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Van de redactie 

In deze Tussen Boom en Stroom 

N a 6 jaar en 18 nummers Tussen Boom en Stroom vorm gegeven te heb-
ben geef ik het stokje door aan een nieuwe redactie en een andere vormge-
ver. Ik heb het met veel plezier gedaan en ik heb er veel van geleerd. Dat leer-
proces hebben de lezers met elk nummer kunnen meemaken. Elk nummer 
was weer een experiment met vorm en schuiven met rubrieken. Langzamer-
hand ontstond er een herkenbaar magazine met vaste rubrieken op een vaste 
plek in het blad. Toch was het stoeien met het opmaakprogramma telkens 
weer een voortgaande ontdekkingsreis. Het was als een kind in een snoepwin-
kel, steeds weer iets nieuws ontdekken in de mogelijkheden van het program-
ma of ergens in een ander blad iets zien wat je kon gebruiken en proberen. 
Het kostte veel tijd, maar het leverde verrassende resultaten op. Op je scherm 
ziet het er meestal heel anders uit dan als je het blad terugkrijgt van de druk-
ker. Experimenten met een kleinere letter leverde onmiddellijk reacties op 
van de oudere dorpsgenoten die vonden dat het lettertype voor hen te klein 
werd om te lezen; dus weer terug naar de oude grootte enzovoort. Dat ama-
teuristische hobbyisme had en heeft zo zijn charme maar leverde ook wel 
eens opmerkingen op van meer professionele vormgevers die het maar alle-
maal niks vonden en vinden. Er kwamen wel eens van die verzuchtingen bin-
nen over dat ‘dorpsblaadje met drie verschillende opmaakstijlen’ of ‘het dorps
-suffertje in luxe-uitvoering’. Feit blijft dat geen van de Rhedense dorpen een 
dergelijk eigen blad van en voor de dorpsvereniging heeft en daar kunnen we 
best trots op zijn. Ik hoop dat de nieuwe redactie deze dorpstraditie nog vele 
jaren kan voortzetten en het blad tot nieuwe hoogten kan opstuwen. Niet al-
leen in kwaliteit van de uitvoering maar ook in de uitbreiding van dorpsbewo-
ners die er iets voor willen schrijven. Aan de activiteiten in het dorp zelf zal 
het niet liggen; ook in deze uitgave wordt er weer verslag gedaan van vele 
activiteiten en worden nieuwe activiteiten aangekondigd. Dank aan alle vaste 
schrijvers; ga daar mee door. Het blad kan alleen maar een spiegel van de tijd-
geest van ons dorp blijven als die de ontwikkelingen zichtbaar maakt. Ik wens 
de nieuwe redactie veel succes en hopelijk net zoveel plezier bij het maken 
van dit blad. 
Ik wens de lezers veel leesplezier en goede feestdagen.  



3 

 

 

KERST OP STEEGKERST OP STEEG  

  

  

  

  

Zondag 21 december om 16.00 uur is het jaarlijkse Zondag 21 december om 16.00 uur is het jaarlijkse 
samenzijn onder de grote kerstboom op de Amalia-samenzijn onder de grote kerstboom op de Amalia-
hoek.hoek.  

Opgeluisterd door kerstliederen gespeeld door Ex-Opgeluisterd door kerstliederen gespeeld door Ex-
celsior, opgewarmd door Glühwein, soep en choco-celsior, opgewarmd door Glühwein, soep en choco-
lademelk, opgevrolijkt door u allen.lademelk, opgevrolijkt door u allen.  

 

 

Contributie BG 2015 overmaken? 

NL87.INGB.0003.4423.42 € 7.50    

Noteren 

             

De volgende 
Tussen Boom en Stroom komt uit 
in de eerste week van april. De 
slui ngsdatum voor de copij is op 
1 maart 2015. Wil je dus je ver-
slag van ac viteiten, de aankondi-
ging van nieuwe ac viteiten of 
een ar kel in het blad hebben 
stuur die dan vóór 1 maart a.s. 
naar:  

redac etbes@bgdesteeg.nl 

Noteren 

 
 

Uitnodiging voor de Uitnodiging voor de 

nieuwjaarsreceptie nieuwjaarsreceptie 

in in   
Het ParkhuisHet Parkhuis  

  
  

opop  
9 januari 2015 9 januari 2015   

van 19.30 van 19.30 --  21.30 uur 21.30 uur   

 

Nieuws over villa Weltevreden aan de 
Hoofdstraat 

Het ziet ernaar uit dat het voormalige kantoor-
pand van Heijmans De Enk, verkocht is. Dit on-
der voorbehoud dat de bestemming van enkel 
kantoor verandert kan worden naar kantoor en 
wonen.  

De beoogde nieuwe eigenaren, Richard van 
Nessen en Esther Jansen, zullen dan hun prak-

jk voor Chinese geneeskunde en schoonheids-
salon van Arnhem naar De Steeg  verplaatsen. 

Welkom 
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                             Middachten:  

 
 
Door Age Fennema 
 
Terwijl ik dit schrijf zijn wij op Middachten, ondanks de 
prach ge herfstkleuren, al volop bezig met de kerstdagen. En 
dat is natuurlijk omdat het kasteel in de 2de week van decem-
ber weer haar deuren opent. De decorateurs laten zich dit 
jaar inspireren door de Victoriaanse jd. Voor de tweede 
keer zal in de tuin ‘Warm Winterlicht’ haar sprookjesach ge 
sfeer creëren. We proberen dit jaar de verlich ng meer af te 
stemmen op de sfeer rondom het kasteel zelf.! Het leuke is 
dat ‘Warm Winterlicht’ niet alleen jdens de kersopenstelling 
van het kasteel maar ook in de periode van 26 t/m 29 decem-
ber is te bezoeken. Een mooie gelegenheid om samen even 
de benen te strekken en te genieten van alle licht, verhalen 
en vuurtaferelen. Vooral voor kinderen is het een hele bele-
venis en u moet zeker komen kijken 
 
We zijn erg blij met de komst van ‘Groene dagen’ het evene-
ment voor jacht, bos boom. Zij willen zich voor lang aan de 
loca e van Middachten verbinden, maar we gaan het vol-
gend jaar natuurlijk eerst gewoon proberen. Het wordt in het 
2de weekend van juni georganiseerd en naast een fair zijn er 
vooral veel ac viteiten zoals zaagwedstrijden, kookweds j-
den, hondendemonstra es, demonstra es boomverzorging 
enz.  Een leuke dag voor jong en oud!  

Het wordt opgebouwd op de kasteelweide langs de Smidsal-
lee en zal vrijdag tot en met zondag duren. We hopen dat het 
voor u als inwoners ook een mooie aanwinst is. 
 
Op 29 oktober organiseerden we een mooi bezochte infor-
ma ebijeenkomst over de verplaatsing van het agrarische 
bedrijf ‘Borchkeppel’ in Ellecom.  In het komende jaar zal de 
procedure verder worden doorlopen, we hopen dat in 2016 
met de bouw kan worden begonnen. Nieuwbouwplannen 
moeten zorgvuldig worden uitgevoerd en procedures kosten 
daarom veel jd. Dit geldt zeker voor de nieuwbouwplannen 
rondom Oud Middachten. Deze bestemmingsplanwijziging 
zal ook in 2015 worden doorlopen. 
 
Bestuurswisseling 
 
Dit najaar hee  mevrouw Els van Hout-Notermanns, voor-
zi er van de S ch ng Vrienden van Middachten, de voor-
zi ershamer neergelegd. 
 
Na haar wethouderschap in de gemeente Rheden, kreeg me-
vrouw van Hout het verzoek om voorzi er te worden van de 
S ch ng Kasteeltuin Middachten. Jarenlang hee  ze zich 
ingespannen voor de instandhouding en verbetering van de 
tuin, waarbij haar poli eke netwerk goed van pas kwam. Im-
mers, subsidies van gemeente, provincie en Rijk zijn onont-
beerlijk om cultureel erfgoed in stand te houden. 



Landgoed in bedrijf 
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Toen enkele jaren geleden de subsidiestromen anders 
gingen lopen (rechtstreeks naar de juridische eigenaar), 
had de S ch ng Kasteeltuin Middachten eigenlijk geen 
bestaansrecht meer. Samen met Graaf Franz zu Orten-
burg, rentmeester Age Fennema en de overige bestuursle-
den hee  Els van Hout meegewerkt aan het omze en van 
deze s ch ng  naar de S ch ng Vrienden van Middach-
ten.  
 
De inzet van Els van Hout is van groot belang geweest 
voor Middachten en als dank daarvoor hee  zij een recep-

e aangeboden gekregen, samen met de eveneens ver-
trekkende voorzi er van de S ch ng Kasteel Middachten, 
jonkheer Geert  Boreel. Natuurlijk waren er ook cadeaus, 
waaronder een Gouden Regen die ter plekke “Goudelsje” 
werd gedoopt (zie foto hieronder). 
 
Gelukkig is er een goede opvolger gevonden in de persoon 
van Ron König, eveneens oud-wethouder van de gemeen-
te Rheden. Als wethouder had hij zowel cultuur als ruim-
telijke ordening in portefeuille en is in die hoedanigheid 
volop bekend met het reilen en zeilen op Middachten. 
 
Wij wensen Els alle goeds en Ron veel succes met zijn 
nieuwe func e. 
 
Restaura es 
 
We hopen begin 2015 de restaura e van het Oostenlijk 
Bouwhuis af te ronden. Hierna zal het voegwerk van de 
beide bas ons (waar vroeger de kanonnen stonden opge-
steld) worden vervangen en aangevuld en wordt de bui-
tengracht uitgebaggerd. Deze bagger wordt in een depot 
nabij de Oversteeg/A 348 gespoten, om daar te bezinken 
en na een klein jaar te worden omgeploegd en opnieuw 
ingezaaid met gras. Helaas bleken de lood- en zinkgehal-
ten (a oms g van de goten!) van de bagger van de bin-
nengracht te hoog om deze te mogen verwerken op land-
bouwgrond. Afvoeren is veel te kostbaar, dus blij  deze 
bagger voorlopig maar zi en. 
 
Mede namens graaf en gravin Ortenburg – Grote, alle me-
dewerkers en vrijwilligers, wens ik u fijne feestdagen toe. 
 
Rentmeester (rentmeester@middachten.nl) 
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     Mijn Dorp van Morgen  

Een korte terugblik op: Mijn dorp van morgen en Ik buurt mee!  

