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e kunnen er ook niet om heen deze maand, al zouden we het 

willen; de kroningsmaand. Alles deze maand staat in het teken 
van Oranje. We hebben de opmaak er maar op aangepast. Het is niet 
alleen dat we een nieuwe Koning en Koningin krijgen, we nemen 
ook afscheid van de ‘oude’ Koningin.  
Het begin van iets nieuws staat meestal ook in het teken van afscheid 
van iets waar we vertrouwd mee waren, iets dat ons zekerheid, hou-
vast gaf. Soms zijn dat gewoon ‘dingen’ zoals Outdoor waarvan we 
langzamerhand dachten dat het bij De Steeg was gaan horen.  
Soms ontvallen ons personen 
die zeker een karakteristiek 
onderdeel van De Steeg waren 
geworden, zoals de Gravin van 
Middachten die in 2011 nog 
werd onderscheiden met de 
Zilveren Anjer. We zullen haar 
zeker missen. 
Ook kunnen gelukkig, dankzij 
grote inspanningen van vrijwil-
ligers, zaken weer hersteld worden, zoals de beelden van de Carmig-
gelts. Je moet altijd maar weer afwachten of vernieuwing ook een 
verbetering is; die garantie heb je nooit. Zeker is dat als er niet be-
wogen wordt er geen vernieuwing zal plaats vinden. De kleur oranje 
staat niet alleen voor ons koningshuis en is niet alleen de kleur van 
onze nationale trots, maar is ook steeds meer symbool voor verzet 
tegen vastgeroeste ideeën en roep om vernieuwing. In een aantal ge-
vallen was het een symbool voor een revolutionaire omwenteling. 
Ook Tussen Boom en Stroom ontkomt niet aan vernieuwing. Een 
verandering in het bestuur van de BG zal als gevolg hebben dat er 
een nieuwe redactie zal komen met nieuwe ideeën over vormgeving 
en inhoud. Zeker is dat het in ieder geval een platform blijft voor  
hetgeen er in het dorp plaats vindt. Daarmee is het en blijft het een 
spiegel van de beweging en vernieuwing in en van het dorp De 
Steeg. 
 
Ik wens een nieuwe redactie dan ook veel succes met deze opgave. 
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MARKT OP STEEG  

ZATERDAG 20 APRIL 2013 
                        10.00 – 16.00 UUR 

STANDHOUDERS GEZOCHT 

Onder auspiciën van de Belangenver De Steeg – Haviker-
waard wordt op zaterdag 20 april as. voor de vierde maal 
Markt op Steeg georganiseerd op het plein Prinses Ama-
liahoek (t.o. de R.K. kerk), en de Oversteeg in De Steeg. 
De nadruk van de markt ligt op het creatieve, hobby, 
brocante, en culturele vlak. Particulieren die hun spulle-
tjes willen verkopen, waarbij U kunt denken aan kunst, 
boeken , antiek, brocante, zelfgemaakte kaarten, poppen 
en kleding, maar ook bijvoorbeeld bedrijfs- of vereni-
gingpresentaties, zijn welkom op de markt.  

Dit jaar wordt aan uitbreiding gedacht in de vorm van 
producten voor tuinieren. Verkopers van (stekjes van) 
planten en bloemen worden dan ook uitdrukkelijk uitge-
nodigd zich aan te melden. Tijdens de Markt op Steeg 
zijn er ook nevenactiviteiten in de vorm van een terras 
met versnaperingen, muziek en kinderactiviteiten zoals 
een springkussen en schminken.  

Kraamhuur (marktkraam met bovenzeil) bedraagt slechts 
€ 27,50. Grondplaats van plm. 4 meter € 12,50 

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor deze Markt op 
Steeg bij Els Brandsen. Tel: 026 – 4951194  

elsbrandsen@hotmail.com 

 

Wie zet deze dorpstradi-
tie voort? 
 
Opvolgers gezocht: 
Voor de organisatie van de Steegse 
speelhoeddag en de Sinterklaasintocht. 
 
Het zou jammer zijn als deze jarenlange 
DORPSTRADITIE verloren zou gaan 
 
Dit jaar willen we het stokje overdragen 
van de Speelhoeddag.  
 
Aanmelden en informatie: 
Helene Labotz:   
helene.labotz@planet.nl 06-36549583 
 
Kirstie  Schmitz:  
kirstieschmitz@gmail.com  06-49293614 

Noteren 

Contributie BG overgemaakt? 

€ 7.50 naar 3442342 

Noteren 

 

Bomenlijst gemeente aangepast. 

De bomen die de BG heeft aangemeld 

zijn alsnog aan de lijst Bijzondere bo-

men toegevoegd. 
Kerst opOp Steeg weer prima georganiseerd! 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

 

Door Age Fennema 

U heeft ongetwijfeld vernomen dat Outdoor Gelderland uit De 
Steeg vertrekt richting Papendal. Wij vinden dat erg jammer, 
niet alleen vanwege de inkomsten, maar zeker ook omdat Out-
door Gelderland was uit-
gegroeid tot een prachtig 
internationaal evenement. 
Bijzonder als je dat mag 
huisvesten. Veel dorpsbe-
woners waren betrokken 
bij het evenement en ge-
noten een week lang van 
de feestelijkheden. Al 
zullen er onder u vast ook 
zijn, die de herrie en voer-
tuigen niet zullen missen. 
Natuurlijk is het jammer 
dat Outdoor Gelderland 
verhuisd is naar Papendal, 
maar we zien goede mo-
gelijkheden om een echte 
kasteelfair te organiseren waar kasteel, tuin en landgoed cen-
traal staan.  

Speciaal is het dat we de activiteiten dit keer binnen de tuin-
muren laten plaatsvinden en het kasteel echt het hart laten zijn 
van dit evenement. Hierdoor ervaart de bezoeker het unieke 
landgoedleven in optima forma, en dat tegen een betaalbare 
entreeprijs. Ook de standhouders kunnen voor een redelijke 
prijs op een unieke plek hun producten verkopen. Veel men-
sen en bedrijven uit de omgeving hebben al enthousiast gerea-
geerd op ons voornemen. Daar gaan we natuurlijk volop mee 
samenwerken.  

Van vrijdag 31 mei t/m zondag 2 juni a.s. van 11.00-18.00 uur 
zal het in en om kasteel en tuinen van Middachten bruisen van 
activiteiten voor jong en oud. Er zal een outdoor- en landgoed 
fair zijn en diverse demonstraties met o.a. bordercollies en 
roofvogels.  

Hoewel het voorjaar voor de deur staat wordt er achter de 
schermen al weer nagedacht over de komende kerstperiode. 
Wij hebben besloten om te gaan samenwerken met ‘Warm 
winterlicht’ een evenement dat het afgelopen jaar in Braamt 
een prachtig lichtfestijn organiseerde. Het geeft ons de moge-
lijkheid om de lichtjeswandeling verder uit te bouwen tot een 
volwaardig evenement, samen met de traditionele kerstversie-
ring van het huis. 

