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Terugblik Giro weekend

De Boom & Stroom is een magazine voor, door en over de inwoners van De Steeg.
Uitgebracht door de BG, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard.

Latr wrd ik ... boer!



Sinds jaar en dag is De Steeg trefpunt voor diverse nationale en internationale evenementen. De iets 
ouderen onder ons herinneren zich vast nog wel het succesvolle Folkloristische Festival en tot een 

paar jaar geleden veranderde De Steeg elk jaar even in een hippisch dorp tijdens Outdoor Gelderland. 
Afgelopen mei was De Steeg decor van de Giro d’Italia, al was het maar heel even (zo, wat vlogen 

die wielrenners met een noodgang door de Hoofdstraat!). En in juni heeft u kunnen genieten van De 
Groene Dagen, het grootste outdoor evenement voor jacht, bos en boom.  

Mocht u dit allemaal hebben gemist of heeft u er gewoon nog niet genoeg van, dan kunt u van 11 tot 
en met 14 augustus nog naar de Citroën Wereldmeeting, die elke vier jaar in een ander land wordt 
georganiseerd. Dit jaar dus in Nederland, en jawel, in De Steeg! Zo wordt ons dorp telkens weer op 

de kaart gezet. En terecht, vinden wij natuurlijk als trotse bewoners. 

Veel plezier met deze Boom & Stroom en lees over al die activiteiten in ons mooie dorp.

Notities
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Ons dorp op de kaart

Wat gebeurt er allemaal in De Steeg? Wilt u niets missen, kijk dan op www.indesteeg.nl!

Bent u onze nieuwe fotograaf of schrijver?
Vindt u het leuk om te fotograferen of te schrijven voor 
de Boom & Stroom? Mail dan naar boomenstroom@
bgdesteeg.nl.

Dames volleyballers gezocht!
Zin om een partijtje te volleyballen? Dan kunt u 
hiervoor op dinsdagavond terecht in Het Parkhuis, 
van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten: € 10,00 per maand. 
Interesse? Meld u aan bij Diny Beltman: 0645147808. 

www.indesteeg.nl

De Steeg, 15 juni 1967 
Prinses Margriet opent het Internationale 
Folkloristische Festival in De Steeg. Op de foto 
bekijkt de prinses een van de kramen tijdens haar 
rondgang over de jaarmarkt. (foto ANP)

Nieuwe penningmeester!
Ben van der Meer heeft zijn taken als penningmeester 
overgedragen aan Jaap Wieringa. 
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Bomenzwakte niet alleen bij de bushaltes



Over de gehele Middachter Allee staan groepjes bomen waarmee het niet goed gaat. 
Ze lijken gezond, maar stabiel zijn ze niet. Het bodemleven blijkt hoogbejaard. 
De oorzaak is nog steeds niet duidelijk. 

Het probleem van de zwakke beuken aan de Middachter Allee zit niet alleen bij de bushaltes, zoveel is 
inmiddels duidelijk. De afgelopen maanden onderwierpen specialisten van Cobra boomadviseurs in Cuijk 
alle 1.200 bomen van de allee aan een uitgebreid onderzoek. Inwoners van De Steeg zagen regelmatig 
een busje van het bedrijf staan. Ook zagen ze dat bij verschillende bomen houtjes zijn gezet voorzien van 
cryptische opschriften. Moeten die bomen weg? “Nee. Die houtjes zeggen niets over de status van de 
boom”, legt Joost Verhagen uit. Hij is boomspecialist en directeur van Cobra.“De houtjes zijn een soort 
piketpaaltjes voor ons. Dan weten we waar we precies monsters hebben genomen.” Overigens zijn er 
meer monsters verzameld dan er houtjes staan. Er zijn sleuven gegraven om overal bodemmonsters te 
nemen, er zijn houtmonsters genomen en nog veel meer. Dat leidde tot een verzameling van duizenden 
gegevens die momenteel geanalyseerd worden. Cobra verwacht in augustus een conclusie op tafel te 
kunnen leggen, hopelijk met een behandelplan.

Groepjes bomen
Nadat vorig jaar twee beuken omwaaiden, besloot gemeente Rheden tot nader onderzoek en schakelde 
daarvoor Cobra in. Die voerde toen trekproeven uit wat leidde tot het onmiddellijk ontmantelen van een 
aantal beuken die zorgwekkend onstabiel bleken. De meeste van deze onveilige bomen staan rond de 
bushaltes aan de Steegse kant. “Toch concentreert het probleem zich niet alleen daar”, zegt Verhagen. 
“Het is dus voorbarig om te zeggen dat de aanleg van de bushaltes de oorzaak is van de instabiliteit. Over 
de gehele lengte van de laan bevinden zich groepjes bomen met een opvallend slechte conditie.” Zo van de 
buitenkant lijkt er niet veel mis. De bomen zitten frisgroen in het blad.  Maar dat zegt volgens Verhagen 
niet alles. “Je moet onderscheid maken in gezondheid en stabiliteit. Een boom die gezond en vitaal oogt, 
kan toch best heel instabiel zijn, omdat bijvoorbeeld de wortels verrot zijn. Iets dergelijks speelt ook bij 
de bomen aan de Middachter Allee. Die lijken wel gezond, maar groepsgewijs zijn ze dus niet stabiel en 
vormen daarmee een gevaar voor de mensen die eronder rijden, ietsen of wandelen. 

Bodemleven doet bejaard
Over de oorzaak kan Verhagen nog steeds niets zeggen. Eerst moeten alle monsters door de molen. De 
gegevens moeten vervolgens nog gekoppeld worden aan die van de gemeente. Daar wordt uitgezocht wat 
er in het verleden allemaal gebeurd is rondom de allee. Die is zestig jaar geleden opnieuw ingeplant. “De 
weg is toen versmald, dat zou in theorie gunstig moeten zijn voor de bomen. En toch hebben sommige nu 
een enorm slechte conditie. Hoe kan dat? Waren er toen een paar slechte winters en is er heel veel zout 
gestrooid? Is het grondwaterpeil veranderd? Ligt het aan de aanleg van het ietspad? Is er iets met de 
zuurgraad of met zware metalen? We weten het nog niet.”
Wat Verhagen wel weet, is dat het bodemleven rondom de zwakke bomen zich gedraagt als hoogbejaard. 
“Dat is vreemd voor zo’n jongvolwassen laan.” Is dat nog te behandelen? Verhagen: “Dat zou kunnen. 
Soms kun je het bodemleven als het ware resetten en daarmee het probleem oplossen. De bomen kunnen 
dan weer helemaal gezond worden. Of dat hier ook kan, weet ik niet. Eerst moeten we de oorzaak van de 
bomenzwakte weten. Anders heeft behandelen geen zin.” 

