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Deze editie van uw vertrouwde blad “Tussen 
Boom en Stroom” staat in het teken van 
Kerst. Bij de redactie zijn veel positieve re-
acties op het vernieuwde uiterlijk binnenge-
komen, hetgeen ons versterkt in onze over-
tuiging dat een dorpsblad best professioneel 
kan worden opgezet. 
Een flink aantal artikelen is gewijd aan het 
uitwerken van de Dorpsvisie; u kunt lezen 
dat er al een  paar werkgroepen staan te trap-
pelen om te beginnen met de plannen om het 
dorp (nog) mooier, leefbaarder en aantrekke-
lijker te maken. 
Naast de vaste rubrieken en de Dorpsvisie 
aandacht voor de verontrustende berichten 
over de geplande intensivering van het goe-
derenvervoer over de spoorlijn, die dwars 
door ons dorp loopt, en de daarbij verwachte 
overlast die dat zal geven. 
 
De redactie wenst u prettige feestdagen en 
een goed begin van het nieuwe jaar. 

20 DECEMBER: KERST OP STEEG! ONTMOET JOUW DORPSGENOTEN 

Muziekvereniging Excelsior  
Kerstman & Levende Kerststal  

 
Oplettende Stegenaren zal het al wel opgevallen 
zijn, de grote Kerstboom op de Prinses Amalia-
hoek. Deze zal tot het einde van het jaar het stra-
lende middelpunt zijn in het dorp. Maar dat is 
nog niet alles! 
 
Sfeervol programma 
Op zondag 20 december is er vanaf 16.00  tot ca. 18.30 
uur een Kerstmeeting bij de grote kerstboom voor alle 
inwoners van De Steeg. Onder de titel Kerst op Steeg kunt 
u alvast in de juiste kerstsfeer komen. Muziekvereniging 
Excelsior zal een passend Kerstconcert verzorgen waarbij 
u wordt uitgenodigd om met volle borst de bekende Kerst-
liederen mee te zingen. Natuurlijk ontbreekt de Kerstman 
niet en hij heeft voor onze kleine dorpsgenoten vast wat 
lekkernijen meegenomen. Daarnaast kan iedereen gratis 
genieten van heerlijke erwtensoep, glühwein en warme 
chocolademelk. De vuurkorven zullen ervoor zorgen dat u 
het niet koud krijgt. Komt allen tezamen op 20 december 
a.s.  

Initiatieven 
De Kerstmeeting is een initiatief van Els Brandsen en Henk Stein-
voort en valt onder auspiciën van de BG De Steeg en Haviker-
waard. De bedoeling is om op het pleintje meer activiteiten te ont-
plooien. Zo zal er op 24 april 2010 een Markt op Steeg dag wor-
den georganiseerd op het gebied van kunst, antiek, boeken, culi-
naire, culturele en hobbymatige activiteiten. Alleen Stegenaren 
kunnen een plek krijgen op deze markt. Mocht u belangstelling 
hebben voor een plekje dan kunt u contact opnemen met 026-
4955252 of mail naar stein@planet.nl  

Kerstbijeenkomst 
Van de redactie 

Levende kerststal  voor goed doel  
Even voorstellen Ben van der Meer 

Nieuws over de IJssellijn 
Commissie Groenonderhoud   

WG Levend Landschap Veluwe 
Middachten: landgoed in ontwikkeling 

Traiteur in voormalig postkantoor 
Sociale Cohesie 

Herinrichting Prinses Amaliahoek 
Toen en Nu 

Feuilleton Corrie en de kaboutertjes 
Sinterklaas was weer in De Steeg 

Van de voorzitter 
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Voorzitter 
Frans van Elk 
Hoofdstraat 106 
 026-4955333 

fransvanelk@bgdesteeg.nl 
 
Secretaris 
Els Brandsen 
Hoofdstraat 48 

  026-4951194 
elsbrandsen@bgdesteeg.nl 
 
Penningmeester 
Ben van der Meer 
Bentincklaan 1 
 026-4959121 

benvandermeer@bgdesteeg.nl 
Bankrekening BG: 3442342 
 
Lid 
Arie den Bakker 
Parkweg 2A 
  026-4954153 

ariedenbakker@bgdesteeg.nl 
 
 
 
 
Advertentietarieven voor Tussen 
Boom en Stroom per nummer: 
1/8 pagina € 25 
1/4pagina € 50 
1/2 pagina € 100 
3/4 pagina € 150 
1 pagina € 200 
Advertenties in pdf aanleveren. 
 
