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 Van de redactie 

Marc Langer, geboren in 1965 in Voorburg, kreeg zijn 
opleiding aan de Vrije Academie in Den Haag van 
1992 tot en met 1997. Eerder exposeerde hij onder 
andere in het schilderkundig genootschap Pulchri 
Studio in Den Haag, Mendo in Amsterdam, bij het 
Drugi Medunarodni Filmski Weekend in Oprtalj, Kro-
a ë en jdens de Ameland Kunstmaand.  

Website:www.marclanger.nl 

Op de voorpagina: Circus, schilderij van Marc Langer 

o p reis is het thema van de komende Monumentendag. Op reis zou 
ook het thema kunnen zijn van dit nummer van Tussen Boom en Stroom. 
Jules Brantsen ging met zijn circus op reis en wist toen ook nog niet waar hij 
zou uitkomen. De theatervoorstelling van de huidige jonkheer Brantsen was 
een succes. We doen er verslag van. Het ‘Op reis gaan’ kan ook slaan op de 
inspanningen van het nieuwe bestuur van de BG. Met de inventarisatie over 
welke koers we als bewoners moeten varen; waar we met het dorp heen-
gaan, hebben zij hun handen vol. Ook nieuws van het Havikerwaardproject; 
het gaat nu echt beginnen.  
In dit nummer een nieuwe columnist: Hein van Engelen uit eigen dorp die 
inmiddels ook een aantal boeken op zijn naam heeft staan, waaronder een 
boekje over De Steeg. Uiteraard weer veel nieuwe activiteiten en verslagen 
van die geweest zijn. In dit nummer ook het slot van het feuilleton Corrie en 
de kaboutertjes. De hoofdpersonen gaan eveneens op reis, de terugreis naar 
huis… 
 
Een extra dik nummer; veel leesplezier.  
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De volgende Tussen Boom 
en Stroom komt uit in de eerste week van 
december. De slui ngsdatum voor de copij 
is op 1 november. Wil je dus je verslag van 
ac viteiten, de aankondiging van nieuwe 
ac viteiten of een ar kel in het blad hebben 
stuur die dan vóór 1 november a.s. naar  

redac etbes@bgdesteeg.nl 

Contributie BG overmaken? 

€ 7.50 naar 3442342 

 
Kofferbakverkoop Excelsior 

Het is inmiddels een druk bezochte jaarlijkse tradi e ge-

worden: de KOFFERBAKVERKOOP van Muziekvereniging 

Excelsior. Ook dit jaar 

zal op zaterdag 6 sep-

tember dit evenement 

plaatsvinden. Van 9.30 

-15.00 uur op en rond 

het dorpsplein in Elle-

com. De vereniging zal 

ook dit jaar zorgen 

voor nevenac viteiten, 

zoals een springkussen 

voor de kleintjes, terras met eten en drinken, muziek en 

andere leuke zaken. 

Noteren 

Kerk Op Steeg 
Iedereen die het voortbestaan van de kerk een warm hart toedraagt 
wordt uitgenodigd om vriend en donateur te worden van Kerk op 
Steeg. Je kan ook via Facebook lid worden van KerkopSteeg of een 
kijkje nemen op www.kerkopsteeg.nl voor de programmering. Verder kunnen wij ook mensen gebruiken die ons af en toe willen 

helpen met hand en spandiensten zoals bv een bardienst draaien, 
helpen opbouwen, opruimen en andere klusjes. De commissie bestaat uit: Marianne Poorthuis(behoud religieus 

erfgoed) Maja Vendrig(catering), Ulfert Wiersum(penningmeester), 
Jeanet Hoek(kunst) en Esther Draaijer(Pr). Voor emailcontact:info@kerkopsteeg.nl of bel:Marianne Poorthuis  06-1908 5254 Esther Draaijer  06- 4164 8231  

Noteren 
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              Middachten: Landgoed 

Door Age Fennema 

Terwijl ik dit schrijf hee  de lome warmte zich bezit gemaakt 
van Middachten. Dat wil niet zeggen dat het s l is, want gedu-
rende het openstellingsseizoen staat Middachten weer boor-
devol ac viteiten. Voor de tweede maal organiseerden wij de 
kasteelfair. Het is een hele inspanning om dit te organiseren, 
maar wij waren trots op het resultaat. Het bezoekersaantal 
viel nog niet mee, maar wij denken dat wij even moeten vol-
houden. Wij moeten blijven uitleggen dat deze fair geen bra-
derie met standjes is, maar dat kasteel en tuinen die dagen 

boordevol staan van de ac viteiten! Een dag is te kort om 
alles mee te maken. Leuk was dat wij een groeiend aantal 
kinderen bespeurden op Middachten. Voor hen is het dan ook 
een fantas sche belevenis. Wij hebben dan ook besloten om 

jdens het laatste weekend van juni 2015 ook weer een fair te 
organiseren!   

De maand juli stond in het teken van de zondagse zomercon-
certen met veel bekende namen. Wij organiseren die samen 
met RIQQ. De muziek klinkt te midden van een prach g on-
derhouden tuin. De investeringen die we de afgelopen jaren 
pleegden in het onderhoud, zoals de waterleiding, maar ook 
in een goed func onerende onderhoudsploeg, begint zicht-
baar zijn vruchten af te werpen. Jammer is het, dat het tuin-
bezoek de laatste jaren terugloopt. Middachten staat daarin 
niet alleen. En dat terwijl Middachten tot de mooiste tuinen 
van Nederland behoort. We gaan er over nadenken hoe we 
dat beter voor het voetlicht kunnen brengen. 

Plannen 

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan ‘Oud Mid-
dachten’ en ook de parkeervoorzieningen/dienstgebouw op 

Middachten duren wat langer dan gedacht. Hier komen we op 
terug. Ook zijn we volop bezig met de noodzakelijke onder-
zoeken en uitwerkingen in verband met de verplaatsing van 
boerderij Borchkeppel. Ten minste, de hoeve blij  staan, 
maar de bedrijfsgebouwen worden geamoveerd en er wordt 
een nieuwe boerderij gebouwd aan de Eikestraat. Voordat het 
zover is zal er nog het nodige papierwerk en onderzoekswerk 
worden verricht. Wij zullen lopende het najaar van 2014 hier-
over een informa ebijeenkomst organiseren, wij nodigen de 
omgeving daar te zijner jd voor uit. 

Restaura es 

De restaura e van het Bouwhuis is in volle gang. Het is een 
ingrijpende en kostbare aangelegenheid, maar het resultaat 
mag er zijn. Helaas kwamen we jdens de werkzaamheden 
asbest tegen, dat moet worden verwijderd, een forse tegen-
valler. Gelijk jdig met de restaura e wordt een bouwhisto-
risch onderzoek uitgevoerd. De voorlopige resultaten zijn in-
teressant. Het Bouwhuis dateert vanuit de Middeleeuwen en 
men vermoed dat de construc e 14de eeuws is. Daarmee be-
hoort het Oostelijk Bouwhuis tot de oudste gebouwen van 
Middachten, die bovendien uitwendig niet ingrijpend zijn ver-
anderd. 

Aansluitend aan de restaura e van het Bouwhuis worden 
beide bas ons gerestaureerd. Dit zijn de stenen bouwwerken 
die links en rechts van de voorplaats in de gracht liggen 
(kasteelzijde). Dit is een restant van het verdedigingswerk 
Middachten, hier stonden vroeger de kanonnen. Tenslo e 
zullen de grachten worden gebaggerd. Dit gebeurt niet met 
grote machines, maar de bagger wordt opgezogen en via een 
pijp in een depot langs de A348 gepompt. Daar kan de bagger 
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bezinken en worden verwerkt. Ook het stalgebouw krijgt een on-
derhoudsbeurt. Dit alles wordt pas medio 2015 afgerond. Hiermee 
sluiten we dan een ingrijpende restaura e af, die mede mogelijk is 
door een forse bijdrage van de Provincie Gelderland en het Prins 
Bernhardfonds. 

We maken ons al weer op voor de kerstperiode. Wij zijn hiervoor 
een samenwerking van drie jaar aangegaan met Warm Winter-
licht. U kunt dus ook nu weer een avondbezoek aan de tuinen 
combineren met de kerstopenstelling op Middachten. Maar voor 
het zover is sluiten we in het monumentenweekend het openstel-

lingsseizoen af op zondag 14 september. Tuin en kasteel zijn dan 
open en Tangelder verzorgt weer een mooie muzikale uitvoering 
in de tuinen. Komt u ook kijken? 

Ik wens u een mooie nazomer toe. 

Rentmeester (rentmeester@middachten.nl) 

Container 
  
Moeilijke gezinnen, die jarenlang voor overlast zorgen in hun 
flat of wijk, worden tegenwoordig in containers gehuisvest. Zo-
genaamde aso-containers zijn de laatste strohalm van het gezag 
om de leefbaarheid van te dicht op elkaar gepropte mensen te 
realiseren, zonder dat een volksopstand uitbreekt. 
  
In de Steeg wordt dit nu ook toegepast. We gaan met de tijd 
mee. Niet voor overlast veroorzakende gezinnen, maar als on-
derkomen voor de plaatselijke jongeren. Ze hebben al jaren om 
een eigen plekje gevraagd. Tot nu toe is er nooit wat van geko-
men.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze, over het algemeen brave kinderen, hebben nu eindelijk 
gehoor gekregen. Al is het niet meer voor de vragers van toen, 
die studeren inmiddels elders, dan is het een geschenk voor de 
huidige generatie.  
Sinds 2008 heeft ook de belangengemeenschap al gepleit voor 
een oplossing voor de jeugd. 
  
Ondanks tegensputteren van omwonenden is de gemeente dus 
overstag. De bezwaren zijn te licht bevonden. 
  
De regels van de gemeentelijke overheid voor jongeren zijn ex-
treem. Ze lijken meer op de regels voor aso-gezinnen. Zijn amb-
tenaren ook ooit jong geweest?  
 
Zo moet het vanaf tien uur ’s-avonds stil zijn, mag er geen 
zwerfvuil achterblijven en lawaai van radio’s of scooters is uit 
den boze. Na drie waarschuwingen worden de containers direct 
verwijderd. Dat zijn geen halve maatregelen. Bij aso-gezinnen is 
men jaren aan het bakkeleien. 
  
Aan een gelukkige jeugd is geen eer te behalen. 

