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Het lentegevoel overheerst in deze uitgave van Tussen 
Boom en Stroom; er is weer van alles mogelijk en te 
doen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen bij het 
uitwerken van de Dorpsvisie; zijn er al resultaten te 
melden? 
De vaste rubrieken mag u niet missen waarbij speciale 
aandacht voor een extra uitgebreide uitgave van Toen 
en Nu.  
Ook de vergaderstukken voor de Jaarvergadering zijn 
er dit keer weer, vandaar een extra dik nummer. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier en ziet u ook 
graag op de ledenvergadering en bij de vele activitei-
ten die in het dorp de komende tijd worden georgani-
seerd. 

22 april a.s. Algemene Ledenvergadering  
BG De Steeg en Havikerwaard in het Parkhuis om 20.00 uur 
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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 
 
Kopij voor volgende nummer Tussen 
Boom en Stroom mailen naar  
elsbrandsen@bgdesteeg.nl 
vóór 1 september 2010. 
 
 
Oranjevereniging 
Contactpersoon Hans Agelink 
hans-frieda@hetnet.nl 
Cafetaria De Linde 
 
 

Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

Bezoekgegevens 2006 2007 2008 

Tot. aantal paginabezoeken 1.033 4.768 6.099 

Totaal aantal bezoeken 282 1.400 2.317 

Unieke bezoekers dit jaar 228 1.017 1.841 

Eerste bezoekers 228 1.013 1.801 

Gem. pageviews per maand 114 397 508 

Pageviews per bezoek 3,66 3,41 2,63 

2009 

5617 

2062 

1643 

1612 

468 

2,72 

Onze website www.bgdesteeg.nl 

Op de Prinses Amaliahoek gaat het 24 april weer 
bruisen van activiteit. De Markt op Steeg die 
hier gehouden wordt is er een voor Stegenezen 
en door Stegenezen. De nadruk ligt op het crea-
tieve en culturele vlak, maar er worden ook an-
dere interessante artikelen verkocht; het zal ze-
ker geen doorsnee “braderie” worden. U kunt 
denken aan kunst, boeken, antiek, brocante, zelf-
gemaakte spullen als kaarten, poppen en kleding. 
Enkele Steegse ondernemers presenteren er hun 
bedrijf en om een zo volledig mogelijk aanbod te 
krijgen zullen er ook deelnemers komen uit de 
directe omgeving.  
 
De bedoeling van dit initiatief is om net als met 
de kerstbijeenkomst een bijzondere ontmoeting 
tussen dorpsgenoten te realiseren. Na het snuffe-
len tussen de kramen zal dat op het gezellige 
terras tijdens een kop koffie of glas fris met iets 
lekkers erbij best lukken. Kinderen zullen zich 
ook niet vervelen, voor hen worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd. 
 
Inwoners van De Steeg kunnen zich kosteloos 
inschrijven voor de Markt. U krijgt dan een 
grondplaats toegewezen die u verder zelf moet 
inrichten. Ook kan een kraam met zeil worden  
gehuurd tegen kostprijs. Als de Amaliahoek te 
klein blijkt, gaat de markt gewoon verder op de 
Oversteeg. Wilt u nog een plek reserveren? 
Neem heel snel contact op met de organisatie. 
 
Opgeven kan op de volgende manieren: 
Via de site van de BG www.bgdesteeg.nl. U 
kunt daar een inschrijfformulier downloaden.  
Of bij de initatiefnemers: 
Els Brandsen tel:  026–4951194 
elsbrandsen@hotmail.com 
Henk Steinvoort  tel: 026– 4955252 

Markt Op Steeg  
zaterdag 24 april   

Prinses Amaliahoek  
            10.00 – 16.00 UUR 
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Door Age Fennema, rentmeester 
 
Het voorjaar begint op Middachten te ontluiken. 
Stinzeplanten staan in bloei en de Groene Specht 
laat haar lach regelmatig horen. Op de buitenplaats 
betekent dit een wisseling van werkzaamheden. In 
de afgelopen maanden is veel energie gestoken in 
het afzetten van hagen, het wegzagen van opslag en 
bramen in de lanen. Ook is weer een gedeelte van de 
rododendrons in de tuin afgezet. Via werkvoorzie-
ning en subsidiebanen hadden we de beschikking 
over meer handjes, en daar hebben we flink gebruik 
van gemaakt. Nu het voorjaar zich aandient gaan we 
de energie richten op het klaarmaken van de tuinen 
voor de openstelling. 
 
Beheerplan buitenplaats 
Helaas moest weer een gedeelte van een historische 
laan worden geveld, ter hoogte van de boomgaard. 
Deze laan zal in het volgende winterseizoen worden 
herplant op de historische plantafstand. Het is een 
beeld wat we de komende jaren nog regelmatig zul-
len zien. De lanen dateren voor een groot deel uit 
dezelfde periode en zijn aan het aftakelen. Vellen 
stellen we zoveel mogelijk uit, maar veiligheid staat 
bovenaan. 
 
Inmiddels hebben wij een beheervisie voor de hele 
buitenplaats laten opstellen. Dit beheerplan be-
schrijft de historie en huidige kwaliteiten. Hoewel 
we al veel weten, zijn er toch weer veel nieuwe fei-
ten ontdekt, het blijft interessant! De visie geeft dui-
delijkheid waar herstel nodig is en de komende jaren 
werkzaamheden te verwachten zijn. Er is in het be-
heerplan extra aandacht besteed aan de lanen en aan 
de erven van de verschillende hoeven. De visie geeft 
een belangrijk cultuurhistorisch kader bij nieuwe 
ontwikkelingen als ‘Oud Middachten’ en de ecopas-
sage bij de N348. In een later stadium willen we 
deze visie aan de bewoners presenteren. 
 
Restauraties 
Het kasteel staat inmiddels weer in de steigers. Dit 
jaar wordt het voegwerk en schilderwerk afgerond. 

Wie langs het kasteel wandelt, heeft vast al gezien dat 
er een nieuwe brug achter de stallen wordt geplaatst. 
Het was een lang gekoesterde wens om deze verbinding 
te herstellen. De brug sluit aan op de oude fundamen-
ten. Op Tweede pinksterdag, tijdens Landheer voor een 
dag hoopt gedeputeerde Annelies van de Kolk de brug 
te openen. Deze dag zal bordenvol activiteiten staan, 
waarbij kasteel en tuin kunnen worden bezichtigd. In 
de oranjerie zal een expositie van kunstenaar Wiebe 
van der Zee te bewonderen zijn. Komt u die dag zeker 
kijken! 
 
