
 1 

 

Dit is het tweede nummer van “Tussen Boom en 
Stroom” in het nieuwe format. 
 
U vindt in deze uitgave de vertrouwde rubrieken 
plus een uitnodiging voor een ledenvergadering 
van de BG in verband met een wijziging van de 
statuten, waarover u verderop meer kunt lezen. 
 
Heeft u onderwerpen voor Tussen Boom en 
Stroom. U kunt mailen of schrijven naar het secre-
tariaat van de BG.  
 

Van de redactie 

UITGAVE OKTOBER 2009, NUMMER 95 

Voorstel voor Levend Landschap Veluwe levert 33.333 euro op 

Voorzitter Frans van Elk, 
secretaris Els Brandsen en 
wethouder Harriët Tiemens 
waren vol goede moed op 
maandag 12 oktober vertrok-
ken naar Garderen om aan-
wezig te zijn bij de feestelijke 
uitreiking van zes subsidies 
van 33.333 euro voor inge-
diende plannen voor het pro-
ject Levend Landschap Velu-
we van de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland. En 
naar bleek niet voor niets. 

Subsidie voor project uitvoering Dorpsvisie 
Van de redactie 
Agenda bijzondere ledenvergadering 18 november 
Wijziging statuten en invoeren HH reglement 
Ontwikkelingen IJssellijn 
Voorstel commissie groenonderhoud 
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In deze Tussen Boom en Stroom 

18 NOVEMBER: BIJZONDERE LEDENVERGADERING  IN  
HET PARKHUIS OM 20.00 UUR  

 
Als uitvloeisel van de dorpsvisie heeft de BG twee projecten vóór de vakantieperiode bij de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland ingediend. Er waren voor het gehele Nationaal Landschap Veluwe 26 plannen in het 
totaal ingediend. Deze plannen zijn beoordeeld door een comité van aanbeveling die in eerste instantie er 
twaalf heeft genomineerd en er uiteindelijk zes heeft aanbevolen. Aan alle criteria die het comité had opgesteld 
bleek het plan van de BG te voldoen. De subsidie is voor een deel bedoeld voor het opstellen van een concreet 
uitvoeringsplan en deels voor het daadwerkelijk realiseren daarvan. Mogelijk dat voor de gehele uitvoering 
nog andere financieringsbronnen moeten worden aangeboord.  
Frans van Elk benadrukte in zijn dankwoord dat hij deze subsidiëring een erkenning vindt van het vele werk 
dat is verricht door de dorpswerkgroep in het opstellen van de dorpsvisie en dat hij het een opsteker vindt voor 
het verder werken aan de leefomgeving van het dorp De Steeg en de Havikerwaard.  
Hij pleitte ervoor dat de groeperingen verantwoordelijk voor deze positieve impuls zich ook hard zouden ma-
ken om de voorgenomen intensivering van het goederenvervoer door onder meer het dorp De Steeg tegen te 
houden. Anders wordt dat wat aan de ene kant aan verbetering van de leefbaarheid wordt gerealiseerd mogelijk 
nog harder aan de andere kant teruggepakt. 



2  

 

 
Voorzitter 
Frans van Elk 
Hoofdstraat 106 
 026-4955333 

fransvanelk@vanelkadvies.com 
 
Secretaris 
Els Brandsen 
Hoofdstraat 48 

  026-4951194 
elsbrandsen@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Vacature 
Bankrekening BG: 3442342 
 
Lid 
Arie den Bakker 
Parkweg 2A 
  026-4954153 

arie.denbakker@chello.nl 
 
 
Contributiebetalingen 
over 2009 graag vóór de 
ledenvergadering voldoen 
op de bankrekening 
3442342 van de BG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website 
www.bgdesteeg.nl 
 
Copy voor volgende nummer Tus-
sen Boom en Stroom mailen naar  
elsbrandsen@hotmail.com 
 
 
Oranjevereniging 
Contactpersoon Hans Agelink 
Cafetaria De Linde 
 
 
 

Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

Naast de 33.333 euro die we beschikbaar hebben voor uitvoering van 
de projecten Levend Landschap Veluwe is er nog meer te melden van 
het financiële front. 
De inspraak die we in de raadsvergadering hebben gevoerd over de 
kadernota heeft succes gehad. Op de gemeentelijke begroting van 
2010 is een bedrag opgenomen voor de uitvoering van projecten voor 
de twee dorpsvisies, die van Spankeren en De Steeg, van 35.000 euro 
elk. 
Er zijn nog geen concrete projecten benoemd. De gemeente stelt voor 
in overleg te bepalen welke projecten het eerst worden aangepakt. 
Dat houdt in dat een aantal uitwerkgroepen zeer concreet aan de gang 
kan gaan met de uitvoering van een aantal in de Dorpsvisie genoem-
de voorstellen. 
 
Voorstel 1: is om een projectbegeleidingsgroep in te stellen met als 
projectleider Marko Sinke. Dorpsbewoners die geïnteresseerd zijn in 
de uitwerking van de ommetjes, recreatief/toeristisch, cultuurhisto-
risch en landschappelijk herstel of verbetering kunnen zich opgeven 
bij Marko Sinke tel. 026-3514174. 
Voorstel 2: is om het overleg met de gemeente af te wachten om de 
mogelijkheden in kaart te brengen en daarnaast ook prioriteiten door 
de dorpsbewoners te laten aangeven. 

