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De zomer is weer voorbij, we zijn weer terug uit het 
buitenland of we zijn in eigen land op vakantie ge-
weest. In een huisje of op de camping.  De tuin vraagt 
aandacht; er moet gesnoeid worden. Werk dus volop. 
Ook in het dorp kan een aantal activiteiten van start 
gaan of weer worden opgepakt. In dit nummer aan-
dacht voor een deel van die activiteiten: de activitei-
ten van onze werkgroep Spoor in het platform RONA 
en de uitnodiging voor de informatieavond over de 
bouwplannen voor Oud Middachten. Maar ook activi-
teiten van anderen: Excelsior, de kerken, de Oranje-
vereniging. Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer de 
vaste rubrieken, zoals het feuilleton, Toen en Nu en 
ook de voorzitter kijkt weer op zijn manier naar zaken 
die spelen in het dorp.  

16 september a.s. informatieavond Parkhuis om 19.30 uur 
over bouwplannen op en rond Oud Middachten,  
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Van de Redactie 

bestaande bebouwing geplaatst. De laanbeplanting 
langs de Oversteeg wordt daarbij hersteld en de oevers 
van de IJssel ingericht als recreatieve zone voor bewo-
ners van De Steeg.  
Het profiel van de Van Aldenburglaan wordt omge-
vormd zodat deze er minder formeel uitziet. De hoge 
hagen aan weerszijden worden vervangen door brede 
grasbermen met boerenhagen op de grenzen van de 
erven. 

In de dorpsvisie Visie op Steeg is opgenomen dat er 
in De Steeg ruimte is voor een beperkte, naar be-
hoefte en aan de omgeving aangepaste groei van 
het woningenbestand. De locaties daarvoor zijn 
echter beperkt. Eén van de locaties die daarvoor in 
aanmerking zou kunnen komen is, in samenhang 
met de ontwikkeling van de entree van het dorp, 
de omgeving rond Oud Middachten.  
 
Ontwikkelingen van de gronden van Middachten 
langs de Oversteeg zijn gebonden aan verschillende 
eisen vanuit de ruimtelijke ordening. De gronden 
langs de Oversteeg vallen binnen de bouwcontour van 
de gemeente Rheden, met uitzondering van een deel 
van de campinglocatie. Tegelijkertijd is op de gron-
den van Middachten de verwevingszone van de EHS 
van toepassing. Dit betekent dat er in principe wo-
ningbouw mogelijk is op de locaties rondom de boer-
derijen en dienstwoningen van Middachten, mits op 
verantwoorde wijze verweving met de ecologische 
hoofdstructuur gerealiseerd kan worden. Deze uit-
gangspunten zijn in opdracht van Middachten vertaald 
in een visie, waarbij circa 15 tot 20 grondgebonden 
woningen toegevoegd worden aan de bestaande be-
bouwing. De nieuwe bebouwing wordt als bebouwing 
op losse erven of rondom een collectief erf achter de 
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Lid 
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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 december 2010. 
 
 
Oranjevereniging 
Contactpersoon Hans Agelink 
hans-frieda@hetnet.nl 
Cafetaria De Linde 
 
 

Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

• De gemeente besloten heeft om de bomen in de Ursula van Raes-
feltlaan en de Vingerhoed die in het trottoir staan toch te kappen? 

• De gemeente alle planken van de bankjes in het dorp heeft ver-
vangen door nieuwe?  

• Er nog volkstuintjes aan de Dalweg te huur zijn? Contact opne-
men met Marga Brok tel. 4955979.  

• De veerbaas last heeft van de mensen die zijn aanlegsteiger in het 
haventje van De Steeg gebruiken als duikplank? Verzoek van 
zijn kant om zijn privébezit te respecteren. 

• Steeds meer wordt geklaagd over het groot aantal ‘s-nachts loslo-
pende katten die in andermans tuin hun behoeften doen? 

• Het waterschap Rijn en IJssel het rioolgemaal aan de Oversteeg 
heeft vervangen? Er nu een regelhuisje midden in het weiland 
staat waarvoor men vergeten is een bouwvergunning aan te vra-
gen. 