Tekst: Margreet Welink  Foto’s: Jikke Göbel
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Expertisegroep kijkt mee
De gemeente heeft een expertisegroep geformeerd die meekijkt en adviseert naar en over de gang van 
zaken rondom de Middachter Allee. In deze groep zitten Stichting Arcadië, Historisch Groenbeheer 
en Jitze Kopinga, een erkende autoriteit op bomengebied. Kopinga: “Of de situatie aan de Middachter 
Allee wonderlijk is, dat weet ik niet. De bomen die gekortwiekt zijn, hadden verrotte wortels. Wat 
er bij de rest speelt, daarover heb ik wel ideeën, maar het is nog te vroeg er wat over te zeggen. 
Hoe je die trekproeven moet interpreteren? Bij dergelijk bomenonderzoek worden altijd trekproeven 
gedaan. Dat is een goede zaak, maar ik zal er vanuit mijn expertise zeker een punt van maken hoe je 
de resultaten moet interpreteren. Ik denk niet dat je daar star mee om moet gaan. Mijn mening is: 
trek niet te snel conclusies.” 
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Hoewel er nog wanden gestuct moesten worden en het houtwerk nog een lik verf nodig had, konden de bar en 
het terras van De Boecop toch open tijdens Markt op Steeg op 16 april en het Giro-weekend op 7 en 8 mei. Veel 
mensen wisten De Boecop te vinden voor een kop koie met wat lekkers, een glas muntthee of een drankje. Onder 
Italiaanse weersomstandigheden genoten inwoners en bezoekers van De Steeg tijdens de doorkomst van de Giro 
van Italiaanse muziek en het wielerspektakel. Samen met de kinderactiviteiten op het mooi versierde Amaliaplein 
vormde het terras een feestelijk geheel in het centrum van ons mooie dorp!

De Boecop ondanks verbouwing toch open tijdens Giro!

Wat een heerlijk weekend hebben we gehad in De Steeg rondom de Giro. Vanaf begin april kwam er een 
roze gloed over de gemeente: roze ietsen, roze schapen, roze gemeentehuis. Langzamerhand werden veel 
mensen bevangen door de Giro-koorts.

Als BG hebben we de Giro aangegrepen om ons 50-jarig bestaan te vieren. We hebben alle inwoners van de Steeg 
een maaltijd aangeboden in De Boecop.  Ruim 250 man heeft zich hiervoor opgegeven. En wat was het een succes! 
Het was een linke klus om te zorgen dat er op zaterdag 8 mei een lekkere maaltijd beschikbaar was voor iedereen 
die dat wilde. Al weken van tevoren is er hard gewerkt aan alle logistiek rondom de maaltijd. Ingrediënten, pannen, 
warmhoudplaatjes, tafels, stoelen, tafelkleden, bloemetjes, versiering van De Boecop – alles moest worden 
geregeld. Gelukkig maken vele handen licht werk en hebben erg veel Stegenezen de handen uit de mouwen 
gestoken.

Vrijdagavond begon de maaltijd vorm te krijgen met het plaatsen van alle stoelen en tafels. Zaterdag is er de hele 
dag gehakt en gesneden door een linke groep mensen in de tuin van De Boecop. In de keuken werd volop gebakken, 
gekookt en geroerd. Daarnaast waren er veel vrijwilligers die thuis salades hadden gemaakt. Het resultaat was een 
heerlijke Italiaanse pastamaaltijd met verschillende salades die allemaal goed in de smaak vielen en een lekker 
Italiaans ijsje als afsluiting. 

De maaltijd bleek een goede start van een gezellig Giro-weekend met perfect Italiaans weer. De Speelhoeddag op 
het Amaliaplein was als vanouds gezellig en ook de Giro zelf verliep probleemloos in De Steeg. Er was eigenlijk 
maar één minpunt: binnen een halve minuut waren alle renners weer voorbij ... 
Wat een heerlijk weekend, we zitten nu nog steeds een beetje op een roze wolk. Iedereen die geholpen heeft 
tijdens dit weekend, op welke manier dan ook, nogmaals heel veel dank! Op naar de volgende 50 jaar. 

BG over Giro weekend: ‘We zitten nog op een roze wolk!’



Dit jaar is gekozen om de Speelhoeddag samen met de doorkomst van de Giro te houden. En daar hoort 
natuurlijk een passend thema bij: de Speelhoeddag goes Giro!

We hebben met z`n allen genoten van deze dag waarop weer veel leuke activiteiten waren: prachtige pasta-
sieraden maken, spannende pizza-races, een opfriscursus bandenplakken, ietswiel-kegelen, de altijd spannende 
toren van Pisa, een echte wateriets, een kleurwedstrijd met mooie kleurplaten van Kay Coenen in Giro stijl 
(interview verderop in deze B&S) en schitterend geschminkte gezichtjes (en armen!). 

Kortom, una bella giornata – een prachtige dag!

Graag willen we alle mensen die deze dag tot een succes hebben gemaakt hartelijk bedanken voor hun inzet 
en Marte Cuppens-Joosten in het bijzonder voor haar jaren van trouwe inzet voor de Speelhoeddag. We hopen 
iedereen volgend jaar weer te mogen begroeten bij het Parkhuis ... dan weer met de waterbak.

Speelhoeddag goes Giro 2016
Foto’s: Jikke Göbel

Gerdie Kerssemeijer via mail: “Bedankt Belangengemeenschap. Eindelijk was het dan 7 mei en konden de 
dorpsbewoners van De Steeg gaan genieten van de gratis aangeboden Italiaanse pastamaaltijd. Gelukkig was ik 
een beetje vroeg van huis gegaan en kon zodoende volop genieten van de prachtig gedekte tafels. Wit met een 
roze loper. Ook stonden er bloemen, stokbrood en iets voor op het stokbrood op de tafels. Het geheel zag er 
prachtig uit. De maaltijd was echt Italiaans met als aanvulling komkommer, tomaat ,olijven en salades. Perfect.
En na aloop konden we buiten nog genieten van  koie met iets lekkers erbij en voor de liehebbers was er ook nog 
ijs toe. Overal was aan gedacht en voor gezorgd. Ik wil dan ook de organisatoren en allen die er aan mee hebben 
geholpen heel hartelijke bedanken voor deze unieke avond. Het was zo te zien een geweldige klus. Ik neem mijn 
petje voor jullie af.”

Ingezonden bedankjes!

Frank de Smit op Twitter: “Wat een fantastisch weekend was het! Iedereen die daaraan heeft meegeholpen: heel 
erg bedankt. Ik heb zelf niks bijgedragen en heb alleen maar genoten van de maaltijd, de disco, het terras, de Giro 
en alle gezelligheid. Het was een feest om trots op te zijn!”
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Gerwin Kragt is de jongste van een groot boerengezin in de Havikerwaard. Het is hem met de paplepel 
ingegoten en hij weet het zeker: hij wordt boer, ongetwijfeld. Het liefst op een gemengd bedrijf, koeien en 
akkerbouw. Aardappelen en bieten, dat is het mooist. Net als zijn vader dus? Nou nee, eigenlijk niet. Want 
zijn vader is alleen maar de hele dag bezig met koeien.

Wat is er nou zo leuk aan boer zijn?

