
&BOOM  STROOM
december 2016, nummer 116



- INHOUD -
P4 de ontmoeting

Een prachtig dorpsjaar
Het nieuwe jaar staat voor de deur, de lampjes zijn overal aan, we maken het weer gezellig in deze 

donkere dagen. Een mooi moment om stil te staan bij uw naasten – familie, vrienden en ook uw buren 
en dorpsgenoten. Dat doen ook Trijntje en Ton, die ons allen een lieve bedankbrief stuurden vanuit hun 

tijdelijke thuis in Lathum. We wensen hen en u allemaal een zorgeloos en mooi 2017. 
Laten we er samen weer een prachtig dorpsjaar van maken!

 
Lieve dorpsgenoten, Ursula bewoners,

Als u dit leest is het al weer even geleden dat onze woning door een fatale brand is verwoest. We waren 
verbijsterd, geschokt, verdrietig, boos, verslagen en wat nog niet meer….  Wat is het dan hartverwarmend te 

ervaren dat er zoveel mailtjes, apps, telefoontjes en stapels kaarten ons toch bereiken in de tijd erna. 
Via ‘Boom & Stroom’ leek ons een goede manier om iedereen te bereiken, om jullie te bedanken 

voor dat steuntje in de rug, de aangeboden hulp, die lieve geschreven/gesproken woorden. 
En ook om te informeren, te vertellen hoe het met ons gaat en verder gaat.

Het gaat nu goed met ons, we hebben ons leven weer bij elkaar geraapt en proberen te ‘tellen wat we hebben en 
niet wat we missen’. We hebben, een beetje bijgekomen van de schok en met veel hulp van onze kinderen, 
een voorlopige woonplek gevonden op Recreatiepark De Veerstal in Lathum, hemelsbreed heel dichtbij. 

Ons huis werd helemaal gesloopt. Hoewel het aan de buitenkant nog aardig leek, bleek er van binnen weinig te 
redden. We hopen echter dat we aansluitend op dezelfde plek weer kunnen gaan bouwen aan een nieuw huis.

Het duurt even, maar we kunnen dus zeggen: tot ziens in De Steeg, tussen boom en stroom.

Hartelijke groeten, Ton en Trijntje Kock

Notities

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

4
6
8
11 

De Ontmoeting: Ulfert Wiersum in gesprek met Piet en Gea Cnossen

ICCCR2016: een terugblik

De verzameling van... Rietje Horsten

Evaluatie tijdelijke afsluiting Prinses Amaliaplein

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

Bestuur Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard
bestuur@bgdesteeg.nl
Voorzitter: Petra Wilting - voorzitter@bgdesteeg.nl
Secretaris: Bartele Bouma - secretaris@bgdesteeg.nl
Penningmeester: Jaap Wieringa - penningmeester@bgdesteeg.nl
Bestuurslid: Edwin Teunissen

Website:www.indesteeg.nl / Twitter BG: @BGdeSteegHavike / Twitter website: @indesteeg.nl

Artikelen voor het volgende nummer kunt u mailen tot 1 februari: boomenstroom@bgdesteeg.nl. 
Adverteren? Neem contact op per mail.

Redactie B&S: Edwin Teunissen, Karin Engels, Maaike Faas, Frank de Smit, Jikke Göbel.
Tekstredactie: Karin Engels.
Beeldredactie, fotograie en opmaak: Jikke Fotograie & Vormgeving.
Met dank aan de medewerking van diverse inwoners van De Steeg.

P8De verzameling van...

