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Nee, dit is beslist niet het laatste nummer van Tussen Boom en 

Stroom! 
Een aantal mensen benaderde me nogal bezorgd of de voortgang van het 
blad wel is gegarandeerd. Ik kan daarover kort zijn: er hebben zich bewo-
ners gemeld om de uitgave en verzorging van het blad over te nemen. En 
dat niet alleen: een groep enthousiaste dorpsbewoners hee  zich gemeld 
om het bestuur van de BG te gaan versterken. Dat zijn verheugende be-
richten. In dit nummer leest u er meer over. Zo spoedig mogelijk zal er 
geprobeerd worden, naast de voortze ng van Tussen Boom en Stroom, 
de website weer bijgewerkt en actueel te krijgen.  
Nieuwe  mensen om het werk van de BG voort te ze en betekent niet dat 
de anderen dan vergenoegd achterover kunnen leunen; er blijven hand-
jes nodig, denkkracht en crea viteit. Dat denkkracht en crea viteit ook 
niet alleen voldoende garan e zijn voor succes zie je rond de ontwikke-
ling van de dorpshuizen. Terwijl het dorp Rheden met vereende krachten 
bezig is een dorpshuis te realiseren, dreigen er problemen in Laag Soeren 
en Ellecom. Bij het zoeken naar een oplossing en nieuw gebruik van de 
kerk in De Steeg zullen we dus meer dan denkkracht en crea viteit nodig 
hebben. Op een bijeenkomst dit voorjaar in Bemmel, georganiseerd door 
de Vereniging Kleine Kernen en de provincie Gelderland, met als onder-
werp de voorzieningenproblema ek in de kleine dorpen, bleek dat enkel 
met een commercieel daadkrach ge samenwerkingspartner dorpshuizen 
een levensvatbare toekomst tegemoet kunnen zien. 
We kunnen constateren dat er nog steeds in het dorp bewoners bereid 
zijn zich in te ze en voor de lee aarheid en ac viteiten te organiseren; 
zelfs met een landelijke allure! De Steeg was een aantal malen met heel 
diverse onderwerpen op de landelijke televisie; de squashhal van Mid-
dachten, de bakker in het Klokhuis, het protest tegen uitbreiding van het 
goederenvervoer per spoor en het spektakelstuk bij het ontzet van de 
Veluwezoom. Dat zijn tekenen dat het nog steeds in het dorp bruist; er zit 
wel degelijk leven in!  
  
In dit nummer vooral aandacht voor de evenementen door middel van 
fotocollages; beelden zeggen meer dan woorden. Toch ontbreken de vas-
te rubrieken niet. Ik wens u veel leesplezier en wens u allen een gezond 
en gelukkig 2014. 

 
 Van de redactie 
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Van John Kapteijn kregen wij de volgende brief inzake 
het Comité  4 en 5 mei Rheden e.o. Wie wil hem opvol-
gen? 
 
 
Geachte heer Den Bakker,  
 
Sinds dat ik mijn taken in het bovenvermelde Comité 
heb neergelegd is er feitelijk sprake van een vacature 
die bij voorkeur ingevuld zou moeten door iemand uit 
De Steeg. 
 
Het Comité is in hoofdzaak belast met de jaarlijkse 
gemeentelijke herdenking op 4 mei op het Rozenbos. 
De toevoeging en omstreken in de naam van het Comité 
geeft aan dat het niet uitsluitend een Rhedense (van 
het dorp Rheden) aangelegenheid is, los van de dorpen 
binnen de gemeente Rheden die hun eigen herdenkin-
gen kennen. 
 
Vanuit De Steeg volgde ik de heer Walter Sanders op.  
 
Wellicht kan via de kanalen van De Belangengemeen-
schap aandacht gevraagd worden voor deze vacature 
en kan er langs deze weg iemand bereid gevonden wor-
den mij weer op te volgen. Op dit moment is De Steeg 
niet vertegenwoordigd. 
 
Met vriendelijke groet, 

John Kapteijn  

             

Speelhoeddag 17 
augustus 2013 

We kijken met veel plezier terug 
op alweer de 39ste Speelhoeddag. Het was een geweldi-
ge dag met veel zon en heel veel blije kinderen. Wat een 
superleuke tradi e is dit toch. En wat fijn dat er weer 
een nieuw, enthousiast team is opgestaan om volgende 
jaar de 40ste edi e te organiseren. We hopen dat er nog 

veel genera es kinderen mogen genieten van dit bijzondere 
Steegse fes jn! 

Wij bedanken iedereen die ons afgelopen jaren hee  gehol-
pen om dit feest mogelijk te maken. En wensen het nieuwe 
team en alle kinderen in en om De Steeg heel veel plezier met 
de komende Speelhoedddagen! 

Hulp is natuurlijk al jd welkom. Wie mee wil helpen als bege-
leider of nog leuke sugges es hee , kan zich melden bij Marte 
Cuppens-Joosten: 06 54331320 of martejoosten@yahoo.com      

Contributie BG overmaken? 

