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MET KERST OP STEEG!  

Op woensdag 8 december 2010 (tijdens de jaar-
lijkse kerstopenstelling)  organiseert natuuractivi-
teitenbureau De Woudlooper een sfeervolle Licht-
jeswandeling op het landgoed rond het kasteel. 
Vanaf 18:00 uur vertrekt de groep vanaf de squas-
hhal van het kasteel. Bij voldoende belangstelling 
start om 18.30 een tweede groep.  
  
De lichtjes leiden u naar verhalenvertellers die kerst-
verhalen vertellen voor jong en oud. Het laatste ver-
haal wordt op de voorplaats van het kasteel verteld 
bij een knapperend houtvuur met een warm glas 
Glühwein of een beker warme chocolademelk aange-
boden door de belangengemeenschap. 
 
Deze Lichtjeswandeling op 8 december is alleen voor 
inwoners van De Steeg bedoeld en wordt u aangebo-
den door De Belangengemeenschap en Kasteel Mid-
dachten. De toegang is gratis; als u de kerstopenstel-
ling van het kasteel wilt bezoeken, kunt u dat van te 
voren doen en gewoon een kaartje kopen. Let op: het 
kasteel is tot 19 uur te bezoeken! Mocht u 8 december 
verhinderd zijn, kunt u op 10 december meedoen met 
de reguliere wandeling, info hierover vindt u op de 
website van Middachten.  

Ook dit jaar staat de kerstboom weer volop te pron-
ken met de zelfgemaakte kerstballen van de kinde-
ren van de Lappendeken en niet te vergeten met 
talloze lichtjes. Onder deze boom kunnen we elkaar 
zondag 19 december weer ontmoeten.  
 
De Kerstmeeting is een initiatief van Els Brandsen en 
Henk Steinvoort en valt onder auspiciën van de Belan-
genvereniging De Steeg en Havikerwaard. Vanaf 16.00 
uur staan de warme dranken en soep al weer voor u 
klaar. Neem dit keer wel een paar euro’s mee, om de 
kosten te dekken. 
 
De Kerstmeeting is voor alle inwoners van De Steeg 
bedoeld. Enkele dorpsgenoten hebben van te voren al 
wat kerstliederen geoefend, en als zij deze liederen 
aanheffen kan iedereen uit volle borst meezingen. Er 
zal weer warme Glühwein en chocomel worden ge-
schonken en ook de erwtensoep zal de inwendige 
mens warm houden. De vuurkorven gaan natuurlijk 
ook weer aan. Nog niet helemaal duidelijk is op dit 
moment of er nog een andere activiteit wordt georga-
niseerd, maar de sfeer wordt vooral gemaakt door U 
zelf, zoals U vorig jaar overduidelijk hebt laten zien. 
En misschien sneeuwt het wel weer…… 
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Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

Van de redactie 

Zoals al aangegeven in de vorige Tussen Boom en Stroom: dit is num-
mer 99. In dit nummer weer veel aandacht voor activiteiten van de 
BG en werkgroepen van de BG en andere mensen en groepen binnen 
het dorp. De volgende Tussen Boom en Stroom wordt een bijzondere 
nummer 100. Wij hebben de vorige keer gevraagd of er dorpsbewo-
ners zijn die oude num-
mers van TBES hebben. 
Lies Beumer heeft ons 
laten weten dat zij alle 
nummers heeft. Voor 
haar dus de beloofde fles 
wijn. We willen van dat 
jubileumnummer een 
echt dik feestnummer 
maken. Dat houdt in dat 
we er al vroeg mee moeten beginnen. Daarvoor zouden we een speci-
ale redactie willen samenstellen die ideeën gaat uitwerken, artikelen 
verzamelt bijvoorbeeld uit die oude nummers, interviews afneemt met 
mensen die in het verleden hebben bijgedragen aan TBES en mogelijk 
ook zelf artikelen gaat schrijven. Heb je interesse om daarbij mee te 
helpen. Meld je dan aan bij Els Brandsen: elsbrandsen@bgdesteeg.nl. 

In deze Tussen Boom en Stroom 

Een koning in een voederbak, dat klinkt niet heel gewoon. In het ver-
haal van kerst lijkt het de gewoonste zaak van de wereld. De protes-
tantse gemeente Ellecom-De Steeg nodigt u van harte uit om dit ver-
haal met elkaar te beleven door samen te zingen met piano, orgel en 
Excelsior, te luisteren, te kijken en stil te zijn. Kom je ook op 24 de-
cember 2010 om 19:30 uur naar de St. Nicolaaskerk in Ellecom? Van-
af 19:15 uur speelt Muziekvereniging Excelsior kerstliederen. Kom 
maar gewoon. Houdt u er wel rekening mee dat de kerk 190 beschik-
bare plaatsen heeft. 
 
Voorbereidingsgroep kerstavond 
Protestantse gemeente Ellecom-De Steeg 
www.pges.nl 

Kom maar gewoon 
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In 2009 heeft de belangengemeenschap De Steeg 
Havikerwaard een prijs gewonnen in het kader 
van het provinciale project Levend Landschap 
Veluwe. In de afgelopen periode is de werkgroep 
in wisselende samenstelling enkele keren bij el-
kaar geweest. 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland begeleid de 
werkgroep en is eindverantwoordelijk voor het hele 
proces. In eerste instantie was er enige teleurstelling 
bij alle prijswinnaars toen duidelijk werd dat een 
groot deel van de prijs op zou gaan aan het bekosti-
gen van de door de Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG) bestede uren. Op een speciale bijeen-
komst in Garderen kwam SLG de prijswinnaars tege-
moet en zodoende is er toch een behoorlijk bedrag 
beschikbaar voor de realisatie van projecten. Door de 
inzet van vrijwilligers vanuit het dorp proberen we 
zoveel mogelijk in eigen hand te houden zodat het 
grootste deel van het prijzengeld van de prijs aan de 
werkelijke uitvoer kan worden besteed. 