Engelenpraat 

Hein 

Fotografie: Karlijne Pietersma 
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 Stilstaan en  
vooruitgaan 
 

S lstand is achteruitgang' is een bekend Neder-
lands gezegde. Maar geldt dat eigenlijk ook voor 
ons dorp? Tijdens de dorpswandeling voor ‘Mijn 
dorp van morgen’ zien we, in het avondzonnetje, 
het dorp wellicht op z’n mooist. Karakteris eke 
gebouwen en liefelijke  doorkijkjes; niks meer aan 
doen, zou je zo zeggen. A lijven en behouden. Ook 

jdens de verschillende bijeenkomsten met inwo-
ners en de gemeente die in juni zijn georganiseerd, 
is dát wat veel bewoners meegeven: ons dorp is 
prach g en ligt zo mooi, we zijn er trots op. En dat 
is begrijpelijk. 

Toch kwamen er jdens de BG Cafés in april en juli 
ook heel veel aardige en leuke sugges es, vernieu-
wingen en plannen. Op ruimtelijk gebied (een fiets-
pad door de Havikerwaard), op sociaal maatschap-
pelijk gebied (opze en van een vrijwilligerspool), 
op het gebied van voorzieningen (een kroeg) en 
nog veel meer. Uiteraard zijn er ook verbeterwen-
sen. De Jongeren Ontmoe ngsPlek (JOP) , de leeg-
stand van Rhederpark en de gebouwen van Phila-
delphia bijvoorbeeld blijven om aandacht en zorg 
vragen. 

Als BG zijn we met veel enthousiasme bezig met 
alle zaken die De Steeg en de Havikerwaard raken. 
We willen een gesprekpartner zijn en blijven van 
alle belanghebbenden van het dorp. De verschillen-
de bedrijven, de instellingen, de gemeente en niet 
in de laatste plaats de bewoners, georganiseerd in 
verenigingen en clubjes of ongeorganiseerd. Ge-
woon u en uw buren. 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verschil-
lende projecten door de Belangen Gemeenschap 
en anderen in het dorp. Sommige dingen zijn ge-
lukt, andere niet. Sommige wachten op een ver-
volg, andere bleken gewoon minder geschikt of 
haalbaar. De BG wil hier gewoon mee door. Samen 
hard werken aan ons dorp. Maar niet te hard na-
tuurlijk. Want soms is s lstand juist vooruitgang. 
Ofwel: veranderen wat moet en behouden wat 
goed is. Hiernaast leest u hier meer over!  

 

Het bestuur 

 

Grote opkomst BG Café 
 
Op 3 juli 2014 organiseerde de BG het tweede BG Café in de 
Kerk op Steeg. Centraal dit keer stonden de projecten ‘Ik 
buurt mee!’ en de structuurvisie ‘mijn dorp van morgen’, met 
als gasten de gemeente Rheden en het lectoraat burgerpar -
cipa e van de HAN. Dorpsgenoten spraken met elkaar over 
onderwerpen die zij belangrijk vinden voor hun woon- en 
leefomgeving. Er waren circa 65 bewoners aanwezig. Aan 
verschillende tafels werd druk gediscussieerd over allerlei 
onderwerpen. Een mooie en belangrijke opkomst. En wat je 
niet al jd meemaakt op bewonersavonden: er waren ook 
jongeren!  
 
Bewonersavonden 
De bijeenkomst was het vervolg op een aantal eerdere bewo-
nersavonden. In juni stond een stand van 'Ik buurt mee!' j-
dens drie avonden op verschillende loca es. Bewoners konden 
hier aangeven hoe zij hun buurt beleven. De wijkagent en de 
buurtcoach waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden 
over hun werk in de buurt. Verder hebben alle bewoners van 
De Steeg thuis een enquête gekregen om in te vullen en op te 
sturen. 
 
Dorpswandeling 
Ook was er in juni een dorpswandeling om bewoners mee te 
laten denken over ‘Mijn dorp van morgen’. Deze structuurvisie 
beschrij  de ambi e hoe De Steeg er in de toekomst uit komt 
te zien. Tijdens de wandeling hebben ongeveer 15 mensen een 
ronde gemaakt door De Steeg om loca es te bekijken die be-
houden moeten blijven of die juist om een verbetering of ver-
andering vragen, zoals het strandje, de nieuwbouwloca e bij 
Middachten, het Klooster, het Philadelphia pand en de benzi-
nepomp, het Amaliaplein, de speeltuin, het maisveld. Parkeer-
overlast en verkeersveiligheid, toerisme en recrea e, zwerf-
vuil: het kwam allemaal ter sprake. De wandeling was nu g 
en vooral ook gezellig. En wat een mooi dorp is De Steeg toch, 
als je er zo doorheen loopt en kleine plekjes en doorsteekjes 
ziet. Het braamstruikse bosje bijvoorbeeld, dat zou best toe-
gankelijker kunnen worden gemaakt. Ook suggereerde iemand 
om een paadje langs de begraafplaats rich ng de Oversteeg te 
maken. En wat hebben we hier toch prach ge monumentale 
panden! 
 
En wat willen we aanpakken? 
Kortom, de avonden voorafgaand aan het BG Café gaven ge-
noeg onderwerpen die verdere aanpak verdienen. Tijdens het 
BG Café spraken de bewoners hier in groepjes over door. De 
volgende ideeën kwamen aan de orde. 
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Een (eet)café, terras voor bewoners en recreanten  

Idee is een laagdrempelige ‘kroeg’ of eetcafé dat dient als ‘de huiskamer van het dorp’ – zowel voor bewoners als recreanten. 
Er wordt gebrainstormd over een ‘pop-up kroeg’, te beginnen bij één of twee avonden per week of maand in een bestaand 
gebouw. Bijvoorbeeld de voormalige kerk. Dorpsbewoners kunnen deze (vrijwillig) bemannen en runnen. De pastorietuin kan 
een mooie theetuin worden. Een terras aan de IJssel is ook een op e. De gemeente faciliteert met mogelijkheden in het be-
stemmingsplan en horeca-/terrasvergunningen. De BG probeert ini a efnemers in beeld te krijgen. Te beginnen bij onderne-
mers in het dorp. 

Fietspad door de Havikerwaard 

Al langere jd wensen bewoners een fietspad door de Havikerwaard, van De Steeg naar Doesburg. Dit draagt bij aan de veilig-
heid van fietsers en de beleving van de uiterwaarden. De gemeente hee  gezegd dat dit op de planning staat en dat het fiets-
pad er komt. De fietsverbinding kunnen we op maliseren door deze langs de IJssel te leiden en bij de werf van RWS aan te laten 
sluiten op de Ellecomsedijk. Hiervoor is een doorsnijding van par culiere gronden nodig. De BG kan een ini ërende rol hebben 
om hierover met de grondeigenaren in gesprek te gaan.  
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Betaalbare woningen voor starters en ouderen 

Het dorp hee  geen betaalbare woningen voor starters 
en senioren. Een idee is om bestaande loca es of leeg-
staande panden in het dorp te gebruiken, zoals het kloos-
ter of het complex van Philadelphia/Rhederpark. De ge-
meente kan contact opnemen met de eigenaren van deze 
loca es om te kijken of een ontwikkeling naar woning-
bouw in de genoemde sectoren mogelijk is. Bewoners 
vinden dat huidige huurwoningen primair beschikbaar 
moeten komen voor mensen uit De Steeg. De gemeente 
kan bij Vivare nagaan of dit mogelijk is.   

Herontwikkeling van het klooster(terrein) 

Herontwikkel het terrein, waarbij we fraaie bouwdelen 
behouden en de doorsteek naar de Oversteeg opknap-
pen. Maak het terrein geschikt voor woningbouw met 
aandacht voor starters en senioren. En maak de toegan-
kelijkheid van het terrein groter door een paadje langs 
de begraafplaats rich ng de Oversteeg te maken. Met dit 
onderwerp kwam ook de parkeer- en geluidsoverlast van 
de huidige bewoners van het klooster ter sprake. En ook 
het parkeren op het Amaliaplein. Er staan nu vaak busjes 
en auto’s op het plein. Voor het gebruik en de uitstraling 
van het plein is dit niet gewenst.  

Een kleinschalig strandje  

Het huidige informele strandje gaat verdwijnen. Bewoners 
willen het strandje behouden. Zij vinden de loca e tegen-
over het gemeentehuis geschikt. Hierover is in het verle-
den ook gesproken, maar het kwam toen niet verder om-
dat Rijkswaterstaat bij deze plek een overnach ngsplek 
voor binnenvaartschepen maakte. Voor het strandje hoe-
ven we geen grote ingrepen te doen. Langs de huidige 
oever ligt al zand. Een prullenbak en een paadje is vol-
doende. Bewoners willen zelf een volle prullenbak wel 
legen. Middachten is eigenaar van de grond. Rijkswater-
staat is bevoegd gezag van water en oevers. Met hen gaan 
we het gesprek aan. 

Buren voor buren: ini a ef om elkaar te helpen    

Dit onderwerp sprak de bewoners erg aan. Het gebeurt ook 
al: bewoners vinden het heel logisch dat je voor elkaar klaar 
staat en elkaar helpt als daar behoe e aan is. Het hee  een 
meerwaarde als we het beter organiseren. Bijna alle tafel-
genoten jdens het BG Café willen meedenken over de uit-
werking hiervan. In de enquête van 'Ik buurt mee!' gaven 
ook al 25 mensen aan dat ze dit belangrijk vinden. Het plan 
is om hievoor in september een avond te organiseren. De 
tafelgenoten zijn daarbij aanwezig en we nodigen onder 
andere de 25 bewoners van de enquête uit.  

Samen de straten schoonhouden 

Oud en jong houden het dorp netjes en zorgen voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij dit onderwerp geven bewoners aan 
dat het wenselijk is dat er bijvoorbeeld ‘blikvangers’ geplaatst worden. Zo kunnen fietsende scholieren hun afval kwijt. Dit komt 
nu te vaak terecht  in de tuinen van bewoners. Ook de Greenbags blijven soms lang op straat staan. Eerder ophalen dus, want dat 
gee  een meer verzorgde indruk.  
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Maatschappelijke functie voor de kerk op Steeg aan de Hoofdstraat 

Kunnen we kerk en Amaliaplein samen ontwikkelen tot dorpshart? Het zou mooi zijn als de kerk een publieksfunctie kan behou-
den en toegankelijk blijft voor bewoners.  

Denk mee, praat mee. Like ons op facebook! 

facebook.com/desteegmijndorpvanmorgen 

www.mijndorpvanmorgen.nl 

    www.ikbuurtmee.nl 

Wilt u een impressie van het BG Café van 3 juli zien? Download dan het filmpje op Facebook! 