Agenda Bijzondere Ledenvergadering  
op 18 november a.s. in het Parkhuis 

Voortgang Dorpsvisie 

1. Opening /mededelingen 20.00 Frans 
• Voortgang Dorpsvisie 
• Procedures 
• Bestemmingsplannen 
• Vacatures bestuur 

2. Statutenwijziging 20.15 Frans 
3. Huishoudelijk reglement 20.30 Frans 
4. Voorstel intensivering spoor 20.45 Arie  
 
Pauze        21.00 
 
5. Groenonderhoud in De Steeg 21.15 gemeente 
6. Voorstel Commissie Groenonderhoud 21.45 Frans 
7. Sluiting 22.00 Frans 

 

Procurator B.V.  
Rentmeesterskantoor 
 
 
 
Rondweg 35 
6679 AS Oosterhout 
tel. 024 - 3488884 
Fax 024 - 3488885 
E-mail: info@procurator.com 

• Taxaties landelijk– en be-
drijfsonroerend goed 

• Advies bij pacht, huur en 
erfpacht 

• Begeleiden van aanpassin-
gen van bestemmingen en 
bestemmingsplannen 

• Bemiddeling bij aan- en 
verkoop van grond en ge-
bouwen 
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Het bestemmingsplan De Steeg Ellecom wordt her-
zien. Een aantal wijzigingen wordt gerealiseerd. En 
enige ambtelijke aanpassingen. Er komt geen ziens-
wijzeprocedure voor deze fase. Pas nadat het gewij-
zigde bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd zijn 
zienswijzen mogelijk. 
 
Het bestemmingsplan Landelijk gebied ligt na de 
gedeeltelijke goedkeuring door de provincie ter inza-
ge. Daarbij kan ook kennis worden genomen van alle 
bedenkingen die waren ingediend en de besluiten die 
GS daarop hebben genomen. 

Bestemmingsplannen 

Procedures 

Hoofdstraat 14 
Over deze procedure is op dit moment niet meer te 
melden dan dat de BG wacht op het vaststellen van 
een zitting van de bestuursrechter om het bezwaar 
tegen beslissing van de gemeente om de BG niet 
ontvankelijk te verklaren, te behandelen. 
 
Het Klooster 
Ook in de twee beroepsprocedures die de BG tegen 
de gemeente heeft aangespannen wegens het niet 
ontvankelijk verklaren wacht de BG op een uitnodi-
ging van de bestuursrechter. 
 
Bestemmingsplan Landelijk gebied 
De bedenkingen die de BG heeft ingediend bij de 
provincie tegen het bestemmingsplan Landelijk ge-
bied vanwege het opnemen van de bouwplannen 
voor Hoofdstraat 14 zijn door de provincie niet ge-
grond verklaard. De provincie stelt dat zij geen uit-
spraak doet over de door de gemeente gevolgde pro-
cedure omdat de gemeente daarin haar eigen verant-
woordelijkheid heeft. De provincie stelt wel dat naar 
haar mening het te bouwen kantoorpand past in het 
oude bestemmingsplan.  
 
De overige punten die de BG had aangegeven waar-
op zij bezwaar had tegen het bestemmingsplan zijn 
in verband met het te laat indienen van een bezwaar 
bij de gemeente niet ontvankelijk verklaard. 
 
Gelet op het feit dat het inhoudelijke bezwaar tegen 
het bouwplan Hoofdstraat 14 nog niet behandeld kan 
worden kan de BG niet anders dan tegen de beslis-
sing van de provincie beroep aantekenen bij de afde-
ling rechtspraak van de Raad van State. De termijn 
om een dergelijk beroep in te dienen verloopt op 11 
november. 
Het bestuur heeft om die reden het beroep ingesteld. 
Het bestuur legt dan ook aan de ledenvergadering 
haar handelwijze in deze ter goedkeuring voor.  

Vacatures bestuur 

Langzamerhand is het traditie om op elke vergadering 
aandacht te vragen voor de bestuurssamenstelling en 
het tekort aan bestuursleden. Ook nu ontkomen we er 
niet aan omdat Marianne Berton  die zich in de vorige 
Tussen Boom en Stroom  nog enthousiast voorstelde, 
door het aanvaarden van een nieuwe baan en de com-
binatie met een studie de tijd mist om met bestuursac-
tiviteiten bezig te zijn. Natuurlijk, iedereen heeft het 
druk en aan iedereen wordt wel getrokken. Ook heb-
ben we voor de uitvoerende commissies en werkgroe-
pen mensen nodig en misschien ben je daar ook beter 
op je plek. De meesten hebben een hekel aan het ver-
gaderen. 
Alleen dat doen we niet zo veel meer in het bestuur. 
De meeste zaken doen we als we dat kunnen per mail 
af. Maar af en toe moeten er in het bestuur toch wel 
wat zaken worden besproken en besluiten worden ge-
nomen. Verder hebben de bestuursleden een eigen 
aandachtsgebied. De coördinatie komt, nu het bestuur 
nog maar bestaat uit drie leden, in een duidelijke geva-
renzone. Nu we met een budget van 70.000 euro ge-
vraagd worden zaken waar te gaan maken is er eens te 
meer behoefte aan een krachtig bestuur. 
In ieder geval is een penningmeester nu noodzakelijk 
maar andere bestuursondersteuning is ook van harte 
welkom, de website moet bijgehouden worden, de 
ingekomen post moet in de gaten gehouden worden, 
met de gemeente en Middachten moet regelmatig wor-
den overlegd.  Om die reden herhalen we nogmaals de 
advertentie die ook in de vorige nieuwsbrief werd ge-
plaatst. 
Oh, ja. Wij vinden het geen enkel probleem als een 
oud bestuurslid zegt,dat lijkt me nu wel weer wat. 
Welkom!! 

