
Veluwe uitvoerde. 

Het betekent wel dat de BG telkens alert moet zijn wanneer er 
projecten worden aangekondigd en de creativiteit moet heb-
ben om de ‘koppeling’ of ‘vertaling’ te maken tussen de fi-
nancieringsmogelijkheden en de eigen gedefinieerde projec-
ten in het MAP. Het heeft ook weinig zin om te starten met 
een project terwijl de vooruitzichten op financiering nauwe-
lijks aanwezig zijn. 

Samenwerkingsverbanden 

Bij de totstandkoming van de dorpsvisie is, na het overleg met 
externe ‘belanghebbenden’, vastgesteld dat deze niet gereali-
seerd kon worden zonder samenwerking met anderen. In de 
afgelopen jaren is veel tijd gestoken in het opbouwen van 
contacten met andere organisaties. Met een groot aantal orga-
nisaties wordt inmiddels samengewerkt of op zijn minst goe-
de contacten mee onderhouden. 

In ons dorp onderhouden we één tot tweemaal per jaar contact 
met verenigingen en instellingen die in het dorp actief zijn via 
het platform SAMEN. De Ondernemersvereniging, de Oran-
jevereniging, obs De Lappendeken, de kerken, het Parkhuis, 
EDS en Excelsior maken daar deel van uit. Met andere dorps- 
en wijkbelangenorganisaties in de gemeente Rheden hebben 
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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 



we een aantal maal per jaar overleg en afstemming in het plat-
form Belangen Organisaties Rhedense Dorpen (BORD). Het 
doel daarvan is dat we niet elke belangenorganisaties ieder 
voor zich het wiel weer aan het uitvinden zijn maar leren van 
elkaar. 

Er is regelmatig overleg met Middachten en Natuurmonumen-
ten en participeren in het natuurontwikkelingsbeleid rond het 
dorp. Het Havikerpoortplan en het Klimaatpark IJsselpoort zijn 
voorbeelden. Met verschillende afdelingen van de gemeente of 
met wethouders voeren we regelmatig overleg over diverse 
onderwerpen. Maar ook met Carion en indien nodig met Viva-
re, Woonzorgnet, Rijkswaterstaat, het Waterschap en de wijk-
agent. Met diverse fracties uit de gemeenteraad wordt even-
eens regelmatig op hun verzoek overleg gevoerd. 

De BG is aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen Gelder-
land. Via deze organisatie worden we geïnformeerd over subsi-
diemogelijkheden en kunnen we ondersteund worden bij diver-
se vraagstukken waar we als dorpsbelangenorganisatie mee te 
maken kunnen krijgen. RONA wordt door ons actief onder-
steund bij hun verzet tegen de uitbreiding van het goederen-
transport over het spoor. De vergaderingen van de VKK en van 
RONA worden bezocht en daar hebben we dan ook onze in-
breng en doen daar ook nieuwe ideeën op. 

Als dorpsbewoners zelf een actie ondernemen voor een speci-
fiek onderwerp probeert de BG hieraan ook haar steentje bij te 
dragen en deze initiatieven te ondersteunen. Of het nu om het 
behoud van de kerk gaat, Carmiggelt weer op Steeg terug te 
krijgen, de overlast van het arbeidsmigrantenhotel te beperken 
of een beter beplantingsplan bij het Strooien Dorp te realiseren. 

Communicatie 

De BG heeft een aantal middelen tot haar beschikking om de 
leden en de dorpsbewoners te informeren over wat er zoal in 
het dorp speelt en met welke zaken de BG bezig is. 

Het paradepaardje van de BG is het magazine Tussen Boom en 
Stroom dat drie keer per jaar verschijnt in april, september en 
december. In het aprilnummer wordt tevens de agenda, het 
jaarverslag en de financiële verantwoording opgenomen ten 
behoeve van de algemene ledenvergadering. Dit blad heeft een 
oplage van 1000 exemplaren en wordt huis aan huis bezorgd in 
De Steeg en verzonden aan alle adverteerders en mensen die 
niet meer in het dorp wonen maar wel op de hoogte willen 
blijven wat er in het dorp gebeurd. Verder krijgen de raadsle-
den, het college van B&W en alle andere organisaties waar we 
mee samenwerken een exemplaar. De vormgeving en de redac-
tie worden door het bestuur in eigen beheer uitgevoerd. 