Restauraties 

Blij zijn we met het bedrag dat we van de Bank Giroloterij 
krijgen om de squashhal van binnen op te knappen.  De restau-
ratie en in gebruik name van dit bijzondere gebouw zal in het 
najaar bij omroep Max te zien zijn. Tegen de tijd dat het klaar 
is zullen we open huis houden voor de buurt. De bedoeling is 

om dit gebouw te gebrui-
ken bij rondleidingen en 
exposities. 

Verder worden dit voor-
jaar de oranjerietuin en 
eenjarigen hof voorzien 
van stalen banden en zal 
de brug ter hoogte van het 
Bouwhuis (naar de tuin) 
worden gerestaureerd. 
 
Havikerpoort 

In aansluiting op het eco-
duct zal dit najaar op de 
omliggende landbouw-
gronden extra beplanting 

en een hoogwatervluchtroute worden aangebracht. Verder 
hopen we dat het waterschap de plannen voor de herstelmaat-
regelen aan de bronbossen afrond en in procedure brengt, zo-
dat de werkzaamheden eindelijk in 2014 worden uitgevoerd. 

Schoolbezoek 

Voor het derde voorjaar zwaaien op Middachten de poorten 
open voor schoolbezoek uit de gemeente (groep 7). Onder 
begeleiding van vrijwilligers maken meer dan 10 schoolklas-
sen opdrachten in huis en tuin. Deze opdrachten zijn onderdeel 
van een door ons ontwikkelt lesprogramma. Het is mooi om te 
zien dat er zoveel enthousiasme is voor de geschiedenis en de 
huidige betekenis van een kasteel in de buurt. 

Vacature 

Alle activiteiten op het landgoed vragen om een actief gebruik 
van website en twitter. Wij hebben dringend behoefte aan on-
dersteuning op dit vlak. Wie vindt het leuk om voor ons de 
website bij te houden? Als u dit wat lijkt, schroom niet om 
eens te informeren bij ons? 

Komende maanden is er het nodige te doen op Middachten. 
Altijd al eens een kijkje willen nemen bij uw buren? Van harte 
welkom! Wij hopen op een bruisende zomer. Mochten er nog 
vragen zijn, dan kunt u mij altijd mailen:  
rentmeester@middachten.nl. 
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Nieuws van RONA over de IJssellijn 
Door Henk Derks 

De bezuinigingen, die de Minister en Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu aankondigden, betekenen mis-
schien dat er minder treinen komen dan men oorspronke-
lijk van plan was. Maatregelen die te maken hebben met 
leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid zal men aan-
zienlijk minder hoeven te nemen daar de bestaande situa-
tie daarvoor weer net te weinig verandert. Dus met minder 
goederentreinen geen champagne in Oost-Nederland. 

Er zijn slechts twee zaken bekend gemaakt: 1 goederenpad 
over de IJssellijn en een € 300 miljoen bezuinigen op dat goe-
derenvervoer door Oost-Nederland. Dat betekent feitelijk dat 
alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goe-
derentreinen over heen kunnen komen. 

IJssellijn 

Op de IJssellijn ligt momenteel al 1 goederenpad. Dat komt er 
op neer dat er 36 goederentreinen per etmaal over deze route 
zouden kunnen rijden. Zouden kunnen omdat de veranderde  
geluidswet (Swung) er voor zorgt dat er nu maximaal 4 tot 6 
kunnen rijden. Maatregelen tegen geluidoverlast zijn nodig 
om tot de 36 treinen te komen. Nu rijdt er ongeveer 1 per et-
maal (al lijkt het dat het momenteel al wordt opgevoerd). Uit-
breiden tot 6 geeft dus meer ellende. 

Twentelijn en Twentekanaallijn. 

Op de Twentelijn lag oorspronkelijk 1 goederenpad. Maar het 
ene goederenpad komend van Amersfoort en Apeldoorn wordt 
in Deventer samengevoegd met het goederenpad van de IJs-
sellijn. Dus 2 goederenpaden over de Twentelijn. Dat betekent 
dat het aantal treinen van de ongeveer 17 tot 20 treinen nu per 
etmaal kan worden opgevoerd tot maximaal 72.  Langs de 
Twentelijn zijn de nodige geluidswandjes zijn aangebracht. 
Die blijken onvoldoende te werken. De door DMGR gemeten 
en berekende geluidsbelasting bleek begin 2012  bij die 17, 20 
treinen al hoger te zijn dan in het geluidsregister vermeld 
staat. Dat wordt nog hoger bij meer treinen. Ook zijn er een 
aantal punten bekend waar ernstige schade aan woningen is 
ontstaan gedurende de laatste jaren. 

Voor de Twentekanaallijn beperkt de huidige geluidswetge-
ving het aantal goederentreinen fors. Er wordt evenwel gepro-
beerd juist daar goederentreinen over heen te laten rijden in de 
laatste paar jaar. Dagelijks rijdt er al een kleine trein vice ver-

sa voor het chemische bedrijf Elementis bij Delden. Sinds kort 
rijdt vier keer per week in de rand van de nacht een trein met 
Caprolactam. 

Basisnet spoor. 

In de bezuinigingsplannen is niet gesproken over het aantal 
ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan 
dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door 
Almelo mogen en 1700 van die ketelwagens per jaar over de 
Twentekanaallijn door Goor en Delden. 1700 ketelwagens 
verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en 
dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen. 

Minder goederentreinen wil dus niet zeggen dat er minder 
treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. € 
300 miljoen bezuinigen kan wel betekenen dat er op de voor-
zieningen (bluswatervoorzieningen schieten tekort) en vaar-
digheidstrainingen voor hulpverleners bij ernstige incidenten 
wordt bezuinigd. 

Het heersende systeem van Automatische Treinbeïnvloeding 
in Nederland werkt onvoldoende met name daar waar treinen 
beneden de 40 km per uur rijden. Dus bij de stations. En het 
bijna volstrekt veilig makende nieuwe systeem van ERTMS 
wordt in eerste instantie aangelegd op de hoofdlijnen van Ne-
derland. Dat systeem maakt het ook mogelijk meer treinen 
over hetzelfde traject te laten rijden en dat is belangrijk voor 
de Randstad. Dat is in elk geval geen champagne! Wel blijft 
RONA zich onverminderd bezighouden met de leefbaarheid 
en veiligheid rondom het bestaande spoor en het proberen aan 
te tonen dat nut en noodzaak van de goederenroutering door 
Oost-Nederland niet aanwezig zijn. 

Lobbywerk. 