Gezocht 
Een bestuurslid voor de BG die het penningmeester-
schap op zich wil nemen.  

Aangeboden 
Een uitdagende en dankbare functie binnen een en-
thousiast bestuursteam dat staat voor de belangen van 
uw dorp. 

Vereist 
Bereidheid tot het meedenken over de ontwikkelin-
gen van het dorp. 
Kennis van het voeren van een (financiële) admini-
stratie van een vereniging waarbij tevens gerappor-
teerd  moet worden over de voortgang van de door de 
provincie gesubsidieerde projecten. 

Contact 
Geef je op bij het secretariaat of de voorzitter Frans 
van Elk telefoon 026-4955333. 
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Marga Brok, 
Remedial Teaching en 
bijlessen, 
Dalweg 14, 
6994 CP De Steeg 
Tel: 026-4955979 
    
 m.h.m.brok@planet.nl  

Kapsalon 
“Jannie van Santen” 

   
 
 
Bergweg 4 
tel: 026-4953206 
De Steeg 
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Omdat het bestuur het voorstel doet de Statuten van 
de vereniging ‘BG De Steeg en Havikerwaard ‘ te 
wijzigen en een Huishoudelijk Reglement in te voe-
ren, dient een en ander in een ledenvergadering door 
de leden te worden goedgekeurd. 
Hierna zal worden aangegeven wat onder statuten en 
huishoudelijk reglement wordt verstaan en welke de 
belangrijkste wijzigingen zijn. 
 
De gewijzigde statuten en het (nieuwe) huishoudelijk 
reglement zijn te vinden op de website 
www.bgdesteeg.nl en verder zal er op de ledenverga-
dering een aantal volledige exemplaren aanwezig zijn. 
Verder zijn deze in te zien bij de secretaris Hoofd-
straat 48 en de voorzitter Hoofdstraat 106 (graag even 
van tevoren telefonisch aanmelden). 
 
Statuten 
Statuten zijn de basisregels en bepalingen die ten 
grondslag liggen aan een bepaalde rechtspersoon 
(zoals een NV, BV, vereniging of stichting) en die in 
een notariële akte van oprichting zijn vervat. De eisen 
waaraan de statuten dienen te voldoen zijn vastgelegd 
in het Burgerlijk Wetboek. 
In de statuten staan de naam, doelstelling, plaats van 
vestiging, en nog vele andere regels met betrekking 
tot de juridische structuur van de rechtspersoon. 
De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennis-
neming door derden worden ingeschreven in het han-
delsregister van de Kamer van Koophandel, terwijl 
een authentiek afschrift van deze akte van oprichting 
daar moet worden gedeponeerd. 
 
Belangrijkste wijzigingen van de statuten 
De volgende gewijzigde artikelen zijn ontleend aan de 
reeds eerder door de ledenvergadering vastgestelde 
folder Wat is, wil en doet de Belangengemeenschap 
De Steeg en Havikerwaard. Verder is ook de moge-
lijkheid expliciet opgenomen om procedures te kun-
nen voeren naar aanleiding van de uitspraken in pro-
cedures waarbij de BG niet ontvankelijk werd ver-
klaard. 
 
Artikel 3 Doel en middelen 
In Artikel 3.1 is het doel der vereniging uitgebreid 
met een tweetal artikelen, namelijk: 
• de saamhorigheid van de dorpsbewoners te vergro-

ten; 
• de oorspronkelijke en unieke kwaliteiten van de 

omgeving en het dorpskarakter alsmede de leef-
baarheid te behouden en te verbeteren. 

 
In Artikel 3.2 waar opgesomd wordt hoe de vereni-
ging dit doel tracht te bereiken, is een aantal artikelen 
toegevoegd: 
 
• ontwikkelen en onderhouden van een visie c.q. 

dorpsplan; 

• initiëren en begeleiden van onderzoek waar het 
gaat om de kwaliteit van de leefomgeving binnen 
het werkgebied door of onder begeleiding van 
ledencommissies, werkgroepen en deskundigen; 

• opstellen van een activiteitenjaarplan; 
• ondersteunen, faciliteren en zo nodig initiëren van 

dorpsfestiviteiten; 
• bevorderen van actieve deelname van de dorpsbe-

woners aan activiteiten van de vereniging; 
• adviseren van individuen, groepen, instellingen en 

instanties inzake problemen gerelateerd aan het 
werkgebied of dorpsaangelegenheden met ge-
bruikmaking van de mening en expertise van de 
bewoners; 

• vertegenwoordigen van de dorpsgemeenschap, 
voeren van overleg en onderhouden van contacten 
met instanties inzake dorpsbelangen; 

• deelnemen aan inspraakprocedures; 
• het zo nodig voeren of ondersteunen van juridische 

procedures inzake de ruimtelijke ontwikkeling van 
het werkgebied; 

• informeren van de dorpsbewoners via het uitgeven 
van het periodiek Tussen Boom en Stroom, het in 
stand houden van een website, verzorgen van 
nieuwsbrieven en het beleggen van informatiebij-
eenkomsten; 

• anderszins werken aan de bekendheid van de vere-
niging. 

