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eer een nummer zonder dat zich nieuwe mensen hebben gemeld 
om de redactie te gaan voeren of het blad te willen gaan opmaken. 

De website ligt inmiddels ook al stil. Het blijft op deze wijze sukkelen met 
de communicatie in het dorp.  

Het is slechts één voorbeeld van het moeilijk in beweging krijgen van 
dorpsbewoners om zich in te zetten voor activiteiten voor het dorp. 
Op de laatste ledenvergadering van de BG was slechts een handvol dorps-
bewoners aanwezig; de reeds actieve bewoners en een aantal (hoog)
bejaarde bewoners die in het verleden hun sporen in het dorpsgebeuren 
al hebben verdiend. 

Door het wegblijven van de bijeenkomsten worden de problemen niet 
kleiner en lossen ze zich echt niet vanzelf op. Voorzitter en secretaris zijn 
nu ‘demissionair’ wat wil zeggen dat zij lopende zaken afhandelen maar 
geen nieuwe activiteiten meer zullen oppakken. Dat heeft consequenties 
voor projecten als ‘het strandje’ dat dit jaar gerealiseerd had kunnen wor-
den omdat er nieuwe financieringsmogelijkheden waren gecreëerd door 
de provincie Gelderland. Ook een inspraakmogelijkheid op de Sociale Vi-
sie van de gemeente Rheden is blijven liggen en ook de medewerking aan 
de op te stellen structuurvisie voor De Steeg dreigt in het gedrang te ko-
men. 

Er komen volgend voorjaar verkiezingen aan voor de gemeenteraad en er 
zijn al fracties die contact zoeken om te inventariseren wat er in de ver-
schillende dorpen zoal leeft. Doordat veel rijksoverheidstaken naar de 
gemeente zijn doorgeschoven is de gemeente bezig met het inschakelen 
van de bewoners om zoveel als mogelijk taken die traditioneel door de 
overheid werden gedaan dichterbij de bewoners in de dorpen, wijken en 
buurten te organiseren. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat door de be-
woners een groot deel van die taken zelf wordt uitgevoerd. Als je het als 
dorpsgemeenschap het daarbij laat afweten geldt de volgende stelregel: 
‘beslis je niet mee, dan wordt er over je beslist’. 

Als er al sprake is van een Steegse traditie dan is dat het laatste wat 
Steegse bewoners willen. Het wordt tijd voor een revival van de Steegse 
waarde: ‘alleen op Steeg weet men wat goed is voor De Steeg’. En daarbij 
wordt niet het gemeentehuis bedoeld! 

Van de redactie 
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Gezocht:
organisatoren voor

“De Sinterklaasintocht”

Wie zet deze 
dorpstraditie
voort?
Het huidige team zal dit 
jaar voor het laatst deze 
intocht voor de Steegse 
kinderen organiseren. 
Het zou fijn zijn om dit 
samen te doen met de-
genen die dit volgend 
jaar van ons willen over-
nemen.

Interesse? Meld je aan of vraag informatie bij: 
Helene Labotz: helene.labotz@planet.nl / 06-
36549583, of Kirstie Schmitz: kirstie-
schmitz@gmail.com / 06-49293614

Contributie BG
overgemaakt?

€ 7.50 naar 344
2342

Webmaster gevraagd!

Wie wil de website van De

Steeg onder zijn/haar hoe-

de nemen?

Kennis van en ervaring met

wesitebeheer bij voorkeur

Joomla is gewenst maar

niet per se noodzakelijk.

Een cursus daarvoor hoort

tot de mogelijkheden.

Melden bij secretaris dem.

ariedenbakker@bgde
steeg.nl

Herinneri
ng

                 Markt op Steeg 2013 was weer erg gezellig 

Vorige jaar werd er al gesproken van Montmartre in De 
Steeg: Markt op Steeg wordt steeds meer een volwassen 
brocantemarkt. Naast mooie eigengemaakte artikelen waren 
veel kramen dit jaar gevuld met brocante, tweedehands, 
kunst en antiek. 

Nieuw dit jaar waren de wijnproeverij, de zelfgekweekte sier- 
en groenteplanten evenals iemand die haar zelfgeschreven 
en -geïllustreerde kinderboek promootte, kortom het aan-
bod was zeer divers. 

Het draaiorgeltje van Klaas Haaijema uit Ellecom wedijverde 
met een heuse vrouwelijke troubadour die zichzelf begeleid-
de op de trekzak. En de kinderen werden prachtig ge-
schminkt door een professionele face-painter. 

Het terrasje met koffie en koek was duidelijk een rust- en 
ontmoetingspunt, waar ook de snackwagen van Cafetaria 
De Linde aan meewerkte. 

Alle deelnemers kwamen uit de regio, evenals de bezoe-
kers. Daarvan konden we wel iets meer hebben, je hoefde 
niet over de hoofden te lopen! Maar de echte Steegse ge-
zelligheid kwam daardoor wel helemaal tot zijn recht. 

De markt valt steeds op de derde zaterdag van april, vol-
gend jaar wordt dat 20 april. Suggesties, opmerkingen en 
hulp kunnen naar  Els Brandsen, tel. 4951194.  

KERST OP STEEG
OP DE PR.INSES AMALIA-HOEK

22-12-2013 VAN 16-18 UUR

Noteren

Opgeven voor cursua AED  

bij secretaris: 

ariedenbakker@bgdesteeg.nl 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

Door Age Fennema 

OPEN MONUMENTENDAG MIDDACHTEN 

Op zondag 15 september, Open Monumentendag, is Middachten open voor het 
publiek. Naast de openstelling van het kasteel en de historische tuin zijn er volop 
andere activiteiten. Het optreden van de Politie BigBand Oost-Nederland in het 
Groene Theater is een hoogtepunt. 

Concert Politie BigBand Oost-Nederland 

De Politie BigBand Oost-Nederland geeft weer een concert op Middachten!Speciaal 
voor de Open Monumentendag wordt er een gevarieerd programma samengesteld 
met swingende muziek. De band staat onder leiding van de Ellecomse dirigent/
bandleider Guus Tangelder. Het concert start om 11.30 uur in het Groene Theater. 

In de tuin is er om 14.00 uur een rondleiding waarin verteld wordt over de 3 eeu-
wen tuinhistorie. In het kasteel vindt om 15.00 uur een rondleiding plaats waarbij 
de bezoeker informatie krijgt over geschiedenis, architectuur, inboedel en interieur.  

In de oranjerie en in het kasteel zijn tentoonstellingen met foto´s uit de familieal-
bums van Middachten. Mooie oude prenten sieren de muren in de oranjerie, terwijl 
in het kasteel originele foto´s te zien zijn. Sommige attributen op de foto´s, die al die 
tijd bewaard zijn gebleven, zijn tentoongesteld. 

In het kader van De Fotoweek zijn er op zondag 22 en 29 september speciale rond-
leidingen in oranjerie en Kasteel Middachten met de foto expositie Middachten in 
beeld als thema. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere 
fotocollectie.

Vanaf ca. 1840 verschenen er voor het eerst foto’s van gebouwen, stadsgezichten, 
tuinen en landschappen. Ook op Middachten werd gefotografeerd. Hierdoor is het 
mogelijk met behulp van foto’s de ontwikkeling van de tuinarchitectuur vanaf de 
landschapsstijl van de 19de eeuw via de neo barok naar de huidige tijd te volgen.  

De portretfotografie ging een steeds grotere rol spelen naast geschilderde portret-
ten. Zo laat de mode zich op een boeiende manier volgen aan de hand van portret-
foto’s en overzichten van belangrijke gebeurtenissen op Middachten. Fotoseries van 
het huwelijk van gravin Mechtild Bentinck in 1905 en gravin Isabelle in 1951 op Mid-
dachten geven een uniek inzicht hoe de verschillende generaties zich kleedden.  

Behalve over de geschiedenis van Kasteel Middachten en haar bewoners vertelt de 
foto expositie ook over de ontwikkeling van het medium zelf: de fotografie. Prachti-
ge vroege albuminedrukken van Kasteel Middachten ademen de tijdgeest: de geel 
bruine beeldtint, het zacht glanzende oppervlak, maar ook de ongekende detail-
weergave, of juist tekenen van verval: vergeling, verbleking.  

Tot ca. 1880 zijn gefotografeerde portretten statisch, noodzakelijk vanwege de rela-
tief lange sluitertijden. Daarna wordt, met de kleding, ook de pose losser en de 
sfeer meer ongedwongen. Rond 1900 neemt het zelf fotograferen een vlucht: de 
snapshot doet zijn intrede. De camera gaat mee op reis en er ontstaan reisalbums.  

Al deze aspecten zijn terug te vinden in de fotocollectie Middachten. In de oranjerie 
worden vergrote kopieën van foto´s getoond; in het kasteel is een expositie van 
originele foto´s.