Outdoor en Kasteelfair 
Ook deze zijn al weer bijna een traditie geworden. Van 
9 tot en met 13 juni vindt er op Middachten het paar-
densportevenement Outdoor Gelderland plaats. Samen 
met de Kasteelfair staat het weer garant voor een aantal 
dagen adembenemende sport, spektakel en gezellig-
heid . 

Middachten: een landgoed  
in ontwikkeling 

Nieuws van de politie 

In de wijk Rheden/Ellecom/De Steeg is er een nieuwe 
wijkagent bijgekomen. Dit is Herwin van der Sanden. 
Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0900-
8844. Daarnaast zijn wij te bereiken via e-mail op de e-
mailadressen Herwin.van.der.Sanden@ 
gelderland.midden.politie.nl en Henk.Bolhuis@ Gel-
derland-midden.politie.nl.  Handig is om uw bericht 
aan beide adressen te zenden. We werken nauw samen 
maar niet altijd op dezelfde tijdstippen of dagen. U 
krijgt dan ook sneller een reactie  van ons.  
 
Bij spoedeisende zaken verzoeken wij u onmiddellijk 
te bellen met 112. Dit kan ook zijn voor verdachte situ-
aties, zoals bij het vermoeden van inbraak of vernie-
ling. Voor het overige kunt u bellen naar het nummer 
0900-8844. Men kan daar ook zien of wij in dienst en 
beschikbaar zijn.   
 
Nieuw voor u is dat u zich binnen afzienbare tijd kunt 
opgeven voor Burgernet. Burgernet is een samenwer-
kingsverband tussen burgers, gemeente en politie om 
de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevor-
deren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefo-
nisch netwerk van inwoners en medewerkers van be-
drijven uit de gemeente. Burgernetdeelnemers krijgen 
een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of 
een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken 
naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. 
Op het moment dat u iets ziet of hoort dat overeenkomt 
met het signalement van de Burgernetactie, belt u naar 
de meldkamer van de politie op het Burgernet telefoon-
nummer 0800-0011. U krijgt dan direct de centralist 
die de opsporing coördineert aan de lijn.  

In de komende maanden wordt voor de gehele gemeen-
te een campagne gestart om iedereen hierover te infor-
meren.  
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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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Hoofdstuk 4 (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 zomergas-
ten in de pensions gaat, geschreven omstreeks 
1935/40.) 
 
Voorafgaande: Corrie en haar invalide nichtje Lili 
worden in het bos in De Steeg overvallen door on-
weer. Lili vertelt als afleiding een verhaal over de 
Rouwenberg. 
 
Maus en Corrie hebben ingespannen zitten luiste-
ren. Dan zegt Lili lachend: “Zie eens hoe de zon 
schijnt, mijn jurk wordt alweer een beetje droog “Ik 
geloof dat ik het vreeselijk naar zou vinden om niet 
te kunnen loopen,”  zegt Corrie. Lili krijgt een kleur 
en de tranen springen haar in de oogen. “Ik wil het 
niet naar vinden; Mama zegt dat er bij elk verdriet 
een geluk komt.” “Ja? Welk geluk heb jij dan?” 
vraagt Corrie. Lili telt op haar vingers: “Vooreerst 
heb ik een lieven vader en een lieve moeder.”  “O, 
die heb ik ook,” zegt Corrie. “Ten tweede heb ik 
twee grootmoeders en een grootvader en ik heb 
oom Frits. Oom is altijd zoo lief voor mij en ik heb 
nog zooveel andere prettige dingen.” “Ja, ik ook”, 
zegt Corrie, ”maar wat heb jij, dat ik niet heb?” “Ik 
weet het” zegt Maus, “Lili kan altijd wat prettigs 
bedenken: als het regent vindt zij het prettig , omdat 
dan alles zoo frisch wordt en als het hard waait kijkt 
zij zoo graag naar de takken  en dan verbeeldt zij 
zich mooie muziek te hooren en dan bedenkt zij 
mooie geschiedenissen en dat kunnen wij niet.” 
 
“Wat zitten wij  hier nu heerlijk, ik word alweer 
warm en droog van de zon; wat schitteren de drop-

pels aan de takken, precies diamanten. Ik wou dat 
we  nu eens kaboutertjes zagen. Kijk daar zou juist 
een mooie dansplaats zijn. Maar ik weet niet of 
kaboutertjes dansen; misschien wel met de bosch-
nimfen. Die hebben altijd dunnen dansjaponnetjes 
aan van witte spinnewebben, met schitterende re-
gendroppeltjes in het haar en kransjes van bo-
schanemonen en , in plaats van kant en borduursel , 
hebben ze fijne varentjes op de japon. De water-
nimfen bij de beek hebben vergeet-mij-nietjes in 
het haar en rokjes van waterlelies. Ze hebben altijd 
vleugeltjes, zooals de glazenmakers. Zoo glanzend 
en doorschijnend. Ik denk dat ze altijd dansen en 
vroolijk zijn Zie je daar die paddestoelen? Daar 
gaan ze op zitten en dan brengen de bijen haar een 
beetje honig en de eekhorentjes plukken beu-
kenootjes voor haar en…..” 
 
“Hei ho!, waar zit jullie?” “Hier”!” roept Maus ver-
heugd, want daar hoort hij de stem van Lili’s vader, 
die met Jaap naar hen toe komt. Gerrit de knecht 
volgt hen met de hittenkar. Maus en Corrie loopen 
hem tegemoet. “Hier zijn we Oom, het heeft zoo 
gehageld en geregend en we zijn zoo nat geweest, 
maar we zijn bijna weer droog.” “Waar is Lili? O, 
ik zie haar al; mijn lieve schat, mijn kleine meisje, 
wat zijn we ongerust geweest!” Nu barst Lili in 
tranen uit; ze heeft zich zoo lang goedgehouden om 
Maurits en Corrie gerust te stellen, maar nu dat niet 
meer noodig is, kan zij zich niet meer bedwingen. 
Haar papa neemt haar in zijne armen, want ze is erg 
klein en teer, en plaatst haar in de hittenkar, en daar 
gaan ze zoo vlug mogelijk den berg af en terug naar 
de Steeg. 
 