“Nou, dan kan je lekker de hele dag luieren. Bijvoorbeeld als je moet grasmaaien. Dan moet je eerst maaien, dan 
schudden en harken. En al die tijd kan je lekker luieren in de trekkersstoel.” 

Doe jij al boerenwerk? 

“Ja, heel veel. Ik help wel eens met melken. Dan jaag ik de koeien in de melkstal. Dat was in het begin best spannend, 
ik wist nog niet zo goed hoe ik het beste kon lopen en dacht dat de koeien misschien wel konden trappen. Ik vind 
het leuker om te helpen met trekkerswerk, soms mag ik al een klein stukje zelf rijden bij het buizen ophalen, 
wanneer we de beregeningsinstallatie gaan opruimen. Dat gaat heel erg zachtjes en dat ga ik wel eens ietsjes 
harder. Maar dat mag ik nog niet alleen, gelukkig heb ik mijn eigen trekker. En ik heb een moestuin.” 

Een moestuin, mag ik eens zien?

“Ik heb er twee: daarachter op het land is mijn aardappelland en hier in de tuin is mijn moestuin. Kijk, pompoen, 
radijs, wortels, sla en broccoli. De meesten zijn de moestuintjes, maar soms krijg ik ook een plant. Vorig jaar had 
ik paprikaplantjes en toen het winter werd, ging ik ze redden en zette ik ze in een potje. Maar ja, dat is mislukt.” 

Is dat niet moeilijk, een moestuin onderhouden?

“Nee hoor, je zaait wat en wacht gewoon tot je kan oogsten. Ik gooi er wel altijd wat mest op, want anders moet 
je zo lang wachten.” 

En lust jij alle soorten groente die jezelf verbouwt? 

“Nou, ik lust worteltjes, aardappelen, rode biet en broccoli. De rest vind ik niet lekker. Dat verkoop ik, voor een 
vrije gift. Er betaalde ook al eens iemand met een koekje. Het was een lekker koekje, hoor, maar dat is natuurlijk 
niet de bedoeling … Hoeveel pagina’s ga je eigenlijk over mij schrijven?”  

Nou goed dan, laatste vraag: eigenlijk ben je al een boer en hoef je dat niet meer te worden, toch?

“Ja, klopt.” 

Wat voor een boer ben je dan? Een akkerbouwer?

“Nou ja, misschien wel een groenteboer ...”

Latr wrd ik ... boer!

Tekst: Maaike Faas  Foto’s: Jikke Göbel



Veel mensen uit De Steeg die ‘s zaterdags wel eens een ommetje maken over landgoed Rhederoord, zullen 
ze zijn tegengekomen: de vrijwilligers die zes à zeven keer per jaar in het  park werken. Mannen en vrouwen 
uit De Steeg en wijde omgeving die ervan houden om de handen uit de mouwen te steken in de natuur. Ze 
noemen zichzelf de Vrienden van Rhederoord. Daar kunt u bij horen!

De Vrienden van Rhederoord werken al dertien jaar mee aan het opknappen en bijhouden van het mooie park 
rondom het landhuis. Dit alles onder de bezielende leiding van parkbeheerders Jos Ots, Freek Goossens en Paul-
Robert van der Zouw. Bij aanvang was het park behoorlijk verwilderd en ‘verbost’. Zichtlijnen waren verdwenen, 
mooie oude boomgroepen door jong bos aan het zicht onttrokken, bramen en zogeheten ‘prachtframbozen’ 
tierden welig. Met name Paul-Robert heeft zich sinds 2007 sterk gemaakt voor herstel van het parkachtige karakter. 
Leidend daarbij was voor hem het parkontwerp uit 1868 van Eduard Petzold, de beroemde Duitse tuinarchitect die 
destijds aan de parkaanleg gewerkt heeft. Petzold ontwierp tuinen in de Engelse landschapsstijl. 

Weer of geen weer
Het zal de regelmatige bezoeker vast zijn opgevallen dat er veel veranderd is in het park. Er is het nodige gekapt en 
gesnoeid en het padenstelsel is gerenoveerd. Het grote zware kap- en grondwerk is uitgevoerd door professionals, 
de Vrienden van Rhederoord doen al jaren de ine-tuning. Ze zagen, snoeien, verwijderen bramen en brandnetels, 
verzorgen de boomopslag, harken de paden, verwijderen dood hout van de gazons en zo meer. En dat in alle 
seizoenen, behalve de zomervakantie – weer of geen weer. In al die jaren is het slechts één keer afgelast vanwege 
te zware buien.

Samen werken in de natuur
Wat het werk als vrijwilliger in deze club zo aantrekkelijk maakt? Naast het buiten werken in de natuur zijn dit de 
gezelligheid, de heerlijke biologische lunch tussendoor en het borrelen na aloop. De groep is hecht en heeft een 
sterke band opgebouwd in de loop der jaren, maar neemt nieuwe leden gastvrij op. Interesse? Neem dan contact 
op met Paul-Robert van der Zouw: 06-10987646, prvdzouw@rhederoord.nl.

Word Vriend van Rhederoord

10



11

Gevraagd: vrijwilligers voor Rhedenopdekaart.nl
In november 2016 gaat de erfgoed-website rhedenopdekaart.nl online. 
Alle dorpen in de gemeentes Rheden en Rozendaal krijgen op deze nieuwe website hun eigen plek. Hier vindt 
u foto’s en informatie over monumenten, landgoederen, boerderijen, dorps- en verenigingsleven, onderwijs, 
middenstand, enzovoort uit uw eigen dorp en omgeving. Alles wordt zo mogelijk in een historisch kader geplaatst. 
Ook de Canon van Rheden, de Veluwezoom, historische plattegronden, oude ilms, wandel- en ietsroutes, 
archeologische vondsten en kunstwerken worden op een aantrekkelijke en toegankelijke manier gepresenteerd.

Schrijft u mee?
De  website wordt gemaakt in samenwerking met onder meer de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, 
de  gemeenten Rheden en Rozendaal, DiereninBeeld.nl en het Gelders Archief. Enkele tientallen vrijwilligers 
werken al ruim een half jaar aan de website. Deze groep kan best wel wat versterking gebruiken, ook in De Steeg 
en Havikerwaard. Het gaat om het schrijven van kleine tekstjes en foto-onderschriften over allerlei bijzondere en 
plaatselijke onderwerpen.

Als u zin heeft om mee te werken, neem dan contact op met de website-coördinator Joost Grol voor meer 
informatie. E-mail:  j.grol@rhedenopdekaart.nl



Wij kijken weer terug op super leuke 
Koningsspelen 2016. De dag begon met een 
gezamenlijk koningsontbijt in de klas. Daarna 
met z’n allen naar buiten waar de leerlingen 
vrolijk hebben gedanst en gezongen op het liedje 
‘Hupsakee’ van Kinderen voor Kinderen. Gelukkig 
zonder regen, maar met wel wat wind begonnen 
de kinderen met de spelletjes: groep 1 t/m 4 op 
het schoolplein, groep 5 t/m 8 op het veldje bij 
de Ursula. Onder begeleiding van enthousiaste 
‘hofdames’ en ‘lakeien’ (ouders bedankt!) 
werden alle spellen met veel plezier gedaan, 
zoals korfgooien, estafetterace, balwerpen, 
bellenblazen, zo’n hoog mogelijke blokkentoren 
bouwen, ballon hooghouden met een racket (wel 
lastig met al die wind!), zigzag parcours aleggen 
en je als een koning verkleden. Tussendoor 
een pauze met lekkere gezonde snacks, zoals 
tomaatjes en worteltjes, wat te drinken en een 
plaatje koek. ‘s middags na de lunch konden de 
kinderen hun eigen iets versieren. U heeft vast 
wat pronkstukken zien rijden door De Steeg!