€ 7.50 naar 3442342 

 
Kot verslag over het

 klooster overleg me
t bewoners 

in september 
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. Jobhousing 

is in gesprek met de
 brandweer om dit te

 voorkomen; 
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Nieuwe afspraken 

- Bij overlast meld
en bij de beheerder

: telefoonnum-

mer: 0610835751. Zod
at meteen de mensen 

aangesproken 

worden. 
- Letten op geluids
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Noteren 

 

 

3 januari 19.30 uur  
Parkhuis  

nieuwjaarsreceptie 

Noteren 
KERST OP 
STEEG  
PR.INSES  AMALIAHOEK  
 
22-12-2013  
VAN 16-18 UUR 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

 

Door Age Fennema 

Het is de eerste keer dat ik een bijdrage schrijf na het overlij-
den van gravin Ben nck. Zij hee  een lege plaats achtergela-
ten op Middachten, dat nog goed voelbaar is. Gelukkig hee  
zij Middachten zo overgedragen aan de volgende genera e, 
dat het voortbestaan van dit bijzondere erfgoed verzekerd is. 
Wij herinneren haar als een bijzondere vrouw met een warm 
hart voor Middachten en haar medemens. Namens de nieuwe 
heer van Middachten, graaf Franz Ortenburg en zijn vrouw, 
gravin Gustava Grote, ze en wij ons blijvend in voor Middach-
ten en haar omgeving. 

Ik hoop dat u hebt genoten van de kerstopenstelling. Bijzon-
der is de samenwerking met WarmWinterlicht. Op het mo-
ment dat ik deze bijdrage schrijf, moet het evenement nog 
plaatsvinden, maar wij zijn erg benieuwd in welk sprookje de 
tuinen zijn omgetoverd. Dit is echt een belevenis, dat u niet 
mag missen. Als dit nog niet gelukt is, dan hee  u geluk. Dit 
jaar opent Middachten ook haar poorten op 26, 28 en 28 de-
cember! Dit geldt alleen voor WarmWinterlicht, het kasteel is 
dan gesloten. En strijk na de wandeling even neer in de war-
me squashhal voor een hapje en een drankje. Dan kunt u ge-
lijk het mooie resultaat van de renova e bewonderen! 

Restaura es 

Inmiddels is de restaura e van het Bouwhuis in volle gang. Dit 
gebouw is in de jaren der g in gebruik genomen door de fa-
milie voor bewoning, en sinds die jd is geen groot onder-
houd uitgevoerd. We zijn dan ook erg blij dat het nu mogelijk 
is om dit gebouw op te knappen. De provincie draagt hieraan 
bij met een subsidie. Vooral de dakconstruc e behoe  restau-
ra e, in combina e met het aanbrengen van isola e. Nadat 
dit is uitgevoerd wordt het hele monument geschilderd. Naar 
verwach ng zal dit rond de zomer 2014 voltooid zijn.  

Ecopassage 

Het is u vast niet ontgaan dat de ecopassage feestelijk is geo-
pend. Inmiddels maken de reeën en vossen hier gebruik van. 
Helaas ook veel nieuwsgierige wandelaars. Dit is niet de be-
doeling en we hopen dat de inwoners van De Steeg hier niet 
bij horen, want rust rondom het ecoduct is belangrijk voor de 
dieren die het gebruiken. Nabij de ecopassage is ook een 
hoogwatervluchtroute aangelegd en een weiland is afgegra-
ven zodat hier een natuurgebied kan ontstaan. In 2014 zullen 
nog meer bossages en rietstroken worden aangelegd, zodat 
het gebied nog beter geschikt wordt voor zoogdieren en in-
secten. 

Bronbossen 

Na ruim 10 jaar praten is het zo ver! Begin 2014 wordt het 
defini eve inrich ngsplan door het waterschap ter inzage 
gelegd. Dit plan moet er voor zorgen dat de verdroging van de 
unieke bronbossen wordt gestopt. Het betekent ook dat de 
landbouwgronden rondom het Kooibos/Fasantenbos na er 
zullen worden. Bij dit beheer speelt boerderij de Wolfskuil 
een belangrijke rol. We verwachten dat de uitvoering medio 
2014 zal starten. 

Bestemmingsplan 

Waar ook al lang over wordt gesproken, zijn de ontwikkelin-
gen rond Oud Middachten. Binnenkort zal de gemeente een 
besluit nemen over de woningbouwplannen en in 2014 zal de 
bestemmingsplanprocedure starten. We hebben maximaal 
ons best gedaan, de opmerkingen uit de buurt hierin te ver-
werken, al hebben we helaas niet iedereen volledig tevreden 
kunnen stellen. 

Ook voor de buitenplaats Middachten voorzien we enkele 
wijzigingen. Dit betre  de nieuwbouw van een werkschuur 
achter de bestaande werkplaats, een extra toiletgebouwtje in 
de tuin en parkeervoorzieningen. We willen de hoofdentree 
van Middachten graag verleggen naar waar die hoort: bij de 
oprijlaan. Het gevolg is dat we graag een vaste parkeerplaats 
willen aanleggen aan de overzijde van de Middachterallee 
(boszijde, op dit moment boomkwekerij). De kasteelweide 
wordt bij evenementen gebruikt om te parkeren. Hier willen 
we in de ondergrond graag voorzieningen aanbrengen, zodat 
dit ook bij na e weersomstandigheden te gebruiken is. Graag 
presenteren we deze plannen een keer op een avond van de 
Belangengemeenschap. 

Ik heb u een doorkijkje mogen geven in wat ons bezig houdt. 
Rest mij nog u, mede namens de familie Ortenburg – Grote,  
fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar toe te wen-
sen. 