(wordt vervolgd) 

Heet u van harte welkom bij  
schoonheidssalon 



6  

 

15 jaar Parkhuis als buurthuis 

Het Parkhuis bestaat uit verschillende ruimtes. Er is 
een sportzaal met bergruimte, een benedenzaal met 
bar en keuken, er is een bovenzaal en er zijn kleed-
kamers. Dit samen zorgt ervoor dat het Parkhuis een 
veelzijdig gebouw is, dat kan worden gebruikt voor 
veel verschillende activiteiten. Naast de zalen binnen 
is er ook nog een groot grasveld met speeltoestellen 
aangelegd. Hierdoor zijn ook buitenactiviteiten mo-
gelijk, wat natuurlijk fijn is voor de warme zomer-
maanden. 

De sportzaal is al veel verhuurd. Zo wordt er gebruik 
van gemaakt door twee basisscholen om gymles te 
geven. Basisschool de Lappendeken en Basisschool 
Rozendaal maken dankbaar gebruik van de moge-
lijkheden die het Parkhuis biedt. Daarnaast wordt de 
gymzaal verhuurd aan Kesso Ku, een vechtsportver-
eniging, een volleybalvereniging, trimclub en da-

mesgym. De sportzaal biedt dus alle gelegenheid 
voor veel verschillende sportactiviteiten. Er zijn veel 
materialen, waardoor het mogelijk is veel verschil-
lende sportactiviteiten te organiseren. 
 
Naast de sportzaal ligt de benedenzaal. Deze worden 
van elkaar gescheiden door een grote schuifwand die 
kan worden verwijderd om er één grote zaal van te 
maken. Deze benedenzaal is uitermate geschikt voor 
vergaderingen en lezingen, maar ook voor feestelijke 
bijeenkomsten. Het is een gezellige en sfeervolle 
ruimte, met keuken en bar. Deze benedenzaal wordt 
al vaak verhuurd aan de ouderensoos en eens in de 
14 dagen zit de modelspoorvereniging in de zaal. 
Ook met dorpse activiteiten, zoals Koninginnedag en 
Dorpsdag wordt deze zaal dankbaar gebruikt. 
 
De bovenzaal is tweemaal per week in gebruik als 
peuterspeelzaal, al meer dan twintig jaar. Er zijn 
goede faciliteiten, en genoeg speelmateriaal om de 
kinderen een dagdeel vol plezier te bieden. Drie 
avonden in de week zijn er in de zaal yogalessen. 
Door de ruimte kun je in alle rust ontspannen en 
yoga beoefenen. 
 
Het blijkt dus wel dat het Parkhuis een dorpshuis is 
dat van alle markten thuis is. Wilt u zelf een keer 
komen sporten, vergaderen etc., neem dan contact 
met ons op. 
Voor meer informatie:  
Mevr. Hilde Brekelmans. 026-4952480 

Agenda ALV 22 april 2010 

1.  Opening ALV BG 2010   Frans 
2.  Notulen jaarvergadering BG 2009 Frans 
3.  Notulen Bijzondere Ledenverg. Frans 
3.  Jaarverslag BG 2009   Els 
4.  Financieel jaarverslag BG 2009 Ben  

1. Verslag kascontrolecommissie KCC  
2. Benoeming nieuw lid KCC Frans 

5.  Verslag Sinterklaascommissie  Tom 
 
Pauze      20.45 
 
6.  Voortgang MAP uitwerkgroepen   

1. Uwg Ommetjes    Marko 
2. Uwg Sociale Cohesie  Els 
3. Uwg herinrichting Amaliahoek Frans 
4. Uwg Spoor    Thea 
5. Commissie velden EDS  Arie 
6. Commissie Groen   Frans 

 
7.  Rondvraag en sluiting   Frans 

Notulen ALV 2009  

Aanwezig: 32 geregistreerde leden (zie presentielijst) 
Afwezig met bericht: Marianne Berton (komt plm. 
10.00 uur) 
 
1. Opening om 20.00 uur door voorzitter. Deze 

vraagt wat men van de nieuwe Tussen Boom en 
Stroom vindt. Het wordt mooi gevonden, enkelen 
vinden het oude boekje beter leesbaar. Er volgt 
een discussie of kleurendruk niet te duur is voor 
ons. Dit nummer was een proef en ook een combi-
natie met de Nieuwsbrief van de Dorpswerkgroep, 
die hiervoor subsidie krijgt. Het bestuur gaat de 
advertentieprijzen aanpassen en ook nieuwe ad-
verteerders zoeken, om het boekje te bekostigen. 
Stemming  wijst uit dat de grote meerderheid 
van de aanwezigen vóór het nieuwe boekje is. 
Het bestuur belooft de kosten binnen de perken te 
houden, en wat aanpassingen m.b.t. de leesbaar-
heid te doen. 

2. Notulen ALV 24-04-2008.  Worden zonder wijzi-
gingen vastgesteld. 
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3. Jaarverslag 2008. Wordt zonder wijzigingen 
vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag. 
• Harry Smittenberg heeft € 3000,=  gereserveerd 

voor de dorpsvisie. De gift van de gemeente 
(Kleine Kernen) is door de Oranjevereniging 
gebruikt voor aanschaf van een nieuwe geluidsin-
stallatie, die voor alle groeperingen mag worden 
gebruikt. (€ 2000,= onder “diversen”) 

• De acceptgiro’s voor de contributie zijn alleen 
ten noorden van de Hoofdstraat rondgebracht, 
aangezien er te weinig waren. De andere kant 
krijgt nog een betalingsverzoek. Sinds de invoe-
ring van de acceptgiro’s komt er veel meer con-
tributie binnen. Plm. 50% van de inwoners be-
taalt. Het bestuur stelt voor om vanaf volgend 
jaar de contributie te indexeren. Vergadering 
gaat akkoord 

• De kascommissie bestaande uit José Wundering 
en Tonnie Kok, is vanavond afwezig, maar heeft 
schriftelijk verklaard dat de boeken in orde zijn. 
Het bestuur wordt door de vergadering gede-
chargeerd. Nieuw lid kascommissie wordt Elly 
van der Bijl. Het bestuur verzoekt bij betaling 
ook het adres te vermelden. 