RONA is druk bezig met lobbywerk. In december heeft het 
RONA uitgebreid de voor wat het spoor betreft nieuwe Ka-
merleden Betty de Boer (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) 
gesproken. Zij zijn nieuw in de Vaste Commissie voor Infra-
structuur en Milieu. Beiden zijn uiteraard geïnformeerd over 
de problemen die zullen ontstaan zodra de Goederenroutering 
Oost Nederland wordt gerealiseerd. De vraag naar nut en 
noodzaak voor deze plannen werd ook gesteld. Beide Kamer-
leden hebben intensief geluisterd en dat kan lastig zijn, want 
een ieder die aanwezig is bij een dergelijk gesprek wil graag 
zijn zegje doen. Beide Kamerleden hebben toegezegd een 
werkbezoek te willen brengen. Eén werkbezoek staat al in de 
steigers. 

Er komt ook een gezamenlijk werkbezoek van de Staten van 
Overijssel en Gelderland. 

Burgerinitiatief. 

De stichting www.stichtingpoorhinder.nl wil via een burger-
initiatief bereiken dat de Tweede Kamer andere eisen gaat 
stellen aan het proces om tot een goede besluitvorming te ko-
men. Voor dit burgerinitiatief hebben zij 40.000 handtekenin-
gen nodig. Wat zij de Kamer precies vragen en hoe u uw 
handtekening kunt zetten leest u op de site van de stichting. 
Hoe meer acties, des te beter.   
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De Steeg is een onderneming rijker. Ruim een jaar geleden startte Paul Cuppens 
zijn bedrijf De Wijnpurist. De crisis in het vastgoed deed hem besluiten zijn ware 
passie te volgen: WIJN. 

De Wijnpurist importeert zelf biolo-
gisch en  duurzaam geproduceerde 
wijn. Paul importeert rechtstreeks 
van de wijnboeren , dit gebeurt nog 
zelden. Hij houdt  contact met de 
wijnboer en brengt de passie en ken-
nis waarmee dit mooie product ge-
maakt wordt aan u over. De wijnboe-
ren zijn zorgvuldig geselecteerd op 
hun ambachtelijke en kleinschalige 
werkwijze. 

Om in het assortiment opgenomen te worden moet de wijn uniek zijn. De wijn 
weerspiegelt het karakter van de bodem, klimaat en het ambacht. Een intense 
smaakbeleving! 

Bovendien kiest De Wijnpurist voor familiedomeinen. Dit voorkomt te veel in-
vloed van buitenaf van bijvoorbeeld investeerders zonder wijnachtergrond. De 
Wijnpurist importeert wijnen uit Europa. Dit is een bewuste keuze voor kwaliteit 
en minder milieubelasting. Bovendien zijn de wijnen niet of nauwelijks in Neder-
land verkrijgbaar zijn. Unieke parels! 

Deze zorgvuldige selectie in verschillende prijsklassen laat u genieten van wijnen 
die u verrassen in geur en smaak. U kunt de wijn via de website 
www.dewijnpurist.nl of telefonisch bestellen. De wijn wordt in de regio koste-
loos thuis geleverd op een moment dat het u uitkomt.  Bij elke wijn wordt uitge-
breide informatie over het wijndomein en de wijn geleverd. Zo is de afstand tus-
sen de wijnboer en u, als wijngenieter, zo 
klein mogelijk. 

Eén van onze wijnboeren is Diane Puymorin 
uit Saint-Gilles in Zuid-Frankrijk.  Haar wijndo-
mein draait volledig op zonne-energie en in 
de winter wordt de wijngaard bemest door 
een kudde schapen. Uiteraard gebruikt ze 
geen pesticiden in de wijngaard. Haar rode 
wijnen zijn samengesteld uit typisch lokale 
Zuid-Franse rassen zoals Syrah, Grenache, 
Mourverdre en Carignan. Haar wijnen  zijn 
sappig vol en kruidig. De zon in je glas! 

Naast de verkoop van wijn biedt De Wijnpu-
rist nog meer: 

Een ontspannen wijnproeverij bij u thuis:  Gezellig met vrienden of familie wijn 
proeven. U proeft 8 wijnen met een bijzonder verhaal. De avond duurt circa 2 
uur en is geheel verzorgd. Tot en met mei 2013 geldt er een speciaal aanbod ! 
De kosten zijn slechts € 75,- voor maximaal 25 deelnemers. Voor een meerprijs 
van € 20,- krijgt u bijpassende ambachtelijke kazen. 

Buitenproeverij: zodra het voorjaar begint starten we weer met buitenproeverij-
en in samenwerking met Peter Oversteegen. Na een sportieve buitenactiviteit, 
zoals een tocht met Veluwescooters of voor echte sportievelingen op de step, 
geniet u van een wijnproeverij op een prachtige buitenlocatie aan de Veluwe-
zoom. Mooie smaken bij een prachtig uitzicht. 

   ‘Wijn met  
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Wijn- spijsadvies: U nodigt vrienden uit voor een gezellig diner maar wat gaan we 
erbij schenken? Wit gaat met vis en rood met vlees is niet meer van deze tijd. De 
Wijnpurist levert u kosteloos wijnadvies bij uw menu. Mail het menu naar             
info@dewijnpurist.nl en u krijgt een wijn-spijsadvies retour. 

Kelderadvies op maat: u houdt van wijn op leeftijd en u wilt u kelder vullen met deze 
oplegwijnen? De Wijnpurist adviseert u over de geschikte wijnen en doet suggesties 
voor de aankoop van wijnen met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Het advies is 
onafhankelijk. U bent niet gebonden aan een bepaalde leverancier. 

Geboortewijn: wilt u een bijzonder cadeau voor uw kind of kleinkind? Wat denkt u 
van een mooie bewaarwijn uit zijn of haar geboortejaar die u kunt openen op de 
achttiende verjaardag! 

En natuurlijk zijn er uitgebreide mogelijkheden voor relatiegeschenken. 

Om u kennis te laten maken met De Wijnpurist hebben wij een speciaal proefpakket 
samengesteld. Met dit proefpakket krijgt u een eerste indruk van het assortiment. 
Het pakket wordt kosteloos bij u thuis geleverd. 

Het Boom & Stroom proefpakket bevat  6 wijnen voor 40 euro! 

• 2x Chateau le Clou, Rosé 2010 

• 2x Chateau des Rochers, Côtes de Castillon 2007 

• 2x Domaine Francois Roy, Valencay blanc 2011 

Bent u nieuwsgierig geworden? 

Kijk eens op www.dewijnpurist.nl  Klik vervolgens op ‘Assortiment’ 
Via email: paul@dewijnpurist.nl 
Of bel:  06 26 545 801 
 

In de regio wordt gratis aan huis geleverd op een moment dat u past.  De Wijnpurist 
levert aan particulieren, bedrijven en horeca. 