Tussen de uitgaven van Tussen Boom en Stroom door worden, 
indien nodig, nieuwsbrieven uitgegeven, meestal om bepaalde 
activiteiten of bijeenkomsten aan te kondigen. Verder wordt er 
een eigen website bijgehouden waarop de meest actuele gege-
vens van de BG worden vermeld. Via deze website zijn ook 
alle belangrijke documenten, zoals statuten, huishoudelijk re-

glement, de dorpsvisie, het Landschapsversterkingsplan, het 
MAP en projectplannen, alsmede eerdere uitgaven van Tussen 
Boom en Stroom en nieuwsbrieven, beschikbaar. 

Als de BG standpunten inneemt die belangrijk zijn om in bre-
der verband bekend te maken publiceren we dit via persberich-
ten in de lokale en regionale kranten of staan we de pers te 
woord als we om onze mening gevraagd worden met betrek-
king tot zaken die ons dorp aangaan. De BG probeert zo min 
mogelijk te treden in individuele belangen maar streeft de be-
langenbehartiging na van de totale Steegse gemeenschap. De 
diverse werkgroepen en commissies hebben voor het werk dat 
gedaan moet worden nog steeds enthousiaste en gemotiveerde 
dorpsbewoners nodig  om het werk uit te voeren, concreet en 
ook leuk werk! 

Als je de diversiteit van je dorp en haar inwoners wilt leren 
kennen is het deelnemen aan de activiteiten en het bestuur van 
de BG een uitstekende investering; voor je zelf en voor het 
dorp. Mogelijk dat dit artikel je aan het denken zet. Voorzitter 
en secretaris treden in april af. Er wordt vervanging en uitbrei-
ding gezocht van het bestuur. Tevens een redactie, vormgever 
en uitgever van het blad en de website. Het zou toch jammer 
zijn dat het volgende nummer van Tussen Boom en Stroom 
ook het laatste zou worden. 

Een eigenzinnig dorp, verdient een eigenzinnig en betrokken 
bestuur: 026-4955333!! 
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Langzamerhand krijgt de ontwikkelingsvisie voor het Kli-
maatpark IJsselpoort meer gestalte. Bureau Stroming ver-
zorgde een terugkoppeling van het doorlopen proces van mei 
tot oktober 2012, dat geleid heeft tot de Concept Ontwikke-
lingsvisie Klimaatpark IJsselpoort. De oogst hiervan is omge-
zet naar een kaart met terugkoppeling voorlopige resultaten. 

De verschillende inspraakmogelijkheden zijn  nu verwerkt. 
De bestaande plannen die de verschillende deelnemers heb-
ben zijn ook ingebracht in het project.  

Op een bijeenkomst op 2 november j.l. zijn de plannen tot nu 
toe besproken. Aan dat overleg namen meer dan 25 betrokke-
nen deel terwijl er nog eens 15 niet aanwezig konden zijn. 

Inbreng zuidelijk deel, gemeenten Zevenaar en Rheden 

1. Thema beleving 
 Toegankelijkheid: 

• De toenemende toegankelijkheid vanuit Lathum in de 
Koppenwaard is een goede vooruitgang - let wel op 
het agrarisch belang in verband met ziektekiemen hon-
den(poep) 

• De opgenomen verbinding van de Veluwe naar de 
rivier/ Rheden is goed 

• Neem een extra verbinding op naar de Veluwezoom 
via landgoed Biljoen 

• Trek de struinroute langs de rivier bij Rheden noord-
oostwaarts verder door 

• Marsweg: entree naar de Rhederlaag – kan het fiets-
wandelpad hier verbeterd/verbreed worden i.s.m. de 
campingeigenaar? Hoe zie je het verwijderen van de 
barrière/aanleg van een brug voor je? Wat is de impact 
op waterkwaliteit Rhederlaag/ waterkwantiteit (natter) 
voor de agrariërs. Wens om dit verder uit te werken. 