We hebben een, door de werkgroep op te leveren, 
concept landschapsversterkingsplan geschreven. Het 
landschapversterkingsplan is het kader waarbinnen 
de door Levend Landschap gehonoreerde deelprojec-
ten en ook andere ideeën voor behoud, herstel en 
beleving van het landschap zijn opgehangen. Verder 
is er veel gebrainstormd over deelprojecten uit de 
Dorpsvisie die opgenomen zijn en mogelijk gereali-
seerd kunnen worden in dit project (entree’s, strand-
je, moderne techniek (GPS, augmented reality). Ook 
zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Mid-
dachten over de ommetjes Landgoederen en Havi-
kerwaard.  

Voor de ommetjes is onderzocht of er bestaande 
“formules” zijn waar we van kunnen leren en/of ons 
bij aan kunnen sluiten zoals bijvoorbeeld de bekende 
‘klompenpaden’. Vanwege de aard van de door de 
belangengemeenschap gewenste ommetjes en de 
kosten van het aansluiten bij een dergelijke formule 
is er besloten om dat niet te doen. 

 Als u belangstelling heeft om mee te werken aan de 
realisatie van de plannen, b.v. door het helpen bij het 
uitzetten, of te helpen bij het onderhoud, nodigen we 
u graag uit om aan te schuiven.  

Tijdens deze besprekingen komen de concept routes 
aan de orde en willen we graag input/suggesties zo-
dat we goed afgewogen de routes kunnen vaststellen. 
Tevens willen we een planning en taakverdeling gaan 
maken voor de realisatie en het onderhoud. 

Mocht u nu of in de toekomst een bijdrage willen 
leveren aan de totstandkoming, uitzetten en/of onder-
houden van de ommetjes dan horen we graag van u. 

Marko Sinke Marko@LooPlan.nl 

Na het geweldige succes van de eerste Markt op 
Steeg dag afgelopen april hebben de initiatiefne-
mers besloten  om ook volgend jaar weer een 
Markt op Steeg te organiseren en wel op zaterdag 
23 april a.s.  
 
Inwoners van De Steeg en de Gemeente Rheden kun-
nen zich op de markt presenteren en dit kan zowel op 
een  hobby of een bedrijfsmatige wijze zijn. De na-
druk van de markt ligt wel op het creatieve en culture-
le vlak. U kunt dan denken aan kunst, boeken , antiek, 
brocante, zelfgemaakte spullen als kaarten, poppen en 
kleding, maar ook bijvoorbeeld bedrijfs of vereniging 
presentaties zijn welkom op de markt. Het zal zeker 
geen ‘doorsnee’ braderie worden en daarom is deelna-
me aan de markt onder voorbehoud. De 2e Markt op 
Steeg zal in teken staan van Pasen. 

Deelnemers hebben de mogelijkheid om een kraam of 
grondplaats te huren. De prijzen hiervoor zijn respec-
tievelijk € 25,00 of € 10,00 per 4 meter. De markt 
wordt georganiseerd op de Amaliahoek en  een ge-
deelte van de Oversteeg. De markttijden zijn van 
10.00 – 16.00 uur. Naast de markt zijn er nog allerlei 
activiteiten zoals muziek en kinderentertainment en 
een gezellig terras . 
 
Opgeven kan op de volgend manieren: 
 
Via de website van de BG www.bgdesteeg.nl. U kunt 
dan een inschrijfformulier downloaden. 
 
Telefonisch en via mail kunt u zich opgeven bij de 
initiatiefnemers: 
 
Els Brandsen.  
Tel: 026 – 4951194 / elsbrandsen@hotmail.com 
Henk Steinvoort.  
Tel: 026 – 4955252 / stein@planet.nl 

Werkgroep uitvoering LLV Markt op Steeg 2011 
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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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Middachten Landgoed in bedrijf Ontwikkelingen IJssellijn 

Nieuw uniek fotoboek over Landgoed Middach-
ten 
Oud-minister Plasterk ontving eerste exemplaar 
van Graaf en Gravin Zu Ortenburg 

Graaf en Gravin F.W.F.L. zu Ortenburg hebben het 
nieuwe boek ‘Middachten landgoed in bedrijf’ aan-
geboden aan de heer Dr. Ronald H.A. Plasterk, lid 
van de Tweede Kamer (PvdA) en voormalig minis-
ter van OCW.  
 
Al enige tijd bestond bij Middachten de wens om 
alle aspecten van het landgoed eens in beeld te bren-
gen. Middachten is namelijk meer dan een eeuwen-
oud kasteel of een mooie tuin. Het landgoed is een 
werkplek voor tuinlieden, metselaars en boeren. 
Voor scholieren is het een stageplek waar ze een 
oud ambacht leren. Terwijl het voor anderen een 
plaats is om samen vrijwilligerswerk te doen. Zo 
staat Middachten anno 2010 midden in de Neder-
landse samenleving en verbindt het deze enthousias-
te mensen met elkaar. Graaf Zu Ortenburg: ‘Ik vind 
de verbinding tussen al deze mensen hartverwar-
mend. Ik hoop van harte dat u bij het bekijken van 
dit boek iets van die warmte ervaart.’ 
Alle aspecten van Middachten zijn in foto’s gevan-
gen, die een uniek kijkje geven in de keuken van het 
kasteel, de tuinen en het landgoed. De lezer komt 
meer te weten over de enorme inzet van medewer-
kers, pachters, vrijwilligers en de familie zelf. Zij 
zijn het die dagelijks bezig zijn om Middachten te 
bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Het boek is te bestellen via info@middachten.nl. 
Ook ligt het in boekhandels in Velp, Rheden en Die-
ren. Daarnaast kunnen bezoekers het boek ook ko-
pen tijdens de sfeervolle kerstopenstelling van Mid-
dachten van 7 t/m 12 december a.s. 