• De eikenprocessierups zijn opmars in De Steeg ook dit jaar weer 
heeft voortgezet? Bijna alle eiken aan de Hoofdstraat en aan de 
Smidsallee waren aangetast. 

• 21 september officieel de internationale dag van de vrede, inge-
steld door de Verenigde Naties, is? Deze wordt in Dieren op vrij-
dag 24 september a.s. om 17.00 uur gevierd op het Calunaplein 
met medewerking van een aantal maatschappelijke groeperingen. 
U bent van harte welkom dit mee te vieren!  

Wist u dat………... 

Tussen Boom en Stroom 100 

Misschien is het u al opgevallen: dit nummer van 
Tussen Boom en Stroom heeft nummer 98. Dit jaar 

hebben we nog één nummer voor u in petto. Dat wil zeggen dat ons 
voorjaarsnummer van volgend jaar het gedenkwaardige nummer 100 
zal krijgen. Dat zal een extra dik nummer worden waarbij we aan-
dacht besteden aan al hetgeen in die honderd nummers zoal is gepu-
bliceerd. 
Daarvoor hebben we de oude nummers van TBES nodig die we niet 
in ons archief hebben. We roepen u dus allen op om in de schuur, 
kelder of op zolder te kijken of u nog oude nummers van TBES heeft. 
Voor diegene die ons het oudste nummer kan aanleveren hebben wij 
een feestelijke fles wijn staan. 
Daarnaast zijn we op zoek naar verhalen die met Tussen Boom en 
Stroom samenhangen. Wie heeft er een goed verhaal over of een leu-
ke anekdote? 
Laat het de redactie weten: elsbrandsen@bgdesteeg.nl, Hoofdstraat 
48, tel. 4951194. 

100100100   
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Operatie Schoenendoos Excelsior actief 

Ook dit jaar zijn we op zoek naar SCHOEN-
MAATJES. 
Net als afgelopen jaren doen we natuurlijk weer 
mee met deze actie. Begin oktober worden weer 
de folders uitgedeeld , met daarin aanwijzingen 
en handige tips. De dozen worden in Apeldoorn 
nog nagekeken, en dan naar kinderen in Molda-
vië, Irak, Albanië, Kenia, Oeganda of Malawi 
gestuurd. 

Daar worden de dozen begin volgend jaar uitgedeeld 
aan de kinderen. U kunt foto’s over uitdelen in Irak 
zien bij www.edukans.nl/schoenmaatjes 
 
Wilt u ook meedoen? 
Neem een normaal formaat schoenendoos, en beplak 
die aan de buitenkant met vrolijk papier. 
Verzamel kleine spulletjes die kinderen graag ge-
bruiken. Doe er enkele schriften pennen en kleurpot-
loden in. Ook een tandenborstel, tandpasta en zeep 
zijn nodig. Een (klein) knuffeltje balletje, jojo of 
springtouw en vol is de doos.  
 
In de folder staan aanwijzingen en tips. Leest u die 
goed en volg de aanwijzingen op. Met een sticker 
van de folder erop voor een jongen of een meisje, 
kunt u de doos inleveren.  
U kunt de envelop met  €5,- voor de verzendkosten 
dan ook inleveren. Folders en enveloppen voor de 
verzendkosten  en meer informatie kunt u krijgen 
bij: 
 
Martine Stehouwer  (Protestantse Gemeente Elle-
com-de Steeg) 
Urs. van Raesfeltlaan 70  (026 495 41 49) 
En 
Hilde Brekelmans (Rooms Katholieke gemeente) 
Smidsallee 14  (026  495 24 80) 

Op 4 september van 09:30 tot 15:00 uur, organi-
seert Excelsior een kofferbak verkoop op het dorps-
plein in Ellecom. Kom gezellig snuffelen of huur zelf 
een plekje om uw spulletjes te verkopen. De huur 
van een plaats is €17.50. Deze plaats moet u vooraf 
reserveren bij bakkerij Samberg 0313-414287 of via 
excelsior.info@gmail.com  
 