5. Bestuurssamenstelling: Statutair zijn er 7 of 9 
bestuursleden nodig. Frans van Elk stelt voor om 
de statuten te wijzigen en een minimum op te 
nemen van 5 bestuursleden. Harry Smittenberg 
en Henny van Woerkom vertrekken als bestuurs-
lid, dus blijven er 4 over. Er is dus dringend een 
5e bestuurslid nodig. In de zaal is deze niet te 
vinden. Het bestuur krijgt van de vergadering 
het mandaat om een penningmeester te zoeken 
en de statuten aan te passen. Tevens wordt een 
nieuw huishoudelijk reglement gemaakt, waarin 
wordt geregeld dat allerlei commissies kunnen 
worden opgericht die zullen gaan rapporteren aan 
het bestuur of aan de ledenvergadering. Voorlo-
pig zal Frans van Elk het voorzitterschap op zich 
nemen. Van Harry Smittenberg en Henny van 
Woerkom wordt onder veel dankzegging voor 
hun werk afscheid genomen. Zij wensen het 
nieuwe bestuur veel succes en zeggen met veel 
plezier te hebben samengewerkt. 

6. Sinterklaascommissie: Tom Welling doet ver-
slag. De intocht verliep goed. Het lukt niet goed 
om de optocht aansluitend te vormen. Verzoek 
om komend jaar niet je eigen weg te gaan, maar 
in optocht achter Sint aan te lopen. In 2009 wordt 
de intocht op 21 nov. gehouden. Martijn v. Eijk 
is wegens drukke werkzaamheden gestopt en er 
zijn 2 aspirant commissieleden gevonden 
(vrouwelijke). De commissie heeft een klein 
overschot (buffer) . Het nieuwe systeem van 
sponsoren werkte redelijk goed. Opmerkingen uit 
de zaal: de kleintjes kunnen de optocht moeilijk 
bijhouden. De mailing was slecht leesbaar en 
volgend jaar graag een gironummer vermelden. 

7. Outdoor Gelderland, Eegje de Leeuw kwam na 
de pauze info geven. In 2008 waren er plm. 
33000 bezoekers. Dit jaar verwacht men wat 
meer i.v.m. het NK dressuur.  

• Er is een nieuwe indeling, de stallen komen aan 
de Middachter Allee; aan de overkant komt weer 
de parkeerplaats. Dus het verkeer blijft weg uit 
het dorp, omdat ook het publiek via afslag Elle-
com/Dieren wordt geleid. Alleen de VIP’s ko-
men via De Steeg.  

• Het hek op de hoek v.d. Hoofdstraat blijft dicht, 
Ursula en Godard ook.  

• Dit jaar krijgen alle omliggende straten 4 terrein-
kaarten en parkeerkaarten per huishouden, ook 
de Oversteeg. Medewerkers krijgen weer een 
pasje met foto. Verzoek uit de zaal: voor alle 
bewoners een gratis terreinkaart, dit zou de saam-
horigheid bevorderen. Eegje zal zien wat ze kan 
doen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 
de site van Outdoor, evenals B&B’s. 

8. Dorpsvisie. Frans van Elk doet mondeling ver-
slag van de uitkomsten van de ledenbespreking 
van de Dorpsvisie op 11 april. Er is een activitei-
tenplan gemaakt op 4 punten die prioriteit heb-
ben gekregen.: 

•  Kulturhus, valt onder voorzieningen.  
• Herinrichting Prinses Amaliahoek. Daarvoor 

heeft zich vorig jaar al een groep aangemeld. Het 
idee is nu om er een overdekte markt te maken.  

• Toegang tot het dorp via de van Aldenburglaan, 
daarbij horend de IJsselarm.  

• De realisatie van extra fiets-voet-ruiter- en koets-
paden. Wie nog mee wil denken en doen, kan 
zich melden. 

• De ledenvergadering geeft het bestuur toestem-
ming om door te gaan. Hoe is het plan ontvangen 
door de Raad? Er zijn complimenten uitgedeeld. 

• Verder is er een mogelijkheid tot professionele 
ondersteuning via het projectplan Levend Land-
schap Veluwe. Voor 8 mei moet het plan worden 
ingediend dan is er voor 6 plannen  75% subsi-
die. Als wij een van de 6 winnaars zijn, zal de 
Gemeente de overige 25 % bijpassen. Het project 
moet door de betrokken bewoners gedragen wor-
den. 

• Vraag uit de zaal: Wie bepaalt welke punten er 
aangepakt worden? De uitwerkgroepen bepalen 
dat zelf. Er is een handleiding hoe het aan te pak-
ken. 

• Vraag uit de zaal: Is het fietspad naar Doesburg 
al rond? De gemeente had het in het plan voor 
het KAN ondergebracht (langdurige procedure), 
maar op verzoek van de BG er weer uitgehaald. 

• Vraag: Er zijn bankjes verdwenen op de Over-
steeg. Ze waren half vernield door jongeren uit 
andere dorpen. De BG zal dit aan René Arents-
horst van de gemeente melden, evenals verzoek 
om schoonmaak bankjes Smidsallee en gras al-
daar maaien. 
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Bestuurssamenstelling 

In het achter ons liggende verenigingsjaar 2009 is er 
een aantal wisselingen in het bestuur geweest. Op de 
Algemene Ledenvergadering van april 2009 zijn 
voorzitter Henny van Woerkom, penningmeester 
Harry Smittenberg en secretaris Monique Köhler 
officieel afgetreden. Het voorzitterschap werd tijde-
lijk overgenomen door Frans van Elk en het secreta-
riaat door Els Brandsen. Marianne Berton trad als 
gewoon lid tot het bestuur toe, maar moest wegens 
drukke werkzaamheden in de laatste helft van het 
jaar weer afhaken. Wel werd er een penningmeester 
gevonden in de persoon van Ben van der Meer, die 
aan het eind van het jaar de taken van Harry Smit-
tenberg heeft overgenomen. Tot die tijd was Harry 
bereid om de financiën nog te beheren. 
 