Tijdens het overleg in de 2e Kamer met de minister 
van V&W over PHS, zijn er 23 moties door de di-
verse politieke partijen ingediend die grotendeels 
betrekking hebben op de forse toename van het goe-
derenvervoer over bestaand spoor (IJssellijn en 
Twentelijn). 
Dankzij geweldige inspanningen heeft het RONA kans 
gezien niet alleen de lokale- of provinciale politiek te 
mobiliseren, maar ook politiek Den Haag.  
Over deze moties vond 9 november 2010 stemming 
plaats, met als resultaat dat van deze 23 moties er een 
aantal is aangehouden (2), ingetrokken (1) of verwor-
pen (10), en 10 stuks zijn aangenomen. De belangrijk-
ste aangenomen moties (waarvan een aantal met alge-
mene stemmen) zijn:  
• er zal fors ingezet worden op goederenvervoer 

via de binnenvaart; 
• de Betuweroute dient maximaal benut te wor-

den, incl. betere aansluiting in Duitsland; 
• er zal op korte termijn wetgeving dienen te ko-

men voor normen, meetmethoden en handha-
ving voor geluid en trillingen; 

• er dient een Milieu Effect Rapportage (MER) 
uitgevoerd te worden; 

• er dient een onderzoek te komen naar een nieu-
we Noordtak;  

• lokale leefbaarheid en lokale bereikbaarheid 
dient behouden te worden, dan wel op een aan-
vaardbaar peil te worden gehouden; 

• door beprijzing dienen stille treinen maximaal 
ingezet te worden; 

• er zal een onderzoek komen naar het lange ter-
mijn perspectief voor het goederenvervoer na 
2020. 

Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte proberen 
te houden van het verdere ontwikkelingen over het 
goederenvervoer over de IJssellijn.  
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Door Peter van Heek 
 
Verbeteren basismobiliteit 
Nu de uitkomsten van de aanbestedingen van het 
openbaar vervoer bekend zijn wil de provincie Gel-
derland de basismobiliteit in het landelijk gebied 
verder invullen. Het openbaar vervoer is vooral 
goed voor de interlokale verplaatsingen. 
De provincie denkt aan een aantal pilots die via 
verschillende invalshoeken werken. Concreet vroeg 
Gijs Pelsma,beleidsmede werker van de provincie 
aan de VKK: "Welke mogelijkheden zien jullie om 
de Regiotaxi te verbeteren (vooral gericht op de 
productkenmerken) en welke kernen zouden daar-
voor kansen bieden?" Van diverse dorpsbelangenor-
ganisaties kregen we de afgelopen maanden reacties 
op deze vragen. 
 
Verschil tussen Regiotaxi en Buurtbus 
De reactie van Dorpsbelang Wolfheze geeft duide-
lijk het verschil aan tussen de beleving van de 
Buurtbus en de Regiotaxi: "Veel inwoners vinden 
de Buurtbus fijner dan de Regiotaxi,omdat ze weten 
hoe laat hij op een bepaald punt vertrekt. Het komt 
voor dat de inwoners nog even een kopje koffie 
gaan drinken,omdat ze weten dat ze nog ruim tijd 
hebben of dat ze de volgende buurtbus kunnen ne-
men in plaats van gestresst moeten wachten op de 
regiotaxi waarvoor ze tijdig klaar moeten staan." 
Het grote verschil tussen Regiotaxi en Buurtbus is 
dat de chauffeurs van de Buurtbus vrijwilligers zijn 
en de Buurtbus rijdt een vaste route. 

 
 
Regiotaxi inzetten voor gezamenlijk vervoer 
Berd Westerveld,buurtbuspionier,adviseert om de 
Regiotaxi een vaste route te laten rijden als een 
groepje mensen elke week op hetzelfde tijdstip bij 
elkaar komt. Hij denkt bijvoorbeeld aan het Kultur-
hus in Lintelo bij Aalten. Daar is 1x per week een 
gezamenlijke maaltijd. Je zou kunnen afspreken dat 
de Regiotaxi op die dag via een vaste route langs de 
mensen rijdt. Zoiets kan ook voor andere zaken 
gelden,bijvoorbeeld ‘meer bewegen voor ouderen’ 
of een ouderensociëteit. 
Westerveld merkt dat ouderen vaak schroom heb-
ben om de Regiotaxi te bellen. Met zo’n collectieve 
afspraak hoeft dat dan niet meer. Ook voor de taxi-
bedrijven is dat waarschijnlijk handig omdat ze op 
die vaste groep hun ritplanning en personeelsinzet 
kunnen instellen. 
 
De Buurtbus (is) in 
Het aantal passagiers van de Buurtbus is de afgelo-
pen vijf jaar sterk gestegen. Maakten er in 2005 nog 
ruim 53.000 passagiers gebruik van een van de vijf 
Achterhoekse lijnen, in 2009 waren dat er al 
89.000. De lijnen zitten daarmee ver boven de norm 
die de provincie stelt: die wil dat er per bus maan-
delijks minstens 300 reizigers worden vervoerd. 
 
Hoe werkt de Regiotaxi? 
De Regiotaxi is er voor iedereen en rijdt van zes uur 
’s morgens tot één uur ’s nachts. Passagiers vanaf 

Openbaar vervoer in het landelijk gebied; 
Buurtbus en Regiotaxi en het ROCOV Gelderland-Stadsregio 
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12 jaar mogen gratis twee kinderen tot vier jaar mee-
nemen. De Regiotaxi kost in 2010 met een WMO-
indicatie € 0,50 per zone en zonder WMO-indicatie 
€1,85 per zone. Vanaf de zesde zone betaalt iedereen 
€ 6.00 per zone. Voor alle tarieven geldt één opstap-
zone. Reserveren moet door minimaal één uur van te 
voren te bellen met 0900-0276 of via 
www.regiotaxigelderland.nl 
 
In de spelregels staat dat de Regiotaxi maximaal 10 
minuten (in Noord-Veluwe 15 minuten) eerder of 
later dan het afgesproken tijdstip voor de deur staat. 
Bij aankomst van de Regiotaxi moet de reiziger 
klaar staan. In de regels staat dat de chauffeur maxi-
maal 2 minuten wacht. De reiziger wordt 5 minuten 
voor vertrek gebeld door de chauffeur. Of dit in de 
praktijk ook echt goed werkt wordt onder andere 
getest door mystery guests. Ook is er een klachten-
meldpunt, bereikbaar op nummer 026-3552121. 
De afgelopen maanden zijn nieuwe buurtbuslijnen 
geopend, zoals de buurtbuslijn Sint Isidorushoeve-
Neede- Borculo-Beltrum-Groenlo; en de grensover-
schrijdende lijn Spijk-Elten-Babberich-Zevenaar 
gaat vanaf 12 december met de nieuwe dienstrege-
ling starten. In dorpen waar geen openbaar vervoer 
komt kan de buurtbus een goede oplossing zijn. Er is 
veel ervaring, draaiboeken liggen klaar. Berd Wes-
terveld, 26 jaar bestuurslid van de buurtbusvereni-
ging Halle-Sinderen,wil graag zijn ervaring delen 
met dorpen die denken over het opzetten van een 
buurtbuslijn. Kijk voor meer informatie over het 
buurtbussysteem op www.vkkgelderland.nl. 
 