Nieuwe voorzitter en bestuurslid gezocht

Petra Wilting treed op 6 april af als voorzitter van het bestuur van de BG. Ze is niet herkiesbaar en dus zoeken wij 
een nieuwe kandidaat. Om het evenwicht binnen het bestuur te bewaren, geven we de voorkeur aan een krachtige 
dame, die niet terugdeinst om dorpse vraagstukken met nu nog alleen mannelijke bestuursleden te bespreken. 
Ze mag best een vriendin of buurvrouw meenemen, want er is nog steeds ruimte voor een extra bestuurslid. En 
heren, voelt u zich vooral niet geremd om te reageren, want als u enthousiast en betrokken bent, dan zien wij ook 
u graag als versterking van ons bestuur. U kunt zich aanmelden via mail: bestuur@bgdesteeg.nl

Petra over haar voorzitterschap: “Met heel veel plezier was ik de afgelopen drie jaar voorzitter van de BG. Dit heeft 
me zowel energie gekost als opgeleverd. Het werken aan veel verschillende activiteiten en onderwerpen was soms 
een energievreter. Dankzij de leuke projecten, inspirerende samenwerking en aardige resultaten sloeg de meter 
– gelukkig! – vaak de andere kant uit. Na drie jaar wil ik weer meer tijd en aandacht steken in de andere dingen 
die me bezig houden: mijn bedrijf, sport en verschillende andere hobby’s. Daarbij vind ik het ook nuttig als het 
systeem een roulerend blijft. Per jaar één of twee wisselingen van de wacht houdt de kennis gewaarborgd en geeft 
telkens weer frisse energie. Als je geïnteresseerd bent in je eigen dorp, kan ik deze functie absoluut aanraden. Het 
is een uitdaging om goed in contact te blijven met de inwoners van De Steeg en de Havikerwaard en te kijken hoe 
je dorpsgenoten in beweging krijgt om projecten te starten waardoor het wonen in de Steeg prettig blijft. Daarbij 
werk je niet alleen samen met het bestuur, maar ook met de gemeente. De contacten met de gemeente heb ik als 
positief ervaren en vind ik een leuk en inspirerend onderdeel van de BG.  Ook met mijn medebestuursleden heb ik 
uitstekend kunnen samenwerken. Uiteraard is er ruimte voor nieuwe inzichten, plannen en ideeën. Wie pakt deze 
handschoen op? Ik kan het een ieder van harte aanbevelen!”
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de ontmoeting
Ulfert Wiersum in gesprek met Piet en Gea Cnossen

Piet en Gea Cnossen wonen 43 jaar in De Steeg. Eerst in de Bongert, toen de huizen daar net opgeleverd 
werden, en sinds ’85 aan de Parallelweg 14. Toen Ulfert en Eppien Wiersum gevraagd werd aan wie zij het 
stokje van De Ontmoeting wilden doorgeven, was de keuze snel gemaakt. Ulfert: “Er liggen verschillende 
verbindingen. Toen wij net in De Steeg woonden, ontving Piet de Burgemeester de Bruijnprijs. Dat vond 
ik heel bijzonder. En vijf jaar later ontving onze dochter Anna die prijs ook. Zij is violiste en speelt nu nog 
geregeld samen met Piet. En we komen beiden ook nog uit hetzelfde Noord-Groningse dorpje Balo.”

Piet Cnossen is in De Steeg en verre omstreken vooral bekend als dirigent van het Thomassen Mannenkoor. 
In 2012 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij is ook de organist van de Dorpskerk in 
Rheden en geeft vaak concerten buiten die kerk. Daarbij is Gea zijn vaste registrante – zij bedient de registers 
van het orgel. Ze verzorgen samen ook voorstellingen over het leven van componisten. Gea vertelt dan het 
levensverhaal, Piet speelt de stukken.

Jullie komen toch ook oorspronkelijk uit het noorden van het land?

Gea: “Piet wel, die is in Noord-Groningen geboren, ik kom oorspronkelijk uit Deventer. Op mijn tiende zijn wij 
naar Winterswijk verhuisd vanwege het werk van mijn vader. Piet kwam op zijn negentiende in Winterswijk 
wonen. Ik speelde viool en zat in een muziekgroepje waarmee we op zondagen oefenden. Op een gegeven 
moment kwam Piet erbij. Nou ja, en zo is het gekomen.”

Hoe zijn jullie vanuit Winterswijk in De Steeg terecht gekomen?
 