 
Artikel 5 Leden en Donateurs 
In Artikel 5.1 is de toevoeging gedaan dat men lid 
wordt van de vereniging door middel van het betalen 
van de contributie (en niet alleen door zich aan te 
melden bij het bestuur zoals in de oorspronkelijke 
Statuten staat aangegeven). 
 
In Artikel 5.2 is de wijze van beëindiging van het 
lidmaatschap aangegeven. Toegevoegd is dat het lid-
maatschap ook eindigt door het niet betalen van de 
contributie (Artikel 5.2d). 
 
Tenslotte is in Artikel 5.3 het aantal leden dat een 
royement kan aanvragen, gewijzigd van vijftien naar 
tien. 
 
Artikel 9 Bestuur 
In Artikel 9.1 is het aantal bestuursleden gewijzigd in 
minimaal drie en ten hoogste zeven leden. 
Artikel 9.2 is zodanig aangepast, dat onderling alleen 
de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester 
worden verdeeld. 
Vanwege de wijziging in Artikel 9.2, zijn ook de Arti-
kelen 9.4 en 9.5 dienovereenkomstig aangepast. 
In Artikel 9.6 is de mogelijkheid aangegeven om on-
der de verantwoordelijkheid van het bestuur werk-
groepen en/of commissies in het leven te roepen. De 
verdere uitwerking hiervan is in het Huishoudelijk 

Wijziging van de statuten en invoeren van een huishoudelijk reglement 
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Omdat er vanuit de bevolking, sinds de intrede van de 
Sprinter in december 2008, een toename wordt ervaren 
van geluids- en trillingsoverlast van het spoor, hebben de 
dames Thea Hiemstra en Janny Stijntjes uit De Steeg het 
initiatief genomen deze klachten te inventariseren. 
 
Deze inventarisatie is door hen per brief van 22 juli 2009 
aan de NS gestuurd, met een kopie aan Provincie Gelder-
land, Gemeente Rheden, ProRail en Platform Leefmilieu 
Noordtak. 
 
Mede naar aanleiding hiervan lijken er wat ontwikkelin-
gen te zijn. De Provincie Gelderland en de Gemeente 
Rheden gaan samenwerken en willen een oriënterend 
trillingsonderzoek. 
 
Op 22 september jl., hield de ‘Belangenvereniging Dieren 
e.o.’ en ‘RONA’ (Regionaal Overleg Noordelijke Aftak-
king) een informatieavond  in Dieren met als thema 
‘Behoud en verbetering van kwaliteit Leefmilieu rond de 
IJssellijn’  
 
Wat zijn de feiten 
Er ligt een Initiatiefdocument waaruit blijkt dat voor 2020 
in ieder geval 2 treinpaden per dag met goederentreinen 
op de IJssellijn worden voorzien. Eén treinpad bestaat uit 
36 goederentreinen vice versa per dag, en ook nog eens 
met een maximale lengte van 700 meter. Dit betekent niet 
alleen meerdere diesellocomotieven voor zo’n trein, maar 
ook maximaal 72 goederentreinen per dag (voornamelijk 
‘s avonds en ‘s nachts). 
 
Dit is dus heel iets anders dan wat minister Tineke Nete-
lenbos ons (tien jaar geleden) bij het afblazen van de 
Noordtak liet weten: namelijk dat er slechts maximaal 21 
goederentreinen op de IJssellijn zouden komen te rijden 
tussen 7 en 19 uur!  
 
Toekomstbeeld 
Indien de intensivering van de lijn plaatsvindt op basis 
van de in het Initiatiefdocument vastgelegde uitgangspun-
ten, dan betekent dit dat bijna alle gelijkvloerse kruisin-
gen onderdoorgangen zouden moeten krijgen, dat tevens 
panden binnen een bepaalde afstand van het spoor opge-
kocht zouden moeten worden en worden afgebroken. 
Andere woningen voorzien moeten worden van geluids-
isolatie. Het houdt in dat wildviaducten onder het spoor 
aangelegd zouden moeten worden (wildtunnels). Bepaal-
de bedrijven langs het spoor verplaatst zouden moeten 
worden. Grote delen van het traject voorzien zouden 
moeten worden van metershoge geluidsschermen. Som-
mige delen zouden zelfs geheel overkapt moeten worden 
en voorzien van fijnstof-filterinstallaties. Op sommige 
onderdelen zou het spoortraject verbreed moeten worden 
om wissels mogelijk te maken. Andere delen zouden op-
nieuw moeten worden aangelegd om trillingsoverlast 
tegen te gaan. 
 

Reglement opgenomen. 
 
Tenslotte is nog een tweetal wijzigingen opgeno-
men, namelijk dat de kascommissie schriftelijk ver-
slag uitbrengt (Artikel 10) en dat het bestuur tenmin-
ste twee keer per jaar vergadert (Artikel 11). 
 