Het kasteel is deze zondagen te bezoeken met een rondleiding die om 13 en 15 uur 
zal starten vanaf de oranjerie. Opgave voor de rondleiding is gewenst maar niet 
noodzakelijk. De tuin en de oranjerie zijn tussen 13 en 16 uur geopend. 
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Nieuws van RONA over de IJssellijn 
Door Henk Derks 

De MER-commissie geeft MER 1 een onvoldoende. 

De MER wordt gezien als “zeer ontoegankelijk en moeilijk te 
begrijpen”.  De commissie “acht dit niet passend bij de ingrij-
pende aard van het voornemen en de weerstand die het 
voornemen in de omgeving oproept”. “Ook constateert de 
Commissie dat de wijze van presenteren de daadwerkelijk 
optredende effecten en de verschil-
len tussen de varianten versluiert.” 

De commissie 

Een milieueffectrapportage wordt 
niet gedaan door de MER-
commissie, maar door het ministe-
rie van IenM.  De rapportage is ge-
baseerd op 15 onderzoeksrappor-
ten die elk een apart thema onder-
zoeken: externe veiligheid, geluid, 
trillingen, gezondheid, etc. Eén on-
derzoeksbureau maakt daarvan een 
totaalrapportage. IenM beoordeelt 
deze totaalrapportage en schrijft 
dan zelf de milieueffectrapportage. 
Als gevolg van privatisering moet 
de onderzoeken worden uitbe-
steed. Het onderzoeksbureau 
Goudappel-Coffeng heeft 2 onder-
zoeksrapporten gemaakt, het be-
drijf Movares de andere 13 deelrap-
porten en de totaalrapportage. Dit 
heet marktprincipe.  

De MER-commissie bekijkt of de rapportage “voldoende juis-
te informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te 
kunnen wegen in het besluit”. Wettelijke eisen liggen daar-
aan ten grondslag. 

De vergelijking van de varianten.

De 15 onderzoeksrapporten geven vaak duidelijke verschillen 
per variant, maar in het eindrapport heeft men voor- en na-
delen zodanig tegenover elkaar geplaatst (gesaldeerd) dat die 

verschillen slechts zwak naar voren komen. Men is uitgegaan 
van het totaal van personen- en goederenvervoer waardoor 
de nadelige effecten  van meer goederentreinen in de getal-
len kleiner zijn. Dat geluidschermen het landschap en het 
leefklimaat beïnvloeden is niet zichtbaar gemaakt.  

Op het gebied van externe veiligheid stelden de onderzoe-
kers dat de genoemde aantallen ketelwagens met gevaarlijke 

stoffen de risicoplafonds niet overschrij-
den. Daardoor zijn de verschillen tussen 
de varianten weggewerkt. Gevaarlijke 
stoffen over de Twentekanaallijn bete-
kent evenwel dat treinen daarmee niet 
door Deventer en Almelo rijden. Een 
duidelijk verschil, aldus de commissie. 
Wettelijk hoeft het groepsrisico (de kans 
dat meerdere personen overlijden als 
gevolg van een ongeluk) niet bekeken te 
worden. De commissie vindt dat dit hier 
wel had moeten gebeuren. 

Enkele andere tekortkomingen.   

Op het gebied van trillingen zijn knel-
punten gesignaleerd. Veel maatregelen 
zijn “veelal niet effectief, niet uitvoer-
baar of zeer kostbaar”. De kosten van 
de te nemen maatregelen voor trillin-
gen zijn niet begroot, die voor geluid-
maatregelen wel. Ingeschat wordt dat 
de kosten voor maatregelen op het ge-
bied van trillingen vele malen hoger 
zullen zijn dan die voor geluid.  

Onvoldoende duidelijk is de vertaalslag van te vervoeren goe-
deren naar het aantal treinen, net zoals de verdeling van die 
treinen over dag en nacht. Opvallend is dat voor MER2 aan-
bevelingen worden gedaan op geluidsgebied:   

aantallen mensen binnen de verschillende geluidsklas
 sen, ook onder de 50 dB; 

het onderscheid tussen mensen met nu een hoge of 
 een lage geluidbelasting; een klein beetje meer belas
 ting pakt anders uit bij mensen die nu hoog of laag 
 belast zijn; 

extra aandacht voor ernstig gehinderden vanaf 45 dB 
Lden, ernstig slaapverstoorden vanaf 45 dB Lnight en 
blootgestelde n vanaf 55 dB Lnight zijn berekend; 

De GGD van Twente gaat een stapje verder. Zij stelt dat ern-
stige hinder aanwezig is bij meer dan 42dB en ernstige 
slaaphinder bij meer dan 40 dB. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u een eenmalige bij-
drage wilt leveren op ons rekeningnummer 1556.82.636  ten 
name van RONA in Brummen. 

Elk bedrag is welkom om zo het tij te kunnen keren!
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Door Elly Brouwer- van Ginhoven  

Wat is er veel gebeurd in die 100 jaar sinds Bertha An-
tonia Jongenotter het levenslicht zag.

Maar eigenlijk zijn een paar woorden al voldoende om 
weer te geven hoe zij in het leven stond, en nog steeds 
staat: gastvrij, gelovig en betrokken bij kerk en maat-
schappij.

Ze werd op 19 mei 1913 in IJsselmonde geboren, toen 
een dorp nu een deelgemeente van Rotterdam. De 
middelste van 5 kinderen, 3 zussen en een broer, waar-
van zij als enige nog in leven is. In 1912 was er ook al 
een Bertha Antonia geboren, maar dat kindje is in het-
zelfde jaar overleden.  

Haar vader had een boerenbedrijf. Hij teelde o.a. kla-
ver, als voer voor de paarden in de haven van Rotter-
dam. Toen er steeds minder met paarden gewerkt 
werd, verkocht hij de boerderij en verhuisden ze naar 
Barendrecht, waar hij een tuindersbedrijf begon met 
een grote boomgaard.  

Het was een man die met zijn tijd meeging. Zo hadden 
ze als een van de eersten op het dorp een auto, een 
Spijker die nog met de hand aangeslingerd moest wor-
den. Kleine Bertha moest dan ‘flutteren’ voor ze met de 
auto op familiebezoek gingen, waarbij haar mooie jurk-
je natuurlijk niet vuil mocht worden.  

Hij was ook een van de eersten die bestrijdingsmidde-
len gebruikte en kwam zelfs in de lokale krant met een 
foto van zijn prachtig bloeiende boomgaard.  

Op ander gebied was hij minder vooruitstrevend, want 
Bertha mocht na de lagere school niet doorleren. Ook 
al kwam de bovenmeester speciaal aan haar ouders 
vragen of zijn pientere leerlinge niet verder mocht le-
ren. Maar nee, dat was nergens voor nodig want meis-
jes gingen toch trouwen. Wat naailes en moeder hel-
pen in de huishouding was meer dan voldoende. Het 
huishouden was ook veel werk in die tijd, zonder stof-
zuiger, koelkast, wasmachine en kant-en- klaarmaaltij-
den. Zo werden er b.v. vochtige theeblaadjes op het 
kleed gestrooid voordat het met veger en blik werd 
schoongeveegd. Er moest geweckt worden voor de 
winter en de was ging op een ribbelbord.  

Daarnaast was er natuurlijk de christelijke meisjesvere-
niging, waar ze graag naar toe ging. Daar hielden ze 
spreekbeurten, maar er werd ook veel gezongen en 
gedeclameerd. Dat zingen en declameren is ze haar 
hele leven met veel plezier blijven doen. Zo kan ze nu 
nog hele stukken voordragen uit de “Titanic”, een lang, 
aangrijpend gedicht waarmee ze destijds een prijs in de 
wacht sleepte.  

Maar ze wilde meer en ging op eigen initiatief bij de 

       Bertha van Ginhoven 
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Velo (een van de eerste wasmachinefabrieken) informe-
ren of ze daar niet iets op de administratie kon doen. Die 
wasmachines werden op afbetaling verkocht en die beta-
lingen moesten worden bijgehouden. Ze werd aangeno-
men, ook omdat ze zo keurig kon schrijven. Ze verdiende 
30 gulden per maand, waarvan ze 5 gulden als zakgeld 
mocht houden. Omdat ze toch ook een opleiding wilde 
hebben, meldde ze zich aan bij ‘Maasoord’, als leerling. 
Maar daar voelde ze zich toch niet prettig, tussen de psy-
chiatrische patiënten. Ze ging weer terug naar de Velo.  