• Benut het terrein van De Groot (voorheen Riverstone) 

voor recreatie en educatie 
2. Thema economie 

• Ga op zoek naar economie die past bij het gebied. 
Voorkom dat de economie losraakt van de omge-
ving, van het landschap. Kenmerken: beleving ver-
hogend, riviereigen. Landbouw past daar prima in. 
Agrariërs kunnen ook inkomen verwerven uit toene-
mend natuurbeheer en beheer recreatiegebied. 

• Hoe betrekken we jongeren? Via onderwijs, Natuur- 
en Milieueducatie, de campings. Zoek de spanning, 
ook onder water (duiken als methode om jongeren te 
betrekken? ) 

• Maak trekpleisters aan het water op historische loca-
ties, om mensen hierheen te verleiden. Let hierbij wel 
op een eventuele impact op de rivierwaterafvoer om 
opstuwing te voorkomen. 
• Oud veerhuis nabij Meteoor/watersportvereniging 

WSV (De Steeg). 
• Lathums veer 

• Het Blauwe Goud (watertaxi Stadsregio) is een goed 
idee. Goede aanlegplaatsen zouden bijvoorbeeld zijn: 
•  Steegse haven 
• Veerstal camping Rhederlaag 
• Koppenwaard 
• Steenwaard 

 

Ons verzoek om ook het Steegse Strandje op te nemen in het 
project is gehonoreerd. Dit wordt des te meer interessant om-
dat Schuttevaer,de belangenvereniging voor de binnenscheep-
vaart, in overleg is met Rijkswaterstaat en het Recreatiege-
meenschap Veluwe om in  de Vale Waard plas een aanleg-
plaats te creëren voor 18 binnenvaartschepen. Dat zou de 
mogelijkheid openen dat de aanlegplaats in De Steeg op ter-
mijn zou kunnen vervallen of op zijn minst verkleind zou 
kunnen worden. Het biedt in ieder geval perspectieven. 

Wel zullen we ons projectplan dat twee jaar geleden is opge-
steld moeten aanpassen en ook moeten zoeken naar andere 
financieringsbronnen. De financiering via de sociale activitei-
tensubsidie van de provincie zullen we niet meer kunnen ge-
bruiken omdat deze inmiddels is vervallen. 

De plannen worden nu door iedere deelnemer aan het project 
uitgewerkt en zullen in het voorjaar weer worden besproken 
in een overleg.  

• December/ januari: informeren raden 
• December/ januari: bredere publiciteit 
• Januari: bestuurlijk overleg/vaststellen eindversie 

• bespreken eindversie, wat gaan de gemeenten met 
de visie doen, welk gezamenlijk uitvoeringspro-
gramma gaan ze hieraan koppelen 

Klimaatpark IJsselpoort 



Opdracht voor gemeente Rheden:  
overgang naar Veluwe realiseren 
Kernopgave: Verbinden en beleefbaar maken 
Water: 

•houd water vast in beekmondingen/ nieuwe moerassen om verdroging 
tegen te gaan. 

Groen: 

•Benut de rivieroevers 

Recreatie: 

•beleven=draagvlak.  

•Realiseer toegankelijkheid! Struin-/fietspaden, watertaxi, strand, pont, 
(ver)leid Veluwebezoekers naar de rivier. 

Economie: 

•educatieve herbestemming De Groot (Riverstone). 

•Verplaats ligplaatsen RWS in De Steeg. 
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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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Het goederenvervoer over de IJssellijn 

Aan het front is het vrij rustig op dit moment. De Goede-
renroutering Oost Nederland was in het voorjaar contro-
versieel verklaard, doordat er een nieuwe regering is geko-
men is die periode voorbij en wachten we de ontwikkelin-
gen af. Nou ja, afwachten? Hard werken in alle activiteiten 
die ingezet worden om deze onzalige plannen (wat je toch 
mag zeggen in de kersttijd) ongedaan te maken. 

De ontwikkelingen. 

Toen de minister in juli de Twentelijn en de IJssellijn kwam 
bekijken deelde ze al mee dat het waarschijnlijk maar één 
goederenpad i.p.v. twee zou worden over de IJssellijn. Waar-
schijnlijk omdat ze als minister in een controversieel verklaard 
plan geen beslissing mocht nemen. Blij? Er komen minder 
goederentreinen er bij, dus lijkt het minder erg. Maar er wor-
den misschien minder maatregelen getroffen om de ellende 
van die goederentreinen tegen te gaan. 