Koningsspelen - 22 april

Jaarvergadering BG - 14 april

Op 14 april jongsleden was de jaarvergadering van De Belangengemeenschap De Steeg 
en Havikerwaard in het Parkhuis. Het bestuur had voor een interactieve opzet gekozen. 
Jaap Wieringa heeft ons ingewijd in de mogelijkheden van Nextdoor, Monique Mulders 
over de activiteiten in en rond de Boecop tijdens de Giro (BG 50 jaar!), Henk Derks 
over het goederenvervoer, Janny Stijntjes over De  Steeg aan Tafel , Jikke Göbel en Karin 
Engels over de Boom & Stroom,  Els Brandsen over Markt op Steeg.
Vervolgens is Kirstie Schmitz met de 37 bezoekers in gesprek gegaan over de wensen en 
behoeften van de bewoners.
Na een gezellige en informatieve avond hebben we onder het genot van een hapje en 
een drankje afscheid genomen van de bestuursleden Kirstie Schmitz, Marise van Tent 
en Helene Labotz, en hebben we Edwin Teunissen verwelkomd als nieuw bestuurslid.  
Jaap Wieringa is intussen toegetreden als nieuwe penningmeester, waarmee het 
bestuur weer compleet is.

Markt op Steeg & kleedjesmarkt Boecop - 16 april
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Sommige tradities moet je vooral in stand houden. Leuk 
hoor Koningsdag, maar in De Steeg vieren we gewoon 
Koninginnedag. Hare Majesteit Koningin Maxima werd 
op 17 mei 45 jaar en dat vierden we vier dagen later, op 
zaterdag 21 mei. De feestelijke start werd verzorgd door 
drumband Excelsior, die in een muzikale stoet met cabrio’s 
van dorpsgenoten van Middachten naar het Parkhuis 
trok. Burgemeester Petra van Wingerden hield een mooie 
toespraak, de vlag werd gehesen, het volkslied werd 
gezongen en daarmee was het Oranjefeest oicieel geopend.
Wat doe je op een Oranjefeest? Schminken, sjoelen en 
spelen natuurlijk! In de gymzaal lasergamen, binnen bingo, 
buiten op het springkussen. En op het veld — over tradities 
gesproken — streden vier volleybalteams om de winst. Het 
team van de Ursula ging er uiteindelijk met de wisselbeker 
vandoor. De eerste prijs bij het sjoelen, de boodschappentas 
gesponsord door de Supercoop, werd gewonnen door Diny 
Vermeer.
De Steeg’s got Talent telde dit jaar veertien deelnemende 
acts. Vanaf 19.00 uur werd er gezongen, gedanst, geacteerd, 
gepiano’d, geplaybackt en gegoocheld door de kinderen. De 
presentatoren en organisatoren deden een mooie act en de 
jury had de zware taak om de winnaars aan te wijzen. Luna en 
Hilde kregen de aanmoedigingsprijs. Freek en Storm werden 
derde, Thieu, Jitske en Sanne tweede en de grote winnaars 
van de avond waren Gerwin en Yurrian. Waarna Drive-in 
show The Classic het overnam voor de discoavond. Het was 
een prachtige en gezellige dag, fantastisch georganiseerd 
door Oranjevereniging De Steeg & Havikerwaard — ook dat 
is inmiddels een mooie traditie. 

Oranjefeest - 21 mei

Op woensdagavond  4  mei is  bij het oorlogsmonument 
op Rozenbos tijdens de dodenherdenking een krans 
gelegd namens de Oranjevereniging en de BG De Steeg 
- Havikerwaard door Esther Klein, Maaike Faas, Kirstie 
Schmitz en Petra Wilting.

Op donderdag 30 juni was ons jaarlijkse Maxx-uitje. In een 
vol beladen huikar (we hadden maar liefst vijfentwintig 
deelnemers!) met tractor ervoor reden we naar de Carolina 
Hoeve, lekker pannenkoeken eten. Daarna vervolgden we 
onze tocht naar de Brandtoren. Het was een avontuurlijke 
rit, we hebben zelfs wilde zwijnen gezien! Tot slot nog een 
kopje koie op de Posbank waarmee we deze topdag gezellig 
afsloten. 

Donderdag 29 september is er weer een Maxx-soos, van 
14.00 tot 16.00 uur in het Parkhuis. Sluit u zich aan bij 
deze club? Kom gerust een keertje kijken, u bent van harte 
welkom!

Dodenherdenking - 4 mei

Maxx-uitje - 30 juni
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Ontmoeten, verbinden, inspireren … Er worden mooie woorden gesproken over De Boecop, maar wat is het 
nou eigenlijk? Is het een dorpshuis, buurtcafé, vergaderplek, sociale werkplaats, podium, ideeënfabriek? 
“Dat is het allemaal”, zegt Monique Mulders. “Het is een prachtige plek waar iedereen welkom is en waar 
mooie dingen met en voor het dorp gerealiseerd kunnen worden.”

Monique is samen met Esther Draaijer en Jaap Wieringa verantwoordelijk voor de dorpsactiviteiten in en om De 
Boecop. De culturele activiteiten worden mede georganiseerd door de Stichting Behoud Religieus Erfgoed (Kerk 
op Steeg), die aan de wieg heeft gestaan voor het behoud van de kerk als ontmoetingsplek voor het dorp. Sinds 
de kerk, pastorie en tuin beschikbaar zijn gekomen voor het dorp, zijn er al veel activiteiten geweest. Voor veel 
Stegenezen speelden die activiteiten zich een beetje achter de schermen af. Sinds het Giro-weekend is wel duidelijk 
wat een potentie De Boecop heeft voor heel het dorp en alle dorpsgenoten. 

Gezelligheid, cultuur, zorg en ondernemen
“De Boecop is veel meer dan het pand alleen”, zegt Monique. “Hier kun je elkaar ontmoeten en samen koie 
drinken of mooie plannen bedenken. Er zijn al heel veel ideeën: van boekenclub tot pop-upmuseum.” Inmiddels 
is de pastorie bijna helemaal opgeknapt. Jaap Wieringa, momenteel ongeveer fulltime bezig voor de Boecop: 
“De huiskamer is zo goed als klaar, er zijn boven lexibele werkplekken voor zzp’ers gecreëerd, er is een mooie 
vergaderruimte. Het is een goede mix van moderne faciliteiten en historische details.” Zo staat de Boecop bij wijze 
van spreken te trappelen om mensen in en om De Steeg van dienst te zijn.