Heeft u ook zo genoten van ons mooie concert in de 
sporthal in Rheden afgelopen april? Een mooi groot 
podium met complete lichtinstallaties en een samen-
werking met een popkoor. Excelsior is vernieuwend 
bezig en het is absoluut niet oubollig om bij een mu-
ziekvereniging te spelen. Ook wij spelen vlotte beken-
de nummers/popsongs. 
Iets anders nieuws wat op het programma staat is deel-
name aan een muziekfestival in de Hanzehal in Zutp-
hen op 3 oktober a.s. We zijn hier al druk voor aan het 
repeteren. 
Ook het kerstconcert is een jaarlijks terugkomende 
activiteit, die we dit jaar ook in De Steeg willen ont-
plooien. U ziet dat we een heel actieve club zijn, maar 
gezelligheid staat bij ons bovenaan. 
Bent u of uw kinderen enthousiast geworden na het 
lezen van deze informatie en lijkt het u wat om een 
instrument te bespelen, u bent van harte welkom als 
nieuw lid. Wij hebben eigen leraren in huis en via ons 
kunt u examen doen. Hiervoor hoeft u dus niet naar de 
muziekschool. 
Kom vrijblijvend een avond kijken op de repetitie in 
het Dorpshuis in Ellecom. Elke maandagavond van 
19:30-21:30 uur. 
Heeft u interesse of vragen bel met onze voorzitter: 
Bertus Samberg 0313-414287 

Contributie nog niet betaald? 
 
Mocht u de contributie nog niet betaald hebben wilt u dan 
alsnog € 5 p.p. overmaken op rekening 3442342 ten name van 
Penningmeester BG De Steeg en Havikerwaard. 
Bij voorbaat dank! 
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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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"Dat is niet waar," zegt Pi, "Wij eten het lekkerst op 
Kastanjeoord." 
"Nee, je weet er niets van," zegt Jan, "Wij zijn het 
liefst op Rustoord, niet waar Frits?" 
Nu gaan ze midden op de weg staan en blazen en 
slaan met al hun kracht op hun verschillende instru-
menten. 
Daar komt een dame uit een van de pensions en zegt: 
"Kinderen houd je toch stil, denkt toch aan de mensen 
die een dutje doen, ga in de Middachterallee, dan 
hinder je niemand." 
Allen zwijgen behalve Willy, die met de hand in de 
zak haar cri-cri laat horen. Daar komen nog verschei-
dene jongens en meisjes aangelopen, met fluitjes, 
trompetten en papieren toeters. 
"Jongens houd je nu stil tot aan de laan," zegt Jaap, 
"de kleintjes voorop achter Jan Bamstien; hier Leni 
en Tineke, Jopie en Robbie, Iddy en Annie, Leentje 
met Harry, Marie, Corrie, Piet, Edzard, komt in 't 
gelid en Bom schetter nu niet al te hard in de oren van 
Maus." 
Ze lopen snel naar Lili, die verlangend naar hen uit-
ziet en ze rijden haar in een geleende wagen, want de 
hare is bij de smid, het hek uit op de straatweg, waar 
al de kinderen stoeien en door elkaar lopen. 
"Blijft nu toch in het gelid," roept Jaap commande-
rend. "Renk en Paul, jullie voorop met de wagen, 
neen, eerst Jan Bamstien met de trom, dan de wagen 
en dan al de anderen, de kleintjes voorop, ik zal de 
trein sluiten. Jan! begin nu maar heel zachtjes te rof-
felen en bij de halte van de tram mag de muziek be-
ginnen. Voorwaarts, mars! Een, twee, een, twee." 
Het is een aardig gezicht al die kinderen te zien mar-
cheren; ze lopen niet erg in de pas, maar dat zal straks 
veel beter gaan als Jan hard mag trommelen. Uit al de 
pensions komen moeders en tantes om de kinderen na 
te kijken. Verscheidene dorpskinderen lopen op klep-
perende klompen mee en ook hebben zich enige fiets-
rijders aangesloten; ze rijden als herdershonden om 
de hele bende heen. Nu zijn ze in de donkere laan; ze 
zetten hun fluiten en trompetten aan de mond en daar 
begint het leven, het is oorverscheurend, maar het 
duurt niet lang, want ze kunnen weldra niet meer bla-
zen van het lachen; nu wordt het een heel ander con-
cert van schateren en gillen en ze lopen erg uit de pas, 
maar Jan Bamstien begint een duidelijke mars te 
trommelen. Bom, bom, bombombom. bom, bom, 
bom, bom.  
En als ze de stoomtram tegen komen, doen ze erg hun 
best en alle mensen kijken en rekken hun halzen uit 
om hen na te zien.  
 