 
 
Website 
www.bgdesteeg.nl 
 
Copy voor volgende nummer Tussen 
Boom en Stroom mailen naar  
elsbrandsen@bgdesteeg.nl 
Vóór 15 maart 2010. 
 
 
Oranjevereniging 
Contactpersoon Hans Agelink 
Cafetaria De Linde 
 
 
 

Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

Ben van der Meer, geboren in 1950 te 
Roelofarendsveen, ben ik met mijn 13e 
jaar verhuisd naar Arnhem en ben tot op 
heden in deze omgeving blijven wonen, 
waarvan inmiddels weer ruim 20 jaar in 
De Steeg. 
30 jaar geleden samen met mijn echtgeno-
te Erna gestart met een eigen adviesprak-
tijk, dat zakelijke cliënten administratief 
en fiscaal begeleidt. 

Samen met onze hond zijn wij vaak op stap in de prachtige 
natuur, waarin De Steeg zich bevindt. Wij hebben 2 
(volwassen) kinderen, die inmiddels alweer geruime tijd op 
“eigen” benen staan. 
 
Mijn hobby’s zijn: mijn vaste sportavonden, onze vaartochten 
in Friesland, onze skivakanties met de kinderen, de wandel-
tochten met onze hond en wat minder sportief, maar o zo ge-
zellig, buitenshuis tafelen. En verder: een dag geen muziek, is 
een dag niet geleefd. 
 
De Steeg heeft een prachtige uitstraling, een reden om hierbij 
stil te staan en te beseffen, dat “we” boffen om hier te kunnen 
wonen. Dit is ook de reden, dat ik mij beschikbaar heb gesteld 
voor een bestuursfunctie in de Belangengemeenschap De Steeg 
& Havikerwaard.  

Levende Kerststal door jongeren uit De Steeg 

Mag ik mij even voorstellen 

Op vrijdag 16 juli 2010 is het dan zover. 25 jongeren uit de 
dorpen De Steeg en Ellecom gaan dan mee met een diaconale 
jongerenreis naar Oekraïne. Het plan is  om hier een weeshuis 
op te knappen onder begeleiding van enkele deskundige doe 
het zelvers uit de dorpen. Een prachtig plan wat aandacht ver-
dient zo in deze Kersttijd. De jongeren verzorgen derhalve 
voor dit goede doel een levende Kerststal op 20 december. U 
wordt gevraagd om hiervoor een financiële bijdrage te leveren 
in de speciale collectebus! Steun dit mooie initiatief!  

Foto: levende kerststal Vinkeveen 
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Nieuws over de IJssellijn 

Sinds het verschijnen van Tussen Boom en Stroom in 
oktober 2009 (nr. 95), heeft zich een aantal zaken 
voorgedaan, die vermeldenswaard zijn. 
 
In de eerste plaats is dit het bezoek op vrijdag 20 
november 2009 van Charlie Aptroot, de woordvoer-
der voor verkeer van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer, die langs kwam om zich op te hoogte te laten 
stellen van de situatie langs het spoor.  
 
Naast een bezoek aan enkele woningen in Velp die 
door trillingen grote scheurvorming vertoonden, kre-
gen RONA en de diverse belangenverenigingen 
langs het spoor de mogelijkheid hun zienswijze ken-
baar te maken.  
 
Ook de andere politieke partijen in de gemeente Rhe-
den waren uitgenodigd, maar naast de VVD waren 
alleen SP en Gemeentebelangen bij de presentaties 
aanwezig. 
 
In de tweede plaats zijn ook de voorlopige meetre-
sultaten bekend geworden van het officiële trillings-
onderzoek dat door Bureau Milieumetingen van de 
provincie Gelderland is ingesteld en waarover de 
dames Thea Hiemstra en Janny Stijntjes uit De Steeg 
een uitstekend stuk in het Streekjournaal van 25 no-
vember 2009 hebben geschreven.  
 
Uit de voorlopige cijfers van dit trillingsonderzoek 
blijkt dat aan de IJssellijn ter hoogte van De Steeg, 
de richtlijn van de Stichting Bouwresearch deel B 
“Hinder door trillingen voor personen in gebouwen”, 
op dit moment al in meerdere woningen ruim wordt 
overschreden. 
In de dagperiode (07.00 tot 23.00 uur) is sprake van 
een overschrijding van het trillingsniveau met meer 
dan een factor 2. In de nachtperiode (23.00 tot 07.00 
uur) is zelfs een overschrijding met een factor 3 vast-
gesteld. 
Volgens de hinderkwalificatie voor weg- en railver-
keer is met deze overschrijdingen sprake van de 
kwalificatie: hinder. 
Tenslotte valt te melden dat het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat het voornemen heeft, in februari 
2010 politieke besluitvorming te laten plaatsvinden 
over de scenario’s die in het Initiatiefdocument 
Planstudie Toekomstvaste Routering Spoorgoederen-
vervoer worden geschetst.  
 