Toch wilde ze wel wat meer verdienen en toen ze in de 
krant een advertentie zag voor filiaalhoudsters van bak-
kerij Hus in Den Haag, solliciteerde ze samen met haar 
zus Jans op de vacature. Ze kregen een opleiding en run-
den daarna met z’n tweeën een winkel in de Beekman-
straat. Daar hebben de twee zussen samen een prachtige 
tijd gehad. Mooie verhalen over chocolade paaseieren die 
een beetje gesmolten waren en waar ze toen maar een 
kuikentje op hadden gezet, waarna ze niet aan te slepen 
waren… De verdiensten waren goed en dat was nodig om 
te kunnen sparen voor haar uitzet, want ze was inmiddels 
verloofd met Martien van Ginhoven die ze al vanaf haar 
16e kende.  

Het was volop crisistijd en zo duurde het nog tot 1 maart 
1939 voor ze trouwden, ze was toen bijna 26.  

Ze verhuisden naar Dalweg 8 in De Steeg, het huis waar 
ze nu nog steeds woont. Het was toen net gebouwd en ze 
hadden het voor 11000,- gulden kunnen kopen, maar ze 
vonden het niet verantwoord om zo’n grote schuld aan te 
gaan. Ze woont er nu 74 jaar, dus achteraf bezien…  

Tot hun spijt kregen ze niet direct kinderen, maar het was 
een zoete inval voor de familie uit het westen van het 
land. De koffers van de gaande en de komende man ston-
den vaak tegelijk in de gang. Ze waren vanaf het begin 
actief in de kerk en bleven dat gedurende hun hele leven. 
Haar man werd al snel diaken en Bertha werd leidster van 
de meisjesvereniging. Later was ze ook jarenlang voorzit-
ter van de vrouwenvereniging DOTK (Door Onderzoek Tot 
Kennis). Ze genoot van de contacten, van de Bijbelstudie 
en van de voordrachten. Thuis zat ze vaak achter de pia-
no te zingen.  

En toen kwam de oorlog, een ingrijpende periode in hun 
bestaan. Ze boden onderdak aan mensen die moesten 
vluchten voor de Duitsers, zowel tijdelijk als langdurig. De 
oudste broer van haar man werd in 1942 gefusilleerd en 
zij werden voogd over diens 6 kinderen. Twee ervan na-
men ze in huis en dat terwijl ze na lang wachten zelf net 
in datzelfde jaar hun eerste kind kregen.  

Eten was er die eerste tijd gelukkig nog genoeg, mede 
omdat ze een flinke groentetuin hadden en groenten 
weckten voor de winter. Aardappels werden er ook ver-
bouwd, zo intensief dat er op enig moment zelfs aardap-

pelmoeheid heerste aan de Dalweg.  

Later werd de bevoorrading steeds moeilijker, zeker in de 
Hongerwinter toen ze, behalve onderduiker oom ‘Johan’, 
ook nog als evacué’s een gezin uit Arnhem met twee kin-
deren en hun opa en oma in huis hadden. Soms was er 
niets meer in huis voor de volgende dag. Maar ze leefden 
in vol vertrouwen en het kwam ook steeds weer goed.  

Een van de onderduikers, ‘tante’ Ursula, heeft ervoor 
gezorgd dat ze in 1979 de Yad Vashem onderscheiding 
kregen uitgereikt door de ambassadeur van Israel.  

In 1944 werd hun tweede kind geboren, een zoon en 
stamhouder. De Nederlandse vlag hing uit aan de Dal-
weg! Met de geboortegolf kwam nummer drie. In totaal 
werden het er zeven: 3 jongens en 4 meisjes. “We baden 
om één en kregen er zeven” en “Soli Deo Gloria”, waren 
de gevleugelde woorden. Een groot en druk gezin. Het 
sprak vanzelf dat ze allemaal mochten studeren, ook de 
meisjes.

Naast haar drukke gezin en de grote moestuin, was ze 
altijd bezig voor kerk en maatschappij, openstaand voor 
anderen, op de bres voor het christelijk onderwijs in De 
Steeg.  

En dan waren er natuurlijk nog de pakketten. Vanaf 1975 
tot ver in de jaren 90 werd er op de Dalweg kleding inge-
zameld voor een project in Brazilië waar een van haar 
dochters bij betrokken was. De gang stond vaak vol zak-
ken. Die moesten dan vervolgens naar boven worden 
gedragen, waar de kleding werd uitgezocht en daarna 
verpakt in dozen van 20 kg naar het postkantoor ver-
voerd. Omdat de portokosten zo opliepen, nam Bertha 
zelfs nog een tijd een avondbaantje in een verzorgings-
huis. Daar zette ze de dames, behalve aan het zingen, ook 
aan het breien van kleurige lapjes van 20 x 20 cm, waar-
van weer dekens werden gemaakt. Zeer gewild in Brazilië 
en een mooie opvulling van de pakketten.  

Een van de kleinkinderen was zo onder de indruk van al 
haar grootmoeders activiteiten dat ze in 2001 een Ko-
ninklijke onderscheiding voor haar oma aanvroeg. Bij de 
uitreiking zei de burgemeester dat het niet vaak voor-
kwam dat hij een 80-plusser een lintje mocht opspelden.  

Ze had altijd een ijzeren gestel, maar helaas kreeg ze in 
2010 een CVA waardoor ze nu aangewezen is op een rol-
stoel. Gelukkig kan ze nog steeds in haar eigen huis blij-
ven wonen dankzij de hulp van een van haar dochters. Ze 
geniet van de vogeltjes in de tuin en is nog steeds zeer 
geïnteresseerd in de medemens en in alle lotgevallen van 
haar 7 kinderen, 20 kleinkinderen en 27 achterkleinkinde-
ren.

Kortom, een bijzondere vrouw.               >>>>> 

-  Jongenotter oudste inwoner van De Steeg



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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Het was een bijzondere avond, de 28e mei. Mooi weer, na dagen-
lang regen. Dat kwam goed uit want mevrouw Van Ginhoven gaf 
die avond een feestje voor alle buren in de tuin van Dalweg 8 om 
haar 100e verjaardag te vieren. 

Vrijwel alle buren van de Dalweg en de Van Hasseltweg en ook 
verschillende oud-buren (mevrouw Van Ginhoven woont al 74 
jaar op de Dalweg) kwamen de jarige feliciteren. Heel gezellig en 
geanimeerd. Wat de jarige niet wist, was dat de plaatselijke Har-
monie ‘Excelsior’ een serenade zou komen brengen. De aanwezi-
gen zaten in het complot, maar hadden niets verklapt. 

Wat een verrassing toen vanaf de Parkweg fanfaremuziek klonk 
en de Harmonie aangemarcheerd kwam. De 100-jarige genot 
met volle teugen en iedereen was enthousiast. Uniek, een mu-
ziekvereniging die nog op straat speelt bij bijzondere gelegenhe-
den. 

Muziekvereniging ‘Excelsior’ Ellecom – De Steeg bestaat dit jaar 
120 jaar. De vereniging kan wel wat steun van mededorpsgeno-
ten gebruiken voor onderhoud en aanschaf van instrumenten, 
bladmuziek enz. Het zou jammer zijn als de vereniging haar acti-
viteiten niet meer zou kunnen uitvoeren en als na 120 jaar de 
fanfare uit het straatbeeld zou verdwijnen. 

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan het in stand houden van  het 
plaatselijk muziekkorps, dan kunt u informatie vinden op de site: 
www.muziekvereniging-excelsior.nl. U kunt ook mailen naar in-
fo@muziekvereniging–excelsior.nl om meer over ondersteu-
ningsmogelijkheden te horen. 

Na ontvangst van de toekenning van een subsidie van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en van de provincie Gelderland 
heeft het bestuur van de Stichting Behoud religieus erfgoed De 
Steeg in april jl. besloten de opdracht voor een haalbaarheidson-
derzoek voor herbestemming van de voormalige RK kerk van De 
Steeg te verstrekken aan de Stichting BOEi uit Amersfoort. Deze 
stichting richt zich naast het behoud van industrieel erfgoed, ook 
op het behoud van religieus erfgoed. Deze stichting heeft o.a. de 
herbestemming van het DRU complex in Ulft ontwikkeld en is 
thans ook bezig met een tweetal aangekochte kerkgebouwen. 

Het doel van het gestarte onderzoek is om met voorstellen te ko-
men voor herbestemming inclusief exploitatie, van dit bijzondere 
en beeldbepalende complex van kerk en pastorie in De Steeg. 
Daarvoor zijn al een aantal organisaties en personen door BOEi 
voor een interview benaderd. 

Het bestuur van de Steegse stichting is samen met de nieuwe eige-
naar verheugd dat er nu onderzoek gedaan wordt naar de ontwik-
keling van een concreet plan voor een passende en exploitabele 
herbestemming. Het onderzoek wordt in het najaar van 2013 afge-
sloten. De uitkomsten van het breed overleg van eind maart jl. 
met vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap wordt betrok-
ken bij het onderzoek. 