 
(wordt vervolgd) 

Hoofdstuk 5 (gedeeltes overgenomen en ingekort uit 
het kinderboek “Corrie en de kaboutertjes”  door me-
vrouw 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: Na het avontuur in het bos is het tijd 
om te gaan eten in de pensions. 
 
"Ze hebben gezegd, dat ze dadelijk na het eten zou-
den komen," zegt Jaap van Dam, die voor de tuin van 
het Wapen van Athlone op de straatweg staat uit te 
kijken. 
"Ze eten zeker erg veel en heel lekker in Rustoord”, 
zegt Corrie die bij hem staat. 
"Zouden ze nog meer eten dan wij?" 
"Neen, maar ze zijn laat begonnen, want de Bosha-
mers zijn met de hittenkar verdwaald en eerst om half 
zes thuis gekomen. Zie onze poes weer eens bedelen 
op Rustoord, zij loopt er altijd heen als zij de borden 
hoort rammelen. Kijk, nu zijn ze klaar, daar komen 
Jan Bamstien en Leonard; ze gooien hun servet zo 
maar op de grond. Oh nee, ze worden teruggeroepen, 
ze moeten het opvouwen." 
“Hei Jan! Breng je trom mee!" roept Jaap hem toe, en 
Leonard, je harmonica " 
Jaap loopt met een trompet in de hand ongeduldig 
heen en weer. Eindelijk zet hij de trompet aan de 
mond en begint geweldig te toeteren. 
Daar komen uit alle pensions aan de straatweg jon-
gens en meisjes te voorschijn en een ogenblik later 
heeft Jaap een grote kring om zich verzameld. 
"Hè, had ik dat maar eerder gedaan," zegt hij. 
De kelner van Athlone staat er lachend naar te kijken 
en als kleine Jopie Goris bij hem komt, zegt hij: 
“Moet je ook muziek maken?" 
"Ja, maar ik heb niets." 
"Hier, neem dat stuk blik en sla daar op met je vuist." 
Een paar lange meisjes komen aangelopen, al blazend 
op kartonnen kokers. Het zijn Margaretha en 
Geertruida Stevens, bij verkorting Tji en Pi genoemd, 
een paar vrolijke snuiters, die in pension Kastanje-
oord logeren. 
"Waar zijn Bom en Lientje?" vraagt Corrie. “O, die 
komen nog, juf maakt toeters voor hen." 
"En Piet en Dolly Loseman?" 
" Ja die komen ook, ze wilden eerst nog hun juttepe-
ren opeten; wij hebben de onze in de zak gestoken, 
kijk maar." 
"Wij eten toch lekkerder op Kastanjeoord." 
"Krijgen jullie dan ook chocoladepudding met vanil-
lesaus?" "O ja. " 
"En turfbroodjes?" "Die krijgen wij op Rustoord," 
zegt Jan Bamstien, "en die zijn heerlijk! Wij eten het 
lekkerst van al de pensions." 
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De Steegse inwoners Henk Derks, Thea Hiemstra 
en Janny Stijntjes zijn actief in het Regionaal 
Overleg Noordelijke Aftakking (RONA). Dit is 
een samenwerkingsverband van belangenorgani-
saties van dorpen en steden langs de IJssellijn 
van Elst naar Deventer, de Twentelijn van De-
venter naar Oldenzaal en  de Twentekanaallijn 
van Zutphen naar Hengelo.  
 
Gezamenlijk probeert men de plannen van het kabi-
net, om 40 tot 62 goederentreinen per dag over de 
IJssellijn te laten rijden, te keren. Op de Twentelijn 
gaat het om 52 tot 80 goederentreinen per dag. 
Het laatste nieuws over de plannen van het kabinet 
om 40 tot 62 goederentreinen per dag over de IJssel-
lijn te laten rijden, heeft u in juli in uw brievenbus 
gevonden. Het maken van flyers voor bewoners is 1 
van de activiteiten van Henk, Thea en Janny. Ook 
proberen ze via de website www.ijssellijn.info be-
woners te informeren.  
 