Het controversieel verklaren had er al voor gezorgd dat er op 
de Twentelijn geen nieuw goederenpad ( mogelijkheid voor 
24 goederentreinen per dag per richting) werd geopend. 

Het is nu wachten op de eerste MER (Milieu Effect Rapporta-
ge), die naar verwachting in april 2013 verschijnt. Die MER 
geldt alleen de keuze van het te kiezen traject tussen Zutphen 
en Hengelo (Ov). Dat is een keuze tussen vier varianten: drie 
betreffen de manier hoe men bij Deventer van IJssellijn naar 
de Twentelijn gaat en zo in Hengelo komt of  dat men over de 
Twentekanaallijn rijdt (langs Lochem). 

Na de keuze van welke route men kiest wordt er een MER 
gemaakt over de hele route van Elst tot en met de Duitse grens 
bij Oldenzaal, inclusief de gekozen route tussen Zutphen en 
Hengelo. Die MER is gedetailleerder. Het geheel moet in 
2016 besloten zijn. 

De activiteiten 

RONA zit niet stil in afwachting van de ontwikkelingen. An-
dere zaken worden gevolgd: de invoering van een nieuw sein-
stelsel, de Lange Termijn Spoor Agenda (dat is echt de bena-
ming van een beleidsstuk), het hoofdrailnet en de onderwer-
pen die te maken hebben met het vervoer van gevaarlijke stof-
fen. 

ERTMS is de benaming van het nieuwe seinstelsel. Niet al-
leen veiliger, maar treinen kunnen ook korter op elkaar rijden, 
waardoor meer treinen per uur over een bepaald spoortraject 
kunnen gaan. Spoorboekloos rijden in de Randstad zou dan 
gerealiseerd kunnen worden zonder dat de goederentreinen 
verplaatst moeten worden naar Oost-Nederland. 

Lange Termijn Spoor Agenda en het Hoofdrailnet gaan over 
zaken wat men van plan is om met het spoor in de toekomst te 
gaan doen. Meer personenvervoer is van invloed op de ruimte 
die goederentreinen nog kunnen krijgen. Eisen kunnen gesteld 
worden aan de in te zetten treinen. Aandacht voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen blijft vanzelf een belangrijke zaak. 

Wat we met die aandacht vinden wordt gebruikt om Kamerle-

den te overtuigen dat die goederentreinen niet over IJssellijn, 
Twentelijn en Twentekanaallijn kunnen. Feiten zijn daarvoor 
nodig. Die informatie wordt de Kamerleden van de commissie 
Infrastructuur en Milieu gebracht via A4-tjes en liefst nog 
minder in eenvoudig taalgebruik. Wat kort en simpel is wordt 
dan ten minste gelezen. Uitgebreide rapporten kan men pas 
goed gebruiken als men ze bestudeerd heeft en waar halen de 
Kamerleden die tijd vandaan. Naast af en toe een gesprek met 
een Kamerlid of de komst van een Kamerlid naar een van de 
lijnen zijn er goede contacten met de fractiemedewerkers en 
de persoonlijke assistenten van de Kamerleden. Die blijken 
heel belangrijk te zijn in het lobbywerk. Commissievergade-
ringen waarbij op de agenda iets staat dat met de IJssellijn, 
Twentelijn en Twentekanaallijn te maken heeft worden door 
het RONA bezocht. Weer ruimte voor een persoonlijk contact 
met een Kamerlid. 

Onlangs is er een bijeenkomst geweest van allerlei belangen-
verenigingen om na te gaan wat zij kunnen doen. Blokkades 
spoor, acties, meer aandacht door gebruik te maken van pers, 
Telegraaf vooral , TV en You Tube waren de ideeën. Verder 
natuurlijk: nieuwsbrief (u kunt zich opgeven via ro-
na.info@gmail.com), de website www.rona-info.nl (die mo-
menteel wordt gebouwd). De sites van ijssellijn.info en twen-
telijn.info verdwijnen. Op de site van het RONA kunt u het 
Zwartboek bekijken van de drie lijnen. 