Per 31 december 2009 bestond het bestuur uit: 
Voorzitter  Frans van Elk 
Secretaris  Els Brandsen 
Penningmeester Ben van der Meer 
Lid   Arie den Bakker 
 
Het bestuur is 5 maal in vergadering bij elkaar ge-
weest. Veel lopende- en veel nieuwe zaken zijn per 
e-mail of telefoon besproken en in gang gezet en / of 
afgehandeld. 
De Algemene Ledenvergadering kwam bijeen op 9 
april over de bespreking van de Dorpsvisie en 21 
april 2009 met 32 leden bij elkaar in het Parkhuis 
voor de vaststelling van de jaarstukken. Op 18 no-
vember (Parkhuis) en 26 november (Athlone) wer-
den er nog twee Bijzondere Ledenvergaderingen 
gehouden; dit om de gewijzigde statuten en het nieu-
we huishoudelijk reglement aan de leden ter goed-
keuring voor te leggen. Beide werden met algemene 
stemmen goedgekeurd. 
 

Dorpsvisie 

Op 24 januari 2009 werd de Dorpsvisie in het wapen 
van Athlone officieel door Henk Derks namens de 
Dorpswerkgroep aan het bestuur van de BG over-
handigd. Door Henny van Woerkom werd het exem-
plaar overhandigd aan wethouder Hans Elsenaar 
(portefeuillehouder van Dorps- en Wijkgericht Wer-
ken). De Dorpsvisie is daarna gepresenteerd en toe-
gelicht door Frans van Elk in de gemeenteraad. 
 
Als eerste stap in de uitwerking van de diverse acti-
viteiten genoemd in de Dorpsvisie, werd door het 
bestuur een Meerjaren Activiteitenplan (MAP) opge-
steld en werd er een aantal uitwerkgroepen/
commissies samengesteld, waaronder: 
• Commissie groen, die zich bezig gaat houden 

met de beoordeling van de staat van het onder-
houd van het groen in het dorp; 

• Uitwerkgroep voor de te maken ommetjes, in 
nauw overleg met de Stichting Landschap Gel-
derland in het kader van de gewonnen prijsvraag 
van Levend Landschap Veluwe; 

• Uitwerkgroep die zich bezig houdt met de herin-
richting van de Prinses Amaliahoek; 

• Uitwerkgroep die zich bezig houdt met diverse 
activiteiten in het kader van de sociale cohesie 
in het dorp.  

 
Bestuursactiviteiten in vogelvlucht 

• Er zijn nieuwe statuten en een huishoudelijk 
reglement opgesteld. 

• Er werd een nieuw logo voor de BG in gebruik 
genomen.  

• De BG heeft een folder uitgebracht, waarin doel 
en missie van de BG staan vermeld mede ten 
behoeve van nieuwe bewoners. 

• Er zijn beroepsprocedures aangespannen i..h..k. 

De ledenvergadering geeft haar toestemming om 1. 
de dorpsvisie als kader te gebruiken 2. om een 
meerjaren activiteitenplan op te stellen en 3. de 
uitwerkgroep LLV te laten ondersteunen door het 
Gelders Landschapsbeheer. 3. Marko Sinke wordt 
als projectleider aangewezen en rapporteert aan 
het bestuur. 
9. Bezwaarprocedures. 
• Tegen de gebruiksvergunning voor het klooster. 

De BG is niet-ontvankelijk verklaard en gaat nu 
naar de rechter. 

• Op het verzoek van de BG om te handhaven 
(klooster) geeft de gemeente onduidelijke infor-
matie. De rechter zal versneld uitspraak doen. 

• Hoofdstraat 14: We wachten op de reactie van 
B&W op het advies van de bezwarencommissie. 

• Bedenkingen tegen bestemmingsplan landelijk 
gebied: a. De BG heeft verzocht rekening te hou-
den met de dorpsvisie bij de vaststelling van het 
best.plan. Gemeente stelt dat we 2 dagen te laat 
waren. b. Twee woonboten worden gelegaliseerd, 
de derde slechts gedoogd. BG vraagt de gemeente 
om oplossing en wijst op het gelijkheidsbeginsel. 
Ook de welstandscommissie moet normen rege-
len. d. BG is het niet eens met het wijzigen van 
het bestemmingsplan inzake Hoofdstraat 14. 

 De vergadering besluit akkoord te gaan met de 
ingestelde beroeps en bezwaarprocedures. 

10. Rondvraag: 
• Betaalt een woonboot WOZ? Ja. 
• Leggen de uitwerkgroepen verantwoording af aan 

de ledenvergadering? Nee, aan het bestuur van de 
BG. 

• De opkomst van deze vergadering is bedroevend, 
vooral de jongere mensen laten het afweten. Be-
stuur zal onderzoeken waar dit aan ligt. (lokatie?) 

• Verzoek om de uitwerkgroepen met namen op de 
website te zetten.  

Jaarverslag 2009  
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van het Klooster, Hoofdstraat 14 en bestem-
mingsplan Landelijk gebied. 

• Intensief is het bestuur zich bezig gaan houden 
met de ontwikkelingen rond de IJssellijn in het 
Tak en RONA. 

• De BG heeft meegedongen naar een prijs van 
Levend Landschap Veluwe en een van de 6 prij-
zen van € 33.333,33 in de wacht gesleept. 

• Tijdens de procedure voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan buitengebied, heeft de BG 
zich ingespannen de ligplaats voor de 3e woon-
boot aan de Oversteeg te legaliseren. 

• De BG heeft meegedongen naar de prijs 
“Klimaatparels” van de Provincie, maar is hier 
helaas buiten de prijzen gevallen. 

• De BG heeft de petitie tot behoud van de subsi-
die voor de tuinen van Middachten onder de 
aandacht van haar leden gebracht. Deze subsidie 
is voor één jaar zeker gesteld. 

• Een werkgroep van de BG heeft op de Prinses 
Amaliahoek een kerstboom geplaatst en daar 
een kerstactiviteit in het kader van de sociale 
cohesie georganiseerd. 

• Dank zij het inspreken bij de gemeenteraad door 
het bestuur, is ondanks de bezuinigingen een 
raadsbesluit genomen, om De Steeg en Spanke-
ren in 2010 ieder een subsidie te verlenen van € 
35.000 voor het uitvoeren van hun dorpsvisies. 