Ze merken dat veel mensen nog steeds denken, dat 
de bui wel zal overwaaien en dat het plan niet door 
zal gaan. Helaas zijn de bestuurders van de provin-
cies Gelderland en Overijssel al akkoord gegaan, 
omdat in dit voorstel de lasten van het spoorgoede-
renvervoer over Nederland verdeeld worden. Wilt u 
de dupe worden van deze plannen? 
 
Spoorboekloos rijden in de brede Randstad zorgt 
voor een verplaatsing van goederentreinen naar 
Oost-Nederland. Ook de komst van de Tweede 
Maasvlakte zorgt voor groei van goederentreinen. 
Bestuurders hebben het over de verdeling van de 
lusten en lasten, maar wij hebben het over leefbaar 
en verantwoord. 
 
Deze goederentreinen zullen ook ’s nachts rijden en 
uw nachtrust verstoren. Dit kan, ook als u zich niet 
ergert of er toch doorheen slaapt, gevolgen voor uw 
gezondheid hebben. Het lichaam vertoont een stress-
reactie en dit kan hart- en vaatziekten veroorzaken 
of verergeren. 

Geluidsoverlast heeft invloed op het leer- en prestatie-
vermogen, ook bij kinderen. Onze school De Lappen-
deken staat dicht op het spoor en de kinderen en leer-
krachten in de klas geven nu al aan, dat ze last hebben 
van de treinen. De lessen worden geregeld gestaakt… 
De maatregelen tegen geluidsoverlast zijn minimaal en 
de geluidsruimte die dat oplevert maakt in de aanstaan-
de wet weer meer treinpassages mogelijk. 
 
Er rijden nu al veel wagons met gevaarlijke stoffen 
over het spoor. De aanstaande wet die dit vervoer van 
gevaarlijke stoffen moet gaan regelen heet Basisnet 
Spoor en is volgens de minister een feit. Er is ernstige 
kritiek van deskundigen op o.a. de methodiek van de 
risicoberekening in deze wet. Wij hebben grote zorgen 
over onze veiligheid, omdat deze wet zorgt voor 
schijnveiligheid, er veel ondeugdelijk materiaal rond-
rijdt, menselijke fouten nog steeds te vaak worden ge-
maakt en het spoor door bewoond gebied gaat. Een 
ontplofte LPG-wagon verwoest alles binnen een straal 
van 300 meter. 
 
Bij een ramp is er geen bluswater, zijn er te weinig 
brandweermannen en brandweerwagens en de hulp-
diensten kunnen vaak niet goed bij de rampplek ko-
men. 
 
Trillingsoverlast is al aangetoond in De Steeg in een 
onderzoek van de gemeente en de provincie naar aan-
leiding van klachten over de Sprinter, die sinds decem-
ber 2008 door het dorp rijdt. Meerdere bewoners in de 
gemeente Rheden klaagden over meer geluid en trillin-
gen door dit treintype en uiteindelijk zijn er in De 
Steeg 4 woningen onderzocht. In 3 van de 4 woningen 
werden overschrijdingen aangetoond van de richtlijn 
die gehanteerd wordt.  
 
Er zijn brieven gestuurd naar ProRail en NS, waarin 
gevraagd wordt om maatregelen te treffen. In juni heeft 
de Tweede Kamer de minister opgedragen een wet te 
maken voor trillingen langs het spoor, in de hoop be-
woners meer bescherming te bieden tegen trillingen 
door treinen. De verwachting is, dat de goederentreinen 
voor meer trillingsoverlast zullen zorgen, omdat de 
goederentreinen langer en zwaarder zullen worden dan 
ze nu zijn. Veel huizen hebben al scheuren, dit zal ver-
ergeren. Volgens ProRail is het probleem van de trillin-
gen onoplosbaar. 
 
Het spoor zal telkens meer een barrière zijn in het dorp 
en mogelijk de hulpdiensten hinderen bij hun werk. 
Kan de ambulance binnen de wettelijke tijd arriveren? 
Komt u op tijd in het ziekenhuis? 
 