ROCOV Gelderland-Stadsregio 
De VKK Gelderland is samen met zeven andere 
organisaties, zoals Rover en Zorgbelang Gelder-
land,lid van het Gelderse platform van consumenten-
organisaties in het openbaar vervoer,het ROCOV. 
Dit platform behartigt de belangen van de OV-
reiziger in Gelderland. Het ROCOV is een vereni-
ging die adviseert aan de vervoerders en de twee 
OV-autoriteiten (provincie Gelderland en stadsregio 
Arnhem-Nijmegen). In het platform zitten namens 
de VKK Tinie te Dorsthorst (regio Achterhoek/
Liemers), Ate van Balen (regio Rivierenland) en 
Henk Derks uit De Steeg (regio Veluwe/
Vallei).VKK-bestuurslid Pieter Hulsegge is penning-
meester van het ROCOV.  
Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. De 
vervoerders en de OV-autoriteiten zijn verplicht het 
advies van het ROCOV te vragen over zaken als 
dienstregelingen, tarieven en aanbestedingen. Dit is 
in de wet Personenvervoer 2000 geregeld. Maar als 
het ROCOV zelf signalen opvangt van reizigers,kan 
dat ook aanleiding zijn voor een advies. Zo is RO-
COV Gelderland Stadsregio, tegen het plan van de 
provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem- Nij-
megen om de strippenkaart op 18 november 2010 in 
de gehele provincie uit te schakelen ten faveure van 
de OV-Chipkaart. Er zijn nog teveel problemen met 

de chipkaart die dringend om een oplossing vragen. 
Zowel de provincie als de stadsregio hebben inmid-
dels een aanvraag ingediend bij het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat om de strippenkaart op 18 
november uit te schakelen. Als het ministerie toe-
stemming geeft betekent dit,dat er vanaf die datum 
niet meer met de strippenkaart gereisd kan worden 
in Gelderland maar alleen met de OV-Chipkaart. 
Ben Mouw,voorzitter van het ROCOV,benadrukt dat 
het ROCOV niet tegen de komst van de chipkaart is. 
"Echter door de manier waarop de kaart wordt inge-
voerd en de vele problemen die nog om een oplos-
sing vragen,is het op dit moment niet verstandig om 
de strippenkaart al definitief vaarwel te zeg-
gen.Voorjaar 2011 zou een geschikter moment zijn." 
Thans oud minister Eurlings heeft besloten dat de 
strippenkaart naast OV-chipkaart voorlopig in ge-
bruik blijft. 
 
Zie ook www.rocovgelderland.nl 
 

Hoe werkt de Buurtbus? 
De buurtbus kent een eigen kaartsysteem. De kaart-
jes zijn alleen in de bus verkrijgbaar. Ongeacht de 
lengte van de rit betaalt men hetzelfde tarief. 
Tevens zijn in de buurtbus geldig de: 

• OV-jaarkaart, 
• OV-weekendkaart met bijbetaling van € 

1,00 buiten het weekend 
• de gratis OV-dagkaart voor Gelderland 
• de Studenten OV-jaarkaart en de 
• Bedrijven OV-jaarkaart. 

Strippenkaarten zijn niet geldig in de buurtbus. 
Er zijn 6 soorten kaartjes: 

• enkele reis vol tarief € 1,80 gereduceerd 
tarief € 1,10; 

• 4-rittenkaart vol tarief € 5,70 gereduceerd 
tarief € 3,40; 

• 10-rittenkaart vol tarief € 13,30 geredu-
ceerd tarief € 7,80 

Het gereduceerd tarief geldt voor kinderen van 
4 tot en met 11 jaar,dier en,bagage en voor houders 
van een 65+ pas. 



 

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt. 

NR 1 –  

 
Dit is de eerste 
nieuwsbrief die 
Natuurmonumenten 
maakt om u te 
informeren over 
ontwikkelingen 

rondom het herstel van landgoed Rhederoord. De 
nieuwsbrief zal geen vaste frequentie hebben, 
maar uitkomen als er nieuws te melden is. Het 
proces om een herstelplan voor landgoed 
Beekhuizen op te stellen is nu volop in gang. In 
deze nieuwsbrief leest u welke wensen en ideeën 
door omwonenden, geïnteresseerden en 
deskundigen zijn aangedragen voor het herstel 
van landgoed Rhederoord. 
 
  

Werkwijze 
 
Bij het opstellen van dit plan zal Natuurmonumenten 
gebruik maken van ideeën die leven in de omgeving. 
Natuurmonumenten gaat actief op zoek naar wensen 
en ideeën. Tijdens informatieavonden is en wordt 
naar meningen gevraagd. Er is een klankbordgroep 
van belangstellenden en een projectgroep van 
deskundigen die meedenken en reageren op 
concepten.  
Het visiedeel van het herstelplan voor landgoed 
Rhederoord gaat over het hele landgoed, ook over 
gronden die in eigendom zijn van Landgoed 
Rhederoord BV. De eigenaar van Landgoed 
Rhederoord BV is nauw betrokken bij het opstellen 
van het herstelplan en heeft zitting in de 
projectgroep. Uiteindelijk stelt Natuurmonumenten 
het herstelplan vast, en beslist daarmee over de 
inhoud en uitvoering van het herstelplan voor zover 
het haar eigendommen betreft.  
 