“Alles wat in een dorp speelt – gezelligheid, cultuur, ondernemen, toerisme, zorg – kan een plek krijgen in De 
Boecop”, zegt Esther Draaijer. “Elke vrijdag is de huiskamer open van 10 tot 14 uur. Er zijn optredens in de kerk, 
er wordt geregeld vergaderd in kerk of pastorie, Steegse ondernemers kunnen hier klanten ontvangen, er zijn 
uitvaartdiensten, huwelijksceremonies en de huiskamer kan worden gebruikt voor activiteiten voor en door het 
dorp. Verder doen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werkritme en extra ervaring op. Zo blijven 
kerk en pastorie behouden als beeldbepalers voor De Steeg en krijgen ze een nieuwe maatschappelijke functie.”

‘Veel voor elkaar betekenen’
“Vroeger regelde een dorpsgemeenschap veel zelf”, zegt Monique. “Langzamerhand zijn verbanden tussen 
dorpsgenoten verwaterd: iedereen is druk en voor voorzieningen zijn we gewend om naar de gemeente te kijken. 
Met De Boecop hebben we een mooie kans dat om te keren. Zoveel maatschappelijke problemen zijn lokaal 
heel makkelijk op te lossen. Vereenzaming, veiligheid in de buurt, zorg voor ouderen, arbeidsmarktproblemen, 
sociale samenhang. We kunnen hier veel voor elkaar betekenen.” De gemeente Rheden kijkt intussen met veel 
belangstelling naar wat in De Steeg gebeurt en biedt waar mogelijk ondersteuning. Ook Nextdoor, het online 
platform waarvan inmiddels bijna 200 dorpsgenoten deelgenoot zijn, toont aan dat gemeenschapszin geen 
achterhaalde of loze term is. Jaap: “Daar zie je heel concreet wat je met elkaar kunt doen. Iemand heeft statafels 
nodig of er zijn grindtegels of stekjes over, een papierversnipperaar wordt uitgeleend, buren bieden zich aan voor 
klusjes. Daaraan hoeft geen gemeente of bemiddelingsbureau te pas te komen.” 

“We doen het natuurlijk niet alleen”, zegt Monique. “Er zijn veel mensen die helpen en zelf met ideeën komen.” De 
drie roepen dorpsgenoten op om vooral actief mee te doen met De Boecop. Esther: “Iedereen is van harte welkom. 
Voor een kopje koie op vrijdag en om zelf en met elkaar plannen te maken. De Boecop is er echt voor iedereen in 
De Steeg.”

Vind u het leuk om de rol van gastheer of gastvrouw te vervullen in de huiskamer? Neem dan contact op met De 
Boecop. Na de zomer kunnen we dan vaker open zijn voor een kop koie, het bezoeken van de ‘ruilboekenkast’ of 
nieuwe activiteiten.

Informatie over de plannen en activiteiten is onder meer de vinden op de Facebook-pagina van De Boecop: 
www.facebook.com/deboecop/. Per mail zijn Monique Mulders, Jaap Wieringa en Esther Draaijer bereikbaar 
via: huiskamer@boecop.nl. Houd ook Nextdoor in de gaten, daar zijn alle ontwikkelingen te volgen. In deze 
Boom & Stroom vertelt Jaap nog iets meer over Nextdoor.

“Iedereen is welkom in de Boecop”

Tekst: Frank de Smit  Foto’s: José Jansen & Jikke Göbel
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de ontmoeting
Jeannette Hoek in gesprek met Eppien en Ulfert Wiersum

Eppien en Ulfert Wiersum komen oorspronkelijk uit het noorden van Groningen, maar wonen al in tijdje 
in de gemeente Rheden. Eerst in Velp en sinds 2000 aan de Parkweg 20 in De Steeg. Ze ontmoeten hun 
dorpsgenoten vooral als die, vaak met hond, langs hun heg richting bos lopen. Zo ook Jeannette Hoek, die 
tot voor kort aan de Parkweg woonde. Voor Jeannette was De Ontmoeting een mooie gelegenheid om De 
Steeg beter kennis te laten maken met Eppien en Ulfert. 

Hoe zijn jullie in De Steeg terecht gekomen? 

Ulfert: “We zijn een echte Noord-Groningse familie, uit Warfum. Ik heb chemie gestudeerd in Groningen en ben 
in 1969 voor Akzo gaan werken. Mijn vader zei altijd al dat de omgeving van Arnhem fantastisch was. In dat jaar 
zijn we naar Velp verhuisd.” 

Eppien: “Toen we in Velp woonden, wandelde ik wel met een oudere mevrouw. Als ik dan eens in De Steeg aan het 
einde van de Dalweg waar het bos begint, stond te kijken dan dacht ik: als ik ergens zou willen wonen, dan zou het 
hier zijn. Toen jaren later dit huis toevallig te koop kwam, hebben we voor De Steeg gekozen.”

Toch wel een verschil met het noorden van Groningen?
 
Eppien: “Groningen is net als boven op een berg. In de zomer is het prachtig, in de winter is het afschuwelijk koud 
en guur. Toch hou ik van het landelijke en dat gevoel heb ik hier weer een beetje teruggevonden. “

Ulfert: “Ik ben niet zo van het bos. Maar de omgeving is mooi en ik heb hier veel kennissen uit mijn Akzo-tijd. En 
dit huis beviel direct. We hebben de meubels erin gezet en het was meteen goed. Later kwamen we erachter dat 
dit huis van jouw opa is geweest, Jeannette. Die heeft deze tuin ook zo mooi aangelegd.”

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?

Ulfert: “Op school, de Rijks-HBS in Warfum. Wist je dat Warfum een van de allereerste Rijks-HBS’en van Nederland 
had?”

Eppien: “Hij had zo’n mooie trui aan en hij kon wel aardig piano spelen. Ulfert zat twee klassen hoger dan ik.”

Ulfert ging bij Akzo werken, wat deed jij, Eppien? 

Eppien: “Ik heb veel bijles gegeven in wis- en natuurkunde. Hele families heb ik aan tafel gehad voor bijles. 
Tegenwoordig zijn we vooral aan het tuinieren. We maken ook jam van het fruit uit onze tuin.”

Ulfert: “Vroeger liep ik ook veel. Ik heb 40 jaar hard gelopen, tot aan marathons toe. Als ik alle kilometers bij 
elkaar optel, heb ik ongeveer 2,5 keer de aarde rond gelopen. Ik had hier ook een hardloopgroepje, nu gaan we af 
en toe nog met elkaar wandelen.

Hoe ervaren jullie De Steeg nu?
 
Ulfert: “Ik ken De Steeg nog lang niet goed genoeg. We hebben heel veel boeken over Groningen;  over de dorpen, 
de streek en de familie. Dat ken ik beter dan De Steeg. Maar het komt wel. Het is leuk dat we heel veel mensen met 
hun hondje langs de heg zien lopen, zo raak je toch met elkaar in gesprek.”