Geen JOP naast het Parkhuis 

Jongeren in De Steeg zijn al jaren op zoek naar een geschikte JOP (Jongeren Ontmoetings Plek). Samen met de jongerenwerker 
en de gemeente hebben ze al zeven verschillende locaties bekeken. Om verschillende redenen waren deze ongeschikt. Bijvoor-
beeld wegens veiligheid, lokale regelgeving of particulier terreinbezit. Voorstel is om een JOP te creëren naast het Parkhuis. De 
bewoners die aanwezig waren tijdens het BG Café vinden dat jongeren een JOP horen te krijgen, maar zijn niet blij met de loca-
tie en wijze van uitvoering (zeecontainers) naast het Parkhuis. Zij willen graag dat er opnieuw naar alternatieven gekeken wordt. 
De jongeren geven aan dat de locatie ook niet hun voorkeur heeft, maar dat de gemeente geen alternatief meer had.  

De gemeente heeft intussen de bezwaren serieus genomen. Het plan om een vergunning te verlenen voor een JOP (Jongeren 
Ontmoetings Plek) aan de Parkweg is opgeschort. Dat betekent niet dat er geen JOP komt. De gemeente is er nog steeds van 
overtuigd dat het goed is dat de jongeren in De Steeg een JOP krijgen. De behoefte hieraan bestaat al geruime tijd bij hen. In 
september komt er een bewonersavond die door een onafhankelijke gespreksleider wordt begeleid. U kunt dus samen met de 
jongeren meedenken en meepraten over de beste oplossing voor hen. Deze oplossing moet wel passend zijn als het gaat om 
veiligheid, regels en particulier grondbezit. Wij, de BG maar ook de gemeente, willen erg graag dat bewoners en jongeren er 
samen uitkomen en oog hebben voor elkaar wensen en belangen en er op korte termijn ergens in De Steeg een JOP komt. Als 
dat niet bereikt kan worden, verleent de gemeente alsnog de vergunning aan de Parkweg. Mocht het zover komen, dan volgt er 
nog een formele bezwaarprocedure. Maar laten we ervan uitgaan dat we er samen uitkomen! 
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Het komt voor de bakker 
 
De bakker 
Er zijn veel uitdrukkingen over brood en bakkers. De mooiste 
vind ik: ‘Het komt voor de bakker’. Dit betekent: het is gelukt, 
het is in orde. En dát is nou net wat we willen. Bakkerij Tom 
van O erloo bestaat sinds 1994 en is een bedrijf met een mis-
sie. Mensen laten genieten van lekker brood, een bakkerij 
midden in de samenleving. Dat is gelukt!   
 
Puur ambachtelijk Brood en Meer  
Mijn visie op brood is ambachtelijk. Een soort van ‘klein maar 
fijn’. Natuurlijk niet te klein want vanwege de benodigde in-
vesteringen is enig volume wel vereist. 
Maar allereerst is er smaak. Brood moet lekker zijn en ge-
maakt van natuurlijke en eventueel biologische grondstoffen. 
Smaak is leidend binnen onze bakkerij.  
Daarnaast is de bakkerij natuurlijk ook een bedrijf. We leiden 
leerlingen op die het vak willen leren. Dat maakt deel uit van 
mijn dagelijks werk en dat vind ik erg leuk. Het is ook een ver-
antwoordelijkheid. Want wil je dat het bakkersvak con nu-
eert dan zul je daar zelf ook iets voor moeten doen. Je verant-
woordelijkheid moeten nemen. Er werken mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt bij ons. Waarom? Omdat ook zij 
graag een zinvolle dagbesteding en een inkomen willen. Ge-
woon samen aan de slag.  

 
Verantwoordelijk 
Verantwoordelijk zijn we allemaal. In de winkels laat ik veel 
over aan de winkeldames. Zij bedenken de aanbiedingen. Zij 
kennen onze klanten het allerbeste, zij hebben het contact in 
de winkels. Ik heb een geweldig team. Betrokken, tomeloze 
inzet en ze nemen hun verantwoordelijkheid. Zonder hen zou 
het niet zo goed gaan.  
Afgelopen jaren hebben we een geweldige groei doorge-
maakt. Door innova ef te zijn, servicegericht én maatwerk te 
leveren aan klanten. Met hen meedenken en soms gewoon 
nee verkopen wanneer het niet in onze visie past of we niet 
de kwali eit kunnen leveren die we willen. Wij gaan voor de 
lange termijn. 
 
Duurzaam 
Een aantal jaren zijn we ac ef bezig met onze verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van het milieu. Minder verpakking en dus 
geen gra s plas c tasjes meer. Het scheiden van afval, minder 
derving van producten. Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen, stapsgewijs gaan we op weg. Een CO2 neutrale bakke-
rij is mijn ul eme doel.  
 
Een Kronkel, Hommeltje en het Beste Brood 
Onze lekkernijen ontstaan soms door onverwachte gebeurte-
nissen. Het gestolen beeld van Simon Carmiggelt in De Steeg 
resulteerde in een Kronkel. De ontslui ng van Het Modekwar-

er in Arnhem moest verbeterd worden door profilering van 
de Hommelstraat. En zie daar: het Hommeltje, een no-
wasteproduct ontstaan door samenwerking van een bakker, 
een fooddesigner en een architect, zag het levenslicht.  
Ook het erkende streekproduct het Halls desem volkoren (het 
Beste Brood van Nederland) maken we in een nauwe samen-
werking van boer, molenaar en bakker.   
 
Samenwerken en samenleven 
We zijn een klein bedrijf in een dorp en een stadsbuurt. Dat 
maakt je onlosmakelijk verbonden met het dorp en de wijk. 
Dat is mooi. Winkels maken wijken en dorpen lee aar. Er is 

jd voor een praatje, een advies. Samenwerken midden in de 
samenleving daar gaat het mij om. Ik wil dit nog jaren volhou-
den, het is mijn lust en mijn leven.  
Zijn er wensen, wil je dingen weten? Vraag het de dames in de 
winkel of aan mij. Wij geven graag antwoord en houden van 
een praatje. Kom gezellig langs.  
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Brood en Spelen  
 
Brood en spelen (panem et circense). Deze uitdrukking is afkomstig van de dichter Decimus Junius Juvenalis (circa 60-140). 
Deze spreuk wil zeggen dat de massa geen behoefte meer kent aan iets anders dan vermaak. Wij organiseren in een volle-
dig andere context onder deze naam allerlei activiteiten. Neem eens deel aan één van onze workshops om te genieten van 
het maken van je eigen brood. Voel het deeg en ruik de geur van versgebakken brood. 

Workshops 
Onder de naam Brood en Spelen organiseren wij allerlei acti-
viteiten. Dit kan zijn: een proeverij, een open dag, work-
shops etc. zodat iedereen kan zien en ruiken hoe een am-
bachtelijk product gemaakt wordt. Ooit is Tom hiermee ge-
start in het kader van de Week van de Smaak en het bleek 
een groot succes. 
 
In de workshops gaan mensen zelf aan de slag om authentie-
ke Franse of Italiaanse broodsoorten te maken. Zelf kneden 
en onder andere vlechten van het deeg. Voelen wanneer het 
deeg voldoende gerezen is waarbij tijd en smaak centraal 
staan. Het gebruik van goede en deels biologische en/of regi-
onale grondstoffen zorgen voor een smakelijk brood. En aan 
het eind van de workshop natuurlijk samen proeven en ge-
nieten van het bereikte resultaat. Het verse brood dippen in 
een goede olijfolie met een beetje zeezout, knoflook en pe-
per meer is niet nodig. 
 
Wij hebben er als bakkerij heel bewust voor gekozen om 
actief mee te doen aan de Week van de Smaak. Deze week 
moet net als de Boekenweek een bekende week worden in 
Nederland. Met smaak bereiden, met smaak eten en heerlijk 
genieten. Wilt u ook eens een workshop volgen? Wij kijken 
aan de hand van het aantal aanmeldingen of het mogelijk is 
om er één te organiseren. In verband met de drukte in de 
bakkerij gedurende het najaar en de feestdagen is het niet 
mogelijk om vanaf half oktober tot eind december een work-
shop te geven. 
 
Bakkerskinderfeestje 
Tijdens het ambachtelijke bakkersfeestje worden de kin-

deren aan het werk gezet. Zij gaan zelf aan de slag om heer-
lijke broodjes te maken in onze bakkerij. Maar eerst krijgen 
de kinderen uitleg van de bakker. Ze krijgen antwoord op 
vragen als: uit welke grondstof bestaat brood, hoe wordt 
brood gemaakt en hoe werken de kneed- en opbolmachines 
in de bakkerij? 
 
Zelf aan de slag! 
Daarna gaan ze zelf aan de slag met het deeg. Vlechtbrood-
jes, broodpoppetjes, elk kind kan zijn eigen fantasie volop 
gebruiken. Begeleiding van de ouders/- verzorgers is ge-
wenst en draagt ook bij aan het plezier van de middag, lek-
ker samen aan het bakken! 
 
Welke leeftijd? 
Het kinderfeestje is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Wij 
hebben de groepsgrootte beperkt tot maximaal 8 kinderen 
zodat elk kind ook volop zelf aan de slag kan. De bakkers- 
feestjes kunnen gegeven worden op woensdagmiddag. 

Bakkerij Tom van Otterloo | Graaf Lodewijkstraat 2 | 6821 ED Arnhem | 026 - 351 27 80 | Hoofdstraat 94 | 6994 AK De Steeg | 026 - 495 23 06 | info@bakkerijtomvanotterloo.nl 
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Na een paar weken voorbereiden, wat toch heel veel meer 
werk is dan menigeen zou vermoeden, stonden we daar….Bier, 
wijn en fris op de altaartafel die dienst doet als bar, kassa klaar, 
band klaar……ja bijna….. 
Zangeres Hanna kwam fashionable late, wegens files…Maar om 
half en klonken dan toch de eerste klanken van The Bridge. 
 
Gelukkig hadden we een voorprogramma in de vorm van saxo-
fonist Laurent Houwers, die samen met de drummer voor 
mooie loungemuziek zorgde. 
 
De band speelde afwisselend covers en eigen werk, soms sa-
men met de saxofonist. Het werd gezellig druk met zeker 55 
man in het café… 
 
Het publiek was enthousiast en het werd een hele gezellige 
avond. Als grote verassing kwam Frieda Smees van Cafetaria de 
Linden met een grote schaal hapjes binnen lopen, dit werd 
door iedereen zeer gewaardeerd. 
 
Ondanks dat het misschien niet allemaal vlekkeloos verliep was 
het zeer zeker de moeite waard en voor herhaling vatbaar. 
 
Daarom gaan we er mee door, wel onder een andere naam, 
maar het idee blij  hetzelfde: gezelligheid met livemuziek van 
een lokale band. Lekker bij kletsen met dorpsgenoten, lekkere 
muziek luisteren onder het genot van een glaasje. 