De meeste goederentreinen rijden van België naar 
Duitsland en dit levert Nederland niets op. Wel moet u 

Van werkgroep Spoor tot RONA 
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Na een jaar hard werken was het dan zo ver! Op 
16 juli zijn wij, 24 jongeren en 6 begeleiding, ver-
trokken naar L’viv om aldaar een weeshuis op te 
knappen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
 
Het eerste weekend hebben we gebruikt om de stad 
L’viv te verkennen en ons te verdiepen in de 
Oekrainse geloofsbeleving. We waren uitgenodigd 
bij een Evangelische gemeente om een kerkdienst bij 
te wonen. 

 
Op maandagochtend zijn we naar het weeshuis ge-
gaan. Omdat we genoeg geld hadden opgehaald, 
hadden we de mogelijkheid om voorwerk te laten 
doen door professionals. De buitenmuur van het 
complex was gestuukt en de hekken rondom de 
speeltuinen waren opnieuw gebouwd. Zo konden we 
direct de eerste dag beginnen met schuren en schil-
deren.  

Het was indrukwekkend om te zien hoe de begelei-
ders, de verzorgers en de kinderen in het weeshuis 
zich staande houden met de weinige middelen die zij 
tot hun beschikking hebben. Er werd zoveel liefde, 
plezier en respect uitgestraald naar de kinderen en 
ook naar ons dat wij de kracht vonden om, ondanks 
de hoge temperaturen van gemiddeld 30 graden Cel-
sius,aan de slag te gaan om de omstandigheden in 
het weeshuis te verbeteren. 

 
We hebben met de kinderen gespeeld en geknuffeld, 
we hebben alle hekken rondom de speeltuintjes ge-
schilderd, muren geschilderd, speeltoestellen opge-
knapt, de bankjes die verrot waren opnieuw gemaakt 
en geschilderd, muurschilderingen gemaakt in de 
slaapkamers en groente en fruit gekocht voor de 
kinderen en nieuwe kinderbedjes geschonken. 
Bij het afscheid hebben we het weeshuis een cheque 
van 700 euro gegeven. 
 
We hebben samengewerkt als een team, schouder 
aan schouder stonden we voor elkaar klaar op ieder 
moment. Het was een prachtige ervaring en er was 
een grote dankbaarheid, niet alleen vanuit het wees-
huis maar ook vanuit de groep. We zijn dankbaar dat 
we deze reis hebben mogen maken. We willen, ook 
namens het tehuis en stichting Helping Hands, ieder-
een bedanken die op zijn of haar manier een bijdrage 
heeft geleverd.  

  een korte impressie 

als aanwonende en als belastingbetaler een hoge prijs 
betalen voor het spoorgoederenvervoer, waaronder de 
waardedaling van uw woning. 
 
Op 8 september is er een rondetafelgesprek met de 
vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, 
waarbij het RONA als belangenbehartiger van de 
bewoners langs het spoor de verantwoordelijke Twee-
de Kamerleden zal informeren.  
 
Ook wethouder König zal voor de gemeente Rheden 
deelnemen aan dit gesprek. In september/oktober 
wordt het besluit van de Tweede Kamer verwacht. 

Wie wil Henk, Thea en Janny meehelpen de inwoners 
van De Steeg en Havikerwaard op de hoogte te hou-
den en proberen “Den Haag” te bekeren via pakkende 
acties? Het is 5 voor 12! 
 
Op www.ijssellijn.info vindt u meer achtergrondinfor-
matie en het laatste nieuws over de IJssellijn. Ook 
kunt u zich via e-mail aanmelden, zodat u sneller en 
makkelijker kunt worden geïnformeerd. 
 
Voor vragen over uw hulp of tips en opmerkingen 
kunt u contact opnemen met Janny Stijntjes via 026-
3116436 of met Thea Hiemstra via 026-4950269. 
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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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Ik was een jongetje van een jaar of 12, dus al heel 
lang geleden, toen ik door het ruilen van een paar 
‘bonkers’ in het bezit kwam van een heus zakmes. 
Niet zomaar een zakmes maar een echt Swiss Army 
Knife. Zo’n rood zakmes met allerlei gereedschap 
erin met een wit kruis erop.  