 
Aanwijzing als rijksmonument 
 
Rhederoord is in 2001 ingeschreven in het register 
voor rijksmonumenten. Vanwege een procedurefout 
moet de contourenkaart - met de begrenzing - nog 
vastgesteld worden. De gemeenteraad heeft al wel 
een advies over deze kaart gegeven. Het is nu 
wachten op het besluit van het RCE. In principe 

vallen de meeste percelen al onder de aanwijzing 
van 2001, want de kadastrale nummering in het 
aanwijzingsbesluit is leidend.  
 
 

Hoofdvraag 
 
De centrale vraag tijdens verschillende 
bijeenkomsten was: Wat wilt u Natuurmonumenten 
meegeven bij het opstellen van het herstelplan? 
Deze nieuwsbrief behelst een weergave van de 
inbreng. Er is nog niet gediscussieerd over de 
haalbaarheid en wenselijkheid van de ideeën en 
wensen.  
 
Waardering voor het landgoed 
Er zijn diverse redenen genoemd waarom het 
landgoed gewaardeerd wordt. Een korte bloemlezing: 
Landgoed Rhederoord is prachtig door de imposante 
ligging van het landhuis, de pastorale sfeer en de 
goed bewaarde overgang van landgoed naar dorp. 
Het landhuis ziet er goed uit, het leeft en het uitzicht 
is mooi. Het landgoed is vrij toegankelijk en vanuit 
het dorp zijn ommetjes te maken. De vele grote, oude 
bomen en de grote variatie in boomsoorten dragen in 
hoge mate bij aan de waardering voor het landgoed, 
evenals de parkweide met koeien. Het parkbos 
rondom het landhuis krijgt een hoge waardering, het 
bos is veel minder spannend. De landschappelijke 
afwisseling in open en gesloten maakt het 
verrassend, evenals de grillige padenstructuur. 
 
Aandachtspunten bij het opstellen van het 
herstelplan 
Algemeen  
Rhederoord dankt de variatie aan meerdere 
ontwerpers en vruchtbaarheid van de grond. Laat die 
variatie tot zijn recht komen en benut alle kwaliteiten. 
Breng in kaart wat de historische elementen zijn (o.a. 
Rauwenberg, theekoepel, jachtslot, zichtassen, 
oranjerie) en maak daarna keuzes of en hoe ze weer 
herkenbaar kunnen worden en houd daarbij ook 
rekening met jonge historie (bijv. Carmiggelt, Kan). 
Maak een zorgvuldige afweging tussen de 
verschillende deelbelangen: mens, dier, exploitatie 
en cultuurhistorie. De huidige exploitatievorm van het 
landhuis brengt levendigheid met zich mee, maar ook 

Herstel landgoed   

Rhederoord    



 
Titel nieuwsbrief, datum 2 
 
 

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.    

geluidsoverlast en verkeershinder. Zijn er 
mogelijkheden om deze hinder te beperken?  
De samenhang op het landgoed ontbreekt, maar ook 
de samenhang en relatie met landgoederen in de 
omgeving, denk aan Middachten en Rhederhof. 
Versterk de kenmerken van het landschapspark; de 
vloeiende lijnen, afwisseling van open en gesloten 
plekken, herstel doorzichten. 
 
Bomen en bos  
Zorg voor gevarieerd bos met variatie in 
leeftijdsopbouw, openheid en soortenkeus. Hoe 
verder van het landhuis, hoe natuurlijker het bos kan 
zijn. De vitaliteit van de oude bomen is een groot 
zorgpunt evenals de opslag van beuken. Er staan 
veel oude bomen. Ga ze niet vellen omwille van de 
veiligheid, maar koester ze en zorg tijdig voor 
vernieuwing. Zorg eveneens dat het bos niet 
dichtgroeit door de massale opslag van beuken.  
 
 
 

 
 
 
Visuele beleving  
Zichtlijnen zijn karakteristiek voor een landgoed. Ga 
zichtlijnen niet herstellen omdat ze er voorheen 
geweest zijn, maar kijk naar de huidige omgeving. 
Bedenk zorgvuldig welk uitzicht je krijgt (niemand zit 
te wachten op uitzicht op een industriecomplex of 
snelweg). Ook werd geadviseerd niet alleen 
aandacht voor zichtlijnen vanaf het landgoed te 
hebben, maar ook naar het landgoed toe om de 
imposante ligging van het landhuis te benadrukken. 
Waterpartijen kunnen ook bijdragen aan de 
afwisseling. Helaas komen de huidige waterpartijen 
niet tot hun recht. Het huidige wildraster dat dwars 
over het landgoed loopt wordt als storend ervaren, 
evenals een teveel aan bebording. 
 
Recreatie  
Wandel-, ruiter- en fiets- en ATB-routes lopen kris 
kras door elkaar. Bovendien sluit de ruiterroute 
nergens aan. Meer scheiding van routes is wenselijk. 

Voorzieningen  
Maak een plan dat ook te beheren en onderhouden 
is. Dat geldt ook voor de paden. Een aantal paden is 
slecht, maar verharding van paden is niet wenselijk.  
Bezoekers van het landgoed parkeren in de 
Stationsweg, waardoor de berm kapot gereden 
wordt. 
 
Concrete tips en wensen    
Naast algemene ideeën zijn ook een aantal concrete 
wensen benoemd: 

• Het pad vanaf Benticklaan is prachtig, maar 
het loopt dood. Kan daar een mooie 
rondwandeling van gemaakt worden? 

• De bomen langs het spoor en bij het 
gemeentehuis belemmeren de zichtlijnen. Is 
snoei mogelijk? 

• Kan er een wandelroute vanuit het dorp 
ontwikkeld worden, die Rhederoord en 
bijvoorbeeld Middachten aandoet? 

• Het landgoed is vrij toegankelijk. Het 
landhuis heeft veel minder een uitnodigende 
uitstraling voor bewoners en wandelaars.  

• Kunnen er bankjes bij vergezichten geplaatst 
worden? 

• Kunnen er fruitbomen in de wei, langs 
tuinmuur en bij de Bentincklaan geplant 
worden? 

• Is er plek voor meer bloeiende/ gekleurde 
struiken en (stinze)planten?  

• De entrees naar het landgoed mogen wel 
meer uitstraling krijgen.  