Door Esther Draaijer 
 
De ac viteitencommissie van Kerk op Steeg, Behoud Religieus 
Erfgoed De Steeg is dit eerste hal aar van hun bestaan heel druk 
bezig geweest met het organiseren van verschillende culturele 
ac viteiten zoals Lenteweekend met exposi e en muziek, het  
Paasconcert met Arnhems Slavisch Koor. Ook in de zomer zijn er 
weer ac viteiten geweest zoals: 

 
Jazz. Wijn. Kunst. Zondag 1 juni 2014  

Op zondagmiddag 1 juni was er in de kerk een jazzmiddag geor-
ganiseerd door de s ch ng Kerk op Steeg, Behoud Religieus Erf-
goed De Steeg met medewerking van het Ben Mar n Combo 
met topsaxofonist Miguel Mar nez. De Wijnpurist Paul Cuppens 
hield een wijnproeverij met een aantal mooie rode en wi e bio-
logische wijnen.  
 
En er was een exposi e van de schilderijen van Charlo e Arends, 
een lokale kunstenares. Het was een hele geslaagde middag die 
ook zeker nog eens herhaald kan worden. De bezoekers waren 
enthousiast over zowel de muziek en wijn als kunst. Kortom suc-
ces! 

1e VrijdagAvondCafé 
Op vrijdag 27 juni 2014 was het dan zover, het eerste vrijdag-
avondcafé georganiseerd door de s ch ng Kerk op Steeg, Be-
houd Religieus Erfgoed De Steeg, was eindelijk een feit. 
 

Kerk Op Steeg 
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ZUIDELIJKE KLANKEN,  
een programma van DUO AEOLUS metJos Dingelhoff, fluit en 
Anna Oerlemans, gitaar, m.m.v. Willem Mooijman, spreker. 

Plaats: Kerk op Steeg Hoofdstraat 15 De Steeg. 
Tijd: 21 september 2014 om 15.00 uur. 

 
Duo Aeolus speelt muziek uit Italië, Brazilië, Argen nië en Aru-
ba. Willem Mooijman verzorgt bij deze muziek poëzie die de 
Zuidelijke Klanken nog meer doen sprankelen. 
Bijvoorbeeld bij het zoete Siciliënne van Giovanni Ba sta Per-
golesi (Italië, Jesi 1710-1736) leest Willem gedichten van Paul 
van Ostaijen (Antwerpen 1896-1928). Deze gedichten zijn ab-
surdis sch en ritmisch. 
Bachianas Brasileiras van Heitor Villa Lobos (Rio de Janeiro 
1887-1939) wordt ingeleid met werken van Carlos Drummond 
de Andrade (Rio de Janeiro 1902-1987) voor wie de liefde het 
hoofdthema is. De ero sch gedichten die worden gelezen ma-
ken dat zonneklaar. 
En natuurlijk mag muziek van Astor Piazzolla (Mar del Plata/ 
Argen nie 1921-1992) in dit programma niet ontbreken. Zijn 
’Histoire du Tango’ is een driedelige originele composi e voor 
fluit en gitaar waarin de geschiedenis van de tango wordt ver-
klankt. 
Via de teksten van Louis Couperus (Den Haag 1863- De Steeg 
1923) over de IJdelheden – een tekst die gaat over zijn verblijf 
in Florence – komen we bij de bijna dandy -ach ge muziek van 
Mario Castelnuovo-Tedesco (Florence 1895 - Beverly Hills 
1968) een componist die op de vlucht voor het fascisme in 
Hollywood terechtkwam en daar furore maakte als filmcom-
ponist.  
Zijn citaat: 
‘Mijn ambi e en sterker nog, mijn diepe drijfveer is al jd ge-
weest om mijn muziek te verenigen met poë sche teksten die 
mijn belangstelling en gevoel prikkelen.. 
 
Tot slot speelt Duo Aeolus twee Arubaanse dansen van Jacobo 
Onario Conrad (Nederlandse An llen 1879- 1918) bew. Jacq 
de Miranda. 

Duo Aeolus in Kerk op Steeg 
 
Zondagmiddag 21 september kunt u genieten van 
Zuidelijke klanken en bijzondere beelden en teksten 
in de voormalige Katholieke kerk in De Steeg. 

In oktober gaan we weer bezig met schoenmaatjes van Edu-
kans. 
  
Kinderen (en ouderen) versieren en vullen een schoenendoos 
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leef-
tijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele 
schoenendoos een onvergetelijk cadeau. Kinderen in Neder-
land doen als schoenmaatje iets concreets voor vriendjes in 
arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scho-
len, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra 
voor straatkinderen. Zij vinden zo’n cadeau erg bijzonder! De 
schoolspullen uit de schoenendoos helpen de kinderen op 
school en geven hen een betere toekomst. Zowel het maken 
als het krijgen van zo’n persoonlijk cadeau maakt diepe in-
druk. Door zelf een schoendoos te vullen leren kinderen wat 
geven en delen is.  
  
Doet u  ook weer mee? Afgelopen jaar zijn de 74 dozen uit 
Ellecom en De Steeg uitgedeeld in Ghana. Kijk ook op 
www.edukans.nl/schoenmaatjes voor filmpjes van het uitde-
len. Het verlanglijstje wat er in de doos moet zitten staat in 
de folder, ook een machtiging voor de verzendkosten kunt u 
daarin vinden. Inleveren kan op zondag 26 oktober voor de 
kerkdienst van 10.00 uur in de “Eltheto” kapel in De Steeg, of 
bij onderstaande personen.  
  
Meer informatie en folders kunt u krijgen bij: 
Hilde Brekelmans (026 495 24 80) of Martine Stehouwer (026 
495 41 49). 
  
Namens de kerken van De Steeg en Ellecom. 

Actie Schoenmaatjes  
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Herinneringen van Thea Searles- Horstink 

Dit was mijn geboortehuis, vandaar mijn interesse voor 
dit sta on. Mijn grootvader Piet Rensen, was de laatste 
sta onschef aldaar, hoewel ten jde van mijn geboorte 
(1951) het sta on niet meer als zodanig gebruikt werd. In 
Rheden was inmiddels een nieuw sta on geopend, waar 
mijn opa sta onschef was, tot hij met pensioen ging. Het 
sta onsgebouw in De Steeg diende toen alleen nog als 
kantoor en woonruimte. De wachtkamers werden ge-
bruikt door de padvinderij, en door mijn broertje, zusje en 
mij als speelruimte (met schommel, zandbak, etc.) Mijn 
grootouders hebben tot 1962 daar gewoond; toen ging 
het sta on tegen de vlakte (heel jammer).  

Nog een leuke anekdote, die mijn oma vertelde: Koningin 
Wilhelmina, toen prinses Wilhelmina, is een paar keer per 
trein vanaf het Loo naar De Steeg gereisd om bij de IJssel 
te kunnen schilderen. Voor deze gelegenheid moest een 
trap gemaakt worden vanaf het (zij) spoor naar de oever 
van de IJssel. Mijn Oma hee  prinses Wilhelmina thee 
mogen serveren.  

Vier haltes in De Steeg!! 

Anno 2014 is het spoor in De Steeg tot een last geworden. 
De spoorbomen zi en steeds vaker dicht en er is steeds 
meer geluidsoverlast. De dreiging van nog meer goede-
rentreinen per uur over dit traject is momenteel het 
grootste schrikbeeld, en dat terwijl er voor de Stegenezen 
niet eens een opstapmogelijkheid is in hun eigen dorp. De 
beleving van een door midden gedeeld dorp wordt steeds 
voelbaarder. 

Ooit was dat anders! Toen halverwege de negen ende 
eeuw het spoor aangelegd werd was dat in eerste instan-

e voor de hooggeplaatsten een zegen. Zij konden vanuit 
het westen van het land veel gemakkelijker de s nkende 
steden ontvluchten om te kunnen genieten van het bui-
tenleven aan de Veluwezoom. Maar ook voor de gewone 
man werd het buitenleven aan het eind van de negen en-
de eeuw bereikbaar door de komst van de trein. Al snel 
werd De Steeg een waar toeristenoord voor heel Neder-
land. In het kleine dorp verrezen overal hotels, pensions 
en vakan ehuizen. Na het plaatsen van de gemetselde 
bank voor dhr. Pos van de ANWB, die het toerisme zo 
effec ef promoo e, werd een uitje naar ‘de Posbank’ een 
begrip: ondergedompeld worden in een luxe vakan eoord 
aan de voet van de Veluwezoom.  

Op reis 
Open Monumentendag 
13 en 14 september 

 

Door Marianne Poorthuis 



Stopplaats Holleweg werd tegelijk met het officiële sta on van 
De Steeg geopend op 2 februari 1865.  Deze halte werd bijna 
alleen gebruikt door wandelaars die als bestemming de nabijge-
legen Onzalige Bossen hadden. Tevens werd deze halte gebruikt 
ten behoeve van Kasteel Middachten. Zo hadden de beide land-
huizen in het dorp ieder hun eigen stopplaats. 

Een herinnering van Henk Gal uit De Steeg: 
Ik ben geboren in De Steeg (1937). Woonde Diepesteeg 20, 
aan de Vingerhoed (de vorige). Ik ben heel goed bekend 
met deze plaats. Als kleine jongen was ik graag bij Udink, 
die in een klein soort hut (compleet met potkachel) de dag 
door bracht en de bomen neerliet of ophaalde, naar gelang 
het treinverkeer. Die hut stond  links van de spoorwegover-
gang  (vanaf de Vingerhoed gezien) aan de Diepesteeg. Dat 
vond ik geweldig. In mijn jd stopten er geen treinen op 
deze plaats. Het sta on was enkele kilometers in de rich-

ng van Rheden, maar dat sta on is nu ook al lang weg. 
Dat grote huis rechts op de foto staat er nu nog steeds. In 
mijn jonge jd werd het beheerd door de dames Kraaien-
brink. Ik moet bekennen dat wij als belhamels het leven van 
die dames nogal eens verzuurden.  

Henk Gal, Calgary, Canada.  

Een andere halte was Stopplaats Hotel Den Engel, die geopend 
werd in 1882 en gesloten in 1907. De halte was speciaal aange-
legd voor de gasten van Hotel De Engel. Bij dit hotel was een on-
derdoorgang bij het spoor, speciaal voor een wandeling over 
park Rhederoord. De tentoonstellingsruimte in het huidige ge-
meentehuis is genoemd naar deze stopplaats Halte De Engel.  

Stopplaats Diepesteeg is tegelijker jd geopend met Halte De 
Engel in 1882, maar hee  10 jaar langer dienst gedaan. Deze 
halte lag centraler in De Steeg dan het officiële sta on, maar 
moest toch al gesloten worden in 1917. Er is gelukkig anno 2014 
nog wel steeds een spoorwegovergang. Lang stond hier, het 
seinwachtershuisje. 