• Er is deelgenomen aan de Ronde Tafelgesprek-
ken die door de gemeente Rheden werden geor-
ganiseerd in het kader van accommodatiebeleid. 

• Met de gemeente werd overleg gepleegd over de 
verstrekking van papiercontainers. 

• Op verzoek van de Vereniging Kleine Kernen 
(VKK) is dhr. Henk Derks bereid gevonden na-
mens de BG, zitting te nemen in het Regionaal 
Overleg Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer (Rocov). 

• In oktober 2009 werd de BG uitgenodigd om 
mee te praten over de plannen van Middachten 
betreffende Oud Middachten, de Oversteeg en 
de IJsseloever. 

• Er is overleg geweest met EDS en ingesproken 
bij de gemeenteraad over de in het kader van de 
bezuinigingen genomen beslissing het onder-
houd van de sportvelden van Ellecom en Laag-
Soeren niet langer te subsidiëren. 

• Het bestuur heeft overleg gevoerd met de mana-
ger van Woonzorgnet n.a.v. het lastigvallen van 
een dorpsgenote. 

• Er is met de gemeente contact geweest over het 
al dan niet plaatsen van hondenpoepbakken in 
het dorp. 

• Er is ook dit jaar weer samen met de Oranjever-
eniging een krans gelegd tijdens de 4-mei her-
denking. 

• Het bestuur heeft met de gemeente overleg ge-

voerd over: overlast door hangjongeren, de wij-
ze waarop het groenonderhoud in ons dorp ge-
beurt, uitbreiding van de 30-km zones en de 
handhaving hiervan en de herinrichting van de 
Prinses Amaliahoek. 

• De BG heeft De Lappendeken gesponsord voor 
het uitgeven van een boekje met gedichtjes van 
de scholieren waarvan de opbrengst ten behoeve 
van straatkinderen in India is. 

• De BG was medeorganisator van de nieuwjaars-
receptie in het Parkhuis. 

• Er waren weer contacten met Outdoor Gelder-
land, die op de ledenvergadering informatie is 
komen geven aan de leden. 

• Verder heeft de BG heeft zich bezig gehouden 
met zaken als welzijnsnota, WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning), TROP (Toeristisch 
Recreatief Ontwikkelingsplan Rheden) en de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

• De ledenvergaderingen van de VKK 
(Vereniging Kleine Kernen) zijn ook dit jaar 
weer bijgewoond. 

• De BG heeft alle fracties van de gemeenteraad 
uitgenodigd om de Dorpsvisie te bespreken en 
naar aanleiding daarvan kwamen fractieleden 
van VVD en CDA op bezoek. 

• Bestuursleden hebben deelgenomen aan een 
bijeenkomst van de gemeente over Wijk en 
Dorpsgericht werken. 

• Een bestuurslid volgde een cursus bestuurders-
aansprakelijkheid. 

• Regelmatig zijn er over de activiteiten persbe-
richten uitgegaan. 

 
Tussen Boom en Stroom 

Tussen Boom en Stroom werd in 2009 driemaal huis 
aan huis verspreid en is tevens gebruikt als nieuws-
brief van de Dorpsvisie. Daarnaast is nog een extra 
nieuwsbrief uitgekomen. 
Het blad is grondig vernieuwd. Het is van een klein 
boekje getransformeerd in een professioneel ogend 
magazine in kleur, op gevouwen dubbel A4 formaat. 
De advertentietarieven zijn aangepast aan de nieuwe 
situatie en er zijn enkele nieuwe adverteerders ge-
vonden. 
 
Financieel beleid 
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering heb-
ben de leden ingestemd met het voorstel de contribu-
tie voortaan jaarlijks te indexeren. De inning van de 
contributie is in 2009 niet optimaal verlopen: door 
een tekort aan acceptgiro’s hebben de bewoners ten 
zuiden van de Hoofdstraat merendeels geen accept-
giro in de bus gehad en velen van hen hebben dan 
ook geen contributie betaald. Voor het komende jaar 
heeft het bestuur het voornemen deze situatie te 
voorkomen.  
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      2009  2008 
 VLOTTENDE ACTIVA       

   Overige vorderingen  4.431,00    
      4.431,00    0,00  
 LIQUIDE MIDDELEN       

   Kas   18,50   89,93  
   ING Postbank  1.097,48   3.681,11  
   ING Postbank (spaarrekening) 3.799,48   9.050,65  
      4.915,46    12.821,69  

         
T O T A L E   A C T I V A     9.346,46    12.821,69  
     P A S S I V A    
      2009  2008 

 EIGEN VERMOGEN       
   Verenigingsvermogen  12.169,43    7.574,64  

   Batig/nadelig saldo boekjaar 3.614,77 - 4.594,79  
      8.554,66       12.169,43  
 KORTLOPENDE SCHULDEN      

   Vooruitontv.inkomsten  652,26   652,26  
    139,54    

      791,80   652,26  

         
T O T A L E   P A S S I V A    9.346,46    12.821,69  

Nog te betalen kosten  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Omschrijving   2009  2008  
       

Contributie en donaties  1.071,36   3.317,00   
Opbrengst advertenties  1.464,00   1.261,00   
Subsidie dorpsplan  19.170,00  6.000,00  
Overige subsidies  1.350,00  950,00  

Totaal inkomsten   23.055,36  11.528,00  
      
Kantoorkosten   469,27 - 536,00 - 
Kosten vereniging  26.449,69 - 6.450,00 - 
Totaal kosten   26.918,96 - 6.986,00 - 

       
Saldo (voor rente-inkomsten)  3.863,60 - 4.542,00   
Rentebaten   248,83   51,00   

       
Nadelig saldo 2009  3.614,77 -   
Positief saldo 2008    4.593,00   

Balans 

Staat van Baten en Lasten 

Toelichting:  
 
In het batig saldo van 2008 is begrepen een bedrag van € 6.000 zijnde een vooruitontvangen subsidie Dorpsplan.  
Deze subsidie heeft feitelijk betrekking op 2009. Daarentegen zijn er in 2008 kosten Dorpsplan betaald, welke  
op bovenstaand bedrag in mindering komen. Indien deze bedragen in 2009 waren verantwoord zou 2008 en 2009  
er als volgt uitzien:   
Positief saldo 2008      
Nadelig saldo 2009   3.614,77 -  

4.254,98  - 
       

Gecorrigeerd saldo 2009/2008   640,21    

Correctie subsidie minus kosten dorpsplan (6.000 minus 1.745,02) 

4.593,00 
 

4.254,98 
 

338,02 
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In een schilderachtig wit decor vierde De Steeg op zondag 20 december 2009 Kerst op de Prinses Ama-
liahoek onder de grote kerstboom, die dit  jaar voor het eerst het dorp sierde.  
 