Stillere treinen een uitkomst? 

Trots vertellen vervoerders dat er stillere treinen komen. Dat 
lijkt mooi, maar is een addertje onder het gras als er niet meer 
maatregelen genomen worden. Op dit moment, aldus aangege-
ven door de projectleider van het ministerie, mogen er over de 
IJssellijn niet meer dan 4 tot 6 goederentreinen per dag rijden 
(gemiddeld, want de ene dag minder en de andere dag wat 
meer is geen probleem ). Bij stillere treinen kunnen er meer 
goederentreinen over de IJssellijn. Die 4 of 6 goederentreinen 
geven samen een maximum aan geluid dat we per dag mogen 
hebben. Is een goederentrein stiller dan kunnen meer goede-
rentreinen samen komen tot hetzelfde geluidsplafond. Per 
trein wat minder geluid, maar wel heb je dat geluid langer. 

 
Henk Derks. 

Schade door trillingen 



 

 Heijmans  Groenvoorzieningen voorheen ‘De Enk’  zal De Steeg  gaan verlaten.  Het betreft in ieder geval op korte termijn het kantoorpersoneel. De werkplaats zal vooralsnog op de bekende plek aan het einde van de Hoofdstraat in gebruik blijven. Niet duidelijk is wat er met de karakteristieke villa  Weltevreden zal gebeuren. Het  pand  is niet zoals veel andere voormalige pensions een  gemeentemonument. 
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Toen en nu 



Feuilleton. Gedeeltes overgenomen 
en ingekort uit het kinderboek 
“Corrie en de kaboutertjes”  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. 
 
“Wat hebben de kinderen toch?” vraagt Oom Frits op een 
ochtend aan Mevrouw Stevens: “vroeger wilden ze altijd, dat 
ik met hen naar het bosch ging of spelletjes met hen deed en 
nu zwijgen ze allen plotseling stil als ik bij hen kom; ze zijn 
zoo vreemd, zoo geheimzinnig; ik vind het eigenlijk niets 
aardig.” Mevrouw Stevens lacht een beetje en zegt:  “Och, ze 
hebben misschien een geheimpje.” “Ja juist, en dat vind ik 
niets prettig; waarom mag ik dat niet weten? Vroeger waren 
zij veel vertrouwelijker met mij; het doet mij werkelijk ver-
driet, ik dacht  dat zij veel van mij hielden”   
 
“O, maak je daar maar niet ongerust over, het is juist omdat 
ze zoo veel van je houden dat ze zoo geheimzinnig zijn.” “O 
ja?” vraagt Oom verheugd,  “wat doen ze dan toch?”   “Dat 
mag ik niet zeggen” “Kom vertel het mij maar, als ik er nu 
iets van wist zou ik hen misschien wel met het een of ander 
kunnen verrassen.”  Mevrouw Stevens denkt een poos na en 
zegt dan:  “Ja, ik geloof dat je er iets van weten moet, dan kan 
het nog veel aardiger worden. Luister dan: Corrie zal in het 
bosch overal gaan zoeken naar Korikeribi den opperste van de 
kabouters; ze roept dan al de kabouters op en die zullen zeg-
gen dat Oom Frits Korikeribi is.”Oom Frits zit aandachtig te 
luisteren, hij zit diep denkend aan zijn snor te trekken en roept 
dan eensklaps uit:  “Mooi, uitstekend; ik zal Korikerebi zijn 
en een echte Korikerebi, dat zul je eens zien; en wanneer zal 
het zijn?” “Op 15 Augustus; je hebt zelf in Corrie’s boekje 
geschreven dat Korikerebi dan jarig is.” 
 
Oom Frits zit te schudden van het lachten en heeft er verba-
zend veel pret in. Hij kijkt op zijn horloge en zegt: “Ik kan 
nog juist de tram naar Arnhem pakken.” “Ga je weg? Wat ga 
je doen?”  “Ja, dat zijn nu mijn geheimen,” en in een paar 
stappen is hij de deur uit naar de tram, die daar juist luid 
schellend aankomt. 
 