In juni en juli is er veel informa e opgehaald bij de inwoners van De Steeg wat er anders en beter kan in het dorp nu en in de toe-
komst. Veel van deze informa e was bruikbaar voor de nieuwe structuurvisie. Een visie die een ruimtelijke toekomstbeeld gee  voor 
het dorp in 2030. Op 9 oktober is hierover gesproken met inwoners in de Kerk op Steeg.  

30 oktober stond de Kerk op Steeg in het teken van het versterken van het buurtgevoel en het idee ‘buren voor buren’.  

De toekomst van De Steeg  

Voor het dorp De Steeg wordt een structuurvisie opgesteld met de tel ‘De Steeg, mijn dorp van morgen’. Bij de structuurvisie hoort 
een uitvoeringsprogramma dat aangee  wat er nodig is om dat toekomstbeeld te realiseren. Naar aanleiding van de opgehaalde in-
forma e is een voorzet gedaan voor dit toekomstbeeld met drie hoofdthema’s: De Steeg als landgoederendorp, De Steeg met een 
aantrekkelijk dorpshart en ‘Steegs wonen’. De meeste bewoners konden zich vinden in het gepresenteerde toekomstbeeld. Wel met 
de kan ekening erbij dat zij de term ‘dorpshart’ niet gelukkig gekozen vonden.   

Vervolgens gaven de aanwezigen aan welke doelstellingen (wat willen we bereiken?) en maatregelen (hoe willen we dat bereiken?) 
zij het belangrijkste vinden. De doelstellingen ‘versterken landgoedkarakter in de openbare ruimte’, ‘vergroten aantrekkelijkheid 
Amaliaplein’ en ‘vergroten verkeersveiligheidsgevoel’ scoorden hoog.  

Vervolg 

Het toekomstbeeld voor De Steeg wordt nu voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt de haalbaar-
heid juridisch en financieel onderzocht en werken we de structuurvisie verder uit. Begin 2015 is dit klaar en komen we terug in De 
Steeg met de concept structuurvisie. Kleine aanpassingen zijn dan nog mogelijk. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad rond de 
zomer de structuurvisie officieel vaststelt.  



   Ik Buurt Mee Op Steeg  
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Ik buurt mee! op Steeg 

Ook is op 9 oktober, naar aanleiding van de opgehaalde informa-
e, een terugblik gegeven over wat bewoners van De Steeg vin-

den van hun buurt. Bewoners zijn over het algemeen heel erg 
tevreden!  Natuurlijk zijn er ideeën en wensen en daar wordt de 
komende jd aan gewerkt.  

Zo bleek uit de enquête bijvoorbeeld dat er veel animo is om 
mee te denken over het versterken van het buurtgevoel. Op 30 
oktober jl. hee  een groep mensen samen met de buurtcoaches 
van VIVA Rheden hierover gesproken. Genoeg ac es en ideeën 
werden geopperd zoals het invoeren van een wensen of ideeën-
bus, gezellige ac viteiten organiseren en een boeken/

jdschri en ruilkast. Binnenkort gaat een werkgroep hiermee 
aan de slag. Ook het idee ‘buren voor buren’ wordt met een 
groep belangstellenden verder uitgewerkt.  

Hee  u vragen of wilt u meedoen met een werkgroep dan kunt u 
contact opnemen met de buurtcoach van De Steeg, de heer Jan 
Klein Ikkink. Hij is te bereiken via E: jankleinikkink@viva-
rheden.nl of via M:  0610762070. 

De Steeg, mijn dorp van morgen 
De op te stellen structuurvisie schetst het gewenste ruimtelijke 
toekomstbeeld voor het dorp De Steeg in 2030. Aan de hand van 
drie thema’s is het toekomstbeeld beschreven met de nodige 
maatregelen erbij:  
 
Landgoederendorp 
 Het landgoedkarakter versterken in de openbare ruimte 
 Behouden van monumentale en karakteris eke gebou-

wen Dorpsentrees gebruiken als visitekaartje 
 Versterken landschappelijke overgang tussen dorp en 

buitengebied 
 Behoud van zichtlijnen vanuit het dorp naar het buitenge-

bied en landgoederen 
 
Aantrekkelijk dorpshart ??? 
 Richten op behoud van bedrijvigheid Hoofdstraat 
 S muleren van recrea e en toerisme 
 Aantrekkelijke inrich ng openbare ruimte 
 Uitnodigend voor verblijf, ontmoe ng en dorpsac vitei-

ten 
 
Steegs wonen  
 Levensloopgeschikte woningen 
 S muleren behoud maatschappelijke voorzieningen 
 Belee aarheid Steegse Haven 
 S muleren gezonde en klimaatbestendige/duurzame leef-

omgeving 
 Vergroten verkeersveiligheidsgevoel 
 Toegankelijke openbare ruimte 
 
Voor vragen over de structuurvisie kunt u contact opnemen met 
Maarten v.d. Leeden via T: (026) 4976 440 of via E: mijndorpvan-
morgen@rheden.nl. 
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Engelenpraat 

De Kerstboom 
 
Vroeger leefden kerstdennen 
in het bos. Ze groeiden op tot 
statige dennen. De takken hin-
gen bijna op de grond. De naal-
den glansden. Ze hadden een 
lang en gelukkig leven. Wie een 
kerstboom nodig had zocht er 
daar een uit. Er stonden ge-
noeg zaailingen. Tegenwoordig 
planten kwekers de Pinus Nigra 
aan op hun akkers. Ze begin-
nen als ielig twijgje en zuigen 
gulzig het water met de mest uit de grond om snel een flinke 
boom te worden. Ze groeien uit alle macht. 
Na een paar jaar tijdens de koude dagen in november komt de 
boer met een motorzaag. De meesten zijn groot genoeg voor de 
handel.”Deze, die vier, en dat hele bosje daar, kunnen eruit”. 
Ronkend komt de zaag in actie. In enkele minuten is het leed 
geleden. De dennen worden weggesleept om op de markt ver-
kocht te worden voor een tientje. Na de feestdagen worden ze 
verbrand. Die naalden geven een hoop rommel. Daarom kopen 
veel mensen tegenwoordig een kunstboom van plastic. 
  
Wij kozen liever voor een echte spar om de lekkere  dennen-
lucht. Een met kluit. Die plantten we ieder jaar weer terug in een 
van de borders. Het probleem dat ik moest oplossen; De piek 
paste niet. Met een snoeischaar de top eruit gehaald. Toen zat 
de zilveren pegel als gegoten. Het klopte precies. En na drieko-
ningen kreeg onze boom een mooie plek achter in de tuin om te 
herstellen. De volgende kerst kwam er aan.  
De voorbereidingen zouden een makkie worden. Onze kerst-
boom stond al klaar.  
Maar toen ik de achtertuin inliep om hem op te halen werd ik 
onaangenaam verrast. Hij was spoorloos verdwenen. Iemand 
anders was me voor geweest. 
  
Een half jaar later, op een mooie voorjaarsdag, tijdens onze zon-
dagmiddagwandeling zagen we plotseling in een voortuintje een 
dennenboom. Die kwam ons bekend voor. Hij had geen top. Dat 
kon niet missen. Het was onze boom. Ik belde aan om te vragen 
hoe die boom hier verzeild  was. De vrouw die opendeed meen-
de dat de jongens hem in het gemeenteplantsoen gevonden 
hadden. Toen ze hoorde dat wij onze boom erg misten was ze 
bereid om even te overleggen met de heren. Die waren niet echt 
onder de indruk. Of we maar eens wilden bewijzen dat het onze 
boom was.  Ik werd een beetje boos en blufte; “Als die boom 
niet voor vijf uur terug is bel ik de wijkagent”. We waren nog 
niet thuis of de bel ging. Twee tieners met kerstboom zonder 
top. Ze hebben hem keurig op zijn plek teruggezet. De volgende 
kerst werd een makkie.  
  
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2015   Hein 

De boekjes van Hein van Engelen zijn te bestellen via www.bol.com 

JOP blijft ‘prisoners dilemma’ 

Op 20 november vond een ul eme poging plaats van de 
gemeente en BG om met de dorpsbewoners en zeker de 
omwonenden van de drie mogelijke plekken in het dorp 
om een JOP te realiseren voor– en tegenargumenten te 
inventariseren. De avond was uitdrukkelijk niet bedoeld 
om een gemeenschappelijk standpunt te formuleren.  

Wethouder Pos legde nogmaals uit dat de beslissing die 
enige maanden terug al was genomen herijkt zou worden 
aan de hand van de uitkomsten van deze inventarisa e. 
Als er geen nieuwe argumenten dan die al bekend waren 
zouden worden aangedragen, bleef het college bij zijn 
besluit en zou het JOP naast het Parkhuis worden ge-
plaatst. 

In drie groepen rond de drie genoemde loca es werd 
soms he ig gediscussieerd. Ook de aanwezige jongeren 
lieten behoorlijk van zich horen. De meeste bewoners die 
aanwezig waren, waren zij die rond de drie loca es woon-
den.  

Over het grotere belang, een eigen plek voor de jongeren, 
was iedereen het snel eens. Als het echter ging om de 
daadwerkelijke plek waar deze JOP zou moeten worden 
gerealiseerd was voor het grootste deel ook iedereen in 
de verschillende groepen het eens. Niet op de plek waar 
in de betreffende subgroep werd gediscussieerd.  

Als puntje bij paaltje komt blijkt toch het eigen belang 
voor een ieder te prevaleren boven het dorpsbelang en 
het belang van de jongeren. ’De jongeren hebben gelijk, zij 
verdienen een eigen plek, maar niet bij mij voor de deur’.  

Einduitslag van deze discussie:  

Eigenbelang 3– Jongeren 0 

Meer dan twin g jaar discussie levert dan de  onsterfelijke 
conclusie  van deze avond op: ‘wordt vervolgd’.  
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 Door Henk Derks 
  
Nu de Goederenroutering Oost Nederland (GON) voorlopig is 
uitgesteld tot 2020 (misschien 2017) heeft het RONA besloten 
aan welke punten zij de komende zeven jaren gaat werken. 
Natuurlijk blijven we streven naar een nieuwe Noordtak door 
de Achterhoek. Maar er valt ook nog heel wat te doen aan de 
leefbaarheid langs de bestaande sporen door Oost Nederland. 
Nu de Goederenroutering Oost Nederland (GON) voorlopig is 
uitgesteld tot 2020 (misschien 2017) heeft het RONA besloten 
aan welke punten zij de komende zeven jaren gaat werken.  
  