 

een verhaal’ 



 
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 
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Aanwezig: 24 geregistreerde leden (zie presentielijst) 
 
Opening/ Mededelingen 
Frans van Elk (voorzitter) opent om 20:05 uur de verga-
dering. 
Afmeldingen ontvangen van: 
Dick Wunderink; 
Dinie Beltman; 
Henk Steinvoort; 
Kirstie Schmitz 
Helene Labotz; 

Ingekomen stukken 
Geen. 
 
Notulen ALV 2011 
Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Notulen BLV 23 juni 2011 
Deze  worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
Jaarverslag BG 2011  
In tegenstelling tot hetgeen in het Jaarverslag 2011 staat 
vermeld, zijn er 3 Nieuwsbrieven verschenen. Verder zijn 
er geen op- of aanmerkingen. 
 
Voortgang MAP 
 
Sociale Cohesie 

• Platform SAMEN 
Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 
• Markt op Steeg 
Els Brandsen doet verslag van Markt op Steeg. Con-
clusie was dat het een leuke en gezellige markt was. 
Peter Oversteegen merkt nog op dat het artikel in De 
Gelderlander eigenlijk over de Markt op Steeg zou 
moeten gaan, maar dat het meer ging over de Stichting 
Carmiggelt Terug. Hij complimenteert de mensen die 
de Markt hebben georganiseerd. 
• Lichtjeswandeling 
Peter Oversteegen geeft aan dat er ook dit jaar tijdens 
de Kerstopenstelling van Middachten weer een Licht-
jeswandeling georganiseerd wordt. Men kan nog vrij-
willigers gebruiken. Hierna ontstaat een discussie op 
welke wijze vrijwilligers gevonden kunnen worden. 
Thea Hiemstra stelt voor om in het dorp langs de deur 
te gaan om mensen te enthousiasmeren.  
Els Brandsen doet de suggestie om als er nieuwe men-
sen komen hen op het bestaan en het belang van de BG 
te wijzen. Gerard Leemreize stelt voor om TBES aan 
de deur bij de mensen af te geven. 
• Kerst op Steeg 
Els Brandsen doet verslag van een zeer gezellige Kerst 
op Steeg. Het weer werkte wederom mee (sneeuw!). 
Ook de R.-K. Kerk heeft 150 – 175 bezoekers gekre-
gen. 
• Platform BORD 
Frans van Elk geeft een verslag van Platform BORD 
(Belangen Organisaties Rhedense Dorpen). 
De Belangenvereniging Dieren e.o is niet actief meer 
(staat in de slaapstand) en Velp Z.O. heeft zich opge-
heven. Er is contact met de gemeente en met Carion 
over Burgerparticipatie. In september 2012 vindt er 
een seminar over dit onderwerp plaats. 

 
Spoor/RONA 

Algemene Ledenvergadering BG 23 april 20.00 uur Parkhuis 

AGENDA  

1. Opening       Frans 
 
2. Notulen ALV BG 2012    Frans 
 
4. Jaarverslag BG 2012    Arie 
 
5. Financieel jaarverslag BG 2012  Ben  
       a. Verslag kascontrolecommissie  KCC  
       b. Benoeming nieuw lid KCC   Frans 
 
6. Verslag Sinterklaascommissie /  SC 
 Speelhoeddag   
  
Pauze      20.45 
  
7.   Voortgang MAP    
        a. Uwg Ommetjes/apps     Marko 
        c. Werkgroep Spoor    Henk D. 
        d. Werkgroep Groen    Arie 
        e. JOP DOEN!          Ben 
 
8. Instellen  werkgroep evaluatie Dorpsvisie 
 
9. Verkiezing bestuur    Frans 

a. verkiezing voorzitter 
b. verkiezing secretaris 
c. verkiezing penningmeester 

 
10.   Rondvraag en sluiting    Frans 

Notulen ALV 24-04-2012 



Henk Derks geeft de huidige stand van zaken weer met 
betrekking tot het Spoor. Er zijn in de 2e Kamer door ver-
schillende politieke partijen diverse moties ingediend 
waarover gestemd moet gaan worden. Afwachten wat daar 
uitkomt, ook met het oog op de kabinetscrisis. Marco Sin-
ke stelt voor een foto van het spoor te maken met scher-
men door het dorp. 
 
Verkeer 

• A348 
De verwachting is dat de A348 vanaf week 24, 2012 
stiller wordt door het aanbrengen van een dubbellaags 
ZOAB. De brugovergangen komen pas in 2019 aan de 
beurt. 
• Groen 
De gemeente komt met een voorstel voor de beplanting 
in de Bentincklaan bij het Strooien Dorp. De bewoners 
zullen hier inspraak in krijgen. 
• UWG Prinses Amaliahoek  
Er vindt een levendige discussie plaats over de voort-
gang van het pleintje. Jan Saaltink merkt op dat de af-
watering niet goed is. Ten aanzien van een benodigde 
vergunning voor standhouders op het pleintje deelt 
Frans mee dat geen vergunning nodig is als het aantal 
standhouders beperkt blijft tot max. 5. 

 
UWG Landschapsversterkingsplan 
Er wordt een video vertoond van SLG over het tot stand 
komen van de ommetjes. 
Marko Sinke geeft een presentatie over de ommetjes, het 
strandje en de entrees van het dorp. Voor ca. 10 monu-
menten in het dorp wordt een App gevuld door drie (3) 
man. Extra mensen zijn altijd welkom. 
Er volgt een vraag uit de vergadering over het fietspad 
naar Doesburg. Frans meldt dat dit voorlopig niet gereali-
seerd kan worden omdat nog geen toestemming is over 
alle noodzakelijke stukken grond het fietspad aan te leg-
gen. 
Janette Kerssen vraagt nu het nieuwe strandje niet door-
gaat of het oude strandje in stand blijft. Het antwoord is: 
Nee, dit kan niet vanwege afspraken met de Hoppenkamp. 
 
21:10 uur Pauze 
In de pauze komen nog twee leden binnen: 
Gea Verkerk en Rob Koekkoek. 
 
Sinterklaascommissie/Speelhoeddag  
De Speelhoeddag zal gehouden worden 1 september 2012, 
intocht van Sinterklaas is 24 november 2012. 
 
Werkgroep Activiteiten 
Els Brandsen meldt dat de Werkgroep Activiteiten drin-
gend behoefte heeft aan versterking omdat Henk Stein-
voort zich vanwege privéomstandigheden heeft moeten 
terugtrekken en Janet Kerssen alleen beschikbaar is voor 
hand- en spandiensten. Vrijwilligers kunnen zich melden 
bij Els. 
 