5 



6 

Sinds 2011 mag ik mij de gelukkige bewoner noemen van de 
voormalige boswachterswoning De Kokkenberg. Voor veel Ste-
genezen een bekende plek waar ze al dan niet met de hond re-
gelma g langs wandelen. Sinds anderhalf jaar is hier mijn prak-

jk voor Zijnsoriënta e geves gd. In dit ar kel wil ik graag wat 
meer vertellen over wat ik hier doe. 

Zijnsoriënta e is een eigen jds pad voor levenskunst waarin 
moderne psychologie en Oosterse wijsheid samenkomen. Het is 
de afgelopen 25 jaar ontwikkeld door Hans Knibbe, van oor-
sprong klinisch psycholoog en psychotherapeut en langdurig 
beoefenaar van Boeddhis sche medita e. 

Waarom spreek ik over levenskunst? Omdat het in de begelei-
ding niet gaat om het oplossen van problemen, 
maar om het aanleren van een open en liefde-
volle houding naar alles wat zich aandient in ons 
leven, of het nu pre g of pijnlijk is. Pijn en te-
genslag zijn niet te vermijden in het leven, maar 
ons verzet ertegen maakt dat we nog veel meer 
lijden dan nodig is. Levenskunst is leren omgaan 
met onzekerheid. We leven in uiterst onzekere 

jden, niemand is zeker van zijn baan of zijn 
pensioen en veel rela es eindigen in een schei-
ding. Zelfs het klimaat blijkt aan verandering 
onderhevig! In plaats van ons vast te grijpen aan 
het bekende, kunnen we leren los te laten en 
het onbekende te verwelkomen. Dat lukt alleen 
als we durven vertrouwen op onze eigen inner-
lijke wijsheid. Als al onze energie niet in verzet 
gaat zi en tegen hoe het is, kunnen we veel 
crea ever omgaan met wat er op ons pad komt. 

Levenskunst is ook: ontdekken wat je écht wilt, 
diep van binnen, en dat vorm gaan geven in je 
dagelijks leven. 

De Kokkenberg, praktijk voor levenskunst 

In mijn prak jk kun je op twee manieren leren om een 
'levenskunstenaar' te worden. Als je diepgaand wilt kijken 
naar hoe je in het leven staat, waar je tegenaan loopt op het 
gebied van werk, rela es of gezondheid of naar wat je ten 
diepste wilt, dan is individuele begeleiding een passend tra-
ject. Je bent van harte welkom voor een gra s oriënterend 
gesprek. 

Daarnaast bied ik groepslessen Medita e in Beweging aan. 
Het eerste deel van de les bestaat al jd uit lichaamswerk met 
een medita eve insteek. Dat wil zeggen dat ik het lichaam als 
ingang gebruik om je gevoeligheid en bewustzijn te vergroten 
en inspira e en energie wakker te maken. Het tweede deel 
van de les bestaat uit begeleide zitmedita e en visualisa e. 
Een weldaad voor lichaam en geest! De cursus is zowel ge-
schikt voor beginners als voor mensen die al enige ervaring 
hebben. In januari 2014 start een nieuwe groep, tweeweke-
lijks  op de maandagavond in het Koetshuis op Landgoed 
Rhederoord. Je kunt je nu al aanmelden voor een gra s 
proefles op 13 januari. 

Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Kijk op 
www.dekokkenberg.nl of bel of mail me. 

Daniëlle Stroes 
De Kokkenberg, prak jk voor Zijnsoriënta e 
Diepesteeg 25 
6994 CC De Steeg 
Tel: 026-4953266 
E-mail: info@dekokkenberg.nl 

www.dekokkenberg.nl 
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Niet alleen zijn er de activiteiten die  direct zichtbaar zijn in het 
dorp, zoals Markt op Steeg, Kerst op Steeg, de intocht van Sin-
terklaas, de Speelhoeddag, het protest tegen de  uitbreiding 
van het goederenvervoer per spoor door de dorpen en zo’n 
geweldig evenement in het kader van 200 jaar Koninkrijk waar 
dorpsgenoten een actieve en zichtbare rol en bijdrage in leve-
ren. Ook achter de schermen wordt hard gewerkt om te zorgen 
dat aan diverse onderdelen van de leefbaarheid in het dorp 
aandacht besteed blijft worden. Een groep actieve dorpsgeno-
ten heeft zich gemeld om de bestuurlijke lacune die ontstaat 
door het aangekondigde vertrek van Frans van Elk als voorzitter 

en Arie den Bakker als secretaris op te vullen. Op de eerstvol-
gende Algemene ledenvergadering in april, zullen de nieuwe 
kandidaat bestuursleden voorgedragen worden ter benoeming. 
In de tussentijd zullen Frans en Arie de kandidaat bestuursleden 
inwerken. 
Ook de ingestelde werkgroep voor de eerste evaluatie van de 
dorpsvisie is  hard aan het werk. 
  
(Van links naar rechts voor): Marise van Tent, Helene Labotz, 
Kirstie Schmitz, Bartele Bouma, (achter) Ben van der Meer, Petra 
Wilting.  