Natuurlijk blijven we streven naar een nieuwe Noordtak door 
de Achterhoek. Omwonenden van Twentelijn, Twentekanaallijn 
en IJssellijn hebben dat graag. Zij zien dat als de oplossing voor 
hun problemen met goederentreinen op het spoor door dor-
pen en stadswijken, dikwijls pal langs de huizen. Bewoners van 
de Achterhoek willen uiteraard geen goederentreinen bij hen in 
de buurt. Dat is nooit leuk. Er staat bewust geschreven " geen 
goederentreinen in de buurt". En dat is gelijk een verschil met 
de drie eerder genoemde lijnen. In de Achterhoek komt de 
trein hooguit in de buurt en gaat niet door dorpen, stadswoon-
wijken en pal langs de huizen. Bovendien worden aan geluid en 
trillingen bij nieuw spoor hogere eisen gesteld, wat betreft be-
perking, dan aan bestaand spoor. 
  
Maar er valt ook nog heel wat te doen aan de leefbaarheid 
langs de bestaande sporen door Oost Nederland. Dat behelst 
geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. 
  
Geluid. 
Hierin kan door het RONA weinig veranderd worden. 
Wel heeft het RONA zich aangesloten bij een landelijke alliantie 
tegen geluidoverlast Immers samen sta je sterker! Onze pogin-
gen tot nu toe waren helaas weinig effectief. Dat komt doordat 
spoor- en weggeluid worden omgerekend tot een soort dagge-
middelde. Het 1 minuut lange hoge piekgeluid van een trein in 
een uur tijd wordt gemiddeld met de 59 minuten stilte in dat-
zelfde uur. 
  
Voor de IJssellijn geldt als geluidsproductieplafond het gemid-
delde geluid van het jaar 2008. Dat plafond mag niet worden 
overschreden. Dat plafond van de IJssellijn was toen, in 2008, 
niet zo hoog. Gevolg is dat er nu niet meer dan 4 goederentrei-
nen gemiddeld per dag over de IJssellijn mogen. Gemiddeld, 
dus 1 dag met 28 goederentreinen, en de andere 6 dagen van 
de week zonder goederentrein mag ook! 
  
Bij het RIVM kun je bekijken hoeveel geluidsoverlast je hebt. 
Let wel: het is een indicatie. Natuurlijk kun je het niet in rechts-
zaken gebruiken. Je weet wel wat voor overlast je hebt. Op de 
site klik je op je postcode. De indicatie volgt. Door op meerdere 
straten of wegen te klikken kun je zien wat de geluidsoverlast 
in de omgeving is. De conclusie die voor het dorp De Steeg 
geldt: het spoor veroorzaakt meer lawaai dan de snelweg A348. 

Trillingen 
Men is bezig met het maken van wetgeving tegen trillingshin-
der. Dat blijkt moeilijk  en duurt dan ook lang. Het RONA kan 
niet meer doen dan dit proces volgen en bekritiseren daar waar 
dat mogelijk is. Trillingen zijn van invloed op de gezondheid. 
Voor de mate waarin, wachten we de uitkomst van het RIVM 
onderzoek af. 

Voor trillingsschade wijst ProRail altijd naar de vervoerder, ter-
wijl de spoorbaan zelf ook van invloed is op geluid en trillingen. 
Met dit probleem gaat RONA naar de Tweede Kamer.  
 
Bestaande en nieuwe situatie. 
Zowel bij de geluidwetgeving als bij regels t.a.v. trillingen wordt 
er telkens onderscheid gemaakt tussen de bestaande situatie 
en de nieuwe situatie. In een nieuwe situatie worden er hogere 
eisen gesteld aan het beperken van geluids- en trillingoverlast. 
In de bestaande situatie moeten bewoners maar aanvaarden 
waarin ze op dat moment verkeren. De nieuwe situatie wordt 
te makkelijk uitgelegd als een geheel nieuwe spoorlijn of een 
sterke verschuiving van een spoorlijn. En dat gebeurt niet zo-
veel in dit land. We willen dat bij het plannen van een forse 
investering in het gebruik van het spoor, ook de nieuwe situatie 
gaat gelden. 
  
Gevaarlijke stoffen 
ProRail heeft een plan van aanpak voor haar activiteiten in 
2015 gemaakt. Ook hier ontbreken de omwonenden als be-
langhebbenden. Maar wat erger is: ook de Veiligheidsregio's 
ontbreken. En zij zijn verantwoordelijke gesteld voor alarme-
ring, evacuatie en opvang bij een ernstig incident. 
Het lijkt erop dat zij die zich veelvuldig bezig houden met het 
spoor mensen enkel kunnen zien als reizigers, klanten voor het 
spoor. En het spoor als maatgevend zien voor de ontwikkeling 
van allerlei zaken. Verder doen die mensen er als persoon niet 
toe. Het spoor is in principe natuurlijk een goed concept name-
lijk : met één sterke motor en één bestuurder heel veel tegelijk 
kunnen vervoeren over land. Maar als je dat zo belangrijk vindt 
hoe is het dan mogelijk dat je na 175 jaar spoor nog steeds niet 
in staat bent gebleken om een ander rolprincipe te bedenken 
dan van stalen wielen rechtstreeks op stalen rails? 

     RONA Nieuws      



 
Marga Brok 
Remedial Teaching en bijlessen 
 

Tel: 0575-846384 

www.rtprak jkmargabrok.nl  
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Kapsalon 

“Jannie van Santen” 
  
 
 Bergweg 4 

 tel: 026-4953206 
De Steeg 

 



11 

Volg je hart en houd het 
hoofd koel, inspira e voor 
je loopbaan 

Durf je dat te gaan doen 
wat je het liefste wilt, ter-
wijl er ook brood op de 
plank moet komen?   

Onder het mo o ‘volg je hart en houd het hoofd koel’ 
willen wij jdens een Inspira e dag voor je loopbaan men-
sen s muleren om inspirerende en energie gevende keu-
zes in werk te maken.  

Voor deze dag zijn wij op zoek naar mensen die voor hun 
hart, passie of droom gekozen hebben. Mensen die het 
hoofd koel hielden en volhardden in hun keuze om hun 
passie te volgen. Hun verhaal willen wij deze dag een podi-
um geven ter inspira e voor anderen. Heb jij zo’n verhaal 
of ken je iemand? Laat het ons dan alsjeblie  weten! 

Naast de diverse storytelling sessies en netwerken kunnen 
bezoekers deelnemen aan een speedcoaching en wandel
(coach)ing. De opzet is kleinschalig en toegang wordt laag-
drempelig met een prijs voor de kleine en de wat grotere 
beurs. Wil je iemands bezoek sponsoren, dan kan dat ook.  

Datum: vrijdag 30 januari; loca e: het Parkhuis. 

Als medeorganisator van deze dag woon ik, Yael van As-
sendel , sinds kort in De Steeg. Het is mijn droom dat 
mensen met meer hart voor zichzelf en de ander leven. 
Met verschillende ac viteiten maak ik mij hier hard voor. 
Zo geef ik als sparringpartner oprechte aandacht zonder 
agenda, breng ik inspira e en geef ik mensen contact met 
de eigen kracht terug. Daarnaast verbind ik mens, doel en 
boodschap vanuit een coördinerende rol bij organisa es 
en draag ik bij aan professionalisering en meer samenwer-
king. In 2015 hoop ik in deze regio een warm thuis op te 
ze en; een plek voor adem ruimte, warme support en 
inspira e (zie www.sterkdoorliefde.nl voor meer informa-

e). 

Ik ben bereikbaar onder 06-55963691 of  
via yael@ik-iden ty.com en kijk uit naar jouw verhaal.  
 
 
www.spiegelenensparren.nl &  
h ps://nl.linkedin.com/in/yaelvanassendel   

Nieuwe  
ondernemer 

“Als de mist in je hoofd is opgetrokken, wordt 
weer helder wat je hart te zeggen heeft “  

Yael van Assendelft 

Oud ondernemer 

Elke 14 dagen op dinsdag om een uur of zeven luidt er, zolang 
als ik al in De Steeg woon, buiten een bel en als ik dan niet 
opschiet of die bel niet gehoord heb dan wordt er aan de 
huisdeur gebeld. Er staat dan een busje voor de deur en een 
vriendelijk, wat schuchter persoon vraagt wat ik van  de poe-
lier wil hebben.  
Paul nu, of vroeger Gerard en nog vroeger Marinus Reinders 
van poeliersbedrijf De Kievit, komt met zijn verse of diep-
vriesproducten ook als het stormt, de mussen van de hi e 
van ‘t dak vallen, sneeuwt of pijpenstelen regent en hee  dan 
steevast dezelfde opmerking: ‘weertje hè?’ en wacht dan 
totdat je je bestelling doet. Weet je het niet direct en sta je 
wat door de opengeschoven deur in de ladebakken te kijken 
dan hee  hij wel een opmerking: ‘ik heb deze week de kal-
koendijen in de aanbieding’. Ik weet dan prompt wat ik wilde 
hebben en meestal zijn dat niet de kalkoendijen in de aanbie-
ding. Soms hee  hij niet direct bij zich wat ik wil hebben. Dan 
zijn er twee alterna even: ‘Gerard is vrijdag in Rheden en die 
kan het wel even afgeven’ of ‘heb je al eens kalkoenfilets ge-
probeerd’. En vervolgt dan, ’als je die een nacht in de room 
lekker laat intrekken en de volgende dag even door de bloem 
haalt en niet te lang laat bakken, zijn die heerlijk bij…. En dan 
volgt er een aantal groenten waarvan hij ook aangee  hoe je 
die kunt bereiden. 
Een paar weken geleden hoorde ik van familie in Brummen 
dat ’De Kievit’ ermee stopt. Paul, de eerste de beste keer 
ernaar gevraagd, beves gde dit. ‘Ja, per 1 januari houden we 
ermee op’. ‘Er moesten nieuwe investeringen worden gedaan 
en de boekhouder had uitgerekend dat dat niet meer renda-
bel was en als we er nu mee stoppen zouden we er nog net 
goed uitspringen’. ‘We redden het alleen maar omdat we 
lange dagen maken’.  
 
We zullen onze poelier missen, ik zal Paul missen. De Steeg 
verliest er weer een voorziening mee. Tussen Boom en 
Stroom een adverteerder en verenigingen een sponsor die 
nooit te beroerd was ac viteiten te ondersteunen, jaar in jaar 
uit. 
 
Paul en Gerard, bedankt voor al die jaren verse en duurzame 
producten en ondersteuning, het ga jullie goed. 