Stationsstraat 1960 

15>>> 

Stationsstraat heden 



 
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 



Aankomst van de keizer van Duitsland,  Wilhelm II, in 1909 in De Steeg 

In 1909 bracht de Duitse keizer een (privé) bezoek aan de toenmalige bewoners van kasteel Middachten in De Steeg. Hij kwam per 
trein en kreeg een groots onthaal op het Steegse sta on. Van dat bijzondere moment zijn nog prach ge beelden bewaard geble-
ven. 

 OPEN MONUMENTENDAGEN  13 EN 14 SEPTEMBER 
REIZEN NAAR GELDERS ARCADIE 

 
Het thema van deze dagen is: OP REIS. 
Plaats: Kerk aan de Hoofdstraat. 
Tijd : 11.00 tot 17.00 
 
Zaterdag is er een doorlopende filmprojec e van de "Geschiedenis van de GTW (Gelderse Tramwegen) " 
Om 14.00 en 15.30  uur een korte beeldpresenta e door de heer  Jaap Besseling van het " Reizen langs de Passage door de jaren 
heen " 
Zondag wordt er om 13.30 uur een lezing gehouden over "Nieuw Gelders Arcadië" door Elyze Storms - Smeets (Gelders Genoot-
schap). Larenstein verzorgt een tentoonstelling over de buitenplaatsen in Gelders Arcadië. 
 
Op beide dagen is er een tentoonstelling te zien van een collec e wijwaterbakjes.  

Wij hopen u te mogen begroeten. 
Namens S ch ng Kerk Op Steeg: 
Hilde Brekelmans. 
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Koninginnedag Op Steeg 

“Laten we feesten en vieren dat we Stegenaren zijn. En wel 
jdens het Oranjefeest op 17 mei 2014 in en rond het Park-

huis.” Zo lazen we in het voorwoord van het programma-
boekje van de Oranjevereniging De Steeg en Havikerwaard. 

En dat hebben we gedaan! We hebben gefeest en gevierd, 
er was een gezellige bedrijvigheid in en om het Parkhuis. 
De sfeer was goed, leuk en ontspannen. En er was voor 
ieder wat wils! Wat geweldig om een Oranjefeest te mo-
gen organiseren in een dorp als De Steeg. Voor mensen die 
het leuk en gezellig hadden.  

Voor kinderen die genieten en lachen. Voor de sjoelers, 
voor de volleyballers, voor de dansende mensen, voor die-
genen de optraden, voor de verkopers, voor de fietsers, 
voor ballonoplaters, voor springende kinderen, voor fiet-
sende kinderen, voor iedereen die er was. Voor de Ste-
genaar! 

Onder begeleiding van Excelsior wandelde ons Steegs ko-
ninklijk paar op 17 mei j.l. door de straten van De Steeg. Zij 
kondigden de start van het oranjefeest aan met deze para-
de. Wakker geschud door de muziek schoot menig Ste-
genaar in de schoenen en kwam naar het Parkhuis om daar 
mee te maken hoe de dag werd geopend door onze eigen 
Koning Willem-Alexander en zijn charmante echtgenote 
Koningin Maxima.  



De vlag werd gehesen, ballonnen opgelaten en met het drie-
werf hoera gevolgd door een uitbundig proosten was het 
startsein daar! 
 
De sjoelcompe e star e snel na de opening. Naast sjoelen 
werd er ook bijgepraat. De goed gevulde boodschappentas 
werd gewonnen door mevrouw Pruis. 
 

Op het aangrenzende grasveld werd er  gestreden om de eer-
ste plek bij de volleybalcompe e. De strijd was spannend, 
de teams bleken aan elkaar gewaagd. De nipte overwinning 
was voor team Havikerwaard, gevolgd door een hele goede 
tweede, het Bteam. De gewonnen taarten werden enthou-
siast ontvangen en met iedereen gedeeld. 
 
Voor het Parkhuis was een bescheiden vrijmarkt en op het 
speelplein van school kon de jeugd haar hart ophalen aan de 
verscheidenheid aan gekke fietsjes en skelters om een par-
cours mee af te leggen. Voor de allerkleinsten stonden er 
kleinere fietsjes op het peuterplein. 
 
Na een korte pauze stonden de kinderen al te trappelen om 
te beginnen met de Steeg's got talent. Dit onderdeel is in kor-
te jd uitgegroeid tot een populair item waar je toch min-
stens een keer aan meegedaan moet hebben.  
 
Meedoen is belangrijker dan winnen, maar toch nog even de 
top drie op rij: 1. Anne - ballet, 2. Jules keyboard, 3. Gekke 
goochel-act.  

Aansluitend vond het jaarlijkse Oranjebal plaats, er werd gela-
chen, gezongen en gedanst, waarna om 01:00u, na 12 uur van 
fes viteiten, toch echt een eind kwam aan een fantas sche 
dag. 
 
Langs deze weg willen wij van de Oranjevereniging nogmaals 
de sponsoren en ook de vrijwilligers hartelijk danken voor het 
mede mogelijk maken van deze onvergetelijke dag. 

Rest ons nog de prijswinnaars van de ballonwedstrijd bekend 
te maken. Maar liefst 10 kaarten mochten wij binnenkrijgen. 
In totaal hebben deze 10 ballonnen 569km afgelegd. Het 
verst kwamen de ballonnen van Pien (Best-73km) Yurrian 
(Sint Oedenrode-65km) en Julia (Sint Oedenrode – 65km). Zij 
hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen.  

De Steeg zal de Steeg niet zijn als ze niet iets weten te 
verzinnen op het feit dat al jaren het aantal deelnemers 
terug liep op Koninginnedag eind april. Met name het ge-
geven dat veel ouders met hun kinderen dan gebruik ma-
ken van die vakantie was de boosdoener. Ook wilden jon-
geren dan op die dag de feestelijkheden in de stad vieren. 
Met de komst van Koning Willem Alexander werd het pro-
bleem niet opgelost. De datum bleef bijna hetzelfde en 
het probleem dus ook.  

De Steegse Oranjevereniging liet zich niet voor één gat 
vangen en besloot dit jaar dan maar een ouderwetse Ko-
ninginnedag te vieren op de verjaardag van Koningin 
Maxima op 17 mei. Uiteraard werd ze uitgenodigd om 
erbij aanwezig te zijn. Helaas, ze konden niet komen, maar 
De Steeg had eigen ‘stand ins’ die zich helemaal in hun rol 
wisten te verplaatsen. 

Een vol programma met voor iedereen wel wat voor zijn 
gading en zie, het was een groot succes. De deelname was 
eigenlijk weer als vanouds. Het vernieuwde bestuur van 
de Oranjevereniging heeft hiermee duidelijk haar visite-
kaartje afgegeven. Een pluim op de hoed voor de organi-
satoren en  de dank voor de vele vrijwilligers die weer 
belangeloos in de weer zijn geweest om dit traditionele 
feest in De Steeg nieuw leven in te blazen en tot een suc-
ces te maken. 

Het smaakte naar meer! 
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Eerste formele optreden van nieuwe BG bestuur 
  
Markt op Steeg is een initiatief van 'pleinburen' Els Brandsen 
en Henk Steinvoort. Beiden hebben een passie voor antiek en 
tweedehands boeken. Een passie die ze willen delen met 
dorpsgenoten en mensen uit de directe omgeving van De 
Steeg. Liefhebbers van kunst, antiek of brocante kunnen elkaar 
tijdens Markt op Steeg ontmoeten. In een gezellige, ontspan-
nen sfeer, die doet denken aan het Parijse Mont Martre. Een 
beetje l'Art de Vie in De Steeg. 
  
Nieuwe bestuur BG opent lustrummarkt 
Dat Markt op Steeg meteen al een succes was, mag duidelijk 
zijn: afgelopen voorjaar mochten we alweer het eerste lustrum 
vieren van dit jaarlijks een terugkerend evenement. En zet de 
volgende maar alvast in uw agenda: 18 april 2015, zoals elk 
jaar de derde zaterdag in april. Overigens was de vijfde Markt 
op Steeg meteen ook het eerste formele optreden van het 
nieuwe bestuur van de BG. Zij mocht deze lustrummarkt ope-
nen.  
  
Enthousiaste vrijwilligers 
Het realiseren van een markt kost veel tijd en energie. Geluk-
kig zijn er elk jaar weer veel vrijwilligers, die zich belangeloos 
en enthousiast inzetten om Markt op Steeg weer tot een suc-
ces te maken. Veel dank daarvoor! En ook een welgemeend 
'dankjewel' voor Thea Hiemstra en Ans Hermans, die Els sinds 
dit jaar meehelpen met de organisatie. 
  
Kerst op Steeg 
Al net zo'n mooie traditie als Markt op Steeg is Kerst op Steeg. 
Sinds enkele jaren komen dorpsbewoners op de laatste zondag 
voor Kerstmis naar het plein, om elkaar te ontmoeten onder 
de prachtige kerstboom – onder het genot van een glaasje 
glühwein, chocomel en erwtensoep en muzikaal opgeluisterd 
door Excelsior.  

Ook dit evenement wordt geheel door vrijwilligers georgani-
seerd. De kerstboom wordt betaald door de Belangengemeen-
schap, de brandweer hangt de lampjes erin en de schoolkin-
deren van de Lappendeken maken elk jaar weer mooie 
'kerstballen' met een kerstwens. Weer een geslaagd evene-
ment van, voor en door bewoners. 
  
Ideeën welkom! 
Mooi om te zien hoe we de weg naar de Prinses Amaliahoek al 
goed weten te vinden. Maar nieuwe ideeën en initiatieven zijn 
altijd welkom. Zo heeft Els Brandsen de wens dat er weer een 
kleine wekelijkse of maandelijkse markt komt op het plein, 
waar bijvoorbeeld biologische groente en fruit, vis, bloemen 
wordt verkocht. In juni stond de kersenkraam er al, dus het 
begin is gemaakt! 
  

Heeft u een idee voor een leuke activiteit op de Prinses Ama-
liahoek? Laat het ons weten! 

Uw BG bestuur: bestuur@bgdesteeg.nl 

Vijf jaar Markt op Steeg 
Het is alweer vijf jaar geleden – op 24 april 2010 om precies te zijn – dat de eerste Markt op Steeg plaatsvond. Inmiddels is 
onze Steegse brocante- en kunstmarkt een traditie geworden. En krijgt onze Prinses Amaliahoek steeds meer de functie van 
ontmoetingsplek – voor bewoners en iedereen die De Steeg een warm hart toedraagt. 
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Doeleinden waarop het project zich richt zijn onder andere de 
verruiming van de bergingscapaciteit en het stroomprofiel in 
het winterbed, riviergebonden natuur- en landschapsontwik-
keling, realiseren van recrea eve fiets- en wandelroutes, reali-
seren van een duurzame methode zandwinning én het project 
levert een bijdrage aan de realisering van de visie Havikerpoort 
en de duurzame instandhouding van Landgoed Middachten.  
 