Dit betekent dat het zeer noodzakelijk is dat er ruim 
vóór die tijd een stevige lobby in de richting van de 
2e Kamer op gang komt. 
 
VVD en SP hebben door middel van een motie in de 
Tweede Kamer om een onderzoek naar de trillings- 
en geluidshinder gevraagd. Deze motie werd echter 
niet aangenomen. 

Commissie Groenonderhoud 

GroenLinks heeft inmiddels wel in haar gemeente-
programma opgenomen dat het goederenvervoer op 
de IJssellijn niet moet worden uitgebreid. 
 
Over de verdere ontwikkelingen van de IJssellijn 
zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden.  

In de ledenvergadering van 18 november j.l. is een 
bestuurscommissie Groenonderhoud ingesteld die 
als opdracht heeft gekregen één of twee keer per jaar 
een beoordeling van het groenonderhoud in De 
Steeg op te stellen,  
bestaande uit Thea Hiemstra, Daniëlle Stroes, Mar-
ko Sinke. Deze commissie gaat eens per jaar bekij-
ken of het onderhoud goed is gedaan en op welke 
punten het beter kan. Voorzitter is de heer Kramer. 

Wist u dat……... 

• Het water in de dode arm van de IJssel voortaan 
gecontroleerd gaat worden op zwemkwaliteit? 

• Het door ons ingediende plan voor het strandje 
de finale van de wedstrijd “Klimaatparels” niet 
gehaald heeft? 

• De Steeg een nieuwe gebiedsagent erbij heeft? 
Herwin van der Sanden, samen met Henk Bol-
huis verantwoordelijk voor een stuk politiezorg 
in Rheden/Ellecom/De Steeg. 

• Op de laatste ledenvergadering de nieuwe statu-
ten en HH reglement zijn goedgekeurd? 

Werkgroep uitvoering LLV 

Marko Sinke is op de LV van 18 oktober aangewe-
zen als projectleider van het plan om het aanzicht 
van de entrees te verbeteren en de ‘ommetjes’ te 
realiseren via de € 33.333 subsidie die daarvoor ter 
beschikking is gesteld via het plan Levend Land-
schap Veluwe. Jaap Wieringa heeft zich daarbij aan-
gesloten. Wie mee wil helpen de ‘Ommetjes’ te rea-
liseren mailt naar marko@looplan.nl 
Bedoeling is een Ommetje Havikerwaard, een Om-
metje Landgoederen en een Ommetje monumenten 
en monumentale bomen De Steeg te realiseren. 
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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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Door Age Fennema, rentmeester 
 
Wij waren blij verrast met de vele handtekeningen die 
in korte tijd als steunbetuiging aan de Middachter 
tuinen zijn opgehaald! Inmiddels heeft de minister 
moeten toezeggen dat er een overgangsregeling voor 
2010 komt en wordt gewerkt aan een nieuwe subsi-
dieregeling voor het onderhoud van de tuinen. We 
weten nog niet hoe die er uit zal zien en er zitten 
nogal wat ‘ haken en ogen’ aan, vooralsnog kunnen 
we de tuinen blijven onderhouden. Uit de steunbetui-
gingen blijkt weer hoe verbonden De Steeg is met 
Middachten en dat u ons een warm hart toedraagt, 
hartelijk dank voor de steun. 
 

De afgelopen jaren hebben we als Middachten veel 
geïnvesteerd in het bepalen van de toekomstvisie en 
beheersstrategie. Ook in het kader van de plannen 
voor Havikerpoort is veel studie verricht. Dit alles 
begint zich nu te vertalen in concrete inrichting en 
maatregelen. Vandaar dat u in het afgelopen jaar en in 
de nabije toekomst, regelmatig van ons zult horen. Ik 
hoop van harte dat het zal bijdragen aan een mooie en 
groene leefomgeving. 
 