   Felk 
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Ac viteiten ini a efgroep De Boecop 
 
Lezing Job Schouten 26 september 
 
Vrijdagavond 26 september was er een lezing van Dhr. Job 
Schouten in het kader van de Simon Carmiggelt exposi e en 
in aanslui ng daarop was het café geopend.  
Laurent Houwers, onze dorpssaxofonist hee  de avond geo-
pend met het spelen van de “Kronkel tune”. De rest van de 
avond hee  hij ons vermaakt met mooie lounge/jazz mu-
ziek. En weer zagen wij nieuwe gezichten in het café, zo leuk 
om te zien dat er steeds meer mensen een kijkje komen 
nemen. 
 
Oktoberfeest 31 oktober 
 
En dan vrijdagavond 31 oktober was er ons 
“OKTOBERFEST”. En wat een succes was dat!! Een grote 
opkomst en héél véél mensen hadden zich in prach ge 
Dirndljurken en lederhosen gehesen. Het zag er geweldig 
uit! De schlagermuziek bracht de stemming er goed in en de 
broodjes bratwurst mit sauerkraut werden verslonden.. 
Misschien dat ook het duitse bier hier een bijdrage aan 
hee  geleverd… 
 
Wij gaan proberen om het VrijdagAvondCafe in ieder geval 
al jd op de laatste vrijdag van de maand open te stellen 
maar het kan ook voorkomen dat het cafe vaker geopend 
wordt als er een aanleiding voor is. Dit zullen we dan via 
media als Facebook, twi er en eventueel met een flyer be-
kend maken. 
 
Het eerst volgende café zal zijn op 28 november en zal ook 
de laatste zijn dit jaar in verband met de kerstviering in de 
kerk. Info hierover volgt nog. 

Door Esther Draaijer 
 
Ac viteiten commissie van de  
S ch ng Kerk op Steeg 
 
Concert Duo Aeolus 21 september 
 
Zondagmiddag 21 september hee  DUO AEOLUS een prach-

g optreden verzorgt in de kerk. Jos Dingelhoff (fluit) en An-
na Oerlemans (gitaar) speelden klassieke muziek en heden-
daagse muziek in klassiek arrangement. Werken van oa 
Piazolla, Lobos en Pergolesi kwamen voorbij. Tussen de mu-
ziekstukken door vertelde Dhr. Willem Mooijman leuke ver-
halen en anekdotes van en over de muziek en zijn makers, 
waarbij er regelma g een glimlach op de gezichten van de 
toehoorders verscheen. Sommige verhalen waren bijna pi-
kant te noemen. De tel van het concert “zuidelijke klanken 
“deed de muziek eer aan. Kortom het was wéér een gezellige 
middag die door Kerk op Steeg was georganiseerd. 
 
Vrijdagavondcafé 29 augustus 
Vrijdagavond 29 augustus hebben The Incurables, een 4-
mans/ 1-vrouwforma e met als frontman stegenaar  Wiebe 
de Boer een stevig concert neer gezet. De opkomst was goed 
en de muziek ging van rock naar funk en van alles tussen-
door! Muziek van oa Steely Dan galmde lekker door de kerk. 
Het was een muzikaal weerzien uit de jaren 70/80, voor ve-
len een feest van herkenning. Het was een avond om nog 
een keer over te doen!! Dus we zullen The Incurables nog 
een keer uitnodigen voor nog zo’n geweldig optreden! 
 
Doordat de s ch ng Kerk op Steeg de cultuur-ANBI status 
hee  verworven en vanwege ontwikkelingen op organisato-
risch vlak is besloten het VrijdagAvondCafé over te dragen 
aan de ini a efgroep  “de Boecop” .  
 

Kerk Op Steeg 
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Voordat een ieder aan een welverdiende vakan e 
begon hebben we op zondag 6 juli een geslaagd op-
treden verzorgt tussen de  wijnranken op de Land-
goedmarkt van Domein Hof te Dieren. Een leuke en 
unieke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Na de vakan e zijn we weer met nieuwe stukken op 
de lessenaar begonnen. En hebben, zoals gebruike-
lijk, de kerkliederen ingestudeerd voor de opening 
van een nieuwe kerkelijk jaar jdens de openlucht 
dienst in de tuin van kasteel Middachten (afgelopen 
september). 
 
Dit jaar geen concert in het najaar maar gaan we ons 
richten op de kerst met een voor ons nieuwe uitda-
ging: 
 
Op zaterdagavond 20 december verzorgen we een 
gala kerstconcert in de dorpskerk in Ellecom met 
medewerking van soliste Annelies Bergsma. De 
avond begint om 19:30 uur en de toegang is gra s! 
 
Ook zullen we dit jaar te horen zijn jdens de kerst-
openstelling van Middachten en WarmWinterlicht op 
zondag 14 december. 
 
De planning voor 2015 is nog niet bekend. Wel dat 
we ergens in januari/februari een concert samen met 
zangvereniging Sursum Corda zullen verzorgen. 

Nieuws van  
muziekvereniging Excelsior 

KERST OP STEEG  
MET  

THOMASSEN MANNENKOOR                               
 

zaterdagavond 20 december om 20.00 uur 
 
Kerst op Steeg is nu al diverse jaren een begrip. In het 
weekend voor Kerst  zal ook nu weer het ontmoe ngs-
feest voor de Steegse bevolking  worden georganiseerd  
op het Amaliaplein.  Gluhwein, chocolademelk en snert 
zullen daarbij niet ontbreken. 
 
Excelsior zal zorgen voor kerstmuziek. Dit vindt plaats op 
zondagmiddag 21 december vanaf 16.00 uur. 
 
Op zaterdagavond daaraan voorafgaand zal ook dit jaar  
het Thomassenmannenkoor weer een kerstconcert ver-
zorgen in de kerk op Steeg. Vorig jaar was dit een groot 
succes. We hopen als Kerk op Steeg ook dit jaar weer 
evenzoveel bezoekers te mogen ontvangen. 
 
Speciaal onderdeel vormde toen de vertolking van Grego-
riaanse gezangen uit de kerstliturgie door Anton Welling 
en zijn broers. Helaas is Anton enige maanden geleden 
overleden. Als bestuurslid van het Thomassenmannen-
koor had hij een belangrijk aandeel in de organisa e van 
het concert. Wellicht kan dit optreden op een andere 
manier een vervolg krijgen. 
 
De kerk zal weer geheel in kerstsfeer worden gebracht. 
Daarbij zal de kerststal die al jaren veel belangstelling 
trekt, niet ontbreken. De kerk zal daartoe ook op zondag 
zijn geopend.  
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MAXX Steegse Senioren Soos 

De eerste Steegse Senioren Soos was op  donderdag 30 oktober  
  
Het blij  al jd spannend of er mensen komen naar een nieuwe ac viteit, maar gelukkig kunnen we spreken van een geslaag-
de middag. We waren in totaal met 25 dorpsbewoners grote groep vrouwen en een aantal mannen. Onder het genot van 
koffie of thee met vers gebakken gebak konden we met elkaar kennismaken, de middag werd afgesloten met een bingo  
Graag tot 11 december; deze middag staat in het teken van kerststukjes maken en lekker eten!  

Voor én van iedereen in ons dorp: www.indesteeg.nl 
 
Begin 2015 lanceren we www.indesteeg.nl, de nieuwe web-
site voor De Steeg en de Havikerwaard. Een pla orm voor 
én van alle dorpsgenoten, want iedereen uit De Steeg kan er 
gebruik van maken. Par culieren, ondernemers, organisa-

es – u dus ook!  
 
De inhoud van www.indesteeg.nl is dynamisch: bewoners 
kunnen actueel nieuws, informa e, ac viteiten en alles wat 
nog meer belangrijk is in ons dorp met elkaar delen. Met als 
doel: u en uw dorpsgenoten beter informeren over en en-
thousiast maken voor alles wat er speelt bij u in de buurt. 
De interac eve website is laagdrempelig en makkelijk in 
gebruik, zodat u op een eenvoudige manier nieuwtjes met 
elkaar kunnen delen. Ook handig is de centrale agenda ‘Wat 
is er in De Steeg’: hierin ziet u precies wat er allemaal wordt 
georganiseerd, zodat u niets hoe  te missen.   
 
 

Digitale dorpstamtam 
Het streven is dat de website straks door alle inwoners van 
De Steeg gebruikt en gehoord wordt – als een 'digitale 
dorpstamtam'. Wilt u weten wat er te doen is in De Steeg? 
Kijk op www.indesteeg.nl. Wilt u iets mededelen aan uw 
dorpsgenoten? Vertel het op www.indesteeg.nl. Vragen 
over het een of ander in ons dorp? www.indesteeg.nl. Zo 
willen we bereiken dat het contact met elkaar wordt ver-
groot – en niet alleen digitaal! 
 
Uw ideeën zijn welkom! 
Tijdens de feestelijke lancering van www.indesteeg.nl – da-
tum en loca e volgen! – laten wij u zien hoe de website 
werkt en hoe we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat 
die dynamisch en toegankelijk blij . Zodat ons dorp straks 
beschikt over een nu g en levendig informa ekanaal. Hee  
u hiervoor nog ideeën, laat het ons vooral weten! Mail uw 
sugges es naar het bestuur van BG De Steeg en Haviker-
waard: bestuur@bgdesteeg.nl Want deze website is niet 
alleen VOOR u, maar ook VAN u! 

Nieuwe Steegse website 
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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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Middachten haalt nieuw evenement binnen 

Door Frans van Elk 
 
Volgend jaar is kasteel Middachten voor het eerst 
de gastheer van een nieuw evenement: de Groene 
dagen. Dit evenement dat al een aantal jaren in 
Apeldoorn werd georganiseerd op de Bosweide vlak 
bij het park Berg en Bos onder de naam Nederland-
se Jachtmanifesta e moest op zoek naar een nieu-
we plek omdat in het kader van de regelgeving van 
Natura 2000 het evenement niet meer in de oude 
vorm doorgang kon vinden. 
 
Omdat de organisa e geen concessies wilde doen 
aan de wijze waarop het evenement georganiseerd 
werd en het zelfs wilde uitbreiden werd gezocht naar 
een nieuwe plek. Deze is op Middachten in De Steeg 
gevonden. Dit jaar bezochten zo’n 9.200 mensen de 
beurs op de Bosweide in Apeldoorn. Er waren bijna 
150 stands met een uitgebreid randprogramma. 
Men denkt komend jaar de beurs op te kunnen bou-
wen op de Kasteelweide, waarbij deze wordt uitge-
breid naar bosbouw en groenvoorziening. De verhui-
zing naar Middachten biedt de organisa e eveneens 
voldoende gelegenheid uitbreiding te realiseren van 
ac viteiten in het randprogramma. De organisa e 
spreekt van een groot voordeel dat het terrein zich 
leent voor een speelse opstelling, ook op de paden 
en lanen, en dat de bezoekers direct naast het beurs-
terrein kunnen parkeren. 
 