• Vervang de bijzondere bomen die teloor zijn 
gegaan in de parkwei. 

• Zorg voor spannende speelgelegenheid voor 
kinderen.  

• Perk naaldbomen in ten gunste van 
loofbomen (lindewoud). 

 
 

Hoe verder?   
 
SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en 
landschappen is bezig om in opdracht van 
Natuurmonumenten het herstelplan op te stellen. De 
klankbordgroep en projectgroep komen naar 
verwachting nog tweemaal bijeen om voorstellen te 
bespreken en daarna wordt het volledige plan 
gepresenteerd. 
 
 

Meer informatie?  
 
Als u na het lezen van deze nieuwsbrief wilt 
reageren, of aanvullende wensen of ideeën heeft, 
kunt u contact opnemen met Natuurmonumenten, 
projectleider Hans van Dijk, tel. 026 497 91 90 of een 
mail sturen aan: h.vandijk@natuurmonumenten.nl. 
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Wij zoeken een enthousiaste   
organisator als secretaris m/v 

Kortom, wij zoeken het welbekende 
schaap met de vijf poten 

Onze secretaris kan: 
• de vergaderagenda opstellen, 
• verslagleggen,  
• de post afhandelen, 
• het jaarverslag opstellen, 
• de vereniging vertegenwoordigen, 
• de ledenadministratie bijhouden, 
• de correspondentie voeren, 
• de redactie van Tussen Boom en Stroom voeren, 
• samenwerken met nog een aantal enthousiastelingen. 
 

Voelt u zich aangesproken? 
Telefoon 4955333 
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Bij Hotel De Engel Tramoversteek bij nu Brantsenpark  

  
 
 

De tram in De 
Steeg 

  
In het feuilleton op 
pagina 14 wordt 
gesproken over de 
tram in De Steeg. 
Dat kunnen we ons 
nu niet meer voor-
stellen. Vandaar 
deze foto’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Het Wapen van Athlone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenover de Oude Post 

Toen en nu 

Op 11 oktober j.l. kwamen op initiatief van de BG 
voor de tweede keer dit jaar de verschillende vereni-
gingen die actief zijn in het dorp weer bij elkaar om 
de ervaringen uit te wisselen en te bekijken waar ze 
elkaar mogelijk kunnen ondersteunen. Ook Kees van 
Heerikhuize, ambtenaar bij de gemeente Rheden en 
adviseur op het gebied van de samenlevingszaken 
was weer aanwezig. 
Uit de ronde uitwisseling van ervaringen kwam naar 
voren dat de meeste organisaties  konden beschikken 
over een redelijk vaste groep enthousiaste vrijwilli-
gers. Toch waren er wel zorgen. Zo meldden Jan en 
Astrid Jansen, die de coördinatie van de vrijwilligers 
van Middachten hadden overgenomen, dat deze 
groep van bij elkaar 90 vrijwilligers aan het vergrij-
zen is en wel enige verjonging kan gebruiken. De 
vrijwilligers worden ingezet voor allerlei activiteiten 
op en rond het kasteel, van jam maken tot de kasteel-
fair, Outdoor, de tuinrondleidingen, concerten en de 
kerstmarkt. 
Ook werd er melding gedaan van het feit dat de co-
ordinatoren van het jaarlijkse reisje voor ouderen in 
De Steeg ermee waren opgehouden. Voor zover be-
kend had nog niemand dat overgenomen. 
De Oranjevereniging maakt zich zorgen over de 
steeds verdergaande afname van de belangstelling 
van de dorpsbewoners voor de activiteiten die wor-
den georganiseerd.  Koninginnedag en de dorpsdag 
met de zeepkistenrace hebben te maken met  steeds 
minder deelnemers. De Oranjevereniging beraadt 
zich of zij de activiteiten nog wel moet blijven orga-
niseren. 
Na een korte bespreking over nut en noodzaak van 

de beschikbaarheid van een defibrillator in het dorp 
werd besloten in de TBES een oproep te doen aan de 
bewoners om zich te melden voor een klein werk-
groepje dat gaat onderzoeken of een defibrillator 
haalbaar is en waar deze dan beschikbaar moet zijn. 
Melden bij de secretaris van de BG Els Brandsen: 
elsbrandsen@bgdesteeg.nl of 026-4951194. 
Uitgebreid werd stilgestaan bij de overlast die de 
laatste tijd werd ondervonden in het dorp van hang-
jongeren. Met name op het schoolplein was er ’s-
avonds overlast van niet alleen Steegse jongeren 
maar ook van jongeren die uit Dieren of Velp kwa-
men. Er was ook sprake van dat daar soms Polen uit 
het klooster en bewoners van Woonzorgnet bij rond-
hingen. De schoolleiding had besloten om in ieder 
geval de bankjes daar weg te halen en zou uitzoeken 
of ze de toegang tot het schoolplein kan gaan beper-
ken; er werd veel rotzooi achtergelaten zoals gebro-
ken glas en bierblikjes.  
Afgesproken werd: 
1. Het dorp spreekt de eigen kinderen aan 
2. De school zal restricties op het schoolplein instel-

len. Arie den Bakker van de BG is contactpersoon 
3. Als wij de kinderen en hun ouders aanspreken 

zorgt Kees van Heerikhuize ervoor dat de Polen 
en Woonzorgnet en mogelijke anderen worden 
aangesproken via het contact burgemeester-politie 

4. De gemeente zal dit coördineren en Kees koppelt 
terug naar de BG 

5. Eventueel kan Carion ondersteuning bieden. 
 
Verder is afgesproken dat dit verenigingenoverleg 
één keer per jaar zal plaats vinden in het najaar. 

Sociale cohesie 
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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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Na de Oekraïne nu Malawi 

Mijn naam is Cindy Maigret en ik ben 21 jaar. Ik ben een vierde-
jaars pabo student aan de Han te Arnhem. 
Afgelopen zomer ben ik met de jongerenreis mee geweest naar 
Oekraïne om een weeshuis op te knappen. Dit heeft mij zo aange-
grepen dat ik dit werk wil blijven doen. Nu heb ik de kans gekregen 
via de Pabo om mee te mogen met Edukans naar Malawi. 
 