Huishoudelijk reglement 
Een huishoudelijk reglement is een set van regels 
bij onder meer verenigingen. Deze regels ondersteu-
nen doorgaans de statuten. 
In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang 
naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huis-
houdelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is 
ondergeschikt aan de statuten. Dat wil zeggen dat de 
statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk 
reglement daarmee in tegenspraak zou zijn. Veelal 
wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere 
invulling van details in een huishoudelijk reglement. 
 
Invoering van een Huishoudelijk Reglement 
Artikel 14 van de Statuten schrijft voor dat de uit-
werking van de statuten in een huishoudelijk regle-
ment is neergelegd. Volgens onze oude statuten zou 
er een huishoudelijk reglement moeten zijn alleen 
was dat tot nu toe niet opgemaakt. Omdat er nog 
geen Huishoudelijk Reglement bestond, stelt het 
bestuur de ledenvergadering voor het thans voorlig-
gende Huishoudelijke Reglement aan te nemen. 
 
In dit Huishoudelijke Reglement is een aantal zaken 
uit de Statuten nader uitgewerkt, zoals onder andere: 
• Instelling en verantwoordelijkheden van 

Werkgroepen/Commissies (Artikel 2); 
• Rechten en plichten van leden en donateurs 

(Artikelen 3 t/m 5); 
• Wijze van samenstellen, werkwijze, taken en 

bevoegdheden van het bestuur (Artikelen 6 t/
m 9). 

 
Extra ledenvergadering op 26 november 
Omdat we voor het wijzigen van de statuten een 
opkomst op de ledenvergadering van 2/3 van het 
aantal leden vereist is en we dat niet verwachten op 
de vergadering van 18 november is er een formele 
statutaire tweede vergadering gepland op 26 novem-
ber. Op deze vergadering staan ook weer de statuten 
en het huishoudelijk reglement als enige op de agen-
da. Op deze tweede vergadering kunnen dan de sta-
tuten met gewone meerderheid van de alsdan aanwe-
zige leden worden goedgekeurd. De discussie over 
de statuten is dus op 18 november en wij vragen uw 
instemming om op 26 november deze als bestuur 
met misschien een beperkt aantal belangstellende 
leden formeel vast te stellen. Verder het mandaat om 
de statuten bij de notaris door de voorzitter als ge-
machtigde te laten passeren. 

Ontwikkelingen IJssellijn 
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De jeugdraad van de Protestantse Gemeente Ellecom/
De Steeg organiseert een diaconale jongerenreis naar 
Lviv in Oekraïne. ( 80 km. van de Poolse grens in 
Oekraine).Volgend jaar zomer, juli 2010, reizen 25 
jongeren + begeleiding voor 10 dagen af om daar een 
weeshuis voor kinderen van 0 tot 4 jaar op te knappen. 
We gaan schilderen, een muurtje metselen, kinderen 
extra aandacht geven en allerlei andere werkzaamhe-
den om het leven van de kinderen iets te verbeteren. 
Waarom doen we dit? 
Kennismaken met een ander land en cultuur. Een kans 
om iets te doen voor de kinderen in Oekraïne.  
10 dagen lang optrekken met andere jongeren. 
Nieuwe mensen leren kennen. Samen de handen uit de 
mouwen steken. Goede gesprekken over leven, 

vriendschap, liefde, geloof en nog veel meer. 
Hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan met heel 
veel nullen, zoals reis- en verblijfkosten, materiaal, 
spullen voor de kinderen e.d. Om dit alles mogelijk te 
maken willen we door middel van acties heel veel 
geld bij elkaar krijgen. Wat voor acties is op dit mo-
ment nog niet bekend, maar er komt zeker het komend 
jaar iemand bij u/jou aan de deur. Stel de jongeren en 
de weeskinderen niet teleur en doe mee!  
We doen dit in samenwerking met stichting helping-
hands. www.stichting-helping-hands.nl. 
Meer weten of suggesties? U kunt terecht bij ds Gert 
Jansen, tel. 0313 413349 e-mail: ghjansen@hetnet.nl 
of Ria Hulsman, tel. 026 495 3684  e-mail: 
g.hulsman5@chello.nl  

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd is 
één van de voorstellen om de verbetering van het 
openbaar groen in het dorp te realiseren het instellen 
van een Commissie Groen die vier keer per jaar een 
beoordeling van het groenonderhoud in het dorp zal 
uitvoeren en daarover aan het bestuur en de gemeente 
zal rapporteren.  
Om deze commissie te bemensen zal een zestal bewo-
ners verspreid over het dorp nodig zijn. Tot nu toe 
hebben zich nog geen dorpsbewoners gemeld voor 
deze commissie. Wel is de heer Kramer bereid gevon-
den het voorzitterschap van deze commissie op zich 
te nemen. De commissie in oprichting zoekt dus 
dorpsbewoners die met een positief kritische blik het 
groenonderhoud binnen het dorp willen beoordelen. 

Commissie Groenonderhoud De consequenties van de noodzakelijke aanpassingen 
bij verdergaande intensivering van het gebruik van het 
traject zijn in onze ogen monstrueus, zullen het ver-
voer mogelijk wel veiliger en schoner maken en de 
overlast ongetwijfeld beperken, maar de dorpen en de 
omgeving langs het traject zullen er dan niet meer 
uitzien als nu. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande is de conclusie gerecht-
vaardigd dat het voorgestelde gebruik van de IJssellijn 
zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de 
leefbaarheid van de doorsneden dorpen aan deze lijn. 
De aanleg van een nieuwe Noordtak is daarom niet 
langer een utopie maar is langzamerhand de enige en 
noodzakelijke optie! 
 