Wat kunnen we van dit nieuwe evenement ver-
wachten? 
 een groot tentendorp met deelnemers met de meest 

uiteenlopende producten en informa e; 
 een groot culinair plein vol met kookdemo’s, proeve-

rijen, wijn-spijs workshops, kookwedstrijden, een 
leuke culi-productenmarkt, stands met kookappara-
tuur en accessoires; 

 een uitgebreid jachthondenprogramma met veel ac -
viteiten waaraan meegedaan kan worden met eigen 
honden; 

 prak jkdemonstra es over het werk met de jacht-
hond; 

 vangjacht en vallenbouw; 
 terreininrich ng en schadebestrijding; 
 bosbouw demonstra es en zaagwedstrijden; 
 uitgebreid aandacht voor boom zorg; 
 diverse opleidingen en voorlich ng over en demon-

stra es met andere jachtsoorten zoals valkenjacht, 
eendenjacht, ganzenjacht, het eeuwenoude flappen 
waarmee vogels worden gevangen, fre eren etc.; 

 volop ‘groene’ ac viteiten voor de jonge woudloper-
tjes. 

 

 
 
De organisa e werkt samen met en maakt gebruik 
van de kennis, kunde en ondersteuning van branche-
organisa es om een professionele invulling aan het 
inhoudelijke randprogramma te geven. 
Ze wordt onder meer ondersteund door de AVIH 
(Algemene Vereniging voor Inlands Hout). Dit jaar 
hee  de bos- en houtbouwsector zich al gepresen-
teerd in Apeldoorn. Ruim twin g bedrijven waren 
aanwezig tot grote verrassing van de bezoekers die 
voor het eerst ook informa e konden krijgen over 
bossbeheer, terreininrich ng en onderhoud, land-
schapsinrich ng en opleidingen in het groen. Maar 
ook aanbieders van tuin- en parkmachines en bos-
bouwmachines waren aanwezig en hebben kennelijk 
goede zaken gedaan. Volgens de organisa e is deze 
synergie goed gelukt. Kennelijk sprak de combina e 
van jacht en natuurbeheer, waaronder onderhoud, 
schadeherstel, het inrichten van de natuur zodat wild 
zich thuis voelt, de bezoekers aan.  
 
Geconcludeerd kon worden dat het samenvoegen 
van deze doelgroepen een posi ef effect op de beurs 
hee  gehad Ook de items in het randprogramma, 
zoals de bosbouwwedstrijden, demonstra es met 
diverse bosbouw machines, de zaagwedstrijden met 
het Axetreme Team hebben extra kracht aan dit bui-
tenevenement gegeven. Men verwacht voor komend 
jaar uitbreiding van het randprogramma met veel 
nieuwe spectaculaire onderdelen. 
 
Ook zal er aandacht zijn voor de ‘inwendige mens’ 
met culinaire demo’s. De organisa e beloofd dat het 
komend jaar het culinaire programma één groot bol-
werk wordt voor lekkerbekken en keukenbollebozen, 
wat de echte culi-fan niet mag missen! 
 
We waren in De Steeg gewend geraakt aan het grote 
paardenevenement Outdoor en we moesten ook 
weer even wennen aan het onverwachte vertrek 
ervan. Met dit evenement dat Middachten heeft uit-
gekozen als thuisbasis lijkt er weer een publiekstrek-
ker van formaat in De Steeg te komen. Wat dat be-
treft sluit het aan bij hoe de Steegse gemeenschap 
zich ook naar buiten toe wil presenteren: een dorp in 
het groen dat zich inzet voor respectvol natuurbe-
heer en natuurbeleving. De eerste aankondigingen 
klinken veelbelovend.  

. 
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Nacht van de Nacht in de Havikerwaard 
 
Het plan ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid’ hee  het 
daglicht reeds gezien maar kan het de duisternis ook zeer 
goed verdragen. Op 25 oktober 2014 hee  K3Delta, een van 
de ambassadeurs van de Nacht van de Nacht, haar steentje 
bijgedragen en hee  een duistere wandeling georganiseerd 
in de Havikerwaard. Wij waren verheugd zes g grote en 
kleinere wandelaars te mogen verwelkomen uit Velp, Rhe-
den, De Steeg, Ellecom, Dieren en Doesburg die met ons 
meegingen op zoek naar de schoonheid van de duisternis. 
  
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aan-
dacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder, organise-
ren de Natuur- en Milieufedera es jaarlijks de Nacht van de 
Nacht. Dit jaar vond de Nacht van de Nacht plaats op zater-
dag 25 oktober 2014, de nacht waarop de winter jd ingaat. 
K3Delta realiseert door middel van gebiedsontwikkeling  
vele nieuwe natuurgebieden en heringerichte plekken waar 
het ook in de vroege ochtend uren  en late avonduren prach-

g vertoeven is, en waar rust en natuurbeleving hand in 
hand gaan. 
 
De wandeling star e op de boerderij van de familie Van der 
Weele in de prach ge nieuwe stal met  circa 110 melkkoei-
en. De koeien stonden ontspannen te herkauwen en het 
rook er heerlijk naar persvoer. De agrariërs kunnen ook in de 
nieuwe situa e, na uitvoering van het plan in de Haviker-
waard, prima verder in de Havikerwaard met moderne be-
drijfsvoering. Het plan kent een nieuw aan te leggen zomer-
kade ten behoeve van voldoende drooglegging, zorgt voor 
een scheiding tussen recrea everkeer en landbouwverkeer 
en hoogwatervrije vluchtplaatsen en natuurzones voor wilde 
dieren. 

De wandeling liep langs de huidige waterlijn van de plas 
waar vele ganzen op de wieken gingen. Een prach g geluid 
volgens vele deelnemers. Terwijl een uil onheilspellend vlak-
bij dichtbij vanuit een knotwilg riep, hebben wij het succes-
verhaal van de bever verteld. De bever voelt zich ook nu al 
prima thuis in het gebied. In de uiteindelijke situa e zal dat 
alleen maar beter worden en zal deze soort zijn habitat wel-
licht gaan delen met de o er. 
 
Het gezelschap liep geruisloos verder via de weide van de 
jonge paarden rich ng het reeds volgroeide ‘Paradijs’. Dit 
gebied met volgroeide natuur, een zandwinning van jaren 
terug, zal slechts worden aangetakt bij de te maken geulen. 
De bestaande natuur zal hier dus worden ingepast. De nieu-
we situa e zal van begin af aan ook compleet ontwikkelde 
natuur kennen. 
 
Op deze prach ge plek werden de gasten door K3Delta ver-
welkomd door sfeervolle vuurkorven en fakkels en werd er 

               Gebiedsontwikkeling 



23 

gezorgd voor warme chocomelk, koffie, thee en heerlijke 
zoete versnaperingen. De kleine wandelaars roosterden 
marshmallows boven een vuurtje.  
 
Na deze welkome pauze werd via de plaatselijke ontslui-

ngsweg Havikerwaard de terugweg ingezet naar het start-
punt: de stal van de familie Van der Weele. Wim van der 
Weele zelf bracht ter plekke nog een mooie toelich ng op 
het boerenbedrijf en de nieuwe wijze van stallenbouw.  
 
Wij kijken terug o een mooie en sfeervolle avond, waarin 
leuke en posi ef kri sche vragen gesteld werden.  
 
Stand van zaken van het plan 
 
Het plan ‘Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid’ is zoals 
een ieder bekend op 28 maart 2014 formeel en gecoördi-
neerd ingediend en de bevoegde gezagen (gemeente Rhe-
den, Provincie Gelderland, Rijswaterstaat, Waterschap Rijn 
en IJssel en betrokken instan es) . De bevoegde gezagen 

zijn op dit moment druk doende om de ontwerpbeschik-
kingen te maken. Voor de Natuurbeschermingswet is extra 
informa e over natuurwaarden en eindkwaliteiten aange-
leverd. Voor het MER is een aanvulling geschreven over de 
gekozen varianten en de achterliggende geschiedenis hoe 
gekomen is tot de bestuurlijk goedgekeurde visie Haviker-
poort.  
 
Voor de ontgrondingsvergunning wordt aandacht besteed 
aan een goede en technisch haalbare fasering. Rijkswater-
staat maakt capaciteit vrij om het gehele plan rivierkundig 
te beoordelen. De Gemeente Rheden hee  verzocht om 
extra informa e over wijze van uitvoeren en wijze van 
uiteindelijke oplevering. Op korte termijn zullen de inten-

eovereenkomst en bijbehorende afspraken met elkaar 
worden bekrach gd. 
 
Ook de streek wordt niet vergeten: op 11 september is het 
plan gepresenteerd aan Rijkswaterstaat, de Industriële Club 
Rheden en de Afdeling IVN Rheden – Velp. In drie sessies 
werd eerst een presenta e gegeven en daarna door middel 
van een veldexcursie het plan verduidelijkt. Op 31 oktober 
is het plan gepresenteerd aan de Rotary Rozendaal – Rhe-
den. Ook door middel van een groot aantal ‘keukentafel - 
gesprekken’ wordt het plan verder uitgelegd en verfijnd. 
 
Kortom de vaart zit er in maar het bouwwerk moet nu 
vorm krijgen. Wij verwachten in de loop van 2015 het pro-
ject ook in formele zin meer handen en voeten te geven, 
zodat planologische medewerking en vergunningen afgege-
ven kunnen worden. 
 
Voor meer informa e over de ontwikkelingen van K3Delta, 
nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op de vernieuwde 
website: www.k3delta.nl. 

 Havikerwaard Zuid 
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De hoogwaterperiode komt er weer aan! 

In 2013 informeerden wij u over de eventuele afsluiting van 
de Havikerwaard. Er is toen geen hoogwater gekomen. Wij 
vinden het belangrijk bij aanvang van het winterseizoen 
aandacht te vragen dat voor de eventuele afsluiting en 
waarom het zo belangrijk is om dan even niet de waarden 
in te gaan.  

In de wintermaanden is de kans groter op hoogwater door-
dat 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 veroorzaken. Alleen wanneer 
noodzakelijk sluit de gemeente Rheden i.s.m. Landgoed 
Middachten de Havikerwaard gedeeltelijk af voor alle ver-
keer, inclusief voetgangers. 

Als eerste is dat nodig omdat er op ondergelopen wegen 
gevaarlijke situaties 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 afsluiting blijft alleen zolang er gevaarlijke of voor dieren 
bedreigende situaties 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 Eikenstraat bij boerderij “Borg Keppel” ter 
hoogte van de sportvelden.  