Naast een groot en een klein mes zaten er een kur-
kentrekker, een vijl, een schaar, een opener en een 
priem in. De messen waren erg scherp. Alleen al het 
bezit ervan gaf je een bepaalde status onder je 
vriendjes en je hield het angstvallig verborgen want 
als je vader of je moeder je ermee zouden zien werd 
het afgepakt want het was veel te gevaarlijk voor 
zo’n klein ventje. 

In het bos zocht je de grootste en gladde beuken-
boom en kerfde daar je initialen of je hele naam in. 
Dat herhaalde je een aantal jaren daarna samen met 
je eerste vriendinnetje, met een hart  en een pijl er-
door. 
 
Langs het pad tegenover de oprijlaan van Middach-
ten  en langs het oude pad, dat thans afgesloten is, 
langs het weiland naar de volkstuintjes erboven staat 
een flink aantal oude en majestueuze beuken die 

gelet op de vele inscripties deze functie al enige eeu-
wen vervullen.  
De oudst leesbare inscriptie die ik heb kunnen ont-
dekken stamt uit 1820, tenminste dat is het jaartal 
dat onder een mooi gekrulde naam staat. Namen, 
initialen plaatsnamen die doen vermoeden dat naast 
de dorpsjeugd ook vele jeugdige pensiongasten en 
passanten onder de hoge bomen hebben zitten pick-
nicken of andere afspraakjes hadden.  

Konden de bomen hun verhaal maar eens wat uitge-
breider vertellen 
 
Het is jammer dat je niet meer dichter bij de bomen 
kunt komen nu het oude pad naar boven afgesloten 
is en je er achter langs en achter een hek moet lopen. 
De imposante  takken aan de kant van het weiland 
leverden vanwege het gewicht een gevaar op wan-
neer deze zouden afbreken. 
 
Een groot deel van de ingekerfde geschiedenis ont-
trekt zich daarmee aan het oog. Waarschijnlijk nog 
wel ouder dan 1820. 
 
Frans van Elk 

Toen en nu 
‘Door en voor het leven getekend’ 
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Heet u van harte welkom bij  
schoonheidssalon 

Activiteiten Oranjevereniging 

14.00 uur  Zeepkistenrace 
17.00 uur Prijsuitreiking Zeepkistenrace en  
   Ballonnenwedstrijd 
20.30 uur  Dance Classics in het Parkhuis  

2 oktober 2010  
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Muis en de Wijze Uil 
 
Muis loopt zuchtend gebukt onder zijn zware boe-
kenlast door het bos, op zoek naar de Wijze Uil. Als 
hij puffend de boom gevonden heeft waar de Wijze 
Uil zijn uiltje knapt, verzamelt hij al zijn moed. 
‘Uhhh, mijnheer de Wijze Uil’ piept hij voorzichtig. 
De Wijze Uil, die zijn nachtelijke maaltijd nog aan 
het verteren is, slaat langzaam één ooglid op, draait 
zijn hoofd zoekend rond en kijkt zichtbaar door en 
over Muis heen. Muis doet een poging de onverdeel-
de aandacht van de Wijze Uil te krijgen.  
 
‘Mijnheer de Wijze Uil, mag ik uw raad vragen over 
een zéééér belangrijke zaak’ piept Muis. Dat ‘zéééér 
belangrijke’ doet de Wijze Uil tenslotte zijn tweede 
oog openen en bekijkt uiteindelijk deze storing van 
zijn dagrust uit de hoogte minzaam aan en hij zegt 
met diepe stem ‘Over welke zéééér belangrijke zaak 
wil jij mijn raad, Muis?’ 
‘Het gaat over het volgende probleem’ begint Muis, 
die duidelijk geoefend heeft op deze vraag. ‘De die-
ren bij de schuur aan de rand van het bos zijn het niet 
eens dat mijnheer en mevrouw Mol een tweede hol 
willen graven naast dat 
van henzelf. Ik heb in de 
boeken opgezocht of dat 
mocht en heb gevonden 
dat niemand zomaar op die 
plek in de grond mag gra-
ven. Dat hebben we gepro-
beerd uit te leggen aan de 
boer van wie de schuur en 
het land is maar zijn vrouw 
heeft ons met een bezem 
van het erf gejaagd terwijl 
zij naar haar man 
schreeuwde dat er een 
muizenplaag was. Ze wil-
len niet eens naar ons luisteren’.  
 