Bezwaar- en beroepsprocedures  

• Klooster 

De BG heeft een brief gestuurd aan de gemeente met 
het verzoek het Bestemmingsplan voor het gebied van 
het Klooster nader in te vullen. Het wachten is op een 
reactie. 
• Oversteeg 
De gemeente heeft naar aanleiding van ons bezwaar, 
van de bezwarencommissie het advies gekregen een 
nieuw besluit te nemen met inachtneming van het ad-
vies van de Commissie Bezwaarschriften. Het uiteinde-
lijke besluit was dat de vergunning voor de kast van het 
Waterschap wordt verleend en dat de kast kan blijven 
staan. 
• Bomen 
Naar aanleiding van de uitgekomen Lijst Bijzondere 
bomen 2011 is er de nodige commotie ontstaan. Be-
houd Karakter Velp heeft zich opgeworpen als de 
woordvoerder voor alle Belangenorganisaties binnen de 
gemeente Rheden. BKV zal binnenkort een gesprek 
met wethouder Tiemens hebben. 

 
Financieel verslag 2011 

• Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Elly van der 
Bijl en Hein van der Haagen, heeft de financiële admi-
nistratie gecontroleerd en in orde bevonden. 
Het bestuur wordt decharge verleend. 
De kascontrolecommissie geeft het bestuur in overwe-
ging de contributie te verhogen daar men van mening is 
dat € 5,00 wel wat weinig is. De Ledenvergadering 
stelt voor om met ingang van 2013 de contributie te 
verhogen naar € 7,50 per persoon. Dit voorstel wordt 
met 5 onthoudingen en 2 stemmen tegen, aangenomen. 
• Benoeming nieuw lid KCC 
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt be-
noemd: Leo Woesink 

 
Jongereninitiatief DOEN!! 
Eugenie van der Werf doet verslag van dit initiatief. De 
jongelui zijn zeer positief bezig en zij zoeken ook zelf naar 
geschikte locaties. Voor wat betreft de keuze van een Jon-
geren Ontmoeting Plek (JOP) heeft de gemeente als voor-
waarde gesteld dat deze alleen tot stand komt met goed-
keuring van de omwonenden. 
 
Rondvraag 
Els Brandsen vraagt of er al zich is op uitbreiding van het 
bestuur. Het antwoord is nee. Wel heeft Antje Scheper 
gemeld dat zij interesse heeft om een keer een bestuurs-
vergadering bij te wonen. Zij zal hiervoor worden uitgeno-
digd. 
Jan Saaltink zegt dat er iets niet goed is gegaan met Excel-
sior bij de opening van de Amaliahoek. 
Gerard Leemreize geeft aan dat er een groepje is gefor-
meerd voor behoud van de R.-K. Kerk, bestaande uit Eu-
genie van der Werf, Hilde Brekelmans, John Kapteijn en 
Gerard Leemreize. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:05 uur de vergadering. 
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Bestuurssamenstelling 
Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzitter  Frans van Elk 
Secretaris  Arie den Bakker 
Penningmeester Ben van der Meer 
 
Zoals ook in het december nummer van Tussen Boom en 
Stroom is vermeld, zijn de voorzitter en de secretaris af-
tredend en niet herkiesbaar en kunnen kandidaten voor 
deze functies zich nog steeds melden. 
Het bestuur is 4 maal in vergadering bij elkaar geweest. 
Veel lopende- en een aantal nieuwe zaken zijn per e-mail 
of telefoon besproken en in gang gezet en/of afgehan-
deld. 
 
Ledenvergaderingen 
De Algemene Ledenvergadering kwam 24 april 2012 met 
24 leden bij elkaar in het Parkhuis. 
 
Bestuursactiviteiten 
Het bestuur heeft zich in 2012 o.m. met de volgende on-
derwerpen beziggehouden: 
• deelname aan RONA-overleg; 
• medeorganisator van de nieuwjaarsreceptie;  
• afwikkeling herinrichting van de Prinses Amalia-

hoek, de organisatie van de opening en evaluatie; 
• op 4 mei samen met de Oranjevereniging een 

krans gelegd tijdens de dodenherdenking; 
• met de Gemeente is overleg gevoerd over zaken 

als Ruimtelijke Ordening, het groenbeleid (o.a. 
wijzigen beplanting Bentincklaan), de plaats voor 
een Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) en over de 
overlast welke veroorzaakt wordt door de bewo-
ners van het Klooster; 

• de werkgroep “Pleintje” heeft in april wederom 
een geslaagde Markt op Steeg en in december een 
drukbezochte Kerst op Steeg georganiseerd; 

• betrokken bij de totstandkoming van de bijzondere 
bomenlijst 2013 samen met andere belangenorga-
nisaties in de gemeente Rheden; 

• lichtjeswandeling in december op Middachten 
voor de inwoners van De Steeg mogelijk gemaakt; 

• betrokken bij overleg Rivierklimaatpark IJssel-
poort, waarbij het Steegse Strandje als project 
werd ingebracht; 

• voor de ommetjes folders gemaakt en werd een 
mobile applicatie ontwikkeld, ommetjes geopend; 

• betrokken bij de acties tot het behoud van de R.K.-
Kerk; 

• het beroep bij de RvS functie klooster werd niet 
gegrond verklaard; 

• infoavond Havikerpoort mede georganiseerd; 
• initiatief verplaatsen woonboot. 
 
Externe contacten 
• overleg met de Oranjevereniging over de verdere 

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

tig overleg plaats, o.a. over de plannen voor Oud-
Middachten, wildvluchtroutes, JOP locatie en het 
Strandje; 

• het 25 jarig jubileum van de VKK is bezocht; 
• contact met Rijkswaterstaat over de verplaatsing 

van de ligplaatsborden met het oog op de verwe-
zenlijking van het Strandje; 

• contacten met Natuurmonumenten, Rhederoord en 
Avegoor werden onderhouden; 

• de Nieuwjaarsreceptie op kasteel Middachten werd 
bezocht; 

• contact met de provincie, gemeente en Middachten 
over A348 asfalt en overgangen; 

• contact met gemeente over behoud erfgoed, om-
metjes, leegstand gebouwen; 

• inspraak raad Carmiggelt, burgerparticipatie, mede
-organisatie en evaluatie seminar. 

 
Tussen Boom en Stroom 
Het blad is ook dit jaar weer drie maal uitgekomen en 
werd het huis aan huis verspreid. Er werden in 2012 geen 
nieuwsbrieven verspreid. 
 
Financieel beleid 
In de hoogte van de binnengekomen contributies heeft 
het afgelopen jaar een verbetering plaats gevonden t.o.v. 
2011. 