Eppien: “De maaltijd in de kerk in het Giro-weekend vond ik erg leuk! Daar zagen we veel mensen die we nog 
nooit gezien hadden. En dat zal andersom ook gelden. Het was een en al gezelligheid. Je merkt dat er steeds meer 
gebeurt in het dorp en dat is goed. De kerk kan daarin een goede functie vervullen.”

Tekst: Frank de Smit  Foto’s: Jikke Göbel



Wie: Eppien en Ulfert Wiersum

Waar: Parkweg 20

Woonachtig in De Steeg sinds: 2000
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Wellicht heeft u al gehoord over Nextdoor en denkt u: “Ach, ik heb niks met social media, ik praat wel 
gewoon met mensen in de buurt.” Of juist: “Ik heb al Facebook, Twitter, Whatsapp en wellicht ook Peerby, 
wat kan Nextdoor daaraan toevoegen? ” Laat me proberen dit uit te leggen. Want het is leuker, handiger en 
eff ectiever dan u misschien denkt.

Nextdoor is een gratis en besloten app waarmee je makkelijk en snel contact maakt met mensen uit je buurt 
– zowel online als op straat. Het is helemaal gericht op ondersteuning van het buurtgevoel: sociaal contact, 
veiligheid, buurtpreventie, maar ook uitwisseling van hulp en spullen. Het verschil met Whatsapp is dat je elkaars 
telefoonnummer niet nodig hebt en het verschil met Facebook en andere media is dat het heel lokaal werkt. Je 
berichtjes gaan niet via al je familie en vrienden heel Nederland of de wereld over en je weet met wie je te maken 
hebt, net zoals dat is wanneer je een buur in de straat spreekt. Je bepaalt zelf hoeveel contact je hebt en wat je wel 
of niet deelt. Ook kun je eenvoudig instellen wat je wel of niet wilt zien en ook hoeveel mailtjes je krijgt. Er zit geen 
reclame op. Je kunt eenvoudig meedoen en in contact komen met buurtgenoten, je hoeft niet eerst ‘vrienden’ te 
worden. 

Alleen met ‘echte’ buurtgenoten
Wat zeker belangrijk is: Nextdoor werkt strikt lokaal. Als je lid wilt worden van een buurt op Nextdoor, wordt je 
adres geverii eerd. Alle leden van een buurt wonen daar dus ook echt. Je kunt berichten delen met iedereen en je 
kunt een groepje maken van mensen met gelijke interesse of straat. Ook kun je iemand benaderen, omdat je een 
vraag hebt en wellicht het telefoonnummer niet weet en elkaar ook niet dagelijks op straat tegenkomt.

Al veel goeds bereikt in de buurt
Nextdoor bestaat al een jaar of vier in Amerika en is sinds half februari (als eerste buiten de VS) actief in Nederland. 
Inmiddels is op de buurt De Steeg 24% van de huishoudens actief met 168 individuele leden (stand 1 mei). Veel 
mensen hebben de voordelen al ervaren:
- een ladder verwisselde van eigenaar,
- binnen twee uur na een oproep ontving iemand tijdelijk een wii -adapter, zodat ze internet had tijdens de 
reparatie van haar eigen exemplaar,
- De Boecop zocht iemand met een SVH-verklaring, niet iets waarover je iedereen op straat over aanspreekt, via 
Nextdoor zo gevonden,
- iemand die houtsnippers over had, was deze binnen no-time kwijt,
- iemand die een paar vierkante meter graszoden had liggen, kon er binnen een dag iemand blij mee maken,
- volleybalvereniging Voldes heeft twee nieuwe leden dankzij Nextdoor,
- en ga zo maar door.
Natuurlijk is het ook een goede manier om op de hoogte te blijven van allerlei activiteiten in en om ons dorp. 
Kortom: graag tot ziens op Nextdoor en wellicht, mede daardoor, ook een keer ‘in het echt’.

Meer buurtcontact met app Nextdoor



19

 

 

 

 

 

 

Afgelopen herfst werd het i etspad van de Havikerwaard naar Doesburg geopend. Via dit Schoonoordpad, 
vernoemd naar boerderij De Schoonoord die daar vroeger stond, kun je nu vanuit ons dorp binnendoor 
steken naar Doesburg. 

Bijkomend voordeel: bewoners van de Havikerwaard kunnen nu zonder stotteren de weg naar Doesburg uitleggen. 
Want het was altijd wel onhandig om aan wandelaars en i etsers uit te moeten leggen dat de weg naar Doesburg 
nog een kilometer of tien was, terwijl je vanuit de Havikerwaard de kerktoren kon zien. 
Het i etspad blijkt een succes. Het is drukker dan ooit met i etsers in de Havikerwaard, ze weten de weg naar het 
Schoonoordpad goed te vinden. Niet alleen voor een toeristisch rondje, maar ook voor woon-werk verkeer. 
Menigeen heeft het pad opgenomen in zijn dagelijkse route en steekt hier door naar zijn werk.

Fietspad naar Doesburg succes

Foto’s: Jikke Göbel
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Eens in de vier jaar wordt ergens in de wereld een Citroën World Meeting gehouden. Dit jaar heeft Nederland 
de eer. Sterker nog, ons eigen Middachten is van 11 tot en met 14 augustus gastheer van de 16e International 
Citroën Car Club Rally (ICCCR). Het wordt naar verwachting het grootste Citroën-evenement aller tijden. 

De ICCCR 2016 is een soort openlucht tentoonstelling van alle soorten Citroëns van de afgelopen (bijna) 100 jaar. 
Maar het is vooral geen statisch evenement. Er is veel te zien, te doen en te beleven. Het is een uniek vakantie-uitje 
voor het hele gezin, ook als je niet van Citroëns houdt (maar wie houdt daar nu niet van?). 

Markt, terras, theater en muziek
Op het landgoed worden allerlei activiteiten georganiseerd. Er zijn vele stands met Citroën-onderdelen en 
–accessoires en er is een grote markt met streekproducten, brocante en andere artikelen. Uiteraard zijn er ook 
veel gelegenheden en terrassen met internationale hapjes en drankjes. Van ’s ochtends 11 uur tot ’s avonds zijn er 
bandjes en theatervoorstellingen. 

Er komen enkele duizenden bijzondere Citroëns naar De Steeg van ruim 30 Citroenclubs die tijdens ICCCR hun 
clubdag houden. Er worden ook tourtochten gereden, dus in de hele Veluwezoom is de kans op een ontmoeting 
met een prachtige Traction Avant, Citroen SM, DS, 2CV, Ami, CX, GS of een al even mooie, moderne, levensgrote 
C6. De organisatie verwacht ongeveer 5.000 tot 6.000 deelnemers en bezoekers uit de hele wereld, waarvan de 
meesten vier dagen blijven. Deelnemers kamperen op het terrein van Middachten langs de Middachter Allee en op 
de velden tussen Middachten en de snelweg. Parkeren kan tussen de Middachter Allee en het spoor. 