Ontwikkelingen Oversteeg 
In de afgelopen maanden hebben wij met projectont-
wikkelaar en landschapsarchitect gewerkt aan een 
verdere uitwerking van de plannen voor Oud Mid-
dachten en Oversteeg. Hierbij zijn provincie, gemeen-
te en belangengemeenschap ook betrokken geweest. 
Er spelen meer vragen rondom dit gebied, waarmee 
de plannen zich nu ontwikkelen tot een integrale visie 
voor het gedeelte van Oud Middachten, entree van De 
Steeg, camping en IJsseloever. Wij wachten nu eerst 
op een formele reactie van het college. Als die posi-
tief is, hopen we begin volgend jaar de plannen aan u 
te presenteren. 
 
Het college heeft al wel positief gereageerd op ons 
voorstel om de Appelschuur in de voormalige Moes-
tuin aan de Boerenweg (voorheen kwekerij De Enk) 
om te vormen tot een woning. U heeft daarover in de 

krant gelezen. Op dit moment vinden nadere onder-
zoeken plaats, waarna de noodzakelijke bestemmings-
wijziging zal worden aangevraagd. 
 
Ecopassage 
Het bestemmingsplan voor de ecopassage onder de 
A348 heeft inmiddels ter inzage gelegen. Middachten 
werkt hieraan mee, onder een aantal voorwaarden. 
Wij vinden het onder meer belangrijk dat de ecopas-
sage pas opengaat voor herten, als er een goede rege-
ling is getroffen met de agrarische gebruikers. Verder 
dient de ecopassage goed te worden ingepast in de 
buitenplaats van Middachten. Hiervoor worden op dit 
moment de nodige studies verricht. De provincie is 
overigens akkoord gegaan met beide voorwaarden 
van Middachten.  
 
Gedenkteken onderduikershol 
Op 16 december wordt in de bossen van Middachten 
een gedenksteen onthult. Tussen april 1943 en februa-
ri 1944 vonden verschillende families een schuilplaats 
in de bossen van Middachten. Dit was alleen mogelijk 
door de hulp van enkele moedige mensen uit de buurt. 
Helaas werd de onderduikplek verraden. De Joodse 
familie Van Baaren is afgevoerd en in Auschwitz om-
gekomen. 
 
Deze geschiedenis was lang alleen bij een kleine 
groep mensen bekend en dreigde te worden vergeten. 
Door de zoektocht van de heer T. Beuvink kwamen 
de gebeurtenissen opnieuw tot leven. Met behulp van 
diverse beheerders is het onderduikhol teruggevonden 
en zijn (families van) betrokkenen opgespoord. Later 
volgde een publicatie in Ambt en Heerlijkheid, blad 
van de Oudheidkundige Kring Rheden – Rozendaal. 
 
Deze gebeurtenissen mogen niet opnieuw in de verge-
telheid raken. Daarom zal een gedenkteken op de be-
wuste plek worden opgericht. 
En zo komen verleden en heden op het landgoed sa-
men, en juist die combinatie maakt Middachten tot dat 
wat het is.  

Middachten: een landgoed in ontwikkeling 



6  

 

 
 

Door Ronald Sterk 
 
Zaterdag 28 november was een memorabele dag 
voor de zusjes Van Zeventer. Voor Martine (links 
op foto) en Aline werd hun droom werkelijkheid: 
een eigen cateringbedrijf. Al spreken ze zelf liever 
van 'traiteur', omdat catering al gauw associaties 
oproept met huzarensalades. Aline en Martine 
mikken meer op het hogere segment, met vooral 
Italiaanse specialiteiten en delicatessen.  

In het voormalig postkantoor aan de Hoofdstraat 21 
hebben de zusjes hun bedrijf gevestigd: Van Zeventer 
en Keenenburg. Als we vragen waar 'Keenenburg' 
vandaan komt, komt er een glimlach. Martine: "Rond 
1600 was er een kasteeltje in de familie, met die 
naam. Keenenburg is dus een verwijzing naar alle 
mensen die dicht bij ons staan en ons geholpen heb-
ben om dit bedrijf op te zetten. Daarbij vinden we het 
mooi klinken – Van Zeventer & Keenenburg , 't is 
een chique naam die straalt kwaliteit uitstraalt. En dat 
past goed bij wat wij doen."  
 
Mooie delicatessen 
Naast het verzorgen van de catering op feestjes en 
partijen van zowel particulieren als bedrijven, is in 
het voormalig postkantoor ook een delicatessenwin-
keltje gevestigd. Waar vroeger het postloket was, 
staan nu twee metalen rekken op wieltjes, waarmee 
ooit postzakken werden vervoerd. Op de rekken staan 
de mooiste ingrediënten: naast streekproducten zijn 
dat een geurende olijfolie, truffelolie, 15 jaar gerijpte 
aceto balsamico, pesto, cantharellen, honing, chutney, 
piment, risotto rijst, polenta, pasta, truffelbonbons, 
noem maar op. En op de plek waar vroeger de tele-
fooncel was, staat nu een imposante koffiemachine. 