JAARVERSLAG 2012 

Bezoekgegevens 2006 2007 2008 2009 2010 

Totaal aantal paginabezoeken 1.033 4.768 6.099 5.617 5.802 

Totaal aantal bezoeken 282 1.400 2.317 2.062 2.425 

Unieke bezoekers cumulatief 228 1.017 1.841 1.643 1.940 

Gem. pageviews per maand 114 397 508 468 397 

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

2011 

5.216 

2.462 

2.188 

435 

2,12 

2012 

5.038 

2.383 

2.074 

420 

2,11 

Statistieken website www.bgdesteeg.nl 
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Balans  per 31 december2012 

Staat van baten en lasten 
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Carmiggelt weer  

Nee, we lopen nog 
steeds vrij rond en kun-
nen  ze de volgende 
keer zo weer weghalen! 

Dank aan iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd 
aan een voorspoedige te-
rugkeer van Carmiggelt 

Hebben ze jullie niet 
vastgezet voor het weg-
halen en vernielen van 
de beelden? 

Bijzondere dank aan Henk Steinvoort, Yola Hopmans en Peter Oversteegen. 
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 terug Op Steeg 

Je hebt een prima 
stukje werk afgele-
verd Wim Kuyl! 

Zitten we weer op ons 
vertrouwde stekje! 

Net of we helemaal 
niet zijn weggeweest. 
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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 
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De Steeg staat op tegen kanker, want opgeven is geen optie! 

Sponsorloop Lap d’HuZes april (2013) 
Een aantal weken geleden ontving u een huis-aan-huis 
verspreide flyer over de sponsorloop Lap d’HuZes april, 
die op 6 april om 14.30 van start gaat bij onze basisschool 
De Lappendeken. Deze flyer werd door de leerlingen van 
groep 7/8 bij u in de bus gedaan. Ook in de Gelderlander 
stond hierover een uitgebreid artikel. 

Samen met de school, leerlingen en ouderraad organiseren 
wij deze sponsorloop. Niet voor niets, want de aanleiding 
is het meer dan normaal voorkomen van de ziekte kanker 
in gezinnen van leerlingen van De Lappendeken. Jonge 
gezinnen met jonge kinderen. 

De diagnose kanker zorgt voor veel spanning en onzeker-
heid over de toekomst, maar ook voor moeilijke behande-
lingen met soms verstrekkende gevolgen voor de getroffe-
ne en familie. Via behandelaars, internet en speciale hui-
zen kun je informatie, hulp en zorg krijgen. Vaak willen 
vrienden en familie ook graag wat doen en meestal kunnen 
ze ook wel ergens bij helpen, zoals het opvangen van je 
kind, wanneer je zelf te ziek bent door bijvoorbeeld de 
chemotherapie. Maar nog vaker staan ze onmachtig langs 
de kant en maken ze (deels) mee hoe zwaar de strijd kan 
zijn tegen deze ziekte. Kinderen beleven dit op hun eigen 
manier en leven vaker in het hier en nu. Afhankelijk van 
de leeftijd en situatie maken ze zich meer of minder zor-
gen over later. Vriendjes en vriendinnetjes maken zijde-
lings mee dat er in deze gezinnen iets aan de hand is. Er 
wordt namelijk niet altijd over gesproken, want het is best 
een moeilijk onderwerp. Want, krijgt mijn vriendje ver-
driet als ik vraag hoe het gaat met zijn vader of moeder? 

Voor alle familie en vrienden die wel willen helpen, maar  
niet weten hoe? Voor alle vriendjes en vriendinnetjes die 
willen laten zien dat ze meeleven met hun klasgenootjes, 
maar niet weten hoe? Voor alle dorpsgenoten die willen 
laten zien dat het ze raakt wanneer ze te maken hebben 
met iemand met kanker in hun omgeving, maar niet weten 
hoe?  

Doe dan mee en steun samen met de leerlingen van basis-
school de Lappendeken de mensen met kanker middels de 
sponsorloop de Lap d’HuZes april. 

U kunt hierbij helpen, door mee te lopen, aan te moedigen, 
vrijwilliger te zijn of te doneren. Wij zien u heel graag op 

6 april in sporttenue of langs de kant van de weg. We wil-
len graag dat De Steeg opstaat tegen kanker en in grote 
getale aanwezig is. Omdat opgeven geen optie is! 

Iedereen mag meedoen, jong en oud! 

Behalve de betrokkenen een hart onder de riem te steken, 
willen we graag veel geld inzamelen voor KWF Kanker-
bestrijding. Het doel van KWF is minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpa-
tiënten. Maar ook dat kanker een chronische ziekte wordt 
en niet meer dodelijk zal zijn. 

De start van de Lap d’HuZes april is bij de school en dan 
gaat het via de Dalweg en Beekhuizenseweg omhoog naar 
de Lappendeken (65 meter hoog). Hier is de finish, maar 
hardlopend de Steegse Alpe d'HuZes beklimmen kan 1, 2, 
3, 4, 5 of 6 keer! Via het fietspad gaat u dan naar beneden 
en weer terug omhoog via de weg. Dat wordt dus flink 
trainen, want het is een sportieve loop en een pittige klim!  

Lap d’HuZes april, 6 april 2013. Start 14.30 Locatie basis-
school De Lappendeken, Parkweg 4, De Steeg 

In aanloop naar de sponsorloop moesten er veel zaken ge-
regeld worden. De gemeente en Natuurmonumenten wa-
ren vanaf het begin positief over de sponsorloop. Dus die 
vergunning kwam er, maar dan begint het pas. Een websi-
te, flyeren, sponsoren zoeken en nog veel meer. Ook werd 
op school voorafgaand aan de loop wekelijks bijgehouden 
hoe het met de leerlingen gaat en ze te betrekken bij de 
sponsorloop. Ook werden de bovenbouwleerlingen voor-
gelicht over kanker met daarbij veel aandacht voor de pre-
ventie van kanker. 

De organisatoren zijn Dirk Jan van Ramshorst en Thea 
Hiemstra, beiden sinds 5 a 6 jaar woonachtig in De Steeg. 
Beiden hebben kinderen op basisschool De Lappendeken 
(gehad). Bij het voetbalveld bekokstoofden ze dit plan en 
brengen ze het nu ten uitvoer. 

Dirk Jan fietst op 5 juni in Frankrijk en hij wil de Alpe 
d’HuZes 4 keer beklimmen. Dit doet hij voor zijn moeder, 
die 10 jaar geleden aan kanker overleed. 

Thea Hiemstra kreeg in 2010 zelf borstkanker, nadat haar 
moeder hier 22 jaar geleden al aan overleed. Twee vrien-
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dinnen gaan voor haar in Frankrijk de Alpe d’HuZes 
fietsen en ze wilde meer doen, dan alleen maar geld do-
neren. 

Samen willen ze op een positieve manier in het dorp 
steun en aandacht vragen voor de mensen die met kan-
ker te maken hebben (gehad).Samen met de leerlingen 
van onze basisschool De lappendeken! 

We zien u graag als deelnemer of toeschouwer op 6 
april en vragen u om uw steun en/of uw bijdrage voor 
KWF Kankerbestrijding! 