Voorstel van bestuur BG aan de Ledenvergadering 
Het bestuur van de BG is daarom van mening dat het 
onverantwoordelijk is de bevolking langs de IJssellijn 
aan de situatie zoals hierboven is uiteengezet, bloot te 
stellen. 
 
Dit betekent dan ook dat het bestuur verdere intensive-
ring van het goederentransport over de IJssellijn af-
wijst en overleg daarover niet meer als nuttig ervaart 
(grenzen zijn bereikt c.q. inmiddels overschreden). 
Deelname aan overlegsituaties zal enkel en alleen nog 
vanuit dit perspectief worden benaderd. 

Jongerenreis naar Oekraïne 
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Gedeeltes overgenomen en ingekort uit het kinderboek 
“Corrie en de kaboutertjes”  door mevrouw van Osselen-
van Delden, dat in De Steeg speelt en over de kinderen van 
de zomergasten in de pensions gaat. Het is geschreven om-
streeks 1935/40. 
 
Korte inhoud van de vorige aflevering 
Corrie en haar invalide nichtje Lilly zijn aangekomen in De 
Steeg om hun jaarlijkse zomervakantie daar weer te vieren. 
Ze zijn met een paar andere kinderen het bos in getrokken. 
 
Eenige dorre bladeren en takjes vallen uit een boom op 
Lili’s wagen. “Kijk eens, wat begint het te waaien en de 
lucht is zoo zwart, laten we gauw naar huis gaan”. 
De kinderen springen op en Jaap gaat vóór den wagen en 
Corrie en Maus er achter om te duwen. Holderdebolder, 
gaat het over den Rouwenberg den weg af naar beneden. 
“Pas op! Niet zoo hard!” roept Lili angstig. Juist heeft ze 
het gezegd, als het rad van den wagen tegen een boomwor-
tel stoot, de wagen wipt voorover en de arme Lili ligt lang-
uit op den grond. Corrie en Maus staan verschrikt te kijken 
en Jaap haast zich naar Lili, en beurt haar van den grond. 
“Heb je je pijn gedaan?”vraagt hij angstig “Een beetje”, 
zegt Lili met trillende stem, “mijn hand doet een beetje pijn, 
maar dat is niets, laten wij maar gauw naar huis gaan”. 
Maus en Corrie hebben den wagen overeind gezet, maar als 
Jaap Lili op het bankje zet, gaat de wagen op zijde en ze 
hooren een rammelend geluid. Lilio glijdt naar één kant en 
Jaap haast zich er haar weer uit te beuren en plaatst haar 
midden in de boschbesstruiken op den hoogen rand van den 
weg. 
“Wat is er gebeurd?” vraagt Lili. “Het voorrad is heelemaal 
kapot” zegt Jaap met een bedenkelijk gezicht, “hoe krijgen 
we je nu thuis?” Ze zien elkaar een oogenblik besluiteloos 
aan en dan naar de dreigende lucht en de dorre bladeren, die 
naar beneden fladderen. Eenige kraaien vliegen krassend 
van boom tot boom en het begint hard te waaien. “Ik zal 
gauw naar de Steeg gaan om een andere wagen te ha-
len,”zegt Jaap, “Maus en Corrie kunnen hier bij je blijven”. 
“Ik zal wel met je meegaan om een wagen te halen,” zegt 
Maus en hij begint al op te stappen. “En moet ik hier blijven 
in dat griezelige Bosch?” jammert Corrie. “Je kunt Li toch 
niet alleen laten” zegt Jaap verwijtend. Lili heeft de tranen 
in de oogen maar zegt toch dapper: “Ga jullie maar weg, als 
je maar gauw terug komt. ”Ga maar Jaap”, zegt Corrie, “ik 
zal bij Lili blijven”. “Goed zoo, je bent een dapper meisje; 
ga je mee Maus? ”Neen, ik blijf ook”.  
Nu zet Jaap het op een loopen en is weldra uit het gezicht 
verdwenen. 
 
“Lili”, zegt Corrie. ‘ben je bang?” 
“Bang? neen, waarvoor?”Corrie kijkt angstig rond en zegt 
dan: “Ik vind het zoo griezelig.” 
“Griezelig in het mooie bosch?’en je gaat altijd zoo graag 
naar het bosch?” “O ja, als het mooi weer is, maar als het 