Van de week kreeg ik eindelijk te horen dat ik mee mag met Edu-
kans naar Malawi. Mijn reis duurt twee weken en ik ga van 1 mei t/
m 15 mei 2011. 
Deze reis gaat heel anders worden dan mijn Oekraïne reis. Wat ik 
allemaal ga doen staat in de beschrijving hieronder. 
In die twee weken ga ik het volgende doen: 

• Ik bezoek uiteenlopende onderwijsprojecten en maak kennis met het onderwijssysteem 
• Ik maak kennis met medestudenten uit het land zelf en gaat samen met hen lesgeven 
• Ik bezoek basisscholen en verzorg een aantal lessen in het Engels (bijvoorbeeld een aardrijks kun-

deles over Nederland, een muziekles, een crea-les, een rekenles enz.) 
• Ik bezoek een kerkdienst en praat na met jongeren 
• Ik ga op huisbezoek bij een of meerdere leerlingen die ik lesgeef in die twee weken 
• Ik organiseer een spellendag voor (straat) kinderen 

 
Bovenop mijn reiskosten van ruim € 1.400, - moet ik ook een groot bedrag aan sponsorgeld bij elkaar zien te 
krijgen. Wanneer ik het sponsorgeld niet bij elkaar krijg moet ik dat ook uit eigen zak gaan betalen. Ik heb dat 
er wel voor over, maar het is veel geld voor een student.  
En Daarom vraag ik u om hulp. Voelt u zich geroepen om te helpen dan kunt u uw bijdrage storten op giro 
4099648 t.a.v. Ce Maigret te De Steeg. Van mijn reis wordt een 
film gemaakt en wanneer ik terug ben, wil ik deze eventueel wel 
met u delen zodat u kunt zien wat ik, met andere studenten, daar 
beleefd en gedaan heb. 

Ik hoop dat u mij wil helpen om dit te kunnen doen. 

Met vriendelijke groet, 

Cindy Maigret 
Tel. 06 12 54 85 51 

Kunsthistoricus Arnold Ligthart wil graag in contact komen met mensen die de schilder Theo Goedvriend 
(1879-1969) hebben gekend. Goedvriend is geboren in De Steeg, waar zijn vader eigenaar was van Hotel De 
Engel. Iedereen die nadere gegevens heeft over de schilder, persoonlijke herinneringen aan hem heeft of werk 
van hem bezit, wordt uitgenodigd contact op te nemen met de heer Ligthart. 
 
Het doel van de heer Ligthart is, in 
de nabije toekomst een boek uit te 
geven over de schilder. 
 
T 06-53325158 
E arnoldligthart@live.nl 
www.arnoldligthart.com 
   

Contactvraag inzake Theo Goedvriend 
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Hoofdstuk 6 (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.) 
Voorafgaand: Na het eten oefenen de kinderen een 
welkomstserenade voor oom Frits. 
 
Het is 3 uur en de stoomtram uit Velp kan elk ogen-
blik komen. Vóór het hotel “de Engel” staat een 
menigte jongens en meisjes uit te kijken. Ze zijn 
dood stil en kijken verlangend uit naar oom Frits. 
Jan Bamstien staat met de trommelstokken klaar en 
al de kinderen hebben een of ander muziekinstru-
ment in de hand. “Daar komt ie!” zegt Jan en 
meteen slaat hij uit alle macht een stevigen roffel. 
Al de kinderen beginnen mee te fluiten, te klingelen 
en te toeteren, maar er komt geen tram. “Stilte”, 
roept Jaap, “het is de tram van Dieren!” Allen kij-
ken om en van den anderen kant komt een tram, 
voorbij Rhederpark en voorbij het postkantoor en 
houdt weldra stil bij den Engel.  
Maar ja, daar komt toch de gewenschte tram en Jan 
begint weer te roffelen en al de kinderen maken een 
oorverdovend leven, tot dat de tram stil staat. “Dag 
Oom! Dag Oom Frits!”Alle menschen in de beide 
trams kijken verbaasd naar die opgewondenheid. 
“Ze houden zeker veel van dien Oom, zouden dat 
allemaal neefjes en nichtjes zijn? Och, kijk dat 
meisje in het wagentje, ze steekt de beide handen 
naar hem uit.  
Hij schudt al de jongens en meisjes van zich af en 
gaat het meisje omhelzen en nu gaat hij naar de 
kinderjuffrouw, neemt haar het kleine kind af en 
gaat er mee op den loop en al de kinderen achter 
hem aan!” 
Oom Frits is met Hukkie en al de kinderen achter in 
den tuin. “Jongens, laat Oom Frits toch met rust, 

foei, je zult nog maken dat oom met de volgende 
tram weer weg gaat. Lachend en hijgend van het 
harde loopen laat Oom zich met Hukkie op een 
stoel vallen; hij zet haar op zijn knieën en al de kin-
deren praten en lachen door elkaar. “Wacht, ik zal 
ze den mond wel stoppen, Hukkie, zoek maar in 
mijn zak” “O, ulevellen, chocolaadjes!” juichen de 
kinderen. Kleine Hukkie is nog veel te klein om te 
zoeken en nu mag Robbie het doen. Die kleine baas 
heeft het wel meer gedaan en haalt een groote doos 
te voorschijn en wil er wat uitnemen, maar Oom 
zegt: “Wie is de oudste en de wijste van de meis-
jes?” “Tji is de oudste maar Lili is de wijste” zegt 
Jaap. “Ja, Lili mag uitdelen”. Voor een oogenblik 
zijn ze allen druk met de flikjes en de kinderjuf-
frouw neemt Hukkie, en Oom Frits kan een poosje 
met mevrouw Stevens praten. 
“Oom, zegt Marits,“ we hebben nu ieder drie flik-
ken en de overige zal Lili bewaren tot we bij de 
moshut zijn; u gaat toch met ons mee?” ”Jazeker, ik 
verlang er naar om met jelui uit te gaan.” “Hoezee, 
lang leve Oom Frits,”roepen al de kinderen en dan-
sen om Oom heen en beginnen weer met de mu-
ziek. Tetteretè, boem boem ! tuuuuu! Ting tang! 
“Schei uit, schei uit!” roepen Oom en Mevrouw 
Stevens tegelijk met de handen voor de ooren. “Hè, 
Oom,”zegt Jaap, “u hebt het ons zelf geleerd in de 
achterkamer, bij Grootmama en u zei altijd: “toe 
maar jongens, nog harder!” “Ja”, zegt Oom, “toen 
waart ge met je vijven, maar nu zijn er zooveel. 
Straks in het bosch, dan kun je je gang gaan” “Gaan 
we dan nu, Oom?” Oom kijkt op zijn horloge en 
vraagt: “Hoe laat eten we hier?” “om vijf uur, 
Oom!” “Vooruit dan maar, dan kunnen we het nog 
juist doen”.  
 