Bestuur BG: de nieuwe ploeg 



 
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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In de wintermaanden is er kans op hoogwater doordat de bodem 
weinig water opneemt en neerslag snel in de rivier terechtkomt. 
Ook aan het einde van de winter kan er veel smeltwater vanuit de 
bergen via de rivieren ons land bereiken en hoog water veroorza-
ken. 
Alleen wanneer noodzakelijk sluit de gemeente Rheden i.s.m. 
Landgoed Middachten de Havikerwaard gedeeltelijk af voor alle 
verkeer, inclusief voetgangers. 
Als eerste is dat nodig omdat er op ondergelopen wegen gevaarlij-
ke situa es kunnen ontstaan. In de Havikerwaard is het daarnaast 
van belang dat de daar in het wild levende dieren niet worden 
verstoord.  
Dieren gaan bij hoogwater op zoek naar een hogere, veilige plek. 
Om hazen en reeën bij hoog water kans te geven te overleven, zet 
gemeente Rheden en Landgoed Middachten de waard 
(gedeeltelijk) af. 
De afslui ng blij  alleen zolang er gevaarlijke of voor dieren be-
dreigende situa es kunnen ontstaan. De Havikerwaard zal aan de 
kant van De Steeg worden afgesloten vanaf de splitsing naar de 
voormalige steenfabriek en bij Ellecom aan het begin van de Ei-
kenstraat bij boerderij “Borg Keppel” ter hoogte van de sportvel-
den.  
Voorheen is het voorgekomen dat er reeën en hazen door m.n. 
wandelaars werden opgeschrikt en zij door het water of over ijs 
probeerden een veilig heenkomen te zoeken. Door uitpu ng of 
doordat ze op een zwakke plek door het ijs zakten zijn ze verdron-
ken.  
Iedereen realiseert zich dat veel dorpsbewoners graag in de waard 
komen om van de natuur te genieten. Daarom zal dagelijks wor-
den bekeken of de afslui ng ook echt nodig is. Hierover zijn strak-
ke afspraken met gemeente, de grondeigenaren en handhavers. 
De schrikhekken en borden zijn zo duidelijk dat er geen excuus is 
wanneer men zich toch jdens de afslui ng in het afgesloten ge-
bied bevindt. Afgesproken is dat hiervoor zonder uitzondering 
proces-verbaal wordt opgemaakt.  
 
Actuele informa e over de afslui ng vindt u op Twi er  
@gemeenterheden, #Havikerwaard.  
Hee  u nog vragen? Neem dan contact op met gemeente Rheden 
026 4976 911 of kijk op www.rheden.nl. 
Wijkagent van Rheden/Ellecom/De Steeg  
henk.bolhuis@gelderland-midden.poli e.nl tel. 0900-8844 
Landgoed Middachten 
www.middachten.nl  tel nr. 026-4952186 

Een begraafplaats nodigt vaak uit tot het ophalen van gebeurtenis-
sen uit het verleden. Zo verging het ook de gebroeders Harry en 
Wim Jansen uit Ellecom.  Bij het graf van Zweer Hendrik Lenderink 
kwamen ze voorbij, de verhalen uit het verleden. 

Deze meneer Lenderink was nauw verbonden aan de plaatselijke 
muziekvereniging Excelsior. Hij was lid vanaf 1898, voorzi er van 
1912- 1941, en erevoorzi er vanaf 1942 tot zijn dood. 

De vader van de broers Jansen was ook lange jd lid van Excelsior 
en vertelde thuis regelma g  over het wel en wee van deze mu-
ziekvereniging.  En in die verhalen, die hij hoorde van oudere club-
leden, speelde de heer Lenderink vaak een centrale rol: 

-Hoe hij de club tot 
een hechte eenheid 
wist te smeden en 
een hoog niveau wist 
te bereiken. -Hoe hij 
handig wist te lave-
ren tussen de beper-
kingen die de oorlog 
met zich meebracht.       
-Hoe na zijn overlij-
den de club hem de 
laatste eer wilde be-
wijzen maar hoe doe 
je dat met ‘n beze er 
die nauwelijks toe-
stond dat er na ona-
le gevoelens tot ui-

ng kwamen. –Hoe 
er de avond voor de 
begrafenis s ekem 
geoefend werd om 
de lievelings-koraal 
van hem te spelen : 
“Boven de Sterren”.                                                                                            
-Hoe onder het wa-
kend oog van de beze er uiteindelijk de muzikanten deze koraal 
mochten spelen, mits ze niet als groep aankwamen.  De publieke 
belangstelling was groot. 

Gezien deze geschiedenis en de betekenis die de heer Lenderink 
voor Ellecom hee  gehad vond Harry Jansen het de moeite waard 
om zijn graf, dat nogal in verval was geraakt, weer in de oude staat 
te herstellen. Hij hee  zich hiervoor ingezet en gerealiseerd, waar 
ook het bestuur van de begraafplaats blij verrast  door was. “Soms 
is het moeilijk om voor het graf-onderhoud nog  rechthebbenden 
te achterhalen” aldus het bestuur. “Daarom is een ac e als deze, 
die spontaan ontstaat, bijzonder en vermeldenswaard”.  