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 uitputting of doordat ze op een zwakke plek door het 
ijs zakten zijn ze verdronken. Geen prettig gezicht als je dat 
tegen komt.  

Iedereen realiseert zich dat veel dorpsbewoners graag in de 
waard komen om van de natuur te genieten. Daarom zal 
dagelijks worden bekeken of de afsluiting ook echt nodig is. 
Hierover zijn strakke afspraken met gemeente, de grondei-
genaren, politie en handhavers. De schrikhekken en borden 
zijn zo duidelijk dat er geen excuus is wanneer men zich 
toch tijdens de afsluiting in het afgesloten gebied bevindt. 
Afgesproken is dat hiervoor zonder uitzondering proces-
verbaal wordt opgemaakt.  

Actuele informatie over de afsluiting vindt u op Twitter 
@gemeenterheden, #Havikerwaard.  

Heeft 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.politie.nl tel. 0900-8844.  

Landgoed Middachten www.middachten.nl  tel nr. 026-
4952186  

 Hoog water Havikerwaard 



Reilen en zeilen 
In de vrije tijd deden de mensen in de Havikerwaard veel 
met elkaar. 's Zondags na de Hoogmis gingen ze met de 
windbuks schieten of centje steken ("bakgooien"; met ste-
nen op munten gooien, zodat de koningin boven kwam te 
liggen). 's-Avonds zaten ze dan vaak buiten op de dijk en 
zongen vaderlandse liedjes ("Vaarwel mijn dierbaar vader-
land" ) en dat galmde zo mooi over 't IJsselwater. Maar om 
half tien was het rozenkrans  bidden geblazen en als je geluk 
had speelde de kat met de rozenkrans van de zeer vermoei-
de voorbidster, waardoor het gebed "ongemerkt" veel eer-
der klaar was. Dan kregen je even de tijd om buiten rond te 
lopen. Intussen werd ervoor gezorgd, dat er iets te eten op 
tafel kwam. En als Trui dan ter afkoeling gebakken aardap-
pel en of pap buiten had staan vond ze na de rozenkrans 
haar pan wel leeg (geen hond maar vlegels in de pot). 
 
Kraamhulp van buiten kende men niet. Dat werd onderling 
geregeld. Sommigen hielpen in huis, anderen brachten eie-
ren (al dan niet gebakken) of pap met pruimen. Bij zieken 
ging 't ook zo en als er iemand dood ging, dan rouwde ieder-
een. Er werd dan ook drie dagen rozenkrans gebeden met 
"tuur toot tarnen" (in 't uur van onze dood amen) en "een 
druppel bloed is toch voldoende om de brand te blussen 
waarin zij gefolterd wordt". Eensgezind was men ook tegen-
over bezoekers (buitenstaanders) zoals toch ook zuster Pe-
rée. Die hoefde maar naar één adres te gaan. Iedereen 
kwam dan we l met zijn of haar klachten langs. Ondertussen 

werd de zuster van 't nodige voorzien. Soms waren dat ook 
sokken en sloffen als het weer eens hoog water was. Kont-
akten naar buiten verliepen via Jurgens en/of zijn bazen. 
Tijdens hoog water gingen voor elkaar pas goed de deuren 
open en de kachels aan. Vooral voor de mensen die 's nachts 
moesten werken en voor de bezoekers van buitenaf (alle 
natte kleren op de platte buiskachel). En dan met zijn allen 
in de keuken, waar op de stenen vloer zand was gestrooid 
en waarin met de berkenbezem krulletjes waren getrokken. 
 
De Processies 
Eén keer per jaar ging de "Waard" pas goed open. Dat was 
bij de processie. De gehele Havikerwaard kreeg een grote 
schoonmaakbeurt. Dat werd wel uitbetaald, maar er werd 
hard gewerkt, ook 's-avonds nog. Geen sprietje stro mocht 
er blijven liggen en alles werd geschoffeld. Vrijdags 's-
avonds kwam dan pastoor Hendriks twee flesjes bier "de 
man" brengen en dan werd er versierd. Het groen was door 
de Stegenezen uit het bos gekapt, maar de versiering was 
exclusief voor de Havikerwaarders, hoewel dat later iets 
minder werd. 's-Zaterdags moest alles door Jurgens zelf ge-
keurd worden. En 's-zondags was de grote dag. Bremer ging 
dan de pastoor halen (met de monstrans in de auto  en de 
processie wachtte hen op. De muziek werd verzorgd door 
Amicitia van Didam. Van heinde en verre kwamen ze met de 
bus en de f iets (Didam, De Steeg, Rheden, Dieren enz.). En 
dan ver trok de stoet vanaf het plein bij Jurgens door de 
weilanden en door het peppellaantje (eerste rustaltaar) naar 

In 1985 verscheen er een alleraardigst boekje samengesteld door Truus Havinga– Wielinga met tekeningen van Eugenie van 
der Werf dat ’Wat een jd…’ hee e. Het beva e een aantal opgeschreven verhalen en anekdotes van oude Steegse bewo-
ners en wat korte beschrijvingen en ar kelen die eerder in boekvorm waren verschenen en waarin de omgeving en het 
dorpsleven van De Steeg van ‘vroeger’ werden beschreven, onder andere een paar Kronkels van Carmiggelt. Het boekje 
werd uitgegeven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de katholieke parochie. We zullen een aantal van die 
verhalen opnieuw als ar kelen opnemen in Tussen Boom en Stroom ‘ter lering en vermaak’ voor de lezers die de jd vlak 
vóór, jdens en vlak na de tweede wereldoorlog niet hebben meegemaakt. Maar ook om die verhalen niet te laten verdwij-
nen. We starten de serie met een aantal verhalen over de toenmalige bewoners van de Havikerwaard. 
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de bult (2e rust-altaartje), dan langs de IJssel (weer rust-
altaar) waar ook een predicatie (aan de oever) plaatsvond 
op het veerhuisplein. Vervolgens ging de stoet naar het 
plein bij Jurgens waar geëindigd werd met 'n kort lof 
(Tantum Ergo). Je kon meelopen als bruidje (Lam Gods), als 
fakkeldrager, vaandeldrager (daar kon je een heel jaar op 
teren) en je kon zelfs "de hemel" (baldakijn) dragen. Je 
moest dan natuurlijk wel uitkijken, dat de broek niet te strak 
zat, want dan kon je niet knielen. Zelfs de zieken werden 
aangevoerd om de zegen te krijgen. Na al deze devotie, 
moest er naar goed Rooms gebruik even flink gefeest wor-
den in het feestgebouw (er was toen al ijs van Blom, waar 
blijft de tijd!). De geestelijkheid werd uitbundig gefêteerd 
door Jurgens, die zich daardoor alvast verzekerde van hun 
deelname in het volgend jaar. Alle hoogwaardigheidsbekle-
ders zaten aan, aan een overvloedige dis en ze deden de 
maaltijd eer aan. 
 
Langs veer en weg 
Het veer werd dagelijks gebruikt. Zeker in de oorlog. Voor 
de Duitsers een mooi controlepunt. Maar toch lukte het een 
keer een onderduiker over te krijgen, omdat die gehuld was 
in vrouwenkleren. Men was echter vergeten te vertellen 
hoe die als vrouw behoorde te plassen. Klaarblijkelijk wisten 
de Duitsers dat ook niet, want het was hen niet opgevallen, 
dat de onderduiker na veilig de overkant bereikt te hebben 
zo zenuwachtig was, dat hij even "uit de rok" moest.  
 
Soms werd het veer ook niet gebruikt, dan was men te laat, 
maar "den Duif” (legendarische Havikerwaarder) zwom over 
(november) en ging het bootje halen. Hij had het helemaal 
niet koud en die blauwe kleur leek maar zo ! Het veer bood 
ook een uitwijkmogelijkheid om in de oorlog aan de over-
kant bij de Benedic jnen de H. Mis te volgen. Die zongen in 
ieder geval beter! Jhr. Wielbergen was familie van de Brant-
sen (baron Vivian Brantsen en freule Brantsen). Dat gaf veel 
op en neer gereis. Als gezaghebbende figuur hoefde je dan 
alleen maar "Over" te roepen en "Franciscus wat doet het 
water (stromen?) en “hoe is het thuis met vader en moe-
der?". Deze Vivian Brantsen had het ook over " van twee 
walletjes eten" over “Edelgermanen" en "Lieber Ho entot" 
waardoor de vriendschap met Middachten en met de burge-
meester van Angerlo niet bevorderd werd en er een fikse 
boete volgde.  
 
Een andere toegangspoort tot de Havikerwaard was de weg. 
Als een soort navelstreng verbond deze weg De Steeg en 
Havikerwaard door het toen nog maagdelijke landschap. 
Wat een eind lopen! Vijf km kuilen, karresporen en basalt-
keien! Hele bossen aan hout (voor klompen) zijn er op deze 
weg versleten. En als je daar dan dag in dag uit, jaar in jaar 
uit soms meerdere keren per dag over heen moest, dan gaat 
die weg voor je leven. Dan voel je nóg je knorrende en jeu-
kende maag op iedere eerste vrijdag, als je met 
"onthouding" naar de mis moest. En dan had je nog wel 
extra wi e "mik" en “krentenmik" bij je. 
Natuurlijk haalden de krentjes de communie niet en dan viel 
' ‘t biechten zwaar en de peniten e licht. En ook zo'n mooie 

Jaffa-sinaasappel bewaren, om thuis te laten zien, wat je 
van pastoor Paping gekregen had, viel niet mee en meestal 
hield je alleen een kunstgebit (schil) over. Chocoladerepen 
(ge-smolten) haalden de tocht ook niet en evenmin de spe-
culaaspop door de regen weggespoeld met Sinterklaas. In 
de zomer kon je tenminste nog eens op je blote voeten (om 
pantoffels en klompen te sparen) en als je dan dorst kreeg 
was het water toen nog op een andere manier verkwikkend.  
 
Zwemmen ging ook wel, maar dat leverde toch al gauw 
modderpoten e.d. op en dat moest je dan thuis bezuren, 
hoewel er geen na e zwembroek te bespeuren was. Je kon 
't ook slechter treffen. Maar bij harde wind liep je onder 
langs de dijk en bij regen deed je een uitgeknipte krant over 
je hoofd. Als 't hoog water was, was dat wel beroerd: al jd 
na e voeten. En hoewel je op school 't privilege had van het 
drogen van na e sokken op de kachel, kon je om kuisheids-
redenen niet alles droog krijgen. 
 