Zoals bekend is de kerk op 17 maart ijl aan de kerkelijke eredienst 
onttrokken. Het bestuur van de stichting is thans bezig met het 
ontwikkelen van een programma voor de komende maanden. Op 
zondag 23 juni jl. heeft een geslaagde feestelijke ontmoetingsmid-
dag plaatsgevonden. Het programma met een optreden van het 
Ben Martin jazzcombo, gecombineerd met een wijnproeverij en 
hapjes werd door ruim 100 personen bezocht. 

In september volgt het programma voor Open Monumentendag 
maar ook is het bestuur volop bezig voor een aantrekkelijk pro-
gramma in de laatste maanden van dit jaar. Meer informatie is te 
vinden op de website www.kerkopsteeg.nl. 

In de eerste helft van dit jaar hebben de eerste donateurs zich 
aangemeld. Het bestuur hoopt nu dat deze groep vanuit de Steeg-
se gemeenschap groter gaat worden. De stichting heeft de ANBI 
status verworven waardoor donaties aan de stichting als fiscale 
gift kunnen worden aangemerkt. 

HERBESTEMMING STEEGSE KERK 
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Het jaar 1813 is een belangrijk jaar voor de Nederlandse en 
Gelderse geschiedenis, en voor de Veluwezoom in het bijzon-
der. In 2013 is het 200 jaar geleden dat Nederland werd be-
vrijd van de Fransen. Op 30 november 1813 werd Arnhem 
ontzet door de Pruisen en de Kozakken. Voorafgaand aan het 
ontzet van Arnhem zijn er flinke gevechten geweest op de 
Veluwezoom, het gebied langs de IJssel van Doesburg tot en 
met Arnhem. Tegelijkertijd met het ontzet van Arnhem op 30 
november 1813, kwam de Prins van Oranje in Scheveningen 
aan. Dit markeerde het begin van ons Koninkrijk. Dit jaar vie-
ren we dan ook het 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Nu 
dit feit ook nog eens samenvalt met de Kroning van Kroon-
prins Willem-Alexander tot Koning dit jaar, maakt het jaar 
2013 extra bijzonder.  

Veel mensen zijn echter niet of nauwelijks op de hoogte van 
deze belangrijke historische periode in onze geschiedenis, en 
van de geschiedenis die juist in dit gebied in 1813 geschreven 
is. Stichting Gelderse Geschiedenis grijpt dit bijzondere jaar 
dan ook aan voor het organiseren van het project ‘200 Jaar 
Koninkrijk – het ontzet van de Veluwezoom 1813’.  

Stichting Gelderse Geschiedenis, met zetel in de gemeente 
Rheden, is in maart 2013 opgericht. Initiatiefnemers en be-
stuursleden van de Stichting Gelderse Geschiedenis zijn Mar-
tijn van Eijk en Marian Hartelo, beiden woonachtig in De 
Steeg. Het bestuur telt in totaal 5 bevlogen bestuursleden. De 
Stichting Gelderse Geschiedenis is voortgekomen uit een diep-
gewortelde belangstelling voor historische gebeurtenissen en 
een langgekoesterde wens om historische Gelderse gebeurte-
nissen toegankelijk(er) te maken voor een breed publiek.  

Het Ontzet van de Veluwezoom is een zeer ingrijpende en 
heftige periode voor onze regio geweest. 

De geschiedenis schrijft… 
23 November 1813: de moord op mevrouw Ketjen in Doesburg 
door de Franse bezetters. In de 24 uur daarna, zien de inwo-
ners van Doesburg de stad (in Franse handen), door Kozakken 
ontzet worden en wederom op brute wijze in Franse handen 
komen. Om ten leste door de Pruisen weer bevrijd te worden 
in de nacht naar de 24e november. 
30 November 1813: zware offers hebben de Pruisgebracht om 
Arnhem te bemachtigen. Zij verloren hierbij meer dan 700 
manschappen. De Franse vijand was met verbazing geslagen, 
verloren die dag 3000 soldaten. De boeken beschrijven dat een 
bestorming van een tweede Nederlandse vesting niet nodig is 
geweest. Op weg van Doesburg naar Arnhem zijn hiervoor vele 
gevechten geleverd. 
Diezelfde dag, 30 november 1813, landt prins Willem Frederik 
van Oranje met het Engelse fregat 'the Warrior' op het Scheve-
ningse strand. Hij kwam, vergezeld door enkele Nederlandse 
officieren, van Londen. De aankomst was een historisch mo-
ment: zijn vader, stadhouder Willem V, was het land in 1795 
vanwege de Bataafse Revolutie vanaf hetzelfde strand in om-
gekeerde richting ontvlucht. De stadhouder en zijn familie 
hadden achttien jaar in ballingschap geleefd.  

Voor ‘200 Jaar Koninkrijk: Ontzet van de Veluwezoom 1813’ is 
een project ontwikkeld, dat bestaat uit verschillende deelacti-
viteiten die samen een samenhangend geheel vormen, toe-
werkend naar een groots en meeslepend opgezet finaleweek-
end op 29 en 30 november en 1 december. Het project pakt 
daarmee ook de draad weer op van eerdere herdenkingen die 
er in de afgelopen 150 jaren voor deze bijzondere historische 
periode zijn geweest. 

Vorige herdenkingen 1813 
Op 30 november 1863 was het vijftig jaar geleden, dat Arn-
hem van het Franse juk bevrijd werd, het herstel van de onaf-
hankelijkheid van ons vaderland werd ingezet en het huis van 
Oranje herenigd werd. IN Arnhem werd besloten tot het ge-
ven van een volksconcert en voor het uitreiken van koffie, 
brood en kaas aan minst vermogenden. Er was een grote Tap-
toe op de markt, een grote optocht, een salvo van 21 minuut-
schoten, klokgelui, ezelrijden, zaklopen, mastklimmen, stroop-
happen, enz. 
Bron: De eerste slag om Arnhem 1813 door Peter Berends; 
Uitgeverij Aspekt 

Ook in 1913 werd herdacht dat Nederland 100 jaar bevrijd 
was van de Franse bezetting. Ter herinnering aan de gelever-
de strijd richtte Mr. Gerard van Hasselt, eigenaar van land-
goed Daalhuizen in Velp een monumentje op, dit staat nu bij 
de vijver in park Daalhuizen en is een aantal jaar geleden weer 
in alle eer hersteld. Oranjevereniging ‘Velp voor Oranje’, on-
dersteund door veel plaatselijke verenigingen, vond dat het 
jaar 1913 niet zonder vrijheidsfeest voorbij mocht gaan. Een 
feestcommissie organiseerde een driedaags feest op 16, 17 en 
18 september met verschillende festiviteiten. Er werden ver-
schillende erepoorten gemaakt in Velp, waaronder die in de 
Koningstraat. De bewoners maakten een boog versierd met 
groen en lampionnen. 
Tekst: Anita Matser. Bron: Historie van Daalhuizen.   >>>> 

200 Jaar Koninkrijk, het ontzet van de Veluwezoom 
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In De Steeg werd er een historische allegorische optocht gehou-
den.

Activiteiten in 2013 
Door het jaar heen (vanaf de zomerperiode) zullen verschillen-
de activiteiten georganiseerd worden die te maken hebben met 
het jaar 1813. Hierbij sluit de Stichting Gelderse Geschiedenis 
zoveel mogelijk aan bij bestaande activiteiten, zoals de Kasteel-
fair op Landgoed Middachten in De Steeg en Open Monumen-
tendag. Daarnaast is er een scholenproject voor groepen 5, 6, 7 
en 8 van de basisscholen en klas 1 en 2 van de middelbare 
scholen in Doesburg, gemeente Rheden en Arnhem ontwikkeld. 
Dit scholenproject wordt vanaf september door een groot aan-
tal scholen uitgevoerd.  

De hiervoor genoemde activiteiten dienen als opmaat voor het 
finaleweekend (29, 30 november en 1 december 2013. Hiermee 
sluiten we aan bij het historische feit dat op 30 november 2013 
het precies 200 jaar geleden is dat de Pruisen en Kozakken 
(komende vanuit Doesburg en door de huidige gemeente Rhe-
den trekkend) veel gevechten hebben geleverd tegen de Fran-
sen om uiteindelijk Arnhem te bevrijden. Dit finale weekend 
staat vol met (historische) activiteiten. Zo zal er op Landgoed 
Middachten een schermutseling op zaterdag 30 november 
plaatsvinden en er zal rondom Rhederoord een soldaten kam-
pement zijn anno 1813, met op zondag een grote nagespeeld 
Napoleontische veldslag. Voor het programma kijkt u het beste 
op: www.geldersegeschiedenis.com. Binnenkort wordt  hier het 
definitieve programma geplaatst. 