Na de informa eavond in juni 2012 is er hard gewerkt aan het 
verder defini ef maken van de plannen en het voorbereiden 
van de vergunningaanvragen. Tussen jds is het plan intensief 
afgestemd met de Gemeente Rheden, Provincie Gelderland, 
Rijkswaterstaat en de Stuurgroep Havikerpoort. Eind maart 
2014 is dan ook de defini eve gecoördineerde aanvraag inge-
diend. 
 
Binnen Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid wordt voor-
zien dat agrarisch ondernemen ook in de toekomst gewaar-
borgd blij . Landbouwgronden hebben al jd een groot deel 
van het areaal bepaald in dit gebied. Aan de noordzijde wordt 
op circa 10 ha. eerst zand gewonnen en daarna wordt agra-
risch gehercul veerd waardoor na afloop goede landbouw-
grond weer beschikbaar is.  

Het van oudsher aanwezige reliëf (hogere gronden) in het ge-
bied blij  daarmee behouden. Ook wordt het plan geheel 
voorzien van een zomerkade waardoor de drooglegging bij een 
beperkte waterstands jging net zoals in de huidige situa e 
gewaarborgd is. Aan de zuidoostzijde van het gebied worden 
agrarische belangen verlegd, ingepast en daar waar mogelijk 
geop maliseerd; hierover lopen nog gesprekken.  
 
Door de situering van de geulen in het project en daaraan ge-
koppelde ruilverkaveling blij  er dus voor de pachters van 
Middachten een toekomstbestendig bedrijf mogelijk. 
 
Een groot deel van het gebied Havikerwaard Zuid behoort tot 
de domeinen van het Landgoed Middachten. Met de opbreng-
sten van de in de Havikerwaard Zuid voorgenomen zandwin-
ning worden ook de plan- en uitvoeringskosten welke samen-
hangen met de inrich ng van natuurgebieden en de eindaf-
werking van de ontgrondingsloca e gefinancierd en wordt de 
opbrengst gebruikt voor de aanwending van fondsvorming ten 
behoeve van duurzame instandhouding van het Landgoed 
Middachten. 
 
 

            Gebiedsontwikkeling  

Sinds 2004 wordt gewerkt aan de Gebiedsvisie Havikerpoort. De Havikerpoort is een detailuitwerking van de beleidsnota 
‘Veluwe 2010’. In deze provinciale visie is de Havikerpoort als een van de ecologische poorten van de Veluwe aangeduid. Een 
onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de realisa e van de nevengeul langs de IJssel. De naam voor dit concrete deelplan 
is Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid. Vanaf oktober 2011 hee  de uitwerking van dit deelplan plaatsgevonden in een 
intensief proces met een groot aantal betrokken par jen.  
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Op woensdag 18 juni jl. kwam een der ental leden van het Col-
lege van Burgemeester en Wethouders én van de Gemeente-
raad van de Gemeente Rheden op bezoek in de Havikerwaard, 
waarbij ook Franz Graf zu Ortenburg van Landgoed Middachten 
aanwezig was. Dit werkbezoek werd georganiseerd om de nieu-
we raad en het college in het kader van het vast te stellen be-
stemmingsplan van informa e te voorzien over het lopende 
vergunningstraject van het project ‘Gebiedsontwikkeling Havi-
kerwaard Zuid’.   
 
Op 26 juni organiseerde K3Delta een informa emiddag- en 
avond 'Gebiedsontwikkeling Havikerwaard-Zuid' op het terrein 
in de Havikerwaard voor omwonenden en andere geïnteres-
seerden. Circa 65 bezoekers kwamen naar de polder voor een 
informa ef programma. De gasten werden welkom geheten 

en verkregen vervolgens alle informa e van vertegenwoordi-
gers vanuit Landgoed Middachten en K3Delta. Daarnaast reed 
er ieder half uur een truck het gebied rond, om geïnteresseer-
den het gebied te laten zien en te vertellen welke ontwikkelin-
gen op welke plek gaan plaatsvinden. 
 
Op beide momenten werd de Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling 
Havikerwaard Zuid uitgereikt. Hee  u de nieuwsbrief niet in uw 
bezit en wilt u deze graag ontvangen? Wij sturen u met plezier 
een exemplaar toe. Wij ontvangen hiervoor graag een mail via 
het e-mailadres m.sanders@k3delta.nl. Hee  u vragen of op-
merkingen naar aanleiding van dit bericht?  
 
Projectleider Iwan Reerink staat u graag te woord via telefoon-
nummer 024 348 88 00.  

 Havikerwaard  Zuid 
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          IJssellijn, voorlopig maximaal  
Dat is het gevolg van de besluiten die staatssecretaris Wilma 
Mansveld genomen hee  t.a.v. het goederenvervoer door 
Oost-Nederland. Nu mogen er maximaal 4 goederentreinen 
per dag rijden, maar als de goederentreinen minder geluid per 
trein geven dan mogen het er 6 per dag worden. Goederenver-
voerder DB-Schenker gaat die goederentreinen s ller maken. 
 
Besluiten van de staatssecretaris 
De staatssecretaris gaf aan dat de groei van het goederenver-
voer per spoor dusdanig gering is dat er tot 2030 voldoende 
capaciteit is voor goederentreinen over de huidige spoorlijnen. 
Pas in 2020 (tenzij in 2017 blijkt dat er plots alsnog een forse 
groei is) moet er opnieuw gekeken worden naar mogelijke 
capaciteitsverhoging ten bate van het goederenvervoer. De 
staatssecretaris nam nog twee andere besluiten: goederentrei-
nen die vanaf de Betuweroute rich ng Oldenzaal gaan moeten 
kop maken in Deventer en als in 2020 opnieuw plannen ge-
maakt worden dan moet een variant door de Achterhoek (de 
Noordtak) ook meegenomen worden. 
 
Wat het betekent voor omwonenden 
Voorlopig zijn we in het RONA tevreden met deze situa e, 
maar de problemen zijn bepaald niet voorbij. Langs de  Twen-
telijn blijven bepaald meer goederentreinen rijden dan over de 
IJssellijn. Over alle lijnen ,dus IJssellijn, Twentelijn en de Twen-
tekanaallijn (van Zutphen via Lochem naar Hengelo), mogen 
goederenwagons rijden met gevaarlijke stoffen als bijv. LPG. 
Wel wat LPG betre  met een maximum van 1700 wagons per 
jaar. Trillinghinder blij  aanwezig, maar erger is de trilling 
schade die zich hier en daar voordoet.  

Dat is vooral langs de Twentelijn, maar ook in Velp zijn wonin-
gen aanwezig met trilling schade. Daarnaast de geluidsoverlast 
die zich ook nog voordoet in woningen die geluidgeïsoleerd 
zijn. Misschien dat dat minder wordt bij s llere goederentrei-
nen, maar dan heb je met wat minder geluid wel langer over-
last. In dorp Rheden en Velp zijn de meeste woningen langs 
het spoor nog niet geluidgeïsoleerd.  
 
In de periode 2016 tot en met 2022 wordt tussen Emmerich en 
Oberhausen (de Duitse Betuweroute) het derde spoor aange-
legd. Dan kunnen er minder goederentreinen van de Betuwe 

via Emmerich naar Duitsland. Het ministerie bekijkt nog steeds 
hoe dat het beste kan. Gelukkig kunnen er over de IJssellijn 
maar 6 goederentreinen per dag (bij s llere treinen), als zal 
dat maximum dan wel bereikt worden. 
 
Het maximum aantal voor de IJssellijn 
Nu 4 en bij s llere goederentreinen 6. In Velp en Rheden moet 
nog steeds woningen geluidgeïsoleerd worden. Als die achter-
stallige installa e gerealiseerd is hee  dat geen invloed op het 
maximum aantal. Zou de overheid alsnog meer goederentrei-
nen over de IJssellijn willen laten rijden, dan moet ze met com-
pleet nieuwe installa eplannen komen. 
 
RONA-ac viteiten 
De RONA-ac viteiten gaan zich nu meer richten op trillinghin-
der, trilling schade, vervoer gevaarlijke stoffen en geluidsover-
last. Daarnaast willen we ons blijven inze en voor een nieuwe 
Noordtak door de Achterhoek. Het rijgedrag goederentreinen 
en personentreinen is dusdanig verschillend van karakter dat 
vaste dienstregelingen regelma g verstoord zullen worden op 
het weinig flexibele spoor. Daarnaast zijn overlast en risico's 
van goederentreinen dusdanig groot (nog meer bij verstoorde 
dienstregelingen) dat het niet meer verantwoord is om ze 
dwars door woonwijken en dorpen te jagen. Wordt auto-
vrachtverkeer juist buiten woonwijken en dorpen omgeleid - 
tenzij ze per nent op een bepaalde plek moeten zijn in woon-
wijk of dorp - gaan we goederentreinen er juist door heen ja-
gen.  
En dat dikwijls op 10 tot 15 meter afstand van woningen. 
 

In deze ac viteiten worden we gesteund door de Tweede Ka-
mer. Die nam een mo e aan om te zijner jd de Noordtak 
door de Achterhoek als een goed alterna ef mee te nemen en 
name tevens een mo e aan (die zonder tegenstemmen werd 
aangenomen) over het goed volgen van mogelijke problemen 
met de goederentreinen in Oost-Nederland. Deze mo e staat 
hiernaast. 
 
Henk Derks,  
derks.sr@chello.nl of henkderks56@gmail.com 
026-4952367 en 06-23944324   
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 6 goederentreinen per dag  
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Brantsen & Brantsen 

De tent is afgebroken, de ar esten zijn vertrokken en het paard 
is weer naar huis. Wat blij  is de herinnering aan een bijzondere 
voorstelling over het Circus De Boecop van Jules Brantsen uit 
1902. 

Muzikant, verteller en tekenaar Edward Brantsen uit Velp, kroop 
een week lang in de huid van zijn familielid Jules Brantsen. Het 
betekende voor hem een wonderlijke ontmoe ng. Dat er binnen 
de familie Brantsen, die toch vooral bekend staat om al zijn hoge 
bestuurlijke func es in het verleden en niet vanwege kunstzinni-
ge presta es, ook een familielid was geweest die zijn leven in 
dienst had gesteld van een ar s eke droom, was voor hem een 
ware ontdekking. Vooral ook omdat die droom zoveel overeen-
komsten vertoonde met zijn eigen ontwikkeling als kunstenaar. 
Op dezelfde lee ijd als Jules inder jd trok ook Edward in een 
boerderijtje, koos voor een ar s ek bestaan, begeleidde een 
circusar este en trad op als muzikale clown. Nu merkte hij aan 
den lijve dat het geslacht Brantsen ook andere kwaliteiten in zich 
had dan louter het betere kantoorwerk en dat deed hem merk-
baar goed. Hij hee  dan ook met veel plezier zijn rol in de voor-
stelling “Het verdwenen circus” ingevuld. In De Steeg stond in 
mei 2014 weer even een Brantsen centraal en dat beviel goed.  