Er waren ook wel leuke dingen voor de mensen om de jd 
van 't lopen te korten, zoals zoveel (telefoon)palen hard 
lopen en stenen gooien op telefoonpaalpo en. Maar dat 
bracht risico's (veldwachter) en omwegen (door de weilan-
den) met zich mee en dat werd dan wegens te laat komen , 
nablijven op school. Maar dat was nog al jd spannender 
dan dat hele eind optrekken met Gradus, want "die zei er 
geen een" en die was de hele weg naar de zondagse mis 
met de Heer bezig. Roman sch waren vooral de kerstnach-
ten in It gure, open en besneeuwde veld. Je ging dan al om 
drie uur achter de “vleermuis" (de loods met stallamp in 
deze onzekere nacht) aan, je zong dan mee met de kerst-
liedjes en je klemde huiverend je schoenen (die pas in De 
Steeg aan mochten) tegen je aan. Maar je voelde je wel één 
met elkaar en met de natuur en je proefde de sfeer van de 
herders, op zoek naar ‘t licht.  
 
Sterke verhalen 
Zo was er eens vuurtje gestookt in een droge zomer. Dat 
brandde een beetje te goed en blussen met water in de 
klomp hielp niet. Zeker niet als de IJssel nog tamelijk veraf 
ligt. Maar ja, de natuur kan wel eens een brandje hebben en 
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dat liep hier nog goed af. En jongens uit de natuur kunnen 
nog wel eens een stootje hebben. Dat moest ook wel als je 
ging "bakgooien" bij 't centje steken. Want kreeg je zo'n 
steen tegen je hoofd, dan had je toch wel een centje pijn en 
't bleven wel li ekens. En als pastoor Paping je zwarte lange 
sokken niet meer aan kon zien en je kreeg dan een pakje 
met kniekousen mee, dat 's- avonds pas open mocht, dan 
werd 't óf sokken terugbrengen óf met de varkensslacht 't 
haasje, verse worst en de ham brengen.  
 
Roken had toen nog z'n bekoring, alleen moest je geen bran-
dende sigaar in je zak steken, want dat gat was zo lang zicht-
baar omdat je zo'n jd met je kleren moest doen. En als je 
dan met vrienden vijf sigare en kreeg, dan wilde "den Duif" 
zelfs een zelfmoord suggereren om aan meer sigare en te 
komen. Hij ging dan naar de IJssel, maar gooide in plaats van 
zichzelf 'n zware steen in 't water en liet dan z'n vrienden 
zoeken en nog meer sigare en beloven. 
 
Ook in de Havikerwaard waren rangen en standen. Voor de 
familie Jurgens werd de pet afgenomen. Op de steenfabriek 
verdiende je 5 cent per uur. Deze broodheer gaf aan de ar-
men met kerstmis een kerstpakket: een wollen grijze deken 
met een rode streep. Als je dat bij iemand zag liggen wist je 
dat die van de bedeling leefde. Zo boog je ook voor de dok-
ter en pastoor. Je diende ze met eerbied te behandelen en je 
zei nooit wat je van ze dacht. 
 
Fratsen en ratsen 
De schoorsteen van de steenfabriek oefende grote aantrek-
kingskracht uit op de lefgozertjes onder de jeugd. Een jongen 
klom 23 banden hoog, keek naar beneden en deed een 
schietgebed: “ Onze Lieve Heer, help me." Het angstzweet 
brak hem aan alle kanten uit en hij liet zich bevend zakken. 
Zijn kameraad in het kwaad, die nog voor de duvel niet bang 
was, klom langs hem naar boven en riep even later naar be-
neden hoe schoon het uitzicht was. Jaren later moesten er 
repara es aan de schoorsteen gebeuren. De direc e ver-
trouwde de schoorsteen bouwer niet en vroeg aan de jonge-
lingen wie daarboven met een stuk touw wat me ngen wil-
de verrichten. De stoutmoedige kon met dat klusje f 5 ,- ver-

dienen. "De Duif" wilde dat karweitje wel klaren voor twee 
knaken en hij klom de schoorsteen op. Tussen de middag 
kwam hij naar huis met zijn geld en vertelde waarmee hij dat 
had verdiend. Zijn moeder riep ontsteld: "Maar jongen, als 
ge nou eens doodgevallen was?" De Duif had een bemoedi-
gend antwoord: "Ach moeder, dan had ge toch f 5,-  voor 
mijn begrafenis gehad?"  
 
Bij Jurgens in de stal lagen goudrene en. Op een zondag-
middag besloten een paar knapen om die voorraad eens aan 
te spreken. Er werd een stuk hout gehaald, spijker erin en ... 
hebbes. Zo ging dat een poos je door. Maar op diezelfde 
middag brak er op het terrein een brandje uit. En nu werden 
de jongens, hoewel ze met de brand niets te maken hadden 
gehad, verdacht. Waar hadden ze gezeten? Nu moesten ze 
ook nog door deze zure appel heen bijten en het hoge woord 
kwam er dan toch na lang aandringen uit. De ouders waren 
razend en ook een beetje opgelucht. Ze hebben " smeer" 
gehad en toen moesten ze hun excuus gaan aanbied en aan 
mevrouw Jurgens. Met lood in de schoenen (behalve in die 
van "de Duif") togen ze naar het huis van hun vaders werk-
gever. Ze belden aan en de Duif zou het woord voeren. "Ja 
mevrouw, we komen zeggen dat we n i ets me t de b rand te 
maken hebben ... "Mevrouw Jurgens zei vriendelijk: "Ja, dat 
weet ik", "We komen excuus aanbieden, want we hebben 
wat appels van u mee genomen.” Ze vond het wel aandoen-
lijk en ook beleefd van deze beschroomde belhamels en ze 
zei tegemoetkomend: “ Als jullie nog eens een keer een ap-
pel wilt, dan moet je het maar vragen." De Duif hapte met-
een toen: " Nou mevrouw, ik zou er wel een paar lusten en ik 
weet de weg.!! Mevrouw Jurgens schrok van die vrijmoedige 
opmerking en zei voor ze haas g de deur sloot: "Nee, doe 
dat toch maar niet.!! Gierend van de lach maakten de ratsers 
zich uit de voeten. 
 
Van een schoen en een slof en een klomp 
De wegen konden modderig zijn door de karresporen, want 
een verharde weg was er toen nog niet. Als het nachtmis 
was, zo met kerst, dan stond je om drie uur op, ging je om 
vier uur weg, om tegen vijf uur in de kerk te zi en. Op de 
gewone zondag vertrok je om zeven uur. Om 8.15 uur zat je 
in de kerk. We liepen op zondag 2 x en kilometer, in de 
zomer en in de winter, door weer en wind. Wij, als kinderen, 
gingen 's middags nog naar de catechismus bij de pastoor. 
Petje op de knie en dan spieken. Als de pastoor het merkte 
smeet hij zijn pantoffel naar de zondaar. Die moest de slof 
terugbrengen en dan kreeg je daarmee een uithaal. Zo ging 
dat. Streng, maar rechtvaardig. Wij liepen op klompen, want 
schoenen waren duur. Op zondag ging je naar de kerk met 
de schoenen onder de arm. Voor je de kerk inging, trok je de 
schoenen aan en de klompen werden in het portaal gezet. Je 
voeten waren soms nat en koud. Je schoenen werden niet 
door jou alléén gedragen en ze konden nog nat zijn van de 
vorige drager. De kerk was ook niet verwarmd, dus met kou-
we voeten was je vertrouwd en je liep ze op de terugweg 
weer warm. In de winter had je ook wel eens koude handen 
en na e voeten. We mochten ons drogen en warmen bij de 
grote kachel in school. >>> 



Door John Kapteijn 
 
Dit jaar is alles 70 jaar geleden. Alles voor wat betre  het 
begin van de bevrijding van bezet Europa. Op 6 juni landen 
de geallieerden op de stranden van Normandië. De rest van 
die maand was nodig om een bruggenhoofd te vormen en 
al het benodigde personeel en materieel aan land te bren-
gen. In de volgende maand werd er hevig gevochten om 
het binnenland van Normandië. De maand augustus is ver-
bonden aan de bevrijding van Parijs. 
 
Bij september zullen de gedachten uit gaan naar Market 
Garden. Een gedurfde opera e om de oorlog versneld te 
kunnen beëindigen door via - die veelbesproken - brug in 
Arnhem direct door te kunnen dringen in Duitsland. Al met 
al kwam de snelle opmars uiteindelijk, met de herfst en het 
invallen van de winter tot s lstand aan de grote rivieren. 
Zuid Nederland bevrijd. Voor het Noorden volgde een Hon-
gerwinter. 
 
Na het keerpunt Stalingrad dreven de Russen de Duitsers in 
het oosten steeds verder terug. In december volgde het 
Ardennen-offensief in een wanhopige poging de geallieer-
den de pas af te snijden. Echter de tekorten aan van alles 
en nog wat - aan Duitse zijde - brachten ook deze uitbraak 
tot staan. Het is dus aannemelijk dat er in die winter door 
de beze er alles aan gedaan werd om alles wat er nog aan 
muni e, brandstof en andere benodigde materialen voor 
handen was terug te halen naar de Heimat. Zo ook de mu-
ni evoorraad die zich bevond in de Onzalige Bossen. De 
geallieerde luchtmacht trok, voor wat hun vliegvelden be-
tre , ook mee achter het front aan. Het vliegveld Grimber-
gen, noord van Brussel is daar een voorbeeld van. Het 66 
Squadron was al sinds 22 juni in Frankrijk. Verhuisde later 
naar Grimbergen en zou aan het eind van de oorlog op 
vliegbasis Twente ontbonden worden.  
 
Kerstavond 1944.  
Wie zou er de volgende ochtend gaan vliegen? Pilot Officer 
Ian Douglas McLoed was eigenlijk het verste van huis. Hij 
kwam immers uit Nieuw Zeeland. Verder van huis kon niet. 
En omdat hij dus waarschijnlijk toch geen familie, vrienden 
of kennissen in de buurt had kon hij dus maar het beste 
gaan. McLeod vloog als pilot van de New Zealand Air Force 
voor de Royal Airforce 66 Squadron. Op de vliegbasis zou-
den ze voor het diner op Eerste Kerstdag nog een stukje 
kalkoen voor hem bewaren. 
 
De modernste versie van het Spi ire gevechtsvliegtuig, 
mark XVI, werd op dat moment door het 66 Squadron ge-
bruikt voor gewapende verkenningsvluchten. De instruc e 
was eenvoudig: See it? Shoot it! Waar verkenners op de 
grond vaak uit gaan van het principe “zien zonder gezien te 
worden”, was dat voor luchtverkenningen minder van be-
lang. In de lucht kun je je moeilijk verstoppen.  