Wij nodigen u van harte uit mee te doen! 
1.  Tijdens de Napoleontische veldslag op zondag 1 december 
zal een groep burgers deelnemen aan de zgn. ‘burger-
landstorm’. Dit is een ‘leger’ van bewapende burgers opgericht 
ter ondersteuning van het reguliere leger. Ook in 1813 liet de 

bevolking van de Veluwezoom zich niet alles welgevallen  en er 
waren ook confrontaties tussen enerzijds de Oranjisten en de 
Patriotten anderzijds. 
Op dit moment is er een groep van 10/15 mannen en vrouwen 
uit de gemeente Rheden die zich hiervoor hebben aangemeld. 
Er zijn echter nog plaatsen vrij. Wij streven naar een groep van 
ongeveer 30 personen. Geïnteresseerde mensen (mannen, 
vrouwen, kinderen vanaf 16 jaar) kunnen zich hiervoor aanmel-
den bij info@geldersegeschiendenis.com. De deelnemens krij-
gen goede instructies (we oefenen een aantal maal) vanuit de 
organisatie en ze krijgen advies t.a.v. authentieke kleding die 
gedragen gaat worden. 

2. Wij verwachten 29, 30 november en 1 december 2013 in het 
historische kampement en bij de veldslag ongeveer 400 re-
enactors. Dit zijn mensen die hobbymatig geschiedenis naspe-
len en tot leven brengen. Zij komen uit binnen- en buitenland 
en daarvan verwachten wij ongeveer 100 personen uit Rusland 
die Kozakken re-enacten. Nu heeft De Steeg een innig verleden 
met Rusland. Kent u nog het Folkloristisch festival in de Steeg 
dat lange tijd heeft plaatsgevonden? In 1967 zelfs geopend 
door H.K.H. prinses Margriet. Vele inwoners van De Steeg bo-
den de gasten een bed en ontbijt aan. In ruil daarvoor waren zij 
een unieke internationale ervaring rijker. Er ontstonden zelfs 
langdurige vriendschappelijke contacten. 

Omdat het ook in 2013, eind november, best koud of nat kan 
zijn is slapen in een historisch tentje niet voor iedereen een 
optie. Aan u de vraag of u 2 tot 4 nachten een ‘Kozak’ zou wil-
len herbergen. ’s Avonds een bed en ’s morgens ontbijt zijn 
genoeg. Het betreft mannen en vrouwen en zij doen overdag 
mee aan alle historische activiteiten. Meer informatie en aan-
melding: info@geldersegeschiedenis.com  
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Iedereen heeft een allermooiste herinnering. Van de kolen-
kachel vroeger bij oma midden in de winter en de dikke rook 
uit de schoorsteen tot de eerste kus, stiekem, en nota bene 
in de klas. Gebouwen en plekken, zoals bijvoorbeeld monu-
menten, hebben zo voor iedereen een eigen verhaal. Die 
verhalen worden nu verzameld en gebundeld. In het archief, 
online en in een boek. Ook uw verhaal hoort hierbij! Hieron-
der leest u over het project en hoe u zelf kunt meedoen. 

Waarom verhalen verzamelen? 
Verhalen zijn ankers in onze hectische wereld. Ze maken niet 
alleen het verleden zichtbaar, als spiegel geven ze ook een 
beter beeld van het heden. Verhalen bij gebouwen en plekken 
kunnen gaan over de dagelijkse gang van zaken, over sociale 
omgangsvormen, lokale gebruiken, tradities of markante per-
sonen. Maar ze vertellen ook iets over hoe we nu met de ge-
schiedenis omgaan. De gemeente Rheden is daarom samen 
met Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau Hoog+Diep het 
verhalenproject gestart om de veelheid aan verhalen in kaart 
te brengen en te documenteren voor de toekomst. Met een 
groep ‘verhalenvangers’ wordt in alle dorpen van de Gemeen-
te Rheden gezocht naar de verhalen die niet vergeten mogen 
worden. Ga daarom in gesprek met een van de verhalenvan-
gers of kom dit najaar naar het Erfgoedcafé in uw dorp. Ook 
kunt u uw reacties, verhalen, foto’s en tips opsturen, e-mailen 
of plaatsen op de website. 

Verhalenvangers & Erfgoedcafés
In alle dorpen van de Gemeente Rheden gaan verhalenvan-
gers op zoek naar de verhalen van mensen. Zij gaan uiteinde-
lijk verschillende personen interviewen. In het najaar worden 
eveneens in alle dorpen Erfgoedcafés georganiseerd, waar 
iedereen terecht kan met zijn of haar verhalen, foto’s of tips 
over waar en bij wie nog mooie of bijzondere verhalen te vin-
den zijn. De Erfgoedcafés zijn bijeenkomsten die als doel heb-
ben om een veelheid aan verhalen in de gemeente Rheden te 

‘scouten’. Ook worden mensen aangespoord om met 
foto’s of ander materiaal langs te komen. Daarnaast bieden de 
bijeenkomsten de gelegenheid om met de verhalenvangers in 
uw dorp in contact te komen of onderling verhalen uit te wis-
selen. De Erfgoedcafés vinden plaats in het najaar van 2013, te 
weten op 25 oktober  a.s. in het Parkhuis in De Steeg van 
16.00  tot 21.00 uur. 

Boek & app 
Diepenmaat Uitgeverij gaat een boek met app uitgeven aan de 
hand van een selectie van de verzamelde verhalen. De bijbe-
horende app zal worden ontwikkeld door het bedrijf 
Hoog+Diep. De gemeente Rheden draagt verder zorg voor de 
verzamelde verhalen en zal deze archiveren. De volledige uit-
gewerkte interviews zullen eveneens op een nog nader te be-
palen manier worden ontsloten. Op deze manieren kunnen we 
samen de verhalen over het erfgoed in de gemeente Rheden 
(door)vertellen. 

Meer informatie?
Heeft u interesse en wenst u meer informatie over dit project? 
Of heeft u een verhaal of kent u nog iemand met een verhaal? 
Laat het ons dan weten! Bekijk de website 
www.erfgoedrheden.nl. Voor meer informatie over het verha-
lenproject en de verhalenvangers kunt u contact opnemen 
met:
Gemeente Rheden 
Postbus 9110 
6994 ZJ De Steeg 

Marjolein Sanderman   m.sanderman@rheden.nl 
Telefoon 026 – 49 76 307
Henk Hoogeveen h.hoogeveen@rheden.nl 
Telefoon 026 – 49 76 470
Wilma Wijers (organisatie Erfgoedcafés) w.wijers@rheden.nl 
Telefoon 026 – 49 76 549 

Erfgoedcafé
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Open Monumentendag 2013 
De Open Monumentendag zal in 2013 plaatsvinden in het 
weekend van 14 en 15 september en heeft als thema Macht & 
Pracht. Bij Macht & Pracht zal aandacht zijn voor verschillende 
soorten macht, en de pracht die daar in Nederland uit voort-
kwam, en ons nog steeds omringt.  

Te denken valt bijvoorbeeld aan politieke macht, economische 
macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht. De rijkdom, 
schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is 
overal om ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en 
paleizen, grachtenpanden en patriciershuizen of buitenplaat-
sen en landgoederen.  

Maar denk ook aan de grootsheid en luister van de gebouwen 
die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten, of 
de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de 
gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur. 

Openstelling voormalige RK kerk
Maria ten Hemelopneming,
Hoofdstraat 15, DE STEEG 

zaterdag van 11.00 – 17.00 uur en  
zondag van 12.00 – 17.00 uur. 

Dit karakteristieke gemeentelijke monument met spitse toren 
uit 1927 is een ontwerp van architect Jan Stuyt en staat op 
een markante plek in het dorp. Na de oorlog werden diverse 
beschadigde kerkramen gerestaureerd. Het gebrandschilder-
de raam boven de ingang is uit de school van Joep Nicolas. De 
glas-in-lood ramen in de zijkapellen zijn ontworpen door Abra-
ham Stokhof-de Jong (1911-1966) .  

Recentelijk is de kerk verkocht. Een stichting tot behoud van 
de kerk beraadt zich over nieuwe functies voor dit gebouw. 

Op beide dagen zijn er activiteiten: 

- Zaterdag 14 september om 12.00 vertelt  Frans J.M. Stok-
hof de Jong, architect/ kunstenaar  (geb. 1945) over het 
werk van zijn vader, de glazenier Abraham Stokhof-de 
Jong ( 1911-1966), die de gebrandschilderde ramen in de 
zijbeuken van de kerk in De Steeg kort na de oorlog heeft 
ontworpen.  