“Kinderen” zegt mevrouw Stevens, “Oom Frits is naar Arn-
hem, nu kun jullie ongestoord aan ’t werk gaan, ik zal jullie 
wel helpen.” “O, als ‘t u blieft tante,” zegt Lili,  “wilt u mij 
met den krans van hei helpen? “En mij met het bouquetje van 
veeren?” vraagt Corrie.  “Ja, dat is goed, komt dan allen met 
je rommeltje, hier in dit tentje van Athlone zitten.” “Komt 
liever hier bij mij,” roept Mevrouw Boshamer, “hier op Rust-

oord.” “He ja,” zegt Lili “daar zitten we zoo ruim. Ik heb hier 
hei en mos en immortelles en eikedopjes en beukedopjes en 
seringen en rhododendronzaad; zie toch eens hoe glanzend, 
precies de kleur van mahoniehout, hebben we niet veel moois 
verzameld? En dat noemt Oom Frits vuil uit het bosch!” Iddy 
komt met een boek, waarin zij bloemen gedroogd heeft. “Kijk 
eens Miem,” zoo noemt Iddy haar Mama,  “vindt u dit viootje 
niet beeldig gedroogd? Zou dat niet snoezig staan bij dit gele 
boterbloempje en dit varentje?’ 
 
“Tante,” zegt Lili,  “als Corrie het menschenkind moet voor-
stellen, hoe zou ze dan gekleed moeten zijn?” “Mij 
dunkt,”zegt mevrouw Boshamer,  “dat ze een lange witte jurk 
aan moet hebben, op de manier van de Kate Greenaway fi-
guurtjes, dan steekt ze goed af bij de nimfen met de korte 
rokjes. O dat vergat ik nog te vertellen; er zijn bij Hupkes 
nieuwe logés gekomen en daar zijn kleine kinderen bij; ik 
geloof dat het de familie Plas is, die hier vroeger ook geweest 
is; ik zal gaan vragen of ze mee willen doen.” 
Dadelijk gaat mevrouw Boshamer er heen en komt weldra 
terug met Mevrouw Plas en 2 jongetjes den 2 meisjes. Ze hee-
ten Evelientje, Frank, Ada en Ruudje. “O,“ roept Lili ver-
heugd,  “vier muggen! Nu moeten ze gauw leeren gonzen”   
 
Daar komen ook Truida, Greta Toosje en Jetje aan.  “Deze 
vier nieuwe muggen moeten leeren gonzen”  “O, dan zullen 
we haar helpen ik zal probeeren om het haar tweestemmig te 
leeren”  Truida laat Evelientje de C zingen die moet ze zingen 
met den mond dicht. “Mooi zoo zoo doen de muggen ook; 
lang aanhouden mooi zoo!”  Jetje en Greta zingen met de 
kleintjes mee en eindelijk gaat het goed; De A-muggen gon-
zen nu flink door, en iedereen is verbaasd dat het zo aardig 
klinkt. 
“Evelientje nu ben jij de voorzangster van de C-muggen en 
Jetje van de A-muggen. Nu moet je maar samen in den tuin 
gaan gonzen.” 
 
(wordt vervolgd) 
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Van de Voorzitter 

   Felk 
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De bladeren waren van de bomen, het was mistig en 
guur weer. Mijnheer Mol en Mijnheer Rath liepen lang-
zaam naar het water. Mijnheer Mol keek telkens achter-
om, net of hij nog iets vergeten had. Bij het water aan-
gekomen sprong Mijnheer Rath in het daar liggende 
bootje en zei tegen Mijnheer Mol: ‘Zal ik je even helpen 
met instappen?’. Mijnheer Mol aarzelde en keek weer 
achterom. ‘Ik weet het niet, doen we hier wel goed aan, 
zomaar de boel de boel te laten? mompelde hij, ‘er moet 
nog zoveel gebeuren’. ‘We zijn nog lang niet klaar’. 
 