Die produceert verrukkelijke espresso en cappuccino, 
voor de gasten die hier ook kunnen lunchen. Binnen 
staan twee tafeltjes met vrolijke stoeltjes die bekleed 
zijn met oude postzakken die op zolder werden ge-
vonden. 's Zomers wordt voor het pand een terrasje 
ingericht, zodat voorbijgangers – en Stegenezen na-
tuurlijk – zichzelf kunnen verwennen met een bijzon-
dere lunch. Aline: "Daarnaast hebben we gevulde 
picknick-manden voor grotere gezelschappen. En 
voor voorbijkomende fietsers hebben we kleinere 
pakketjes die in de fietstas passen, pakketjes met de 
lekkerste dingen." 
 
Persoonlijk contact 
Aline (41) en Martine (37) zijn al actief in de catering 
vanaf 2006. Zelf noemen ze het 'de testfase' en nu het 
bestand met tevreden klanten groeit is het tijd voor 
'het echte werk'. Aline zegt dat deze regio klaar is 
voor een traiteur, omdat ook hier de belangstelling 
voor mediterraan eten flink is toegenomen. Waarmee 
onderscheidt Van Zeventer & Keenenburg zich? Ali-
ne: "We willen onze klanten verrassen. En dat kan 
ook omdat we alleen wijnen en ingrediënten inkopen 
waarvan we zelf heel erg blij worden. We onder-
scheiden ons doordat we geijkte paden vermijden. Zo 
is bijvoorbeeld een High Tea met oud-Engels servies 
mogelijk. En we kunnen totaalconcepten ontwikke-
len: we kunnen bijvoorbeeld servies, bestek, tafellin-
nen, lampionnen en zelfs live muziek verzorgen in 
een bepaalde sfeer. Daar adviseren we de klant ook 
over – de een wil een feestje in de sixties stijl, de 
ander wil het mediterraan. We verzorgen dan niet 
alleen het eten, maar ook de totale aankleding." Mar-
tine vult aan: "Het persoonlijk contact met onze klan-
ten vinden we belangrijk. We krijgen zo helder wat 
ze precies willen, en pas dan kunnen we ze écht ver-
rassen. Bij ons is niets standaard." 
 
Nieuwe smaken, nieuwe combinaties 
Op de postzakrekken staat ook een imposante collec-
tie wijnen – Spaanse, Italiaanse en Franse, variërend 
van € 7 tot € 20. Aline heeft een neus voor het combi-
neren van wijn met de gerechten, een onderschatte 
vaardigheid in de culinaire wereld. Martine: "Je kunt 
kiezen: of de wijn is complementair of vormt juist 
een contrast met het gerecht. Ik adviseer klanten hier 
graag over, en vanzelfsprekend kunnen ze vooraf 
proeven." Wat zijn de ambities van de dames, waar 
staan ze over 5 jaar? Aline moet even nadenken: 
"Groeien! En onze kwaliteit blíjven verbeteren. Dat 
betekent het zoeken naar nieuwe smaken en nieuwe 
combinaties. Uiteindelijk is het onze drive om het 
onze klanten naar de zin te maken. Dáár doen we het 
voor." De winkel is geopend van woensdag tot en 
met vrijdag van 10 tot 18 uur, en op zaterdag van 10 
tot 17 uur. Meer informatie vindt u op: 
www.keenenburg.nl  

"We willen de klant écht verrassen!" 

Wij aten al fusion toen het woord nog niet eens was uitgevonden.  
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Sociale cohesie 
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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 1960  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heden terrein van Heijmans 

Toen en nu 

Hoewel tijdens het maken van de Dorpsvisie door 
velen geklaagd werd dat er zo weinig georganiseerd 
wordt in De Steeg, zijn er toch allerlei groeperingen 
actief voor het dorp. Denk maar aan de Onderne-
mersvereniging, Oranjevereniging, het Parkhuis, 
Sinterklaascommissie, de bejaardentocht, Speel-
hoed, de kerken etc. 
 
Als je iets over een activiteit wilt weten  is het niet 
altijd duidelijk wie wat doet en waar je moet zijn. 
Daarom wil het bestuur van de BG toewerken naar 
de situatie, waar er één aanspreekpunt is voor alle 
groeperingen, waar alle activiteiten bekend zijn en 
iedereen zijn informatie kan halen en brengen.  
 