- Zaterdag 14 september en zondag 15 september om 
14.00 en 16.00 zal ‘Marieke Soetebier’ u verhalen over het 
leven van een soldaat in 1813. U hoort over de gevechten 
in de Veluwezoom in 1813, die vooraf gingen aan het ont-
zet van Arnhem en de rest van Nederland.  

- Doorlopend is er een presentatie van historische beelden 
van De Steeg, die Walter de Wit heeft samengesteld. 

- Vanuit de kerk kunt u een wandeling  langs de monumen-
ten in De Steeg maken met behulp van een app op uw 
mobiele telefoon, die eenvoudig te downloaden is in de 
appstores  van Apple en Google.



16

    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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Kennis over leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 

Op 5 oktober 2013 organiseert het Kenniscentrum Leefbaarheid 
en Gemeenschapsvoorzieningen de Inspiratiedag Dorpsontwik-
keling. De dag is bedoeld voor (bestuurs)leden van dorpsbelan-
genorganisaties en werkgroepen die zich inzetten voor de leef-
baarheid in het dorp, bestuursleden van dorpshuizen, MFC’s en 
Kulturhusen, ambtenaren, politici en bestuurders van gemeen-
ten en overige geïnteresseerden. 

Het centrale thema van de dag is: Verbreed je horizon en creëer 
ruimte voor dorpsontwikkeling. 

De Inspiratiedag is bedoeld om u te inspireren! U kunt kennis 
maken met nieuwe invalshoeken, creatieve ideeën uit andere 
dorpen en gemeenten. We laten succesvolle voorbeelden zien 
en geven u handige stappenplannen. Daarnaast is de Inspiratie-
dag een  gezellige netwerkdag waar u ervaringen kunt delen met 
uw ‘collega’s’ uit andere dorpen of gemeenten in Gelderland. De 
Inspiratiedag is de derde bijeenkomst in het kader van het subsi-
dieprogramma Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 
(L&G). De verslagen en presentaties van de twee bijeenkomsten 
die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden, zijn online beschik-
baar www.vkkfdg.nl/SubsidieLenG.html.  

De organisatie is in handen van de leden van het Kenniscentrum 
L&G: VKK-FDG, Spectrum/Elan, ICSadviseurs en Hogeschool Arn-
hem Nijmegen. De medewerkers van deze organisaties advise-
ren u wanneer u ondersteuning nodig hebt bij een project ter 
bevordering van de leefbaarheid of de gemeenschapsvoorzie-
ning. Tijdens de bijeenkomsten zetten we thema’s op het pro-
gramma waarover veel ondersteuningsvragen zijn gesteld. De 
kennis die via de individuele ondersteuning is opgedaan, wordt 
tijdens de bijeenkomsten gedeeld.  

Inschrijving voor de Inspiratiedag start in september 

Wil je concreet aan het werk met de ontwikkeling van De Steeg 
meld je dan aan via het secretariaat van de BG. Na de zomerva-
kantie volgt het gedetailleerde programma voor de Inspiratie-
dag.  

ariedenbakker@bgdesteeg.nl 

Inspiratiedag dorpsontwikkeling 

Ook dit jaar gaan we weer schoenendozen vullen als cadeau 
voor kinderen in bijvoorbeeld Ghana, Irak, Malawi en Oeganda. 
In deze landen is Edukans werkzaam en zorgt dat de dozen goed 
terecht komen. De kinderen hebben nauwelijks schoolspullen of 
speelgoed.  

Vorig jaar zijn de 94 dozen uit onze kerken naar Kenia gebracht. 
Kijk op www.edukans/schoenmaatjes voor filmpjes over het 
uitdelen in verschillende landen. Wilt u ook mee doen? Zoek dan 
een lege schoenendoos en beplak of versier deze. Vul de doos 
met bijvoorbeeld schriften, pennen, kleurpotloden, kleine knuf-
fel, tandenborstel, tandpasta, zeep, popje, autootje, balletje, 
springtouw, spelletje, knikkers, jojo, petje enzovoort.  

In de folder staan nog meer aanwijzingen, en kunt u de machti-
ging invullen voor de bijdrage aan de verzendkosten. Met de 
sticker erop voor een jongen of meisje en de leeftijd is de doos 
klaar om ingeleverd te worden. Inleveren kan op zondag 27 ok-
tober in de “Eltheto” kapel in De Steeg voor de kerkdienst van 
10 uur. Meer informatie en folders kunt u krijgen bij: 

Martine Stehouwer (026 495 41 49) of bij Hilde Brekelmans (026 
495 24 80), 

namens de kerken van De Steeg/ Ellecom.  

Actie Schoenmaatjes 
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De Lap d’HuZes: € 11.242,51

Het was een fris voorjaar dit jaar en precies een week voor de 
sponsorloop sneeuwde het zelfs nog. Maar, op 6 april begon 
vlak voor de start de zon te schijnen! Het was een feestelijk 
evenement waarbij meer dan 150 deelnemers meededen aan 
de sponsorloop voor het goede doel KWF Kankerbestrijding. 
Iedereen die meedeed had daar zijn eigen motivatie voor. Het 
hele plein stond vol met kinderen, ouders en toeschouwers. 
Hier was lang naar toegewerkt en uitgekeken. Na het startschot 
van wethouder Ron König ging het los, de kinderen voorop.
Heel veel lopers hebben meer beklimmingen gerend dan ze zelf 
dachten te kunnen! De 6x werd vaak gehaald, ook door veel 
kinderen. Het goede doel was een enorme drijfveer en gaf ve-
len ongelooflijke kracht. Dat was al goed te merken aan de be-
dragen die de kinderen binnenhaalden, maar ook tijdens de 
presentatie in groep 7 en 8 over de ziekte kanker. Ze waren 
zeer geïnteresseerd en erg betrokken bij dit doel: de strijd te-
gen kanker.  

De Beekhuizenseweg was voor de loop enkele uren afgesloten 
en het was een mooi gezicht, die renners en toeschouwers op 
deze anders zo druk bereden weg. Dankzij ca 50 vrijwilligers 
werd dit evenement mogelijk gemaakt. Ze zorgden voor de 
versieringen, warming up, ehbo, ponyritjes, stempelen, begelei-
ding en opvang van de kinderen, regelen van het verkeer, ver-

koop van lekkers, live muziek, overhandigen van de oorkondes 
en het aanmoedigen van de lopers. Bedankt allemaal! 
Maar, ook heel veel dank aan basisschool De Lappendeken, de 
gemeente Rheden, Natuurmonumenten en alle bedrijven en 
verenigingen die het mogelijk maakten de loop voor €0,- te 
organiseren, zodat de hele opbrengst naar KWF Kankerbestrij-
ding kan gaan. 

Op 24 april werd op basisschool De Lappendeken in aanwezig-
heid van alle kinderen de eindstand bekend gemaakt. Maar, het 
uiteindelijke bedrag werd € 11.242,51. Een prestatie van for-
maat!
Al met al was de sponsorloop op 6 april een prachtige en posi-
tieve ervaring voor alle betrokkenen!  

Voor de helft van het bedrag beklom dorpsgenoot Dirk Jan op 5 
juni de Alpe d’HuZes.  

Op 5 juni was het dan zover: er moest omhoog gefietst worden. 
Hier had ik ruim een half jaar naar toegeleefd. Eerst intensieve 
weken met het organiseren van de Lap d’HuZes en toen we die 
succesvol hadden afgesloten, moest er natuurlijk getraind wor-
den. Als je dan de avond ervoor aankomt in het dorpje Alpe 
d'Huez zie je gelijk dat er iets bijzonders staat te gebeuren. In 
het anders zomers zo rustige dorpje liepen nu enorm veel men-
sen op straat om kaarsjes aan te steken om hun geliefden te 
herdenken. De emoties spatten je dan al om de oren. Ook de 
weg omhoog naar onze slaapplaats liep over het parcours en 
dan wordt je al even overdonderd door de enorme hoeveelhe-
den steunbetuigingen, foto's en aanmoedigingen die langs de 
weg hangen en op het asfalt staan geschreven. Dan weet je al 
dat het een bijzondere dag gaat worden morgen. In het hotel 
nog een paar biertjes gedronken met mijn collega's om lekker 
te kunnen slapen, je kunt duidelijk voelen dat er een positieve 
spanning heerst.  

De volgende morgen gelijk de koerskleding aan, dan wil je ei-
genlijk het liefst gelijk de fiets op, maar eerst nog een goede 
bodem leggen voor wat beloofd een zware dag te worden. 
Iedereen is uitgelaten aan de ontbijttafel, maar niemand heeft 
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honger... Zou het iets 
met spanning te maken 
hebben? 

Nadat we zijn afgedaald 
naar het startpunt kun-
nen we niet wachten 
om los te gaan. In het 
smalle straatje van de 
start wordt de rij snel 
langer. Vandaag zullen 
ruim 3000 fietsers van 
start gaan. Na de start 
zit je de eerste paar 
bochten letterlijk in de 
file, maar na een bocht 
of drie is het veld vol-
doende uit elkaar ge-
trokken om je eigen 
tempo te kunnen rijden.  