Sinds kort hee  de begraafplaats ook een website. Voor belang-
stellenden hierbij de gegevens:   

www.begraafplaatsellecom-desteeg.nl  

Nieuws van de begraafplaats 

 

Afsluiting Havikerwaard hoog water   
Nieuws van de begraafplaats Afsluiting Havikerwaard hoog water   
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De Kokkenberg  
Praktijk voor Zijnsoriëntatie 
Individuele begeleiding 
Medita ecursus voor beginners 
 
Daniëlle Stroes 
Diepesteeg 25 
6994 CC De Steeg 
Tel: 026 495 32 66 
E-mail:  
info@dekokkenberg.nl 
www.dekokkenberg.nl  

 

 

 

 

 

 

Informatie: fransvanelk@bgdesteeg.nl 
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Opgelucht en blij, dat waren we op zaterdag 16 november na 
afloop van de protestactie tegen de extra goederentreinen. 
Met het bouwen van een Steegse Muur wilden we onze 
dorpsgenoten én de landelijke politiek wakker schudden en 
zoveel mogelijk aandacht trekken voor de negatieve gevolgen 
van de IJssellijn-plannen. Dat is goed gelukt! 

Inwoners van De Steeg gaven massaal gehoor aan de oproep 
om de posters zichtbaar op hun raam te hangen. Grote sand-
wichborden stonden de hele week op het dorpspleintje. Via 
talrijke media werd aandacht besteed aan de Steegse Muur, 
de geluidswal die symbool staat voor alle negatieve gevolgen 
die de extra goederentreinen met zich meebrengen.  

 

Dit alles heeft geleid tot een geweldige opkomst – zowel wat 
betreft demonstranten als hulptroepen.  

Honderden demonstranten 

Zaterdagochtend werd, met hulp van veel vrijwilligers, al 
vroeg gestart met het opbouwen van de muur. Gedurende de 
hele dag waren er diverse media aanwezig: de Gelderlander, 
de Regiobode, Omroep Gelderland en als klap op de vuurpijl 
de NOS. Om iets voor half vier stroomden de demonstranten 
en belangstelleden toe: ruim 300 in totaal! Om de laatste twij-
felaars naar de protestactie te 'lokken', deed onze 
‘dorpsomroeper’ een rondje De Steeg en klonk tien minuten 
lang het luiden van de kerkklokken.  

     Nieuws over de IJssellijn                        
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    Steegse Muur trekt landelijke aandacht 

Minister Dijsselbloem tégen treinen 

De protestactie werd geleid door Peter Oversteegen: hij 
praatte het geheel vloeiend aan elkaar en gaf de microfoon 
onder meer aan Burgemeester Van Wingerden, Thea Hiem-
stra (protestcomitée 'Dit spoort niet!'), Henk Derks (RONA), 
Gea Verkerk-Hofstede (PvdA) en Peter Kerris (PvdA). Stuk 
voor stuk riepen zij Den Haag op om hun plannen te wijzigen 
en nogmaals na te denken over de beschikbare alternatieven. 
Naast diverse politici waren ook de Marcelle Visser en veel 
kinderen van obs De Lappendeken aanwezig. Hun school 
staat immers pal naast het spoor! Opvallend was de onthul-
ling van een foto van Minister Dijsselbloem uit 2010: hierop 
zien we hoe hij destijds in De Steeg tekende tégen de extra 
goederentreinen. Na afloop van de actie werd enthousiast en 
gezellig nagepraat onder het genot van koffie, glühwein en 
oliebollen.   

Videoboodschap 

De week na de demonstratie gingen de acties achter de 
schermen onverminderd door. Zo hebben we een videobood-
schap gemaakt en gestuurd aan onze achterban, de politiek in 
Oost Nederland, de Tweede Kamer en de pers. U kunt deze 
film opzoeken op youtube met de zoektermen 'Dit spoort niet 
De Steeg'. Ook is Thea Hiemstra meerder keren geïnterviewd, 
door onder meer NOS Radio, de Telegraaf, De Gelderlander.  

Bedankt! 

Iedereen die ons heeft geholpen met bouwen, spreken, fol-
ders rondbrengen, oliebollen bakken, koffie en glühwein 
schenken, filmen, photoshoppen, redigeren, boodschappen 
doen, spandoeken maken, demonstreren en nog veel meer: 
heel erg bedankt! We hebben er samen een geweldige actie 
van gemaakt! 

 Bartele Bouma 

Thea Hiemstra 

Marko Sinke 

Petra Wilting 
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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 ac e schoenmaatjes van Edukans, die ieder jaar duizenden 
schoenendozen verzamelt met schoolspullen en speelgoed voor 
kinderen in ontwikkelingslanden, is in onze kerken weer goed 
verlopen. In de loop van de maand groeide de stapel tot 74 DO-
ZEN. Soms kwamen ze met grote aantallen binnen. Prach g ver-
sierd en zorgvuldig volgestopt met de spulletje van het verlang-
lijstje.  
Ook werden er tassen vol met schoolspullen en knuffels aange-
leverd, om de dozen bij te vullen. Er waren ook weer gulle ge-
vers die een envelop met geld voor dit goede doel gaven. 
IN TOTAAL KWAM ER AAN MACHTIGINGEN EN GIFTEN  395,-
EURO binnen, weer een prach g resultaat!  NAMENS DE KIN-
DEREN, HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW DOOS! 
Op 19 november werden de dozen naar Apeldoorn gebracht 
waar voor verdere verzending gezorgd wordt. De dozen worden 
nagekeken en gescand. Uiteindelijk worden ze in zeecontainers 
naar Ghana of Malawi gebracht. In het voorjaar worden ze uitge-
deeld en komt er bericht waar  “onze” dozen naar toe zijn ge-
gaan. 
Wij mochten ons weer inze en om dit dóór te geven. 
Kijk ook op www.edukans.nl/schoenmaatjes 
 
Hilde Brekelmans, Rooms Katholieke Parochie, De Steeg. 
Mar ne Stehouwer, Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg  

Actie Schoenmaatjes 2013 weer goed verlopen 

  
Landgoed Rhederoord ligt nabij Arnhem in het dorpje De Steeg. Ons statige landhuis op 12 ha. park geeft een prachtig uitzicht over de 
uitlopers van de IJsselvallei en de bossen van de Veluwezoom.  
  