‘Ja, ja’, kucht de Wijze Uil, ‘het komt vaak voor dat 
de mensen te dom zijn om naar dieren te luisteren’. 
Muis wacht muisstil en geduldig totdat de Wijze Uil 
is uitgesproken en vervolgt dan: ‘Wij zijn naar Ooie-
vaar gegaan omdat hij veel bij mensen komt en heb-
ben hem gevraagd hoe wij het voor elkaar zouden 
kunnen krijgen dat de boer wel naar ons luistert’.  
 
‘En’, vroeg de Wijze Uil, ‘hoe is dat afgelopen’. 
‘Nou, ja’ piept Muis verlegen, ‘we durfden niet te 
dicht bij Ooievaar te komen. We zijn bang dat hij ons 
niet goed heeft gehoord. Hij klepperde iets over ‘het 
één wel en het ander niet’ en was het daarom met de 
vrouw van de boer eens. Met zijn antwoord konden 
we niet zoveel’. ‘Ook dat komt mij bekend voor’, 
bromt de Wijze Uil, ‘ooievaars, hoog op de poten, 
lange tenen, een grote bek en geen oren’.  

‘Maar vertel eens Muis, waarom zou de boer naar de 
dieren en in het bijzonder naar jullie, de muizen, moe-
ten luisteren?’ 
 
‘Nou’ zei Muis, ‘de dieren leveren in feite alle zaken 
die de boer nodig heeft, melk, eieren, het paard trekt 
de kar, vogels eten insecten, de egel eet de slakken 
van de groenten in de moestuin. En zo is er nog veel 
meer te noemen waarbij de dieren heel nuttig zijn 
voor de mensen. En wat betreft de muizen, wij komen 
overal, we hebben grote oren en kunnen daardoor 
heel goed luisteren en horen dus heel veel. Wij zijn 
klein en bescheiden en willen graag de andere dieren 
rond de boerderij helpen.  
We ruimen vaak de troep op die andere dieren en de 
mensen maken en verspreiden geen enge ziekten’.  

 
Hij ratelde nu ongeremd 
door: ‘Als we eerst maar 
eens voor elkaar krijgen 
dat de boer naar ons wil 
luisteren dan kunnen we 
misschien duidelijk ma-
ken waarom het nieuwe 
hol van de familie Mol op 
die plek eigenlijk niet kan 
en ook geen goede zaak 
is’. 

‘Daar zit wat in, dat lijkt mij logisch en redelijk’ zei 
de Wijze Uil. Hij draaide zijn hoofd bijna helemaal 
rond en sprak gewichtig tegen Eekhoorn die ijverig 
en onopvallend de hele tijd het gesprek had mee zit-
ten schrijven. 
 
‘Eekhoorn, schrijf maar op dat als Muis in het ver-
volg met de boer wil praten om iets belangrijks te 
zeggen, dat hij dan kan veranderen in een mens, een 
adviseur. Daar luisteren de mensen over het algemeen 
wel naar’. ‘De bosfee kan daar wel voor zorgen’. 
 
Dit gezegd hebbende stak de Wijze Uil zijn kop tus-
sen de veren en viel weer in een diepe slaap. 
Muis ging tevreden weer terug; de boeken waar hij 
alles in had opgezocht leken in eens een stuk lichter. 
 
Als je dus in het vervolg een adviseur iets hoort zeg-
gen dan kan dat dus een betoverde muis zijn die iets 
belangrijks heeft te vertellen. Zijn het echter erg dom-
me dingen die er gezegd worden dan is het waar-
schijnlijk gewoon een domme adviseur.  
 
En tja, niet altijd hebben diegenen die met een bezem 
zwaaien en die hard schreeuwen of zij die lange te-
nen, een grote bek en geen oren hebben gelijk, maar 
soms wel diegenen die goede en grote oren hebben, 
hoewel ze klein van stuk zijn. 

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 