(wordt vervolgd) 

Uitnodiging  
voor de Nieuwjaarsreceptie 

 
Zoals gebruikelijk is er weer een nieuw-
jaarsreceptie die wordt georganiseerd 
door het Parkhuis, de Ondernemersver-
eniging, de Belangengemeenschap en 
de kerken. U bent welkom op vrijdag 7 
januari om 19.30 uur in het Parkhuis. 
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Het was guur; de bomen waren kaal, de bladeren lagen 
als een tapijt op de grond. In de tuin was het een druk-
te van belang; mezen, mussen, vinken en sijsjes vlo-
gen af en aan, zelfs een specht liet zich zien. Alle vo-
gels maakten dankbaar gebruik van de vetbollen en de 
pindanetjes die waren opgehangen.  
 
De wind viel even stil maar het ritselen hield niet op. 
Er kwam een spitse neus uit de bladeren en een luid en 
onmiskenbaar geknor klonk. Uit een egelhuis dat on-
der een grote plataan stond stak mijnheer Egel zijn 
neus naar buiten. Een Vlaamse gaai en een tortelduif 
die op de grond bezig waren zaadjes te pikken vlogen 
met luid misbaar op. Mevrouw Eekhoorn die eerst 
naar nootjes had gezocht maar nu aan een walnoot aan 
het knabbelen was keek naar het geritsel en zei ver-
baasd: ’Dag meneer Egel’. ’Wat doet u nu buiten, 
moet u niet uw winterslaap houden?’ 

De knorrige blik van Egel verzachtte wat en  er kwam 
zowaar een glimlach om zijn mond toen hij met zijn 
kippige blik zijn buurvrouw mevrouw Eekhoorn her-
kende. ‘Ik ben helemaal van slag af, mevrouw 
Eekhoorn’. ‘Het slapen is de laatste dagen lastig’. ‘Ik  
wordt telkens wakker van de herrie van die Vlaamse 
gaaien die net als de mezen als acrobaten in die pinda-
netjes hangen en proberen ook wat weg te snoepen’. 
‘Ze dansen zelfs af en toe op mijn egelhuis rond’.  
 
Mijnheer Egel was duidelijk kwaad: ‘En waar ik nog 
het meest last van heb zijn die jonge eksters die tegen 
de avond allemaal hierheen komen’. ‘Kijk dat al die 
vogels overdag hier in de tuin gebruik maken van het 
voer dat hier rondhangt dat is tot daar aan toe maar dat 
die jonge eksters nu zo nodig ‘s-avonds laat, wanneer 
het overal stil is, in de boom boven mijn egelhuis 
moeten gaan zitten kwetteren dat is heel vervelend’.  
 
Op dat moment kwam er onder het blad nog een jonge 
egel vandaan. Vader Egel vervolgde: ‘Junior, die ook 
in het egelhuis slaapt wordt er heel onrustig van en hij 
heeft zijn winterslaap hard nodig’. ‘En weet u wat ook 
zo vervelend is, die jonge eksters maken niet alleen 

maar herrie maar ze maken er ook nog zo’n rotzooi 
van, maken regelmatig andermans spullen kapot en 
trekken allerlei gespuis van buiten aan’. ‘Sperwers 
en uilen heb ik al gezien en wie weet wat er nog 
meer aan roofdieren op af komt en hier rondhangt’.  
‘Ik heb zelfs de kraaien al eens aangesproken dat ze 
er wat aan moeten doen, maar dan komen ze een keer 
langs en jagen het gespuis weg, maar als ze weer 
weg zijn komen de jonge eksters weer net zo hard 
terug’. 
Mevrouw Eekhoorn zei: ‘Tja, die kraaien, als je ze 
nodig hebt zie je ze niet’. ‘Waarschuw je ze, dan 
komen ze niet’. ‘We hebben wel wat anders te doen, 
zeggen ze dan’.  
Mijnheer Egel knikte en zei: ‘Ik snap die ouders niet 
van dat jonge grut, die willen toch weten waar hun 
kroost ‘s-avonds uithangt?’ ‘Die ouders zouden ze 
moeten aanpakken’. 

Mevrouw Eekhoorn knikte instemmend. ‘Ja ik ben 
het helemaal met u eens’. ‘Maar ik denk dat het ook 
te maken heeft dat de hoge bomen in de straten hier-
achter, die door veel vogels als slaapbomen gebruikt 
worden, gekapt zijn’. ‘Ik heb begrepen dat die bo-
men de mensen overlast bezorgden, het was iets met 
het groeien van de wortels van de bomen’. ‘Ik hoor-
de dat het goedkoper is om ze dan maar op te 
ruimen’.  
 
Egel keek verbaasd en zei: ‘Wat zegt u me nou, dus 
ik heb die overlast omdat er geen andere plek voor 
de jonge eksters is om daar rond te hangen?’ 
’Mensen zijn toch echt de vreemdste vogels’. ‘Goed 
in het verplaatsen van problemen in plaats van ze 
echt op te lossen’.  
Mevrouw Eekhoorn dacht daar stil over na terwijl 
mijnheer Egel een slokje nam uit een waterbakje, 
zich daarna omdraaide, zijn egelhuis weer inkroop en 
’welterusten’ knorde. Junior volgde hem. 
 
Ik wens u allen prettige feest-
dagen en denk deze winter ook 
aan de (vreemde) vogels. 

Van de Voorzitter 

   Felk 
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