       Jonkheer Brantsen : 
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Uitverkocht 

De loca e in het parkach ge achterterrein van de kerk was na-
tuurlijk op historische basis gekozen, maar het bleek een bruik-
bare en wonderschone plek om iets dergelijks op poten te 
ze en. Misschien een idee om daar jaarlijks iets te doen? Zowel 
de twee kindervoorstellingen als de vier voorstellingen voor 
volwassenen waren helemaal uitverkocht. De Steeg in het 
brandpunt van een lesje levende geschiedenis maakte velen 
nieuwsgierig. De reac es waren enthousiast. Ook de manier 
waarop het jdsbeeld in De Steeg van 1902 tot leven werd ge-
roepen was een verrassende ervaring voor het publiek.  

De voorstelling bestond o.a. uit een muzikaal clownsnummer, 
een sprookjesach ge vertelling, twee sneltekenaars, vier dan-
seressen, diverse figuranten, een lezing met veel historisch fo-
tomateriaal en last but not least een paard van 800 kg. Het ver-
haal over het Circus De Boecop van Jules Brantsen in 1902 
schetste een opmerkelijk historisch verband tussen Jules Brant-
sen, Mata Hari, koningin Wilhelmina, Winston Churchil en Ma-
hatma Ghandi. Je mag wel stellen dat de bezoekers wat dat 
betre  waar voor hun geld kregen! 

Gerrit Middelkoop 

  back @ Steeg 



Personeel Circus de Boecop (RKD) 

Directeur Jules Brantsen met zijn vrijheidspaard  Dynamo (RKD) 

Circus De Boecop (RKD) 
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Mr Gerardini met zijn raspaard TYNWALD en CEASARA (RKD) 

Voltige à la Richard gereden 
door Mlle. JEANNE (RKD) 

Hondennummer (RKD) 
29 mei 1902 

“Hooggeëerd publiek” 
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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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Door Frans van Elk 
 
In het ar kel in de vorige Tussen Boom en Stroom over Jules 
Baron Brantsen is zijn rela e met Margriet Zelle, Mata Hari, 
aanges pt. Margriet Zelle logeerde eind 1902 in hotel De Ros-
kam in Rheden en later, vlak voor ze defini ef naar Parijs ver-
trok in 1903 volgens bronnen in Friesland, eveneens in hotel 
De Engel in De Steeg omdat ze dicht bij haar dochter wilde zijn.  
 
Margriet Zelle was getrouwd geweest met Rudolph MacLeod. 
Rudolph woonde vanaf de tweede helft van 1902, na de schei-
ding van tafel en bed, met hun dochter, Louise Jeanne in Velp. 
Louise Jeanne werd ook wel “Non’ genoemd. Zij was in Malang 

op Java in Nederlands Indië 
geboren op 2 mei 1898. De bij-
naam Non was een koosnaam 
voor ‘klein meisje’ in het Ma-
leis. 
Hoewel bij de scheiding van 
tafel en bed de dochter was 
toegewezen aan haar moeder 
hield Rudolph zijn dochter bij 
zich en weigerde eveneens de 
toegewezen alimentatie te be-
talen. De definitieve scheiding 
tussen haar ouders werd op 26 
april 1906 uitgesproken in Am-

sterdam en pas een jaar later ingeschreven in het bevolkings-
register in Rheden. 
Net als haar moeder Margriet Zelle volgde Louise Jeanne de 
opleiding tot onderwijzeres aan een lagere school  
(kweekschool) en rondde deze af.  

 
 
 
 

In juni 1918 werd zij als tijdelijk onderwijzeres benoemd aan 
de openbare lagere school in De Steeg, de voorloper van de 
huidige Lappendeken. 
 
Louise Jeanne is volgens gegevens van de burgerlijke stand 
overleden op 10 augustus 1919 te Velp op 21 jarige leeftijd. De 
omstandigheden waaronder zij is overleden zijn nogal vaag. 
Opmerkelijk is dat ze enige maanden daarvoor had besloten 
naar Nederlands Indië te gaan en daar les te gaan geven aan 
een Christelijke school. De doodsoorzaak is nooit vastgesteld. 
Op Heiderust in Rheden is een graf met een grafsteen waarop 
staat: Onze Non, 2 mei 1898—10 augustus 1919 en haar vader 
1 maart 1856—9 januari 1928. 
 
In 1951 verscheen er in de  pers  plotseling een bericht dat een  
spionne van Nederlandse afkomst in Korea was geëxecuteerd 
met de naam ‘Banda’ MacLeod. Zij zou de dochter zijn geweest 
van Margriet Zelle, Mata Hari. Zij zou tijdens de Japanse bezet-
ting van Nederlands Indië daar als dubbelspion hebben ge-
werkt voor de Amerikaanse inlichtingendienst. Na de 2e we-

reldoorlog zou zij voor de onafhankelijkheid van Indonesië 
hebben gestreden tegen Nederland. Toen de onafhankelijk-
heid was gerealiseerd zou zij door de Amerikaanse inlichtin-
gendienst zijn ingezet in China en in Korea waar zij uiteindelijk 
is doodgeschoten. Het verhaal dat het hier daadwerkelijk ‘de’ 
dochter van Mata Hari betrof is echter nooit bewezen. 
 
De meeste historici scharen dit verhaal onder de categorie 
fabels en mythen die ook als een web rond Mata Hari zijn ge-
sponnen en waar er vanuit wordt gegaan dat haar executie 
nooit heeft plaatsgevonden. 
 
Rudolph MacLeod is nog twee keer getrouwd, de laatste keer 
met Grietje Meijer. Uit beide huwelijken kwam een dochter 
voort. De dochter uit het huwelijk met Grietje Meijer werd 
Jeanne Louise genoemd en kreeg evenals haar overleden half-
zus, ‘Non’ als bijnaam. Vaak worden deze twee dochters uit 
twee huwelijken door elkaar gehaald.  
 
Ook deze dochter Non had een rela e met De Steeg. Ook zij 
werd opgeleid als onderwijzeres en verhuisde met haar moe-
der vanuit Velp vlak voor de 2e wereldoorlog naar Heemstede 
en Jeanne Louise kreeg een baan als onderwijzeres in West-
zaan. Regelma g bracht ze echter met haar moeder een be-
zoek aan de begraafplaats Heiderust waar haar vader en haar 
s efzus begraven liggen. Toen zij daar weer kwam vlak na de 
oorlog zag ze bij de ingang een aantal nieuwe graven en graf-
stenen. Op één daarvan herkende ze haar eigen naam 
McLeod. Ze rus e niet voordat ze wist wie deze Ian McLeod 
was en hoe hij aan zijn einde was gekomen.  
 
Zo kwam ze er achter dat dit de piloot was die op kerstdag 
1944 In De Steeg was neergestort met zijn Spi ire nadat hij 
een Duitse muni etrein in brand had geschoten tussen Elle-
com en De Steeg. 
 
Zij schreef een brief aan de familie van Ian McLeod in Nieuw 
Zeeland die verkort  en vrij vertaald als volgt luidde: 
 "Mijn vader ligt begraven in een prach ge omgeving vlak bij 
Arnhem. Wij woonden tot 1939 in dit plaatsje ongeveer 7 kilo-
meter van Arnhem, maar komen ook nu nog geregeld naar 
Rheden om het graf van mijn vader te verzorgen. Toen ik een 
paar maanden geleden op de begraafplaats kwam zag ik een 
paar nieuwe graven. Kunt u zich mijn verbazing voorstellen 
toen ik daar mijn eigen naam zag staan. Het was het graf van 
uw zoon. Niemand kon mij vertellen wie zijn familie was en 
waar zij woonden. Maar ik bleef zoeken om meer informa e te 
krijgen over deze onbekende Ian McLeod en zo ontmoe e ik 
uiteindelijk de man die uw zoon had zien vechten en zien neer-
storten langs de spoorweg in het dorpje De Steeg. Hij had hem 
zelf begraven op Heiderust in Rheden waar hij werkte op het 
gemeentehuis. " 

Hij vertelde mij het volgende verhaal: 

‘Non’ MacLeod: Louise Jeanne en Jeanne Louise 

Arnh. Crt. 5 juni 1918 
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 "Een trein met ammuni e stond vlak bij de Steeg. Het was 
Kerstdag '44. Uw zoon kwam overgevlogen met 2 of 3 andere 
Spi ires. Zij schoten op de trein maar de Duitsers schoten te-
rug, uw zoon was de enige die omkeerde en weer aanviel tot-
dat de trein uiteindelijk in brand vloog. Maar zijn Spi ire werd 
ook geraakt en stor e neer". Toen deze man bij het neerge-
storte vliegtuig kwam was uw zoon al stervende. Ik begrijp dat 
dit verschrikkelijk moeilijk voor u zal zijn. Maar het is beter te 
weten dat hij s erf als een held dan alleen te weten dat hij 
s erf in een land heel ver van u vandaan. U kunt er van over-
tuigd zijn dat mijn moeder en ik al jd voor het graf zullen zor-
gen en bloemen brengen in uw naam. Eindelijk kreeg ik giste-
ren uw adres van het Rode Kruis. Ik hoop dat het u steun gee  
te weten dat er iemand is die voor het graf zorgt." 

Het duurde niet lang totdat Non MacLeod antwoord kreeg 
van Ian's moeder in Nieuw Zeeland. Moeder McLeod s erf 
kort daarna en Nellie, Ian's zuster, nam de corresponden e 
over. 

Op een dag schreef Non in een brief dat ze verrassend nieuws 
had. Ze had een brief gekregen van een haar onbekende mijn-
heer Kelderman uit De Steeg.  

"Ik heb nieuws dat je  blij maar tegelijk ook wat verdrie g zal 
maken. Ik kreeg een brief van een mij onbekende meneer Kel-
derman uit De Steeg, die mijn adres gekregen had van iemand 
die ook voor een graf zorgt  en wist dat ik voor het graf van 
Ian zorgde. Hij schreef dat hij kortgeleden aan het aardappels 
rooien was in zijn tuin en opeens een ring vond met de le ers 
I.McL. Hij had de ring naar de poli e gebracht maar noch zij 
noch zijn baas konden achter de familie komen. Toen hee  hij 
mij geschreven. Hij dacht dat ik het beter kon sturen en uitleg-
gen omdat hij geen Engels kende. Hij vond dat de familie van 
Ian deze ring terug moest krijgen omdat hij heel goed begreep 
hoe de familie McLeod zich moest voelen aangezien hij zelf net 
afscheid genomen had van zijn zoon die als soldaat naar Ne-
derlands Indië vertrokken was." 