De ruimtes van het landhuis bieden vele mogelijkheden voor memorabele bijeenkomsten. Een plenaire zaal (120 personen) kan worden 
uitgebreid met één van onze fraaie andere zalen (30-55 personen). In totaal kunnen er 300 gasten in het gehele pand verblijven, reden 
temeer om aan Rhederoord te denken als locatie voor een exclusieve meeting of feest. 
  
Wij gaan graag flexibel, gastvrij en gemoedelijk met u om. Onze keuken is voor bijna 100% biologisch. We werken vrijwel uitsluitend met 
zuivere, smaakvolle producten, het liefst uit de streek & afkomstig van vertrouwde producenten.  
  
Overnachten op Landgoed Rhederoord kan ook: de 22 hotelkamers bieden onderdak aan circa 45 gasten.  
  
U kunt dagelijks bij ons reserveren voor zowel zakelijke als particuliere bijeenkomsten. 

Parkweg 19 

6994 CM De Steeg 

T: 026-4959104 

F: 026-4952221 

info@rhederoord.nl 

www.rhederoord.nl 
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De Boecop  Diepesteeg 1  

De boerenhofstede ‘De Boecop’ behoort sinds 1657-58 tot 
Rhederoord. Het goed werd in die jaren, tegelijk met Rheder-
oord, verkocht aan Willem Everwijn en Johanna Kel ens. De 

naam Boecop komen we ook tegen in Elburg en verwijst naar 
het geslacht Arent toe Boecop. Uit de 17e eeuw zijn verder ver-
balen betreffende houtverkoop op De Boecop (1674-1694) terug 
te vinden in het Gelders Archief.  

De stukken uit de 18e eeuw, waarin De Boecop vermeld wordt, 
zijn te vinden in het Brantsen-archief. Hierin staat een vermel-
ding van een nieuwe put in 1743. Een ander stuk handelt over 
het schu en van schapen van het goed Boecop in het Onzalige 
Bos in 1793. We zien dan ook de naam Boecop verschijnen op 
kaarten. Eigenaar in die jd was Joost, graaf van Limburg en 
Bronkhorst, heer van Styrum. Pachters zijn: Herman Everts, Be-
rend Alpherts, W. Bod en Jochem Brinkhof. 

Met het schu en van vee wordt bedoeld het in beslag nemen 
van vee wegens onrechtma g weiden (veelal op andermans of 
gemeenschappelijke gronden).  

Halverwege de 19e eeuw, in 1847 is er sprake van a raak en 
herbouw van het goed Boecop.  

Omstreeks 1894 wordt de boerenhofstede omgebouwd tot een 
prach g landhuis voor Jules Baron Brantsen, met een grote 

paardenstal. Hij is degene, die in mei 1902 een dag of acht cir-
cusvoorstellingen organiseerde, waarvan de opbrengst bestemd 
was voor de Boeren in de Zuid-Afrikaanse Republieken. Jules 
Baron Brantsen was de oudste zoon van de burgermeester van 
Arnhem,  C.M. Brantsen, die toen op Rhederoord woonde. Rond 

1900 had hij op De Boecop al een installa e voor elektrisch licht. 
De miniatuur-centrale stond in het kleine gebouwtje aan de Die-
pesteeg, de toenmalige garage.  

Jules maakte met het verplaatsbare circus ook tournees door 
Frankrijk. De circustent was 30 meter in doorsnee en had 700 
zitplaatsen. Het circus trok heel wat buitenlandse gasten aan: er 
waren Duitse en Tsjechische atleten, acrobaten, speldenvreters, 
clowns en balletmeisjes. Inwoners van De Steeg reisden ook mee 
met het circus.  Jules is in 1944 omgekomen in kamp Buchen-
wald. 

De oorsprong van ‘Streekmuseum Velp’ ligt ook op deze plek.  

De heer mr. A.C. Bondam, rijksarchivaris voor Gelderland, star e 
zijn collec e in de ponyschuur van de Boecop. Deze schuur lag 
aan de weg die de verbinding vormde tussen de Diepesteeg en 
de Parkweg, die des jds de naam Museumweg (nu Boecoplaan) 
had. 

Marianne Poorthuis met foto’s uit de verzameling van Walter de 
Wit 

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. 
 