    Eerste Kerstdag 

Maar het kwam voor dat je sokken 's- middags nog nat wa-
ren. Aantrekken en lopen maar. Toch hebben we veel plezier 
gehad onderweg. Toen kon je nog water drinken uit de IJssel 
als je dorst had of bij de pomp van Koek. Maar goeie herinne-
ringen hou je aan de trakta es. Op feestdagen van Kerst en 
Pasen. Dan kreeg je krentenbrood van de pastoor en paaseie-
ren. Nou, dat kreeg je thuis niet. Dus het was wel aantrekke-
lijk om misdienaar te zijn. In de pastorietuin stonden de fruit-
bomen. Appels, peren, kersen. Als je ze niet kreeg, dan gingen 
we "ratsen”. Maar owee, als het gemerkt werd.  
 
Er zijn heel wat kilometers gelopen door de mensen uit de 
Havikerwaard. Voor we op school waren hadden we ons 
brood al op: roggebrood met spek, maar op de eerste vrijdag 
van de maand wit brood. Wát een jd. 
 
Controle 
Op een keer zou men de postbestellers eens controleren, of 
het inderdaad klopte, dat men m.n. voor het bestellen in de 
Havikerwaard zoveel jd nodig had als men opgegeven had. 
De dienstdoende hulp-besteller kreeg om die reden een km-
teller op de fiets én er zou een controleur meegaan geduren-
de één dag. Om het aantal kilometers wat aan te dikken mon-
teerde de besteller de km-teller op het voorwiel en iedere 
keer, als hij bij een boerderij moest zijn reed hij er in volle 
vaart naar toe, sprong van de fiets en lich e deze met het 
stuur een klein eindje van de grond, zodat het voorwiel door 
de vaart nog een poosje doordraaide. Dat scheelde alweer.  
 
Ook bleef de besteller extra lang bij de boeren binnen en 
wanneer hij dan buiten kwam en hier over een aanmerking 
kreeg, vertelde hij omslach g hoeveel werk hij had met het 
helpen invullen van belas ngpapieren en zo en dat de boeren 
ook postzegels, brie aarten enz. nodig hadden. Overigens, in 
de Havikerwaard was het net een doolhof. De brievenbestel-
ler is op gegeven moment via een achterom weg weggeglipt 
en toen zijn controleur navroeg, waar hij was werd hem elke 
keer een ander woonhuis of weg aangewezen. Men had hem 
zelfs om half 4 's-middags nog gezien terwijl de besteller om 1 
uur 's- middags al thuis was. Enfin, de controleur is nooit 
meer meegegaan en het aantal bezorguren voor de Haviker-
waard is toch nooit gewijzigd. 
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In de vroege ochtend van 25 september 1944 stegen er dus 
drie Spi ires op vanaf Grimbergen in België. Hun missie 
bracht hun uiteindelijk boven De Steeg. Op het spoor tussen 
De Steeg en Ellecom stond een trein. Die trein zou van rode 
kruizen voorzien zijn. Normaal werd daar niet op geschoten: 
immers gewondentransport. Kennelijk trok deze trein toch de 
aandacht. Daarnaast werden de Spi ires onder vuur geno-
men door de Duitse luchtafweer. Wie schoot er eerst?  
 
Je kunt het geen krijgslist noemen maar muni e verplaatsen 
in een trein met rode kruizen is op z’n minst misleidend. Mo-
gelijk betrapten de Spi ires de Duitsers bij het leeghalen van 
de muni e depots in de Onzalige Bossen. Daarmee was het 
dus een muni etrein en daar werd op geschoten. Dat moet in 
de lengterich ng van het spoor gebeurd zijn. Komend vanaf  
Ellecom, vliegend in de rich ng van De Steeg. Geraakt of niet, 
de Spi ire serienummer SM211, vliegt uiteindelijk zo laag dat 
hij door de takken scheert van de dubbele  beukenlaan in het 
verlengde van de oprij laan van Middachten. De bomenlaan 
mist tot de dag van vandaag ter plaatse een aantal bomen. Of 

de vleugels van de Spi ire daar wel tegen konden valt te be-
twijfelen. De romp met de zware motor en de piloot eindigen 
in ieder geval op de Parallelweg. De heer Muller – toen van 
middelbare schoollee ijd - van de Dalweg zag het gebeuren.  
 
McLeod zou dit jaar 93 geworden zijn. Om 09.15 uur, die eer-
ste kerstdag 1944 eindigt zijn leven echter in een dorpje in de 
lage landen. Voor hem en zijn familie aan de andere kan van 
de wereld. Veteranen wonen nog herdenkingen bij. Het wor-
den er snel minder. En zelfs nu worden er her en der gesneu-
velde militairen geborgen. Vermist is erger dan dood. Ian 
Douglas ligt begraven op Heiderust in een gekend graf.  
 
Wie had die winterochtend enig idee hoe lang het allemaal 
nog zou duren? Op 16 april van het volgende jaar zouden de 
mannen van 49th (West Riding) Infantry Division, bijgenaamd 
Polar Bears, ondersteund door de Sherman tanks van het 
Canadese Ontario Regiment De Steeg passeren in hun op-
mars naar Dieren. Een maand later capituleerde Duitsland.    

 1944 - Kwart over negen in de ochtend 

42429 Pilot Officer I.D. (Ian Douglas) McLeod 
Pilot 
Royal N.Z. Air Force 66 (R.A.F.) Sqdn. 
25th December 1944, Age 23 
Het kruis is een teken van lijden, strijd en overwinning. 
Pilot Officer McLeod behoorde tot het 66th Squadron, New Zealand Air Force. Zijn vliegtuig is neergestort in De Steeg, Rheden op 25-
december-1944 om 09:15 uur. Hij vloog een Spi ire XVI, met serienummer SM211. Het toestel werd neergeschoten door FLAK, jdens een 
aanval op een trein in de buurt van Dieren. 
Zoon van Alexander McLeod en Catherine McLeod (née Ogilvie), uit Dunsdale, Southland, New Zealand. 
De graven bevinden zich bij de ingang van de Algemene begraafplaats Heiderust, gelegen aan de Lentsesteeg 21, 6991JC, Rheden 
(Gemeente Rheden). Links van de Britse eregraven bevind zich een verzetsgraf en het “Monument voor Nederlandse Militairen”. 
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Een ac ef 2014 Een ac ef 2014   

Er gebeurde nogal wat in 2014. In de wereld natuurlijk en Er gebeurde nogal wat in 2014. In de wereld natuurlijk en 
misschien ook wel in uw privé omgeving, iets leuks of iets misschien ook wel in uw privé omgeving, iets leuks of iets 
verdrie gs. Ook in ons mooie dorp De Steeg gebeurde van verdrie gs. Ook in ons mooie dorp De Steeg gebeurde van 
alles. Er is veel gesproken en veel besproken. Over de Jon-alles. Er is veel gesproken en veel besproken. Over de Jon-
geren Opvang Plek (JOP) bijvoorbeeld. Die is nog niet gere-geren Opvang Plek (JOP) bijvoorbeeld. Die is nog niet gere-
aliseerd, maar er wordt in het dorp, samen met jongeren, aliseerd, maar er wordt in het dorp, samen met jongeren, 
bewoners en gemeente, wel serieus gewerkt om een plek bewoners en gemeente, wel serieus gewerkt om een plek 
te realiseren. te realiseren.   

Er werd ook gefeest: zo vierden we het 20Er werd ook gefeest: zo vierden we het 20--jarig jubileum jarig jubileum 
van het Parkhuis en hadden we weer dolle pret jdens van het Parkhuis en hadden we weer dolle pret jdens 
Koninginnedag, het Steegse alterna ef voor Koningsdag. Koninginnedag, het Steegse alterna ef voor Koningsdag. 
Daarnaast kende 2014 ook de start van nieuwe dingen: Daarnaast kende 2014 ook de start van nieuwe dingen: 
Ini a efgroep De Boecop werd opgericht en organiseerde Ini a efgroep De Boecop werd opgericht en organiseerde 
een waaier aan ac viteiten in de voormalig katholieke een waaier aan ac viteiten in de voormalig katholieke 
kerk. Ook nieuw was Maxx, de Steegse Senioren Soos, die kerk. Ook nieuw was Maxx, de Steegse Senioren Soos, die 
afgelopen najaar succesvol werd georganiseerd. afgelopen najaar succesvol werd georganiseerd.   

Daarnaast bleef een aantal tradi es gelukkig in ere. Er was Daarnaast bleef een aantal tradi es gelukkig in ere. Er was 
gewoon weer een Speelhoeddag en ook Sinterklaas, met gewoon weer een Speelhoeddag en ook Sinterklaas, met 
zijn kleurrijke begeleiding, hee  ons dorp gelukkig weer zijn kleurrijke begeleiding, hee  ons dorp gelukkig weer 
gevonden. Lezingen, wandelingen, concerten, markten, gevonden. Lezingen, wandelingen, concerten, markten, 
tentoonstellingen … als je aan alle ac viteiten in De Steeg tentoonstellingen … als je aan alle ac viteiten in De Steeg 
wilde meedoen, dan had je het druk in 2014! wilde meedoen, dan had je het druk in 2014!   

Fijn om te zien waren ook de goed bezochte wandeling Fijn om te zien waren ook de goed bezochte wandeling 
door het dorp en de gesprekken in het kader van ‘Ik buurt door het dorp en de gesprekken in het kader van ‘Ik buurt 
mee’ en ‘Mijn dorp van morgen’ in nauwe samenwerking mee’ en ‘Mijn dorp van morgen’ in nauwe samenwerking 
met de gemeente. Het levert ook voor 2015 weer een met de gemeente. Het levert ook voor 2015 weer een 
boeiende en uitdagende agenda op. In het nieuwe jaar boeiende en uitdagende agenda op. In het nieuwe jaar 
lanceren we bijvoorbeeld de website www.indesteeg.nl. Al lanceren we bijvoorbeeld de website www.indesteeg.nl. Al 
deze ac viteiten en nieuwe plannen zorgen ervoor dat het deze ac viteiten en nieuwe plannen zorgen ervoor dat het 
contact met elkaar wordt vergroot. We wensen u een heel contact met elkaar wordt vergroot. We wensen u een heel 
fijn 2015 en hopen u op veel ac viteiten in het dorp te fijn 2015 en hopen u op veel ac viteiten in het dorp te 
zien!zien!  

Het bestuurHet bestuur  

         Van het Bestuur 
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