De eerste klim gaat lek-
ker. De goede tempera-
tuur en de aanmoedi-

gingen zorgen ervoor dat het bijna vanzelf lijkt te gaan. Kippen-
vel op mijn armen is ondanks de temperatuur een regelmatig 
terugkerend fenomeen!  Echt briljant al die mensen die je 
langs de kant omhoog schreeuwen. Daar bovenop de diverse 
bandjes die muziek staan te maken: echt een unieke sfeer. 
Boven aangekomen lig ik goed op schema om 4 keer te halen, 
dus snel ff een reep en gelijk weer naar beneden. Het begin 
van de tweede klim hakt er gelijk in: na 20 minuten afdalen zijn 
je benen even niet meer gewend aan de druk en protesteren 
ze dus ook gelijk.  

Ik hoop dat ik dat gevoel er snel uittrap, maar halverwege de 
tweede klim begint echter het besef door te dringen dat 4 keer 
omhoog binnen de toegestane 6 uur wel erg ambitieus is en 
dat ik daar toch niet de benen voor heb. Toch te weinig lange 
ritten gemaakt in de voorbereiding.  Balen, maar er het beste 
maar van maken. De tweede helft van de klim wordt echt alle 
energie uit mijn lijf getrokken en is het al zwaar afzien. Een 
aanmoediging van een jonge Brabantse langs de kant die in 
Brabants dialect schreeuwt: "KOM OP DIRK, DA KENDE GIJ" 
tovert nog wel een lach op mijn gezicht, maar echt harder ga ik 
er niet van fietsen.  

Briljant die naambordjes op je stuur, iedereen ziet hoe je heet 
en moedigt je aan. Boven aangekomen, meer dood dan le-
vend, moet ik eerst zout aanvullen: de temperatuur is flink 
opgelopen met als gevolg dat je veel uitzweet. Terwijl een 
meisje dat ook net boven is aangekomen een omhelzing van 
een vriend krijgt en haar tranen de vrije loop laat, weet ik het 
zeker: opgeven is geen optie. En ook al is de pijp leeg, ik zal en 
moet toch die derde keer omhoog. De derde wordt inderdaad 
een martelgang, alles doet me pijn en gek genoeg mijn rug en 
niet mijn benen wordt de spelbreker.  Na een bocht of zeven 

stop ik even om bij te tanken en wordt ik aangesproken door 
iemand van de organisatie.  Ze haalt me al snel over om mijn 
rug te laten masseren door het medisch team dat daar ook 
staat. Een half uurtje ontspanning blijkt goed voor mijn lijf 
maar het blijft een helletocht dat laatste stuk. Al met al denk ik 
dat ik de laatste klim wel een keer of 5 ben gestopt om even 
op adem te komen. Ik ben uiteindelijk boven gekomen maar 
vraag niet hoe! Boven is het 1 groot feest. De dames in het 
roze bij de finishstreep blijken een onuitputtelijke hoeveelheid 
energie te hebben om 
iedereen binnen te ha-
len.  Overal om je heen 
blije en vermoeide ge-
zichten, maar ook veel 
tranen.

Een bijzondere dag voor 
een bijzonder doel. Ik 
ben blij hieraan deelge-
nomen te hebben en 
mijn steentje te hebben 
bijgedragen aan het 
KWF. Ik wil iedereen in 
De Steeg, die in welke 
vorm dan ook hebben 
bijgedragen aan de Lap 
d’HuZes enorm bedan-
ken! Jullie bijdrage is 
goed besteed!   

Behalve Dirk Jan, kregen 
Karin en Haske de andere 
helft van het geld van de Lap d’HuZes. Karin beklom de Alpe 
d’HuZes 1 keer en Haske presteerde het om de berg 6 keer te 
beklimmen. Op de website van de Lap d’HuZes is het verslag 
van Haske te lezen, zie 

http://lapdhuzes.files.wordpress.com/2013/06/haskes-
sponsoren-6.pdf.

Voor meer foto’s en verhalen over de Lap d’HuZes: 
www.lapdhuzes.wordpress.com 

 voor KWF Kankerbestrijding

Dirk Jan 

Karin 

Haske 
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Vlak voor de zomer in 1993 ging ik samen met mijn bouwpart-
ner, onze architect en met gemengde gevoelens naar het ge-
meentehuis om ons bezwaar tegen de afwijzing van een bouw-
plan aan de Hoofdstraat toe te lichten bij de welstandscommis-
sie. Op grond van het feit dat op het betreffende perceel een 
voor Steegse begrippen ‘eenvoudige’ villa Nederhagen had ge-
staan hadden wij ook een eenvoudig en strak ontwerp voor een 
dubbelslag ingediend.  

Nadat de tekening in eerste aanleg was goedgekeurd, was de 
welstandscommissie op haar oordeel teruggekomen en had het 
alsnog afgewezen. Dat op zich was al opmerkelijk maar de moti-
vering van de welstandscommissie was van een dusdanige sub-
jectiviteit dat je er alle kanten mee opkon behalve kennelijk wat 
wij als bouwers hadden ingediend. In het gesprek met de wel-
standscommissie bleek die subjectiviteit nog maar weer eens 
nadrukkelijk. Van het ingediende ontwerp zou te weinig 
’beleving’ uitgaan en er was sprake van ‘te weinig concurrentie-
vermogen met de omringende panden’.  

Van ons verweer dat juist met de direct aanliggende panden, de 
cafetaria en de lagere bebouwing tussen ons en de bakker werd 
aangesloten was men niet onder de indruk. We werden met een 
opdracht weggestuurd om het ontwerp nog maar eens opnieuw 
te bekijken.  
Onze architect, die wij niet nadrukkelijk om zijn creatieve vermo-
gens hadden uitgezocht, mopperde zichtbaar ontstemd dat hij er 
geen touw aan kon vastknopen. Samen met de ambtenaar van 
de gemeente die als toehoorder bij de zitting van de welstands-
commissie aanwezig was geweest liepen we de vergaderzaal uit.                                 

Die ambtenaar was Bas Lodder, die ik tien jaar daarvoor enige 
tijd als lid van het Georganiseerd Overleg (CAO onderhandelin-
gen bij de gemeente) en gedreven vakbondslid had leren ken-

nen. Ik was toentertijd als bestuurder één van de onderhande-
laars namens de vakbonden bij de gemeente Rheden.  
Hij gaf ons aan dat we met hem mee moesten lopen naar een 
andere vergaderruimte terwijl hij in zichzelf bromde: ‘vage en 
bureaucratische nonsens’. 

Onze architect Levels uit Huissen begon weer opnieuw met zijn 
opmerkingen over ‘dat hij er niets van had begrepen wat de 
commissie nu wilde’. Ondertussen had Bas een potlood gepakt 
en was driftig bezig in de bouwtekening te schetsen terwijl hij in 
zichzelf mompelde: ‘meer massa, meer front, meer smoel, één 
pand, meer uitstraling’. Daken werden er op de tekening bij ge-
tekend, een frontpartij en rollagen werden eraan toegevoegd. 
Een blanco vel werd erbij gepakt en daar werden de contouren 
nog eens nadrukkelijk neergezet. Aan de architect werd toen 
gevraagd: ‘kun je er zo wat mee?’ 

Levels keek naar de schetsen en hij ontdooide zichtbaar en zei: ‘ 
nou ik niet want ik ga morgen met vakantie, maar ik werk samen 
met Jan Peters uit Soest, leerling van Herzberger, en die zal ik 
vragen dit verder uit te werken. Dat gaat wel lukken’.  
Pand Hoofdstraat 106 en 108 staat er zoals geschetst; de com-
missie was vol lof over het uiteindelijke ontwerp. 

Natuurlijk heeft Jan Peters het ontwerp verder gestalte gegeven 
en staat Levels als architect op het ontwerp, maar het waren de 
schetsen en aanwijzingen van Bas Lodder die de herkenbare 
basis waren voor het uiteindelijke resultaat. Bas die in die tijd al 
als ambtenaar niet te beroerd was met de burger mee te den-
ken.

Op donderdag 1 augustus j.l. verloor Bastiaan Lodder 
zijn ongelijke strijd tegen kanker.  

Toen en nu 

Felk



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. 