Het schri elijke contact tussen Non MacLeod en de familie 
van Ian bleef bestaan en toen een neef van Ian die voor Phil-
lips werkte in 1978 in Nederland was bezochten ze gezamen-
lijk het kerkhof. Toen gevraagd werd waar het graf van Non’s 
vader was kwam er schuchter uit dat haar vader op zijn ver-
zoek in een graf lag zonder zijn naam omdat hij zich schaamde 
dat hij getrouwd was geweest met Mata Hari. 
 
Non overleed in 2000 en de dochter van mijnheer Kelderman 
hee  dat jaar op verzoek van de familie van Ian de honneurs 
waargenomen en bloemen op het graf van Ian, namens de 
familie en zijn strijdmakkers, gelegd. 
 
Het uitgebreide verhaal van Non Jeanne Louise en Ian McLeod 
is terug te vinden op  
h p://www.engelfriet.net/Alie/Gastenboek/mcleod.htm 

 

Grietje MacLeod Meijer verhuisde in 1939, na de dood 
van haar man in 1928, naar Heemstede. Daar kreeg zij 
op een gegeven moment een nieuwe overbuurman die 
zich afvroeg of zijn overbuurvrouw getrouwd was ge-
weest met de ex van Mata Hari, hij durfde dat nooit te 
vragen. Na de dood van Grietje MacLeod-Meijer hoorde 
hij van een andere buurvrouw dat Grietje er prat op 
ging dat Mata Hari wel eens bij de familie MacLeod-
Meijer in Velp thuis zou zijn geweest.  

Rudolph MacLoad en Grietje Meijer zijn echter op 3 
oktober 1917 getrouwd, 12 dagen voordat Margriet 
Zelle zou zijn geëxecuteerd. 

(samenvatting van een bijdrage uit het blad Heerlijkheden, 
kwartaalblad van de vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, 
nr. 111,  februari 2002) 

Ian McLeod, de piloot die op kerstdag 1944 het leven verloor in De Steeg bij 
het neerstorten van zijn vliegtuig. 
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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 zo-
mergasten in de pensions gaat. Het is 
voor het eerst uitgegeven in 1898.  
Dit is het slot. 

  
Het is een heerlijke avond, de laatste van de vacantie aan de 
Steeg. Alle loges zitten nog laat met een brandende lamp in de 
verschillende veranda's, of wandelen heen en weer door het 
dorp. De sterren staan aan den hemel en het is kalm in de na-
tuur. De vleermuizen vliegen geruischloos onder en over de 
boomen. 
 
Tingting, tingting, tingting, hoort men nu en dan aan de hek-
ken van den spoorweg, voordat er een trein komt voorbij snor-
ren, en ook komt de stoomtram met gloeiende oogen en luid 
schellend, uit de donkere Middachterallee te voorschijn. Men 
hoort een gezellig gebabbel bij alle pensions; de weinige win-
kels zijn helder verlicht, en overal staan of zitten menschen 
voor hunne woningen stil te ge nieten van den mooien avond. 
Jaap, Maus en Corrie zitten bij Lili in de veranda van Athlone, 
en ze kijken naar de verschietende sterren. 
 
,,Wat zou het vervelend zijn als er geen sterren waren," zegt 
Jaap. ,,Ik wou dat de maan ook altijd scheen," zegt Corrie. 
,,Neen," zegt Lili, ,,dan zou je er aan wennen en dan zou je er 
misschien niet meer naar kijken." ,,Zou je dan ook niet willen, 
dat het altijd mooi weer was?" 
,,Je meent dat het nooit moest regenen?" ,, Ja. 
 
,,O Corrie, dan zou het hier immers een dorre woestijn wor-
den, alles zou verdrogen." ,,0 ja, dat is waar ook." ,,En Corrie," 
zegt Jaap, ,,als we niet zoo veel regenachtige dagen hadden 
gehad, zou Lili misschien niets bedacht hebben van Korikerebi, 
en dan hadden we niet half zoo veel pret gehad." 
 
,,Ja maar, als we Lili nu niet gehad hadden?" „Dat hadt jij wel 
wat prettigs bedacht," zegt Lili ,,0 neen, dat kan ik niet, dat kan 
niemand zoo als jij." 
,,Als de zon schijnt, lijkt alles mooier en prettiger," zegt Corrie, 
,,en toen verleden jaar Antoinette bij ons logeerde, werd alles 
vervelend." ,,0, die was ook altijd uit haar humeur, ze vond 
alles naar en vervelend, ze had nergens plezier in." „Mama 
zegt dat ze een ziekte onder de leden had, ze is later erg ziek 
geweest," zegt Jaap. 

,,0, die arme stumper, dan kon ze 't niet helpen," zegt Lili. ,,Als 
jij een ziekte onder de leden hadt, zou je toch nog lief zijn," 
zegt Corrie, en ze omhelst Lili zoo hartelijk dat deze uitroept: 
,,Houd op, houd op!" 
 
Daar komen Henk, Paul en Frits aan en Paul zegt: ,,Loop jullie 
nog een eindje mee? we mogen nog wat opblijven, omdat het 
de laatste avond is." ,,Ik zal den wagen duwen," zegt Henk. 
,,Laten we dan een eindje in de Middachterallee gaan en dan 
terug tot aan den Engel, of is dat te ver ?" ,,Wel neen, zeker 
niet, je bent zoo licht als een Nimfenkoningin." 
 
Ze rijden het hek uit en daar komt Jan Bamstien aan. 
„Zoo Kijkoveral, ga je ook mee?" zegt Paul. „Ja Peltridewi." 
„Ik denk dat jullie nog lang zoo zult heeten," zegt Lili. 
„Ja, Tji Stevens wordt nu altijd Tjiki genoemd en Baby, Mug." 
,,Dat is de napret," zegt Jaap, „ik denk dat we er nog den hee-
len winter over zullen praten. Lili zal een groote comedie ma-
ken, voor het volgend jaar, niet waar Li?" ,,Ja, ik heb al een 
heeleboel bedacht." ,,Ja? wat dan? toe vertel het ons!" 
,,Neen, later, als het klaar is, zal ik het aan jullie allemaal ter 
lezing zenden, dan kan ieder zijn rol leeren." 
„Je moet mij maar een stom dier maken," zegt Paul, „dat is 
gemakkelijk." „Ik heb veel liever een lange, mooie rol," zegt 
Jaap. 
„Kijkt nu nog eens goed in de lange, donkere laan," zegt Lili. 
„Zou je het van 't winter nog goed weten hoe het er hier uit-
ziet?" 
,,Ja zeker," zegt Henk. „Ik vergeet het altijd zoo gauw," zegt 
Gorrie. ,,Ik kan mij alles precies voorstellen wat ik na mijn vijf-
de jaar gezien heb," zegt Lili, ,,en ook sommige dingen van veel 
vroeger." ,,Jij bekijkt alles ook zoo aandachtig en zoo lang." 
„Dat vind ik zoo prettig; ik doe alsof ik een les leer, en als ik 
dan later naar zoo'n mooi plekje verlang, kan ik me voorstellen 
dat ik er ben." „Je bent een gelukkig kind," zegt Jaap. ,,Ja, dat 
ben ik ook." 
 
Den volgenden middag is het heel stil aan de Steeg; alle pensi-
ons zijn leeg; alleen hier en daar nog een oude dame of een 
ziekelijke heer, maar het vroolijke kinderleven hoort men niet 
meer. Ze zijn naar alle kanten weggereisd, en ze hebben een 
heerlijke herinnering meegenomen van de Steeg met zijn 
prachtige bosschen, en ze maken met frisschen moed hun 
schoolwerk, maar verlangen toch al weer naar den volgenden 
zomer.  
 
Einde 
 
Het boek is in zijn geheel te lezen en te downloaden op: 
www.dbnl.org/tekst/osse002corr02_01 
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Geslaagde jaarvergadering en BG café 
  
Wat een goede opkomst hebben we gehad op onze jaarvergadering van 11 april 2014! Erg leuk om te merken dat veel 
mensen nieuwsgierig waren naar ons als nieuw bestuur en bereid zijn om in actie te komen voor hun eigen dorp. Voor de 
mensen die er niet waren een korte impressie van de avond. 
De vergadering begon met de vaste punten van een Algemene Leden Vergadering (ALV): notulen van ALV 2013,  (financieel) 
jaarverslag, verslag kascontrolecommissie en evaluatie van het meerjarige activiteiten plan  U kunt dit nalezen in de notulen 
van de jaarvergadering in het volgende aprilnummer van Tussen Boom en Stroom. 
 
Belangengemeenschap Nieuwe S jl 
Aansluitend hebben we een korte presenta e gegeven over onze insteek als nieuw bestuur: hoe willen we de belangenge-
meenschap vorm gaan geven? Met als mo o: Van burgers, voor burgers, door burgers. In de belangengemeenschap 'nieuwe 
s jl' zijn de inwoners van De Steeg ons kompas. We kiezen samen onze route. Wat vinden we als inwoners belangrijk? Waar 
zijn we trots op en willen we graag zo houden? En wat stoort ons en willen we graag veranderen? De uitdaging zit in het jdig 
betrekken van relevante par jen. Naast de inwoners van De Steeg zijn dat bijvoorbeeld de gemeente, natuurmonumenten, 
enzovoorts. We hopen veel gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde die bij u aanwezig is.  
 
Eerste BG Café 
Als afsluiter was er BG Café: een tradi e die we elk kwartaal willen laten plaatsvinden. Hier kunt u –onder het genot van een 
hapje en een drankje – elkaar ontmoeten, brainstormen, plannen smeden voor ons dorp. Tijdens dit eerste BG Café lagen er 
wi e kleden op tafel waarop u naar hartenlust kon schrijven: wensen, opmerkingen, enzovoorts. En daar werd dankbaar ge-
bruik van gemaakt! Genoemd werden de ontwikkelingen rondom het Amaliaplein, de kerk, parkeerproblemen, het lidmaat-
schap van de BG en gewenste ac viteiten. Ook hebben diverse mensen hun naam op de kleden geschreven met daarbij het 
onderdeel waarmee ze ons kunnen helpen.  
 
Super! Deze input verwerken we onder meer in de projecten waarin we par ciperen, zoals de structuurvisie en Ik Buurt Mee.  
Dank voor de goede opkomst en de geslaagde avond, en graag tot de volgende keer! 
 
Vriendelijke groet, 
Bartele Bouma, Helene Labotz, Ben van der Meer, Kirs e Schmitz, Marise van Tent en Petra Wil ng 

         Van het Bestuur 
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