zoo waait, hoor eens!” “Zijn er geen kaboutertjes?”  “Wel 
neen, wees toch niet zoo bang en kijk eens naar die donkere 
lucht, dat is veel erger, want het zal hard gaan regenen. Hé, 
het doet toch wel erge pijn.” 
“Wat?” vraagt Corrie belangstellend. “Mijn hand”. 
Lili laat haar hand zien, die erg rood en gezwollen is. “Daar 
heb je niets van gezegd en je huilde niet en daarom hebben 
we er niets van gemerkt.” “Li huilt niet zoo gauw als  jij,” 
zegt Maus, “zij is niet kleinzeerig en niet bang”. Corrie 
plukt eenige groote eikebladeren en legt ze op Lili’s pijnlij-
ke hand.  
“Hé!” roepen ze allen tegelijk. Een flikkerende bliksem-
straal schiet uit de donkere lucht.  
“Eén, twee, drie, vier, vijf”, telt Lili. “‘t Is nog veraf” zegt 
Maus. Daar hooren ze het rommelen van den donder. De 
wind bedaart een oogenblik om spoedig met vernieuwde 
woede uit te barsten en ze hooren in de verte een gonzend 
geluid als het uitlaten van stoom uit een stoomketel. De 
boomen zwiepen heen en weer, dorre takken breken af en 
vallen op de drie angstige kinderen neer.”Wat is dat vreem-
de geluid?” “O, zie eens door de boomen, daar komt de 
regen en hagel, o! wat een licht!” 
Hevige donderslagen volgen elkaar op en de arme kinderen 
worden gepijnigd door scherpe  
hagelsteenen, en kletsnat van den nu stroomenden regen. Ze 
kruipen zoo dicht mogelijk bij elkaar en trachten hun ge-
zicht onder hun hoed te bedekken. 
“Ik heb nog nooit zoo iets akeligs beleefd,”zegt Corrie hui-
verend,  “Zoo alleen met ons drietjes in zoo’n groot bosch, 
hu! Zoo griezelig!” 
“Ik vind het niets griezelig”, zegt Lili, “alleen  een beetje 
erg nat en koud, ik denk dat de lucht wel gauw over zal drij-
ven; kijk maar of het daar niet wat lichter wordt; het hagelt 
niet meer en de regen wordt minder. Stel je nu eens voor dat 
het nacht was, of midden in den winter, dat zou veel erger 
zijn.” 
“Daar wordt het lichter” zegt Maus rondziende, het onweert 
nu in de verte. Zou het nu in Doesborgh zijn?” “Ja, dat kan 
wel, maar in Arnhem is het alweer mooi weer”.   
“Hé, wat duurt het lang, voor ze ons komen halen ”zegt 
Corrie. De kinderen zitten zwijgend te wachten. Eindelijk 
zegt Corrie: “Ze komen niet, ze hadden al lang hier moeten 
zijn, o Lili, Jaap kan ons zeker niet weervinden en nu moe-
ten we hier den heelen nacht blijven!” Corrie begint te  hui-
len en Maus loopt heen en weer en roept: “Hei! Ho! Hier 
zijn we!” Maar er komt nog niets. Lili slaat den arm om 
Corrie heen maar ze weet niets te zeggen om haar te troos-
ten.  
Op eens heldert haar gezicht op en zij vraagt: “Zal ik je een 
vertelseltje vertellen?” ”Ja, ja” roepen Maus en Corrie tege-
lijk en de laatste droogt hare tranen en ziet verlangend Lili 
aan. 
Ik zal je vertellen waarom dit de Rouwenberg heet.” 
 
Wordt vervolgd.  
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• Alle huishoudens vanaf 2010 een papiercontai-
ner krijgen? 

• De gemeente een onderzoek naar de veiligheid 
heeft ingesteld? De uitkomst van het onderzoek 
onder 2500 inwoners wordt 2010 verwacht, 
waarna het beleid op dit gebied zal worden aan-
gepast. 

• U klachten over overlast (met name op het 
schoolplein Lappendeken) altijd kunt melden bij 
de gebiedsagent. Tel. Nr. 0900 8844  

• De gemeente Rheden onlangs heeft besloten om 
iedereen, die als vrijwilliger actief is collectief 
te verzekeren. Afzonderlijke groeperingen en 
clubs (bijv. BG, Oranjevereniging, bejaarden-
reis, Sinterklaascie etc) hoeven zich niet apart 
meer  te verzekeren. Wilt u hiervoor in aanmer-
king te komen, meldt dit aan ons.   

Heet u van harte welkom bij  
schoonheidssalon 

Oproep Mannenkoor 

Sinds een aantal jaren kent Ellecom het mannenkoor 
Rolling Home. We zingen zeemansliederen in alle 
soorten en maten. Niet alleen Nederlandse maar ook 
veel Schotse en Ierse nummers. Het lijkt ons leuk om 
het koor iets te laten groeien en hebben er voor geko-
zen samen te gaan doen met De Steeg. Daarom roepen 
we mannen uit De Steeg op om mee te gaan doen!  
We zijn vooral een gezellige club en het zingen onder 
leiding van onze dirigent Sjaak is een lekkere ontspan-
nen start van het weekend!  
 
De oefenavonden zijn iedere 2e en 4e vrijdag van de 
maand, aanvang 20:00. Is je interesse gewekt en wil 
je meer informatie, neem dan contact op met Henk 
Hakken: henk.hakken@hetnet.nl of 0313 422542  

Dorpsdag, een impressie 

Op zaterdag 3 oktober werd weer de jaarlijkse dorps-
dag georganiseerd door de Oranjevereniging. Het was 
niet zo’n goed weer als vorig jaar maar dat kon de 
zeepkistenpret niet drukken. Iets minder toeschouwers 
maar wel meer deelnemers. Tot veler verbazing kon-
den de verschillende vehikels op een af en toe niet 
voor te stellen snelheid de Parkweg naar beneden ra-
zen. Van eenvoudige kogellagers met houten verbin-
dingsstukken tot verbouwde rolstoelen schoten langs 
je heen met coureurs van jong tot zeer oud met verbe-
ten gezichten. Zelfs grootvaders waren uit de motten-
ballen gehaald en niet te beroerd om met hun kleinkin-

deren de hoogst mogelijke snelheid te realiseren. Va-
ders bleken te voorzichtig met hun kinderen werd als 
argumentatie door de jeugdige coureurs zakelijk en 
desgevraagd naar voren gebracht. Prijzen waren er 
voor elke categorie en de winnaars werden toegejuicht 
alsof ze de wereldbeker formule 1 hadden gewonnen. 
Dat er snelheidsovertredingen werden gemaakt maak-
te niemand wat uit. ‘s-Avonds kon in het Parkhuis nog 
worden nagebabbeld en de video-opnamen worden 
bekeken. Het was weer een geslaagde dag. Met dank 
aan de vele vrijwilligers van de Oranjevereniging en 
uiteraard de deelnemers. 