Bewonersbijeenkomst en gratis kaartjes
Zo’n mega-event in het dorp, dat gaat niet ongemerkt voorbij. De opbouw start twee weken van tevoren. Op 
woensdag 10 augustus worden de eerste Citroëns verwacht. De Middachter Allee wordt tijdens het evenement 
afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en wandelaar kunnen er wel door en de bus rijdt ook gewoon.
Donderdagavond 11 augustus worden alle inwoners van Ellecom en De Steeg uitgenodigd om gratis het 
evenemententerrein te bezoeken.

Meer informatie op: http://icccr2016.com/nl/ en op: www.facebook.com/icccr2016. 
Er is ook een app: ICCCR2016 voor alle informatie en het laatste nieuws op uw mobieltje.

Citroën World Meeting ICCCR, 11-14 augustus in De Steeg

Foto’s: Jikke Göbel
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Een vak apar t

Kleurplaat
In de weken voor de Giro kregen de kinderen een kleurplaat mee naar huis om in te kleuren. Deze was gemaakt 
door een echte striptekenaar, zeiden ze: namelijk door Kay Coenen. Ik ken Kay van hallo en goedendag, maar dat 
hij striptekenaar was, dat wist ik niet. Op slag werd ik vreselijk nieuwsgierig. Bedenken en creëren: wat voor een 
mooi beroep heb je dan.

Striptekenaar
Striptekenaar! Dat zou hij worden, dacht hij in zijn jeugd. Tot hij ontdekte dat de stripwereld nagenoeg uitgestorven 
was. De een na de ander ging failliet. Kay ging toch de graische kant op en zou wel zien waar het schip strandde. 
Hij ging naar het Graisch Lyceum en vervolgens naar de Kunstacademie. 

Elsevier
Gek genoeg was de kunstacademie voor Kay niet de juiste opleiding. De insteek was anders en bracht hem weinig 
inspiratie. Uiteindelijk, na lang soebatten, gaf hij zijn studie op en stond hij op straat met enkel een mbo-diploma 
en zonder uitdaging. De uitdaging in de vorm van werk volgde al snel toen Elsevier een infographicmaker zocht. 
Van de tweehonderd sollicitanten was hij diegene die Elsevier wist te overtuigen van zijn kunnen: hij kon aan de 
slag. 

Infographicmaker
Je leert niet voor infographicmaker, je wordt een infographicmaker en uiteindelijk bén je een infographicmaker. Een 
van de weinigen in Nederland: er zijn er slechts 80. Een infographic is, kort door de bocht, een informatieve illustratie 
in combinatie met tekst waarin informatie, een proces of data op een heldere manier wordt weergegeven. Hierbij 
is niet alleen tekenen en graisch design van belang. Je moet ook talent hebben voor research en het ordenen van 
de informatie. Een berg aan gegevens weergeven in een tekening, dusdanig dat het voor de ander begrijpelijk is en 
ook nog eens uitnodigend om te bekijken, daar ligt de uitdaging. 

Artistieke vrijheid
De artistieke vrijheid van de kunstenaar: dat werkt niet bij een infographicmaker. In de eerste plaats ben je dan wel 
een kunstenaar, maar daarnaast moet je nog een heel pakket aan informatie verwerken. Het is geen kwestie van 
enkel een mooie tekening met wat pakkende teksten, de informatie die je verstrekt moet aan alle kanten kloppen. 
Klopt het niet, dan krijg je het zeker te horen van de oplettende kijker of lezer. 

Kay Coenen - Infographicmaker
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Opgelost
En dan heb je nog het gevalletje werkdruk, doordat er wel eens in de middag wordt gebeld met een deadline 
laat in de nacht, overleg met een Indiase ingenieur die technisch steenkolenengels praat, en verveling omdat het 
onderwerp soms oh zo saai is. Maar dat wordt allemaal opgelost: Kay werkt af en toe een nacht door en als het 
nodig is wel twee. Van het overleg in het Indiaas-Engels maakt hij het beste en hoopt hij op een goede aloop. En 
een saaie infographic? Dan gooi je er gewoon een grapje in: de bril, Kay’s kenmerk, terug laten komen in de details, 
een juist vliegtuignummer op de romp van het vliegtuig. Er is altijd wel iemand die het opmerkt en dus altijd wel 
iemand die het de moeite waard maakt. 

Puzzel
Naast het puzzelen op een goede infographic, puzzelt Kay samen met zijn vrouw Lisa ook op de verbouwing van 
hun huis. Twee jaar geleden verruilden zij Amsterdam voor De Steeg en sindsdien wonen zij met hun kinderen Finn 
en Liv in het huis op de hoek bij het stoplicht, tegenover de oude pastorie. In het huis zijn door de jaren heen veel 
oude en karakteristieke details verloren gegaan. Niet zo gek wanneer je je bedenkt dat het huis uit 1825 stamt. 
Kay en Lisa gingen de uitdaging aan om zoveel mogelijk van deze details tevoorschijn te halen ofwel weer toe te 
voegen. Drie containers met schrootjes, bruine tegels, schoon metselwerk en voorzetwanden verlieten het huis 
om plaatst te maken voor originele deuren, marmeren schouwen en een houtkachel. De puzzel zit hem in het 
toevoegen: het vinden van de originele deuren en de bijbehorende deurknoppen is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Hoewel deze mooie uitdaging soms hoofdbrekens kost, zijn Kay en Lisa erg blij met hun keuze voor dit huis en dit 
dorp. Samen met Finn en Liv struinen ze de omgeving af, ontdekken ze de Posbank en genieten ze van Rhederlaag. 
Genieten van het leven met kinderen en hond, dat blijkt in geen enkele infographic te vangen. 

Infographicmaker
Geen striptekenaar, maar een infographicmaker. Geen wereld van verschil, want uiteindelijk is de infographic een 
strip op één pagina. Waarschijnlijk ben je wel eens werk van Kay tegengekomen: hij werkt voor bladen als Elsevier, 
Kijk, Volkskrant Magazine en NRC Next. En dan hebben we natuurlijk de Giro kleurplaat: niet gemaakt door een 
striptekenaar, maar door onze eigen Steegse Infographicmaker!

Bekijk Kay’s werk op www.infographicmedia.nl

Tekst: Maaike Faas  Foto’s: Jikke Göbel

Een infographic is een informatieve illustratie: een abeelding 
die informatie uitbeeldt en verklaart. Een infographic is een 
combinatie van tekst en beeld.
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Procurator b.v. 

Rentmeesterskantoor 

Oversteeg 35 

6994 AS De Steeg 

Tel. : 026 - 495 90 16 

E-mail: info@procurator.com 

 Taxaties landelijk- en 
bedrijfsonroerend goed 
 

 Advies bij pacht, huur en erfpacht 
 

 Advies en begeleiding bij 
planschades en onteigening  
 

 Bemiddeling bij aan- en verkoop 
van grond en gebouwen 
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Puzzel
Voor de lezer die het leuk vind om te puzzelen! De omschrijvingen zijn soms erg duidelijk en soms erg cryptisch, 

geef het niet te gauw op of vraag hulp aan je buren!