 
‘Kabouters, zoekt hier in de grond, hier is mijn schatkamer, 
zoekt, en je zult vinden.’ Dadelijk gaan de kabouters aan het 
wegruimen van het blad, en daar vinden ze een groote, 
pla e trommel en ze brengen haar voor de voeten van de 
Korikerebi. En als Korikerebi de trommel opent, zien ze een 
menigte mooie dingetjes uit de der g cent bazar; mesjes, 
ballen, allerlei soort van poppetjes, snoeren kralen, knikkers, 
pistooltjes met amorces, fleschjes met gekleurde inkt, trom-
petjes, fluitjes, cri-cri’s, een koekepannetje, een strijkijzertje, 
een schetsboekje, een naal-
deboekje, een doosje met 
schrijfpennen en plak-
plaatjes.  
Een groot gejuich gaat op 
onder al de kabouters, Cor-
rie, de nimfen, de muggen, 
kevers, konijntjes en de 
krekel, vooral als Korikerebi 
zegt: ‘Dat mag Lili onder 
jullie verdeelen, maar eerst 
moet Corrie achter dien 
boom gaan zoeken.’ Hij 
wijst naar een dikken beu-
keboom, en als Corrie er 
achter kijkt, ziet ze verschei-
den banketbakkersdoozen 
op elkaar staan. ‘Presenteer ons nu maar, ‘roept Korikeribi. 
Corrie neemt voorzich g het deksel van een doos en heerlij-
ke soezen geuren haar tegen. ‘Soezen! Soezen! ‘ juicht zij, en 
begint bij Oom Frits en als de eerste doos leeg is neemt zij 
eeen tweede en dan de derde en ze eten en lachen en heb-
ben dolle pret.  
Als de soezen op zijn, gaan ze de mooie dingen verdeelen, 
ieder naar zijn smaak en Lili doet het zoo goed, dat ze allen 
tevreden zijn. Jan Bams en hee  het schetsboek en Iddy een 
koekepannetje en Hukkie en Baby elk een badpoppetje. 
‘Ziezoo kinderen,’ zegt mijnheer Stevens, ‘nu moog jullie in 
optocht door het dorp trekken tot aan den Engel, en dan 
tracteer ik op limonade of melk naar verkiezing.’ 
 

‘Hoezee!’  juichen ze allen, en ze worden in ‘t gelid ge-
schaard; Lili voorop met de Muggenkoningin op haar schoot, 
getrokken door de kevers en dan de muggen en nimfen en al 
de anderen er achter. Peltridewi schudt eeerst het mulle 
zand uit zijn schoenen en de krekel zet het masker met de 
uitpuilende oogen weer voor, dat zij afgezet had om soezeen 
te eten.  
‘Wat zullen ze in het dorp wel zeggen; ze zullen nog nooit 
zoo iets gezien hebben,’zegt Jaap. ‘Ziezoo koningin Lili,’zegt 
Henk, ‘ze zijnin het gelid geschaard; zullen we nu maar op-
rukken?’ 
‘Ja, mijn gevleugelde rossen, slaat uwe vlerken uit en laat ons 
zweven over bergen en over boomen naar het lieflijke dorp, 
dat de menschen de Steeg noemen.’ 
Daar gaan ze, vlug maar voorzich g de Rouwenberg af. En 
achter hen de nimfen en kaboutertjes; en Pel drewi en Kijk-
overal, duwen den geleenden wagen, waarin Lili gekomen is, 
en daarin zit nu Hukkie met Ada, en Ruudje Plas. 
Achteraan komt den voerman van Athlone met de koffers en 

doozen op zijn kar en brengt 
ze weer naar de verschillende 
pensions. 
De geheele optocht komt 
door de Diepe Steeg in het 
dorp, en alle menschen en 
kinderen loopen naar buiten 
om het te zien, en ze volgen 
hen tot aan den Engel.  
Juist komt er een stoomtram 
uit Velp vol dames heeren en 
kinderen. ‘Kijk,’ roept Jaap,’ 
daar zi en Annetje, Toosje en 
Frans, waar gaan die heen?’ 
Alle kabouters en nimfen 
verdringen zich om de stoom-
tram en ze zien allerlei ken-

nisjes, die verbazend veel plezier hebben in al die kabouters 
en nimfen. 
‘Mea! Mea!’ roept Dolly, ‘waar ga jullie heen?’ ‘En He y en 
Ellen en Hannie en Dirk en Fritsje, hè, ik wou dat jullie ook 
hier waart, we hebben zoo’n pret!’  
‘We gaan naar Ellecom!’ roepen ze, terwijl de tram verder 
gaat. ‘Hé. ‘zegt Henk, ‘Daar zi en Alfred en Broer, en Agnes, 
Jantje en Willy!’  
‘Niemand hee  toch zooveel pret als wij.’ 
 
(wordt vervolgd) 
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   Leefbaarheid, Burgerparticipatie: Nachtmerrie 

   Felk 
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Mijn laatste vergadering van de BG als voorzi er. 
 