Wist u dat……... 



10  

 

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 

    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 - staatsloten - kopiëren - faxen 

 
 
 

 
Hoofdstraat 28, De Steeg, tel. 026 - 4952041 

‘s maandags gesloten 
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   Felk 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind 1800  Rond 1920  

  
Villa Ortrud 

  
We willen in elke 
Boom en Stroom 
aandacht besteden 
aan de ontwikkelin-
gen in ons dorp. 
Hebt u dus ook ou-
de foto’s, laat het 
ons weten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rond 1940  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heden  

Goede avond, mevrouw Das. Beetje regenachtig en 
frisjes, hè.  
Ook goedenavond mijnheer Hert, tja je kunt merken 
dat de winter in aantocht is. Hoe is het met de familie? 
Goed. Die staan verderop te wachten totdat ik het sein 
geef dat ze kunnen oversteken. Ik sta nu al een uur te 
wachten en ze worden geloof ik wat ongeduldig. Maar 
ja, ik durf ze nog niet te halen want er komt elke tien 
minuten weer een trein aan en we hebben met de kin-
deren nogal wat tijd nodig, die zijn nog niet zo snel. 
Ik kan me dat goed voorstellen, mijnheer Hert, wees 
maar voorzichtig. Voordat de mensen dassentunnels 
onder het spoor hebben gelegd, was het voor ons das-
sen ook heel gevaarlijk om over te steken. Mijn echt-
genoot heeft dat vorig jaar met zijn leven moeten be-
kopen. En hebt u gehoord wat er vorige week is ge-
beurd. De dochter van mevrouw Ree was wat onbe-
zonnen, lette even niet op. Mevrouw Ree sprong er 
nog achteraan, maar helaas. Beiden hebben het niet 
overleefd. 
We hebben het verhaal gehoord, mevrouw Das. Me-
vrouw Hert was er behoorlijk overstuur van. Maar ze 
wil toch met de kinderen en de rest van de familie naar 
de IJssel. De kinderen zijn zo nieuwsgierig naar het 
open land van de uiterwaarden. De mensen hadden 
beloofd dat we zonder problemen naar de rivier zou-
den kunnen trekken. Onder de grote weg hebben ze al 
een tunnel gemaakt zodat we veilig voor het verkeer 
kunnen oversteken. Maar hier bij het spoor hebben ze 
wel de hekwerken verlaagd, maar een veilige over-
gang, hó maar. 

Nou, mijnheer Hert. Ik snap niet hoe de mensen in 
het dorp kunnen slapen met die herrie en trillingen 
van die denderende treinen langs hun huizen. Het is 
dat wij dassen ’s-nachts op jacht zijn. We trillen an-
ders onze holen uit. Mijn zoon heeft al gezegd dat we 
moeten verhuizen. Het zal mij niet verbazen dat er 
ook mensen in het dorp zijn die daar zo over denken. 
Ach, mevrouw Das, de mensen verzinnen er wel 
weer wat op. Mijn oom vertelde me dat de mensen 
langs een snelweg hoge muren hebben gebouwd te-
gen het geluid. Daar kon hij zelfs niet overheen 
springen. Dat zullen ze waarschijnlijk in het dorp 
ook wel doen. En ze zullen er, net als voor jullie das-
sen, wel tunnels onderdoor graven om veilig te kun-
nen oversteken. Misschien komt er voor ons ook nog 
wel zo’n tunnel onder het spoor.  
Wie weet, mijnheer Hert, wie weet. Vroeger konden 
wij dassen nog zo het dorp inlopen. Misschien kan 
mevrouw Hert beter wachten totdat die tunnel er dan 
is. Want minder treinen zullen er wel niet gaan ko-
men, de laatste jaren is het alleen maar drukker ge-
worden. 
 
Dit gezegd hebbende dook mevrouw Das de dassen-
tunnel onder het spoor in, vlak achter een net passe-
rende goederentrein. Mijnheer Hert draaide zich 
zuchtend om en zag dat van de andere kant de lichten 
van een volgende goederentrein al weer naderden. 
Hij wist nog niet hoe hij mevrouw Hert dit moest 
gaan vertellen. Maar hij was toch niet van plan zijn 
familie aan dit avontuur te wagen.               

Van de Voorzitter 

Toen en nu 
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Assink ERA  Makelaars 

 

 STERK DOOR SERVICE 

Hoofdstraat 104 
6881 TJ  VELP GLD 
Postbus 59 
6880 AB  VELP GLD 
Telefoon: 026 - 361 70 23 
Fax: 026 - 363 40 44 
E-mail: assink@era.nl 

www.assinkera.nl 