‘Waar maak je je zorgen 
over?’ vroeg Mijnheer 
Rath. Zonder het ant-
woord af te wachten ging 
hij verder: ‘je hebt het 
gas afgesloten en je hol 
netjes opgeruimd‘.‘We 
hebben iedereen laten 
weten dat we weggaan, 
we laten de boel niet zo-
maar de boel’. ‘Je doet 
net alsof we stiekem we-
sluipen’. Mijnheer Mol 
huiverde en zei: ‘toch 
weet ik het zo net nog 
niet’. ’Kunnen ze het 
zonder ons wel rooien?’. 
‘Zullen ze  niet  helemaal 
in verwarring raken?’ 
‘Weten ze wel wat ze moeten gaan doen?’. Ik zie nog 
niet wie onze taken gaan overnemen’.‘Iedereen zei al 
dat dat een groot probleem zou gaan worden’.  
 

Mijnheer Rath keek  mijnheer Mol peinzend aan en zei: 
‘Ik was eens in een bos op bezoek  en daar was een ou-
de uil die iedereen een wijze raad kon geven. Op een 
dag kwam er een jonge ekster en die vond dat er te wei-
nig naar hem werd geluisterd en daagde de Wijze Uil 
uit voor een debat. Iedereen wilde weten wat er ging 
gebeuren en zat gespannen om de boom waar de Wijze 
Uil en de jonge Ekster tegenover elkaar op een tak za-
ten. De jonge Ekster begon meteen te kwetteren, Hij 
pronkte met zijn veren,  hij schold de Wijze Uil uit, 
spuugde modder met zijn bek naar hem.  
 

Hij bleef wel een uur zo doorrazen terwijl de Wijze Uil 
stil en bewegingloos naar de jonge Ekster bleef kijken. 
Toen de jonge Ekster uitgeput was uitgeraasd, vloog de 
Wijze Uil met een minzame en beschaamde blik van de 
tak op de grond. Iedereen kwam om de Wijze Uil heen 

staan en vroeg hem: ‘hoe kunt u zich zo laten beledi-
gen?’ ‘Waarom heeft u  niet gereageerd?’ De Wijze Uil 
keek de omstanders één voor één diep in de ogen en zei 
toen: ‘als iemand je iets wil geven en je neemt het niet 
aan, van wie is het dan?’ 
 

Onzeker, nog lang niet overtuigd stapte Mijnheer Mol 
in het bootje en terwijl Mijnheer Rath de boot van de 
kant afduwde nam Mijnheer Mol plaats op het achter-
bankje.  
 

Met lange slagen roei-
de Mijnheer Rath naar 
het midden van de ri-
vier. Mijnheer Mol 
keek nog een keer ach-
terom naar de lang-
zaam verdwijnende 
oever en zei toen: 
‘misschien heb je ge-
lijk en is het mijn pro-
bleem niet. Maar ik 
ben zo bang dat er 
niets meer van ons 
werk overblijft, niets 
meer gebeurd’. 
 
Mijnheer Rath lurkte 
aan zijn pijp en sprak 
zonder dat hij ophield 

met roeien: ‘die wijze Uil waar ik net over sprak had 
daar ook zo zijn gedachten over.  
 

Hij vroeg eens aan een van de uilskuikens: ‘breng mij 
een vijg van de vijgenboom’. De jonge uil vloog naar 
een vijgenboom en pakte met zijn snavel een vrucht en 
bracht deze naar de Wijze Uil. Deze zei tegen de jonge 
uil: ‘breek hem eens open en wat zie je dan?’ De jonge 
uil zei: ‘zaadjes.’ ‘En als je de zaadjes openmaakt, wat 
zie je dan?’ De jonge uil prutste met zijn snavel met een 
zaadje totdat hij ook deze had openliggen. ’En wat zie 
je nu?’ vroeg de Wijze Uil.‘Niets’ zei de jonge uil. 
’Kijk’ sprak toen de Wijze Uil, ’je ziet dus niets, maar 
als de vijg in het najaar de vruchten laat vallen ont-
kiemt er in het voorjaar een nieuwe jonge boom die 
vanzelf weer vruchten gaat dragen. Helemaal uit het 
niets’. 
 

Stilzwijgend en nadenkend zaten Mijnheer Rath en 
Mijnheer Mol in het bootje dat met de stroom naar 
nieuwe en uitdagende verten voer. 

 



Landgoed Avegoor Zupthensestraatweg 2 6955 AG Ellecom 0313 430600 www.avegoor.nl 

27 



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

 STERK DOOR SERVICE 

www.assinkera.nl 