Terwijl in het hele land weeralarm werd af-
gegeven en velen nog maar eens wat dichter 
bij de kachel kropen, liepen de Stegenezen 
massaal uit, om gehoor te geven aan de op-
roep om  naar het pleintje te komen. Men 
kwam met bontmutsen op en snowboots aan, 
sommigen zelfs op langlauflatten, kinderen 
ravotten in  de sneeuw en de vuurkorven had-
den overwerk! En ondanks dat  muziekvere-
niging Excelsior het vanwege de extreme 
weersomstandigheden moest laten afweten 
en de levende kerststal die door een groep 
jonge Stegenezen zou worden neergezet, uit 
vrees voor bevriezing niet kon komen, werd 
het een kerstontmoeting om nooit te verge-
ten. De Glühwein, warme chocomel en heer-
lijke erwtensoep hielden iedereen lekker 
warm en er werd zowaar aarzelend hier en 
daar een kerstlied aangeheven. 

Muziekvereniging “Excelsior” gaat dit jaar op een 
geheel vernieuwende wijze haar voorjaarsconcert 
geven op 24 april in samenwerking met popkoor 
“Doetinpop”uit Doetinchem.  
 
Aangezien we het dit keer grootser aan gaan pakken 
wordt er uitgeweken naar de Hangmat in Rheden, 
waar een en ander met professioneel licht en geluid 
zal worden verzorgd. 
“Doetinpop” is een 35-leden tellend popkoor welke 
deze avond voor u zal optreden met ons orkest. Ook 
zullen zij zelf verschillende popsongs ten gehore gaan 
brengen. Tevens zal ons leerlingenorkest en drum-
band voor u optreden.  
Aanvang: 19:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. En-
tree € 5,- volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Kaar-
ten zijn te verkrijgen bij bakkerij Bertus Samberg in 
Ellecom en Cafetaria de Linde in De Steeg. Ook per 
email reserveren: excelsior.info@gmail.com. 
Heeft u zin in een gezellig en muzikaal avondje uit, 
nodigen wij u van harte uit. Laat u verrassen door 
muziekvereniging “Excelsior”!! 

Aanwezig: 5 leden (zie presentielijst). 
 
1. Opening. 
De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft 
aan dat deze vergadering is belegd omdat op de le-
denvergadering van 18 november niet het statutaire 
vereiste aantal leden aanwezig was zodat geen beslui-
ten  over de statuten konden worden genomen. Thans 
geldt deze beperking niet. 
2. Uittreksel notulen BLV 18 november 2009 
De voorzitter leest het uittreksel van de notulen voor 
van de ledenvergadering van 18 november 2009. De 
vergadering gaat met de notulen akkoord. 
3. Statuten 
Opmerkingen: 
1. De wijzigingen die op de BLV van 18 november 
zijn voorgesteld zijn verwerkt in het voorliggende 
voorstel. 
2. rooster van aftreden is onnodig; de termijn is 3 
jaar. 
3. De mogelijkheid om ereleden te benoemen wordt 
opgenomen. 
De nieuwe statuten worden unaniem aangenomen.  
4. Huishoudelijk Reglement 
De nummering van de artikelen moet nog worden 
aangepast. 
Het huishoudelijk reglement wordt unaniem aan-
genomen. 
4. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De 
voorzitter dankt de leden en sluit de vergadering. 

Spectaculair Concert  
Muziekvereniging “Excelsior”  Notulen BLV 26 november 2009 

Kerst op Steeg 
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Imposante stenen hebben de mensheid al sinds de 
vroegste geschiedenis geïntrigeerd. In alle vroege 
culturen worden grote imposante stenen geassoci-
eerd met spiritualiteit, (bij)geloof en kracht. 
Voorbeelden hiervan zijn Paaseiland, Stonehenge 
en onze eigen Hunebedden. 
 
Zeker daar waar grote stenen, door het ontbreken 
van bergen, aan de oppervlakte kwamen werden 
hieraan bijzondere krachten toegeschreven. Deze 
stenen die door het schuivende ijs in de ijstijd vanuit 
het hoge noorden zijn meegevoerd en door het schu-
ren soms bizarre vormen vertonen spreken tot de 
verbeelding. Zij vormden, bij uitstek, de mogelijk-
heid er de fantasie op los te laten en zijn de basis van 
talloze sagen, mythen en legenden. Maar ook zijn zij 
samen met deze sagen, mythen en legenden vaak 
inspiratie voor kunstenaars en verhalenvertellers. 

In de bossen ten noorden van De Steeg liggen enkele 
van dergelijke stenen. Er ligt een grote kei in het 
Middachterbos die ‘de Duivelsteen’ wordt genoemd. 
Het verhaal gaat, dat de duivel in het Montferlandse 
bos verscheen. Toen hij de torens van de kerken van 
Doesburg zag, werd hij zo woedend dat hij een grote 
steen pakte en naar Doesburg gooide. De duivel 
mikte niet goed en de steen kwam in het bos bij De 
Steeg terecht. De afdrukken van de drie bokketenen 
van de duivel, zijn nog steeds te zien in de Duivel-
steen.  

Al van oudsher wordt de duivelsteen door de bewo-
ners van omliggende dorpen bezocht. Het is bekend 
dat tot in de jaren zestig vrouwen uit De Steeg en 
Ellecom de duivelsteen, liefst met volle maan be-
zochten. De steen zou hen helpen zwanger te wor-
den. Men werd dan geacht een spijker in de steen te 
slaan, waarna bloed uit te steen welde.  

Duivelsteen Winston Huisman (De Steeg 1952) 
 
Het verhaal inspireerde de kunstenaar Winston Huis-
man, geboren en getogen in De Steeg, tot zijn schil-
derij De Duivelsteen.  
 