Het blad “Tussen Boom en Stroom” kan bijvoor-
beeld fungeren als spreekbuis voor alle geledingen. 
De provincie stelt voor een dergelijk initiatief een 
bedrag van € 10.000 beschikbaar voor twee jaar. 
Met dat bedrag kan een informatiepunt of aan-
spreekpunt worden opgezet, compleet met een be-
taalde kracht. 
 
Wij nodigen binnenkort alle vertegenwoordigers van 
de verschillende groepen uit voor een bijeenkomst, 
die zal worden geleid door Cees van Heerikhuizen, 
verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 
sociale cohesie binnen de gemeente.  
 
Meld uw groep aan bij het bestuur van de BG, dan 
bent u verzekerd van een uitnodiging. 

In de ledenvergadering van vorig jaar is heftig gedis-
cussieerd over de herinrichting van ons dorpsplein, de 
Prinses Amaliahoek.  
 
Mede naar aanleiding daarvan is er in de Dorpsvisie 
een aantal suggesties opgenomen. De provincie heeft 
nu een subsidiemogelijkheid gecreëerd voor het inrich-
ten van een ontmoetingsplek in dorpen en kleine ker-
nen. Daarvoor is per aanvraag € 75.000 beschikbaar.  
 
Wij willen samen met de gemeente onderzoeken of de 
herinrichting van het dorpsplein daarvoor in aanmer-
king kan komen. Omdat er ook voor een kunsttoepas-
sing nog steeds een bedrag van ongeveer € 20.000 ge-
reserveerd is zou er een kleine ton geïnvesteerd kunnen 
worden.  
 
Het idee is een omgevingskunstenaar de opdracht te 
geven hiervoor een plan te laten ontwikkelen dat reke-
ning houdt met de gedachten om het pleintje een grote-
re functionaliteit te geven zoals ook in de Dorpsvisie is 
opgenomen. 
 
Sybrecht Bosker, Henk Steinvoort, Dinie Beltman, 
Martien Cox, Henk Eggelte, Jorieke Saksen en Char-
lotte Arents hadden zich al opgegeven om als klank-
bord te fungeren voor ontwikkelingen in dit project. 
 
We hopen binnenkort meer informatie te kunnen geven 
over de mogelijkheden en voortgang van dit project. 

Werkgroep Prinses Amaliahoek 
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Hoofdstuk 3 (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, geschreven omstreeks 1935/40.) 
Voorafgaande: Corrie en haar invalide nichtje Lily 
worden in het bos in De Steeg overvallen door on-
weer. Lily vertelt als afleiding een verhaal: 
 
“Heel lang geleden, wel drie of vierhonderd jaar, 
woonde hier ergens in de buurt een edelman met 
zijne vrouw en een eenigen zoon. Ze waren 
schatrijk en ze waren heel gelukkig. Als nu de edel-
man, zijne vrouw Clotilde en zijn zoon Bruno, in de 
lange winteravonden bij den haard zaten, maakten 
ze plannetjes voor de toekomst. Want Jonkheer 
Bruno was verliefd op Octavia, de dochter van een’ 
ridder in de buurt van Doesborgh. Octavia had be-
loofd over een jaar met hem te trouwen, en nu zou 
er een kasteel gebouwd worden, boven op dezen 
berg, op het hoogste punt, waar men een prachtig 
uitzicht had over de rivier en over de bosschen en 
bergen van den omtrek, en waar Octavia het kasteel 
van hare ouders duidelijk zou kunnen zien. 
Bruno maakte teekeningen van het groote gebouw; 
er zou een groote muziekzaal zijn en een schilderij-
enzaal en een snoezig boudoirtje voor zijn jonge 
vrouw. Ook een hooge toren, met een wenteltrap 
erin en boven in een kamertje voor den torenwach-
ter, die altijd uit moest kijken of er ook roofridders 
in aantocht waren. Ook zouden er stallen voor wel 
dertig prachtige paarden gebouwd worden. Er wer-
den knappe bouwmeesters en werklui besteld en 
toen het voorjaar werd en de sneeuw gesmolten 
was, begonnen ze te bouwen. En Bruno en Octavia 
gingen dagelijks kijken naar den bouw van hun 