Het antwoord van deze puzzel kan je vinden door deze letters aan de hand van de cijfers hier in te vullen: 
3 / 22 / 12 / 5 / 5 / 11     13 / 14 / 14 / 18 / 24 / 14 / 20

Mail het antwoord naar boomenstroom@bgdesteeg.nl ovv Oplossing Puzzel*. 
Onder de goede oplossingen verloten wij een leuk presentje.

Wie knipt?
Neerslag week kleurrijk af 
Strooien dorp
Uitzichtspunt
Buitengebied

4
6
7
8
12

Stukje verderop voor een oudhollands gerecht
Diepesteeg 42
Sprinters sprinten erop
Het dorp maar dan opnieuw
Plantaardig gesprek en vermeld op de voorpagina

1
2
3
5
9

* 
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Expositie Mobiliteit op Middachten

De zomeropenstelling van Middachten staat in het teken van mobiliteit. 
Rond 1900 behoorde de stoeterij van Middachten tot de omvangrijkste 
van het land. Veel van deze rijtuigen zijn nog steeds te bewonderen in 
het Koetshuis. Toen de iets en de automobiel hun intrede deden, wisten 
de heren en vrouwen van Middachten deze moderne middelen al snel te 
waarderen. Begin 20ste eeuw werd de manege omgebouwd tot garage.

 In de winter staan de citrusbomen en kuipplanten in de oranjerie gestald, in de 
zomer wordt deze ruimte omgetoverd tot expositieruimte en theeschenkerij. 
Hier worden foto’s uit de eigen collectie tentoongesteld. Verder kan de 
bezoeker een kijkje nemen in het stallencomplex en het koetshuis. Aan de 
overzijde daarvan ziet u de garages liggen die rond 1900 zijn gebouwd. 
De expositie vindt plaats van 1 juni t/m 15 september. De tuinen, de oranjerie 
en het koetshuis zijn geopend van zondag t/m donderdag van 10.30 tot 16.30 
uur. Op de zondagen in juli en augustus zijn er kasteelrondleidingen om 13.30 
en 15.00 uur.

Bericht van Middachten
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Agenda
Al 10 jaar organiseert de oudervereniging van 
basisschool De Lappendeken elk voorjaar en elk 
naarjaar een kleding- en speelgoedbeurs. Een 
gezellige, nuttige en duurzame traditie, die we nog 
lang willen volhouden!
Er is altijd een ruime keus aan leuke tweedehands 
kinderkleding, accessoires, speelgoed en kinder-
boeken voor een vriendelijke prijs. Van de opbrengst 
gaat 30% naar basisschool De Lappendeken voor 
nieuw schoolmateriaal, 70% naar de verkoper. De 
volgende kleding- en speelgoedbeurs is op vrijdag 
14 oktober van 18.30 tot 20.00 uur in het Parkhuis. 
U bent dan weer welkom om een avondje te komen 
shoppen naar een hippe vintage outit voor uw (klein)
zoon of dochter. Tot dan! 
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14 oktober Kledingbeurs

11-14 augustus ICCCR2016 
Hét evenement voor Citroën liehebbers is dit jaar bij 
Middachten: duizenden oldtimers verzamelen in De 
Steeg! www.iccr2016.com

De Boecop zal tijdens het evenement ook in Citroën-
sfeer veranderen! De Huiskamer met terras zal geopend 
zijn en er wordt een mooi programma aangeboden 
met onder meer kunstworkshops, een dansworkshop, 
Zhineng Qigong lessen, yoga lessen, voorlezen en 
schminken voor kinderen, schminkworkshops en een 
croissant concert.
Meer informatie volgt via een lyer die iedereen in de 
brievenbus zal ontvangen.

Augustus  Tuin Middachten

De zondagen in augustus staan in het teken van 
de verschillende facetten van de tuin. Zo is er een 
themadag bomen, kruidentuin, buitenplaats en als 
laatste het thema sport & spel.

15 oktober De Steeg aan Tafel11 september Monumentendagen

Op zondag 11 september tijdens de Open 
Monumentendagen is ook de kerk in De Steeg 
geopend, van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 uur zal 
iconenschilder Piet van der Heijden zijn schilderijen 
laten zien en erover vertellen. En om 15.00 uur bespeelt 
dorpsgenoot Piet Cnossen het ‘nieuwe’ orgel in de 
kerk. Het vorige orgel raakten we kwijt toen de kerk 
aan de eredienst werd onttrokken. Dankzij de heer Wil 
Hoogstraten beschikt de kerk nu weer over een orgel. 
Dit prachtige instrument, dat in 1907 werd opgeleverd 
door orgelbouwer Gebr. Vermeulen in Weert, kocht hij 
in 2014 in het Brabantse Wijbosch en installeerde hij 
dit voorjaar in onze kerk. Zondag 11 september wordt 
het voor het eerst weer bespeeld, we hopen dat veel 
Stegenezen hun belangstelling zullen tonen voor deze 
fraaie aanwinst.

Vorig jaar was de eerste editie van het dorpsdiner 
De Steeg aan Tafel in De Boecop een groot succes. 
In korte tijd was de inschrijving vol en helaas visten 
veel mensen achter het net. Dit jaar willen we 
samen met de ondernemers voor de tweede keer 
een gezellige dorpsmaaltijd serveren op 15 oktober 
in De Boecop. Voor jong en oud! Er zal ook nu weer 
een voorinschrijving zijn, dus houd in september uw 
brievenbus in de gaten. Reageer snel, want vol is vol.

Vrijdagochtend De Huiskamer

Vanaf 9 september, na de zomerstop, zal elke 
vrijdagochtend de Huiskamer van De Steeg in De 
Boecop van 10.00 - 14.00 uur weer geopend zijn als 
ontmoetingsdplek van het dorp. Je kunt binnen 
lopen voor een kop koie of thee. En heb je ideeën of 
suggesties voor activiteiten die voor en door het dorp 
vanuit de Huiskamer kunnen worden georganiseerd, 
kom dan ook op vrijdag langs of stuur een mail aan 
huiskamer@deboecop.nl tav Monique.

Okt, nov, dec Maxx
In de laatste maanden van 2016 zijn de bijeenkomsten 
van Maxx op de volgende donderdagen: 27 oktober, 
17 november en 15 december. Noteer het vast in uw 
agenda!



Valewaard is specialist in de winning en verwerking van zand en 

grind. Met respect voor milieu en leefomgeving exploiteert Valewaard 
haar wingebied in Rhederlaag/Vaalwaard. Het resultaat is een gewel -

" dig recreatiegebied van ca. 500 ha voor watersporters en natuurlief -
hebbers. Wilt u meer weten over Valewaard, bezoek dan onze web -

site: www.valewaard.nl 

Havikerwaard 8a 

6994 JD De Steeg 
tel. 0313 631746 ｉｉｌｉｗａｉ ｾ ｓｉｉｉｉｏｉｉｉｎｏ＠