Ook gaan er geruchten over andere rituelen ter be-
vordering van de vruchtbaarheid. 
 
Zo werd, nog niet eens zo lang geleden, Ostera, de 
lente nachtevening, of in de Keltische traditie Alban 
Eilir –‘het licht van de wedergeboorte / lente’  fees-
telijk bij de steen door moderne druïden gevierd.  
 
Vaak worden mythen en legenden nog weer ver-
sterkt door misverstanden of eigen interpretaties. Zo 
kunnen honden Fikkie heten, maar niet alle honden 
heten Fikkie. Mensen kunnen ten noorden van De 
Steeg en Ellecom nog een grote steen aantreffen 
maar dat wil dan niet zeggen dat dat de Duivelsteen 
is.  

Toen en nu 
‘De Duivelsteen’ 
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Toch maken ze er een foto van en vertellen erbij dat 
het de Duivelsteen is. Het lijkt dan net of de steen 
van vorm is veranderd en verplaatst. 
Het blijkt dan te gaan om de Grote Steen of Tafel-
steen die dichterbij Ellecom te vinden is.  

Ook kan het zijn dat het verhaal rond de steen in een 
iets andere versie wordt verteld. 
Zo is er op internet nog een variant van het verhaal 
van de Duivelsteen te vinden. 
 
Het moet allemaal heel lang geleden zijn gebeurd. 
Eens – zo beginnen alle sagen – liep hier een vrome 
monnik. Op de top van de heuvel bleef hij staan en 
prevelde hij zijn gebeden. Beneden hem gleden de 
laatste stralen van de ondergaande zon in goud en 
purper door het dal. Daarachter slingerde de IJssel 
zich als een zilveren lint naar de einder. Alles adem-
de een serene rust; slechts een late vogel liet zich 
nog horen.  
Terwijl de monnik een bladzijde van zijn gebeden-
boek omsloeg zag hij een felle lichtflits die hem 
zelfs een ogenblik verblindde. Onmiddellijk daarna 
klonk een zwaar gerommel als van de donder en 
toen stond plotseling de duivel op het pad. Een ge-
heimzinnige gloed straalde van hem af die blad van 
de struiken deed verdorren en van zijn harige klau-
wen lekten vlammen. De monnik stond als aan de 
grond genageld. Veel had hij over de duivel gehoord 
en nog meer gelezen, maar nu hij echt ermee werd 
geconfronteerd zakte de moed hem in de sandalen. 
“Geef hier dat gebedenboek!” beval de duivel woe-
dend. Even aarzelde de monnik, maar toen vatte hij 
moed en weigerde hij het boek af te geven. Na een 
langdurig twistgesprek probeerde Satan de monnik 
te overmeesteren, hetgeen hem niet lukte. Ziedend 
van woede greep de duivel een grote steen en smeet 
deze in de richting van de monnik. Deze wist de 
steen te ontwijken, waarna de duivel met veel geraas 
in de heuvel verdween.  
Vandaag, vele eeuwen na deze gebeurtenis, ligt de 
duivelsteen nog steeds op dezelfde plaats, in het bos 
bij De Steeg. Wie dat niet wil geloven kan het beste 
zelf gaan kijken. Om dan tevens te kunnen constate-
ren dat de afdrukken van Satans gloeiende vingers 
nog altijd in de duizenden kilo’s wegende kolos te 
zien zijn.  

Al met al leveren de grote en imposante stenen voer 
voor spannende verhalen en als je naar  het werk van 
de kunstenaars kijkt die zich hebben laten inspireren 
door de stenen dan kun je je er wel wat bij voorstel-
len. 

 
Zo is de versie van de Duivelsteen van de Velpse 
fotografe en kunstenares Karlijne Pietersma beslist 
angstaanjagend te noemen. De duivel is volgens haar 
dus niet met veel geraas in de berg verdwenen maar 
zit in haar versie in de steen opgesloten. 
 
Frans van Elk 

Duivelsteen van Karlijne Pietersma  

ALV Oranjevereniging 22 april 

Vóór de ALV van de BG op 22 april zal de ALV 
van de Oranjevereniging worden gehouden. Deze 
begint om 19.30 uur. 
 
Op de agenda staan  
• de bespreking van de activiteiten van vorig jaar,  
• de financiële verantwoording en  
• de vooruitblik op de activiteiten van dit jaar. 
 
Via het Oranjeboekje wordt u geïnformeerd. 

Wist u dat………... 

• de BG zich inmiddels ook heeft gestort in de dis-
cussie over het voorgenomen kappen van bomen 
in de Ursala en Vingerhoed? 

• de bewoners van De Steeg op vertoon van legiti-
matie gratis de tuinen van Middachten kunnen 
bezoeken tijdens de gewone openstellingsdagen?  

• de provincie de subsidie voor ontwikkeling van 
nieuwe Kulturhusen heeft gestaakt? 

• Rheden, Laag-Soeren en Ellecom ook geïnteres-
seerd zijn in het maken van een Dorpsvisie? 

• dat de gemeente Rheden de ondersteuning van 
wijk en dorpsgericht werken met ingang van 1 
januari 2011 zal stopzetten? 
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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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Gezicht op De Steeg, Rinny Reuling 1959 
Beeldbank Rheden De Steeg 

 
Een lang lint van water, 
stroomt er loom langs heen. 
Het dromerig dorpje, 
lijkt stil vergeten; heel sereen. 
 
Rietgedekte huizen, landgoederen, 
een enkele boer. 
Auto’s razen er langs, 
de goederen per spoor er door. 
 
De kerk in het midden 
zoals het hoort, 
de klok luidt op zondag 
voor ‘t stichtlijk woord. 
Met de wind waait de geur 
van de bakker zijn brood. 

De fiets van de kinderen 
ligt stil voor de deur. 
Hier kunnen kinderen 
nog kinderen zijn. 
Met kerst een boom 
verlicht op het plein. 
 
Bomen als huizen, 
de kruin niet te zien. 
Soms vraag ik mij af 
waar ik dit aan verdien. 
 
Te voet of per fiets ontdek je 
hoe het dorp zijn naam verkreeg. 
Op het bord bij de ingang 
staat simpel De Steeg. 

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 