kasteel en toen het bijna klaar was stemde Octavia 
zelve de snaren van een Aeolusharp, die in een der 
ramen van den toren zou opgehangen worden, op-
dat de wind er op zou kunnen spelen. En toen het 
heele kasteel gereed was, gemeubeld en met gordij-
nen en tapijten behangen, de wijn in de kelders en 
de paarden in de stallen, toen trouwden Bruno en 
Octavia, en ze gingen een huwelijksreis maken in 
vreemde landen, ver over de zee. 
En op den avond toen ze terug zouden komen, wa-
ren de oude edelman en Clotilde in het nieuwe kas-
teel en alle andere familie was er. Allen zitten ze 
gezellig bij elkaar. “Hoe moet het kasteel nu hee-
ten?” vraagt Octavia’s vader. “De Geluksberg” zegt 
de oude edelman, “dat brengt geluk aan”.  Op het 
zelfde oogenblik stormen er eenige knechten bin-
nen, jammerend en verschrikt: “Jonkheer Bruno! O, 
onze edele heer!” “Wat is er met hem?” “Hij is 
dood!” “En Octavia?” “Ook dood! ze zijn in zee 
verdronken, een bode bracht het bericht.” Nu zijn 
allen verslagen en wanhopig en het is hartverscheu-
rend de droefheid aan te zien. Eindelijk vermant 
zich de oude edelman en zegt: “Nu is het de Rou-
wenberg”. 
Den volgenden dag moet de bouwmeester komen 
met al het werkvolk, en het heele kasteel wordt 
afgebroken en alle steenen en al het hout en ijzer en 
de leien van het dak, wordt van den berg afgevoerd 
en niets blijft er over. Alleen de Aeolusharp hebben 
ze niet kunnen vinden, maar als de wind uit het 
zuidwesten blaast, hooren de mensen die in het 
bosch wandelen een klagelijk geluid op den Rou-
wenberg en dat is de Aeolusharp, die ergens in een 
boom zit, ze weten niet waar”.  
 
(wordt vervolgd) 

Heet u van harte welkom bij  
schoonheidssalon 
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Sinterklaas was weer op bezoek in De Steeg 

 Dag  mensen in de Steeg en Havikerwaard. 
 
Met veel genoegen zag ik weer veel ouders en kinderen staan op de kade in de Oversteeg. Vanuit de ver te konden wij de pietenband 
“de Pepernoten” al vrolijk horen spelen. 
Het was zelfs zo druk dat de pieten mij een weg moesten verschaffen door de menigte. 
Nadat ik veel handjes had geschud, kon ik weer met veel plezier plaatsnemen in de prachtige koets gemend door de heren Keizer en 
van Elk voor de optocht door de Steeg. Ik had natuurlijk al gehoord dat er ’s morgens een leuk optreden was geweest op school van 
“Joy-Acts”. 
In het Parkhuis werd ik har telijk welkom geheten door wethouder Jansen en een aantal kinderen van de Lappendeken deden een leuk 
stukje. Na nog een poosje met de kinderen te hebben ver toefd ben ik weer verder gegaan naar de kinderen in de rest van het land. 
Nogmaals wil ik alle inwoners en ondernemers har telijk danken die deze intocht weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sinterklaas en zijn Pieten 

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie 
 

Zoals gebruikelijk is er weer een nieuwjaarsreceptie die 
wordt georganiseerd door het Parkhuis, de Onderne-
mersvereniging, de Belangengemeenschap en de ker-
ken. U bent welkom op vrijdag 8 januari om 19.30 uur in 
het Parkhuis. 
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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 

 