Like, volg en deel ons met familie en vrienden op face-
book en twitter! www.lapdhuzes.wordpress.com 

Inschrijven kan via www.lapdhuzes.wordpress.com 
Het minimale inschrijfbedrag is € 10,00. We stellen het 
op prijs wanneer u, bijvoorbeeld door sponsoring, meer 
geld kunt en wilt doneren (leerlingen van de school 
schrijven zich in op school en betalen geen inschrijfgeld, 
maar zoeken sponsors). Inschrijven kan ook nog op 6 
april vanaf 13.30 uur, maar liever voor 4 april via de 
website. 

Niet hardlopend De Lappendeken beklimmen, maar wel 
doneren? Dat kan natuurlijk ook! Dit kan via rekening-
nummer 178099686 (Rabobank) t.n.v. D.J. van Rams-
horst in De Steeg o.v.v. sponsoring Lap d’HuZes.  

Bedrijven die willen sponsoren kunnen contact opnemen 
met Dirk-Jan of Thea (zie gegevens hieronder). 

Wilt u als vrijwilliger helpen? We hebben nog mensen 
nodig die op 6 april tussen 13 en 17 uur hun handen uit 
de mouwen willen steken, zoals een aantal verkeersrege-
laars, stempelaars, begeleiders van de kinderen. U kunt 
zich aanmelden via de e-mail: lapdhuzes@live.nl 

De sponsorloop wordt samen met vrijwilligers en spon-
sors georganiseerd. Het totale bedrag gaat naar KWF via 
de Alpe d’HuZes-actie “opgeven is geen optie!” die op 5 
en 6 juni plaatsvindt.  

Om de veiligheid van alle deelnemers te garanderen, is 
het parcours in overleg met de gemeente en politie afge-
sloten voor het overige verkeer. 

 

www.lapdhuzes.wordpress .com /  e-mail : 
lapdhuzes@live.nl / Facebook: Lap d’Huzes / Twit-
ter: Lap d’HuZes april  
Dirk-Jan van Ramshorst, Van Aldenburglaan 3, De 
Steeg (06-836 755 43) en Thea Hiemstra, Parallelweg 
10, De Steeg (06-534 234 68).  
Rekeningnummer 178099686 (Rabobank) t.n.v. D.J. 
van Ramshorst in De Steeg 

Foto De Gelderlander 



 

4 januari, net voor middernacht, na de nieuwjaarsreceptie in het Parkhuis, verzamelde zich een grote groep dorps-
genoten bij villa Casa Cara aan de Hoofdstraat. Een felle uitslaande brand woedde op de verdieping en verwoestte 
twee kamers. De brandweer was met groot materieel uitgerukt en bestreed de brand terwijl de uit het huis ge-
vluchte bewoners, die gelukkig niet gewond waren, hulpeloos moesten toekijken. Het was niet de eerste keer dat 
Casa Cara door brand werd getroffen.  
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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. 
 
Het is 15 Augustus, en tot vreugde van groot en klein, is het 
heerlijk mooi weer. Ze zijn allen vroeg opgestaan, en ze kij-
ken uit hun ramen in den tuin, en zien de zonnestralen schitte-
ren in de dauw-droppeltjes, die aan 
alle grassprieten hangen en op alle 
bladeren en bloemen liggen. De ka-
pellen en bijen vliegen al vroolijk 
rond. en tot schrik van Corrie, komt. 
er een wesp door het openstaande 
raam, en gonst in wijde kringen 
langs het plafond en dan weer over 
het ledikant, en dan zet zij zich op de 
lampetkan en op bet zeepbakje, en 
Corrie staat angstig in een hoek en 
durft niet naar de waschtafel, om 
zich te gaan wasschen.  
Daar komt de wesp naar haar toe en 
vliegt gonzend om baar heen, en Corrie roept angstig: 
"Mama!" 
Mevrouw van Dam komt dadelijk bij haar en zegt: 
"Een wesp? O, die zal wel weer weg vliegen; laten wij het 
raam wijd open zetten. Kijk daar komt ze er al naar toe." 
Maar neen, telkens komt zij voor het raam en keert dan gon-
zend terug en gaat weer op het zeepbakje zitten. Mevrouw 
van Dam neemt het bakje en zet helt in de buitenvensterbank 
en zie daar vliegt de wesp luid gonzend het raam uit. "Hè, 
gelukkig," zegt Corrie, "nu kan ik me gauw aankleeden” . 
Daar komt een kar voor de deur van het Wapen van Athlone. 
Een groote koffer wordt het huis uitgedragen en met den ver-
sierden wagen van Lili, op de kar geladen. De voerman haalt 
ook een koffer van Rustoord en een groote doos bij Hupkes. 
Het zijn de verkleedpakken, die met de kar naar den Rouwen-
berg worden gebracht. De kinderen moeten zich daar in een 
verscholen hoekje verkleeden, want ze kunnen niet verkleed 
door het dorp loopen. 
“Komt kinderen, gauw ontbijten en dan naar den Rouwenberg 
en ieder moet zijn presentje zelf dragen." 
Ze zijn weldra gereed en als ze op den straatweg staan, zien 
ze verscheiden andere kinderen uit de pensions komen. 
"Gelukkig dat Oom Frits een eind verder woont," zegt Jaap 
"we zouden anders niet ongemerkt weg komen. Zou Oom 
Stevens, nu goed oppassen dat Oom niet vóór half tien de 

deur uitgaat ?" 
"Ja, wees daar maar niet bang voor; tante Stevens heeft hem 
gezegd dat Oom Stevens graag met hem mee wilde gaan, en 
hem niet vóór half tien kon komen halen." 
De kinderen gaan dansend en springend den weg over van 
Rhederoord; ze moeten wachten voor het hek van den spoor-
weg; er komt een sneltrein voorbij stuiven en ze zien niets dan 
het zwarte gezicht van den stoker, want ze knijpen allemaal 
de oogen dicht voor het opvliegend stof. Als de hekken open-
gaan, loopen ze als een troep schapen en lammetjes over den 
weg, de kleintjes plukken bloemen en de grooten praten druk 
over de vertooning, dan met den een en dan met den ander.  
"Als de konijntjes nu maar op het juiste oogenblik te voor-
schijn springen," zegt Tji, "want anders weet ik niet wat ik 
doen moet." 

"Daar zal ik wel voor zorgen," zegt 
Mevrouw van Dam; "het zal nog 
moeite kosten ze zoo lang zoet te 
houden; de krekel moet mij helpen, 
wil je mij helpen Willy?' 
"Zeker Mevrouw, ze mogen zoo lang 
met mijn cri-cri spelen." 
Eindelijk komen ze op den Rouwen-
berg; de voerman heeft de koffers op 
een verscholen plek gebracht, en nu 
haasten de dames zich, al de pakjes 
uit te zoeken en er worden overal 
kleedkamers tusschen de struiken 
gezocht. 