Aan de orde is punt drie van de agenda: de roosterindeling.  ‘De 
Roostercommissie hee  naar eer en geweten een zo goed moge-
lijk rooster Burgerpar cipa e opgesteld’. ‘Eerst maar eens het 
rooster van de jongerenbegeleiding. Ingedeeld voor het komen-
de jaar zijn: de heer en mevrouw Tinnekoop, Peters, Karelsen en 
Vredegoor. Zij volgen de heer en mevrouw Kaled, Siemerink, 
Volgers en Wardenier op. De heer en mevrouw Volgers zijn ver-
antwoordelijk voor de dossieroverdracht. De probleemgroep die 
overlast blij  geven en ook aangeboden 
werk blij  weigeren zal harder moeten 
worden aangepakt. Na een tweede waar-
schuwing zal de uitkering worden inge-
trokken. Dit gebeurt na overleg respec e-
velijk met de poli e en de gemeente’.  
‘In verband met de snel toenemende  
vergrijzing zijn aan de vijf personen die 
eerder zijn aangewezen voor de mantel-
buurtzorg nog toegevoegd de dames Ver-
meer en Tollema en de heer Tankink. De 
klacht die mevrouw Pieters hee  inge-
diend over de slechte verzorging die zij 
kreeg bij haar wekelijkse wasbeurt is in 
handen gesteld van de vaste Klachten-
commissie onder voorzi erschap van 
mevrouw Jeurissen. Binnen 14 dagen zal 
daar uitspraak over worden gedaan. Als 
de klacht gegrond wordt bevonden zal 
ook de eventuele sanc e bekend worden 
gemaakt’. ‘Over het rooster van de Bur-
gerwacht op pagina 25 valt niet meer te 
melden dat deze ten opzichte van het 
eerste half jaar niet is veranderd omdat 
daar ook de verplichte opleidingen in zijn opgenomen die wel 
moeten renderen. Het enkele gegeven dat mevrouw Jaspers de 
laatste keer op  patrouille  bij de uit de hand gelopen buurtruzie 
rond het klooster een door haar zelf meegenomen stroomstoot-
wapen gebruikte op een dronken arbeidsmigrant gee  het be-
stuur geen aanleiding de poli e te adviseren de dorpswachten 
standaard te voorzien van een dergelijk wapen.’ 
‘Het rooster van het papierophalen kent een aantal wijzigingen 
in verband met enkele verhuizingen. Daar waar in het rooster de 
families Jansen en Teerink zijn opgenomen worden die vervan-
gen voor het komende hal aar door de families Patrijs en 
Karkofsky. De familie Len nk hee  de afgelopen twee keer ver-
zuimd bij het papierophalen en daarvoor is een boete opgelegd 
van € 75,—. Bij een volgend verzuim zal de boete worden ver-
dubbeld. De roostercommissie hee  geadviseerd om de a oop-
regeling die was opgenomen om vrijstelling van inroostering te 
krijgen buiten werking te stellen. Ervaring in de andere dorpen 
hee  geleerd dat er te gemakkelijk gebruik wordt gemaakt van 
de a oopsom van € 500,— per jaar. Hierdoor ontstaat een dui-

delijke sociaal verschil: diegene die het zich financieel kan per-
mi eren maakt er gebruik van, de genen met lagere inkomens 
draaien overal voor op. Het bestuur van de BG hee  die aanbe-
veling van de roostercommissie overgenomen. Alleen als men 
een medische indica e hee  van de huisarts kan men worden 
vrijgesteld van roosterinpassingen voor het papierophaal roos-
ter’. ‘Aandacht wordt gevraagd voor het schoolhulprooster. Het 
is al lang niet meer zo dat het alleen maar gaat om het voorlees-
uurtje voor de kinderen dat voornamelijk werd verzorgd door 
een aantal moeders. De buitenschoolse opvang, de onderhouds-

klusjes en schoonmaakwerkzaamheden 
zijn thans ook in het rooster opgenomen. 
Hierdoor worden ook andere dorpsbewo-
ners ingedeeld in dit rooster dan die geen 
kinderen (meer) hebben op school en zijn 
ook meer mannen hierin opgenomen’. 
‘Dan het rooster voor het onderhouden 
van het gemeenschappelijke groen. Dat 
rooster is dras sch uitgebreid. Naast de 
bomenknotploeg wordt het rooster van 
indeling van schoffelen, maaien en 
boomonderhoud van 12 naar 15 perso-
nen uitgebreid. Zoveel als mogelijk zullen 
de mensen worden ingezet voor het on-
derhoud van het openbaar groen in hun 
eigen buurtje. We zullen er echter niet 
aan kunnen ontkomen dat ook hier enke-
le mensen buiten hun eigen buurt wor-
den ingeroosterd. Het betre  fysiek 
zwaardere werkzaamheden waar niet 
iedereen voor kan worden ingezet. De 
roostercommissie hee  daar rekening 
mee gehouden’.  
‘Dan is er nog het punt van een nieuwe 

ac viteit waar de gemeente mee is gekomen. Het betre  de 
adop e van  de prullenbakken die in en rond het dorp staan. 
Indien die niet in de toekomst door de dorpsbewoners worden 
geleegd zullen de prullenbakken worden verwijderd.  Omdat het 
hier een ac viteit betre  waar niet een grote fysieke inspanning 
voor is vereist wordt door de roostercommissie geadviseerd om 
hier vooral de oudere dorpsbewoners mee te belasten. Een con-
ceptrooster is toegevoegd bij de stukken voor de vergadering en 
thans ter discussie’. ‘Wie wil hier het woord over voeren?’ 
 
Badend in het zweet word ik wakker. Ik had toch echt een 
nachtmerrie. Ik zag een prullenbak met handjes er uit steken 
met een bord ‘Help mij’  en ouderen die bijna  sociaal worden 
gechanteerd om een prullenbak te adopteren. Ik zucht opge-
lucht eens diep en draai mij weer om. Godzijdank woon ik in de 
gemeente Rheden. Daar ziet het bestuur burgerpar cipa e ge-
lukkig echt heel anders .  
Het wordt jd dat ik  er mee op hou. 
Gelukkig 2014!!! 
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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 
Telefoon: 026-361 70 23 
Fax: 026-363 40 44 
E-mail: assink@era.nl 

 STERK DOOR SERVICE 

www.assinkera.nl 