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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Een waterig zonnetje kwam ’s-morgens door de och-
tendnevel; het werd koud. Voor Egel was het laat ge-
worden, hij schuifelde gehaast op weg naar zijn war-
me slaapplek onder een grote hoop bladeren ergens 
achter in een tuin. Hij was moe en verward. Hij botste 
bijna tegen Eekhoorn aan die bezig was een grote ei-
kel te begraven.  
Hé, pas op, zei Eekhoorn, kijk uit je doppen.  
Sorry, zei Egel, je weet dat ik niet zo goed kan zien en 
ik was er met mijn gedachten niet bij.  
Nou, dat is anders niets voor jou, zei Eekhoorn. Is er 
wat ergs gebeurd, dan?  
Nee, dat niet, zei Egel, maar ik ben vannacht wat 
vreemde snuiters tegengekomen die de weg kwijt wa-
ren.  
In de eikenboom bemoeide 
Ekster, die zijn zwart en witte 
winterpak met zijn snavel aan 
het schikken was, zich met het 
gesprek. Op hoge toon kwet-
terde hij.  
Ja, dat heb je in deze tijd van 
het jaar, allemaal vreemde 
vogels die hier komen over-
winteren. Moeten zo nodig 
hier alles op komen vreten, net 
alsof er voor ons zoveel te 
eten is.  
Nou, zei Egel, dat weet ik 
niet, maar ze hadden wel alle 
twee een grote zak bij zich.  
Zie je wel, kraste Ekster, zak-
ken vullen, dat kunnen ze.  
Eekhoorn wilde er meer van 
weten.  
Hoe zagen die vogels er dan uit, vroeg ze.  
Nou, peinsde Egel. Ik weet niet of het vogels waren. 
De eerste kwam wel aanvliegen, maar op een kar met 
herten ervoor. Hij zei dat hij van de Noordpool kwam 
en moest naar het kasteel en het pleintje.  
Wat zeg ik je, kwetterde Ekster door het verhaal van 
Egel heen. Buitenlandse rovers zijn het, allemaal ro-
vers. Hij hupte driftig van de ene tak naar de andere. 
Egel reageerde wat knorrig. Ik denk niet dat het een 
rover was, het was een oude dikke man met een baard 
in een rood pak en toen ik hem de weg gewezen had, 
bedankte hij me en haalde hij uit de zak een grote 
glimmende, glinsterende bal en zei dat ik die in de 
boom kon hangen. Toen steeg hij op met die kar met 
die herten ervoor en vloog in de richting weg die ik 
hem had gewezen. 
Dat is nog eens een avontuur, zei Eekhoorn, ik maak 
dat soort dingen nou nooit mee.  
Het wordt nog gekker, zei Egel. Ik zit daar naar die 
grote glinsterende bal te kijken en zie in één keer in 
die bal die zelfde dikke man met een grote zak op een 
wit paard. En die man vraagt mij weer de weg.        
Het duurde even voor ik in de gaten had dat die man 

niet in die glinsterende bal zat maar achter mij stond.  
Toen ik mij omdraaide zag ik dat het niet dezelfde 
man was maar wel zijn broer had kunnen zijn; ook 
een oude man met een grote witte baard, maar met 
een andere muts op. In die bal leek hij dikker dan hij 
in werkelijkheid was. Hij kwam uit Spanje, was ver-
dwaald en zocht hier kinderen.  
Kinderrovers, jammerde Ekster, wat ik je zeg. 
Nou, wat ik van zijn verhaal begreep, zei Egel, dat 
hij pakketpost moest afleveren en hij was zijn zwarte 
medewerker kwijtgeraakt die de adressenlijst bij zich 
had. 
Ekster bleef maar doorjammeren. Ze komen nooit 
alleen, hele horden van die boeven komen het land 
binnen. Dat heb je ervan als je de grenzen maar on-

beperkt openzet. 
Ik weet het niet, zei Egel. Een goed 
geklede oude man met een witte baard 
en een glanzende stok op een goed 
verzorgd wit paard lijkt mij geen rover 
of een boef. Toen ik hem had verteld 
waar hier in het dorp de kinderen 
woonden kreeg ik van hem uit die zak 
een aantal lekkere noten en heb die 
heerlijk opgepeuzeld. Ik zag nog dat 
het paard en de man met een grote 
sprong over de daken in de richting 
van het dorp verdwenen. 
En wat heb je met die grote glinsteren-
de bal gedaan, vroeg Ekster hebzuch-
tig.  
Nou die heb ik laten liggen. Ik kon 
hem niet eten en hij was te groot om 
hem mee te nemen, antwoordde Egel 

een beetje kregelig. Maar nu moet ik snel gaan sla-
pen, het was me het nachtje wel. 
Terwijl hij dat zei kroop hij snel weg onder een dich-
te haag. 
Ekster vloog al kwetterend weg uit de boom en Eek-
hoorn zag dat hij in de richting vloog waar Egel de 
glinsterende bol had achtergelaten. 
Eekhoorn keek hem peinzend na en dacht bij zich-
zelf, tja, zo zie je maar weer eens, niet alle buitenlan-
ders komen alleen maar hier naar toe om hun zakken 
te vullen. En als je op een kromme manier kijkt, zo-
als Egel eerst deed in de kerstbal, dan lijken vreem-
delingen, waar ze ook vandaan komen, kennelijk 
allemaal op elkaar.  
En…... eksters met hun witte veren en hun krassende 
stem, blijven domme eksters: niet nadenken, veel 
kwetteren en eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in 
glimmende en glinsterende dingen. 
Zou het nog gaan sneeuwen vroeg Eekhoorn zich af 
en ging driftig verder met het begraven van haar ei-
kel.  
 
Ik wens u allen prettige feestdagen 
en een kleurrijke  jaarwisseling. 

Van de Voorzitter 

   Felk 
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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 