"Als nu Oom Frits eens hier kwam," zegt Henk, die met al de 
jongens rechtsaf is gegaan en bezig is zijn keverpak aan te 
kakken. 
"Oom Stevens komt met Oom Frits van den anderen kant en 
de andere dames en heeren zullen hem boven op den Rou-
wenberg aan den praat houden" totdat Corrie er te voorschijn 
komt," zegt Jaap. 
"Wij hebben het wel gemakkelijk, als stomme kevers" zegt 
Renk, terwijl hij een zwart gebrande kurk uit een sigarenkistje 
neemt. "Zal ik jou zwart maken, of jij mij?" 
"Ja, dat is goed, vooral ook in mijn nek of zit de zwarte kap er 
over? Mijn handen behoeven niet, omdat ik zwarte hand-
schoenen aan doe. Zitten de horens goed recht? Jouw schilden 
zitten te hoog, kom eens hier, ik zal je helpen." 
Zoo helpen de twee kevers elkaar, terwijl Robbie en Jopie in 
konijntjes worden veranderd. Marie Rensburg is een water-
nimf; ze heeft een groene jurk met groene kousen en groene 
schoenen, en op haar hoofd een groote witte waterlelie van 
bloemenpapier gemaakt en een bos rietpluimen in de hand; ze 
heeft die 's morgens vroeg aan den IJssel geplukt. Tineke en 
Leni zijn boschnimfen en hebben witte jurken met bouquetjes 
van boschbestakjes op den rok en een krans van kamper-
foelie in het haar.  
 
(wordt vervolgd) 
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Van de Voorzitter 

   Felk 
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Op een mooie ochtend, in het voorjaar, wandelde ik 
door de Havikerwaard. De zon deed verwoede pogin-
gen om de laatste nevelslierten op te lossen. Het was 
frisjes dus ik had mij stevig ingepakt. Plots hoorde ik 
een klaaglijk piepen in de berm onder een aantal popu-
lieren. Ik moest even zoeken en ja, daar lag een jonge 
vogel. Deze had nog niet veel veren; het ouderpaar was 
er kennelijk wel erg vroeg bij geweest. Het beestje was 
waarschijnlijk bij een forse windvlaag uit het nest ge-
vallen. 
 
Ik zocht de bomen af naar het nest waar het mogelijk 
was uitgevallen maar ik kon het niet ontdekken. Wat 
moest ik met dat rillende beestje? 
Een tiental meters verder lag midden op het pad een 
dampende mesthoop van 
een paard dat mij even 
daarvoor, met zijn amazo-
ne,was gepasseerd. Ervan 
uitgaande dat het ouder-
paar ergens in de buurt 
zou zijn maakte ik met 
mijn laars een holletje in 
de dampende hoop en leg-
de daar het rillende en 
piepende beestje in en 
toog weer verder.  
 
Na zo’n honderd meter 
hoorde ik hem nog steeds 
luidkeels piepen en ik keek 
achterom en zag uit één 
van de populieren een grote buizerd naar beneden zwe-
ven, de jonge vogel oppikken en iets verder genoeglijk 
oppeuzelen. 
 
Wat leert dit verhaal: wees kritisch, maar wel genuan-
ceerd! 
Niet iedereen die je in de shit duwt heeft het slecht met 
je voor. Niet iedereen die je uit de shit haalt heeft het 
goed met je voor. Zit je in de shit dan is het niet raad-
zaam alleen maar veel lawaai te maken. 
 
Zo is het vaak ook met zaken die de Belangengemeen-
schap aanpakt. Niet altijd is het handig om veel lawaai 
te maken, meestal wordt er met veel geduld en veel 
overleg het meeste bereikt. Soms kan het niet anders, 
dan ben je wel gedwongen om de publiciteit te zoeken of 
bezwaar– of beroepsprocedures aan te spannen. Maar 
dan moet je niet in de positie zitten dat je met ‘huid en 
haar’ kan worden opgevreten. 

In het vorige nummer van Tussen Boom en Stroom heeft 
het bestuur een uitvoerige schets gegeven op welke wij-
ze de vereniging Belangengemeenschap De Steeg en 
Havikerwaard werkt. Dat was niet voor niets. Veel in-
woners van ons dorp wisten wel vaag via ons blad wat 
we deden maar niet hoe wij werkten. 
 
Dat leidt nogal eens tot het geven van ongefundeerde 
kritiek. Sommige dorpsbewoners denken dat we een 
soort klachtencommissie zijn, een verlengstuk van de 
gemeente, anderen menen dat we enkel de coördinatie 
van de feesten in het dorp moeten verzorgen.  
 
Steeds meer is de belangengemeenschap een serieuze 
partner in projecten waar met anderen, particuliere en 

overheidsorganisaties, 
projecten worden uitge-
voerd. De financiering is 
dan ook erg divers. Dat 
vraagt best wat van de 
professionaliteit van een 
bestuur. 
 
Soms komt het voor dat de 
professionele kennis en 
ervaring bij ons groter is 
dan die van de samenwer-
kingspartij(en). Soms is 
het andersom of moeten 
we gezamenlijk vaststellen 
dat die professionele ken-
nis moet worden inge-

huurd. Dan worden we in één keer opdrachtgever. Dan 
houdt dat in dat je als bestuur moet voldoen aan de ver-
eisten van ’goed opdrachtgeverschap’.  
 
In de acht jaren dat ik bestuurslid was van de Belan-
gengemeenschap heb ik op deze manier het dorp en het 
dorpsleven in al haar facetten leren kennen. Wat dat 
betreft was het een boeiende en leerzame ervaring, die 
ik iedereen, die in dit dorp is komen wonen, kan aanra-
den.  
Het is ook goed nu het vaandel over te dragen aan an-
deren. Het gevaar van ‘op routine draaien’ en gemak-
zucht wordt anders langzamerhand te groot. Bij het op 
routine draaien wordt dan (zeker mijn) ongeduld te 
groot, wat leidt tot teveel en te hard ‘piepen’. En de 
‘gemakzucht’ van de bewoners dreigt te groot te wor-
den want ‘het bestuur/de voorzitter regelt het wel’. 
 
Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen. 
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Wij heten u van harte welkom in ons nieuwe toegankelijke restaurant Ciao Bella op Landgoed Avegoor. Chef-kok 
Giuseppe Zuddas kookt uitsluitend met dagverse producten. Hij laat u genieten van smaakvolle gerechten die wor-
den gekenmerkt door de pure smaak van de gebruikte ingrediënten.  

Restaurant   Ciao Bella 

Zutphensestraatweg 2 6955 AG Ellecom 0313 430600 www.avegoor.nl 
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