"Daar komen ze aan," zegt Mevrouw Stevens en als Oom 
Frits en de heer Stevens gezeten zijn, blaast zij op een fluitje. 
“Wat zal er nu gebeuren?” vraagt Oom Frits. “Ik moet dat 
fluitje eens probeeren, ik dacht dat het kapot was.” 
“Wie komt daar aan?” zegt Oom, en allen zien Corrie tus-
schen de boomen nader komen. Ze houdt 
een vierkant doosje in de hand. Haar blon-
de krullen komen onder een hoed van lila 
neteldoek te voorschijn, en ze heeft een 
kleur van agitatie. Ze neemt haar lange 
jurk met éene hand op en komt met kleine 
stapjes tot dicht bij de menschen, maar zij 
doet alsof zij ze niet ziet. Ze kijkt overal 
rond en begint dan: 
“Kaboutertje, mijn goede vrind, Kom bij 
Corrie, ‘t menschenkind.”  
Ze zegt haar rol goed op en Oom Frits zit 
met verbazing toe te kijken en te luisteren 
en als Peltridewi en Kijkoveral komen zegt 
hij: “Aardig!” 
Maar als al de kabouters en dan de nimfen 
en muggen komen zit hij te schudden van 
plezier totdat Mevrouw Stevens hem in-
fluistert: “Maak nu dat je weg komt!” 
IJlings staat Oom Frits op en zonder dat de kinderen het be-
merken verdwijnt hij naar beneden tussen de struiken. 
Tjiki klapt in de handen en de heele bende stuift uiteen, om 
Korikerebi te zoeken, ze komen weldra dansend en sprin-
gend terug en omringen de dames en heeren in een aaneen-
gesloten kring. 
“Oom Frits, Korikerebi, Korikerebi!” en dan eensklaps teleur-
gesteld: “Oom is er niet!” 
Peltridewi gaat naar Mevrouw Boshamer en fluistert haar in: 
“Mama waar is Oom gebleven?” 
“Gaan jullie maar overal zoeken, Iaat Corrie ook meegaan, 
misschien vindt zij hem wel.” 
Allen gaan nu aan het zoeken en komen telkens teleurgesteld 
terug, tot Mevrouw Stevens zegt: 
“Luistert! wat hoor ik daar?” 

Ze hooren beneden in de diepte een zachte muziek, en nadat 
ze eerst een oogenblik verbaasd geluisterd hebben, gaan ze 
allen, gevolgd door de vaders en moeders de hoogte af, en 
ze hooren nu duidelijk een speeldoos. 
“Wat zou dat zijn?" “vraagt Corrie. 
Mijnheer Bantam en Mevrouw Stevens duwen den wagen 
van de Koningin, langs een zijpad naar beneden en zoo ko-
men zij tegelijk met de anderen die met moeite dwars door 
de struiken moesten dringen, op een open plek, en wat zien 
zij daar?” 
Een oude kabouter met een langen sneeuwwitten baard, zit 
op een boomstam, en aan zijn voeten slaat een speeldoos, 
waarin mooie muziek klinkt. 
Corrie houdt haar Mama bij de hand en Baby Boshamer, de 

Muggenkoningin klautert tegen de knieën 
van haar vader op, en kijkt angstig naar 
den ouden kabouter. 
“Wie zoekt mij?” zegt hij met een dieoe 
stem. De kinderen durven eerst niets te 
zeggen, totdat Tjiki moed vat en vraagt: 
“Wie zijt gij?” “Ik ben Korikeribi.” Nu her-
kennen zij eensklaps Oom Frits en met één 
gezamenlijke kreet roepen zij “Korikerebi! 
Oom Frits!” 
“Wie is Oom Frits?” vraagt de oude kabou-
ter. “Oom Frits is onze goede Oom en Oom 
Frits is Korikerebi en Korikerebi is jarig. Lan 
leve Korikerebi! Lang leve Oom Frits!” 
Ze dansen en springen om hem heen, en 
Corrie geeft hem haar presentje, een mooi 
bouquetje van veertjes. 
Nu klapt Tjiki in de handen en roept: 
“Kabouters en nimfen en muggen en krekel 

en konijntjes! Gaat naar de schatkelders en zoekt de mooiste 
schatten van berg en Bosch, en brengt ze aan Korikerebi!” 
Allen stuiven weer weg, behalve Corrie en de Nimfenkonin-
gin. De Laatste wordt met haar wagen, tot vóór Korikerebi 
gereden, en zij geeft hem een krans van heide en mos en 
immortelles, vastgebonden met een strik van rood lint. 
Terwijl Korikerebi die beide presenten bewondert, hooren ze 
weer het gezang van de nimfen en het gegons van de mug-
gen en het getrappel van de kabouters en daar komen ze als 
een stofwolk aan, en dwarrelen om Korikerebi heen en ze 
geven hem één voor één geschenken. 
“Wel kinderen, wat is dat mooi, waar haal jullie dat allemaal 
vandaan?” 
“Dat is vuil uit het bosch,” zegt Lili lachend. 

(wordt vervolgd) 
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   De ontevreden Pauwen 

Felk
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Mevrouw Pauw stapte parmantig op haar man af: ‘Je doch-
ter en ik zijn ontevreden’ zei ze met een pinnig stemmetje. 
‘Terwijl iedereen met vakantie gaat, zitten wij hier vast in de 
tuinen van Middachten. Wij willen er ook wel eens uit. Wij 
willen ook wel eens wat van de wereld buiten de muren van 
het kasteel zien’.  

Tja, en wat doe je dan als man als twee vrouwen je belagen 
met hun wensen…. 

De drie pauwen sprongen over de muur van Middachten en 
gingen op weg naar het dorp. Zo kwamen ze aan op de 
Hoofdstraat waar ze in een van de tuinen een rustpauze na-
men vlak bij cafetaria De Linde. Daar werd vreemd opgeke-
ken van deze ongewone toeristen.  

De jachtopziener van Middachten werd gebeld en de pauwen 
werden weer terug gebracht naar Middachten. Enige dagen 
later waren het echter enige  joggers die in de buurt van Elle-
com de drie pauwen tegenkwamen en schrokken van deze 
exotische dieren. Weer kwam de jachtopziener de pauwen 
halen en werden ze teruggebracht naar Middachten. 

Het weerhield de pauwen er echter niet van  regelmatig de 
veilige omgeving van Middachten  te verlaten en buiten de 
muren van Middachten te flaneren. 

Op een gegeven moment werden ze gesignaleerd bij de bus-
halte op de Middachterallee waar ze in het bushokje wach-
ten op bus 43 richting Arnhem. Toen de bus echter niet voor 
de drie pauwen stopte besloten ze  druk  bekvechtend mid-
den op de Middachterallee naar de tuinen van bewoners van 
de Smidsallee te lopen.  
Het verkeer op de Middachterallee moest  moeite doen om 
de  pauwen te ontwijken. Het had niet veel gescheeld of  er 
waren ongelukken gebeurd. 

Weer werd de jachtopziener gebeld en die was in alle staten. 
‘Leren die beesten het dan nooit. Het is al de zoveelste keer 
dat ze ervan door gaan.’ brieste hij. ‘Ik kom ze wel weer op-
halen.’

Dit keer werden de pauwen opgesloten in een hok waar ze 
niet meer uit konden. Mevrouw Pauw zat daar te mokken en 
haar man het leven zuur te maken met haar klaagzang. Me-
vrouw Ooievaar hoorde het gekibbel en met een statige 
zweefvlucht landde ze op het hok van de pauwen. 

‘Mevrouw Pauw, wat is er aan de hand dat je zo tekeer gaat’ 
vroeg ze. ‘Dat zal ik je eens haarfijn uitleggen’ zei mevrouw 
Pauw. ‘Jullie Ooievaars hebben krachtige vleugels en  kunnen 
overal komen waar jullie ook maar heen willen. Wij, daaren-
tegen, kunnen nauwelijks vliegen en zijn gebonden aan  deze 
plek, dat is niet eerlijk.’  Mevrouw Ooievaar dacht even na en  
zei toen ‘Tja, soms is het niet anders en zul je moeten accep-
teren dat je het moet doen met de capaciteiten die je hebt 
meegekregen.’  

Ze liet mevrouw Pauw achter om hierover na te denken en 
steeg met een krachtige vleugelslag op om zich te voegen bij 
haar man en haar zoon die vliegoefeningen aan het doen 
waren om zich voor te bereiden voor hun lange vlucht naar 
Turkije of verder. 
Pa Ooievaar vroeg in de lucht wat er aan de hand was en 
mevrouw Ooievaar vertelde het haar man. 
‘Hm,’ bromde hij geringschattend, ‘wat een geneuzel. Hoe 
ongelukkig kun je zijn als je er uit ziet als zij en woont op een 
kasteel als Middachten.’ 

Mevrouw Ooievaar glimlachte en zocht nog even wat ther-
miek op en steeg tot grote hoogte.  
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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 



Assink ERA  Makelaars 
Hoofdstraat 104 
6881 TJ VELP GLD 
Postbus 59 
6880 AB VELP GLD 
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