Piet: “Gea ging als juf werken op de Holtbanck in Rheden, ik studeerde orgel aan het Conservatorium in Arnhem. 
Gea woonde op kamers in Rheden en kreeg via ouders van een leerling een tip dat er een gestofeerd huisje in 
Velp beschikbaar kwam en zo woonden we de eerste twee jaren van ons huwelijk in Velp.”

Gea: “Toen hebben we ons ingeschreven als woningzoekende in de gemeente en tot onze stomme verbazing 
konden we een paar weken later al het huis aan de Bongert in. Dat was maart 1973. Die huizen waren toen net 
gebouwd. Onze zoon Pieter Jelle was in 1974 het eerste kind dat in dat nieuwe wijkje werd geboren.”

Wanneer is Piet gestart als dirigent van het Thomassen Mannenkoor?
 
Gea: “Een jongetje bij mij in de klas had aan zijn vader verteld dat ‘de man van de juf aan muziek deed’.  Die vader 
bleek bij het Thomassen Mannekoor te zingen. Dus stonden er op een avond vreemde mannen bij ons op de 
stoep.”

Piet: “De dirigent van het koor stopte ermee en zij zochten een nieuwe. Ik zat toen nog op het conservatorium en 
dacht: dat is voor een tijdje een leuke ervaring. Inmiddels doe ik dit alweer 45 jaar, al vanaf ons huwelijk.”

Je ziet niet veel (kerk)orgelspelers meer. Wat is het bijzondere aan het instrument? 

Piet: “Ik startte op m’n tiende met orgel spelen. Het is een boeiend instrument. Je kunt heel erg variëren: van 
uitbundig en triomfantelijk tot heel erg ingetogen. Elk orgel is ook anders. Sommige zijn bijvoorbeeld speciaal 
voor oude muziek, daarop kun je geen moderne muziek spelen. De Steeg heeft nu ook weer een mooi orgel in 
de kerk, dat door Wil Hoogstraten ter beschikking is gesteld. Toen ik tijdens de opbouw al die losse pijpen en 
toetsen zag,  dacht ik: ‘Hoe moet dat zooitje ongeregeld ooit een goed orgel worden?’ Maar het is prachtig 
geworden. 

Is het een voor de hand liggende combinatie: orgel en koor? 

Piet: “Het verschil tussen een orgel en een koor is eigenlijk niet zo groot. Een orgel is sterk in polyfonie: allemaal 
verschillende klanken die een mooi harmonieus geheel vormen. Dat is een koor natuurlijk ook. Het liefst dirigeer 
ik een koor a capella: zonder begeleidende muziek. Dan kun je veel beter al die afzonderlijke stemmen horen en 
ingrijpen als één stem verkeerd gaat bijvoorbeeld.”

Gea, jij was juf. Bleef je dat ook doen?
 
Gea: “Toen was het nog zo dat als je zwanger was, je moest stoppen met werken. Ik ben daarna als invaller actief 
geweest en heb AMV gegeven op de muziekschool  en godsdienstlessen op verschillende scholen. En nu treed ik 
geregeld samen met Piet op, als registrante of verteller. Dat is erg leuk. We zijn ook goed op elkaar ingespeeld.”

Zien jullie jezelf ooit nog vertrekken uit De Steeg?
 
Gea: “De Steeg is ons thuis. Onze kinderen Pieter Jelle en Sjoukje zijn 42 en 38 en wonen nu in de buurt van 
Rotterdam, maar die vinden De Steeg ook nog steeds hun vertrouwde dorpje. Ze hebben hier nog steeds 
vrienden.”

Piet: “We gaan hier niet meer weg. We zijn hier echt geworteld. Het is hier zo mooi en we kennen inmiddels 
zoveel mensen hier. Als je ergens prettig woont, dan straalt dat af op alles: je humeur, je werk, je leven.”
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Wie: Gea en Piet Cnossen

Waar: Parallelweg 14

In De Steeg sinds: 1973Tekst: Frank de Smit  Foto’s: Jikke Göbel
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ICCCR  2016
Landgoed Middachten werd afgelopen augustus langzaam omgetoverd in een Citroën paradijs voor de ware 
liehebber. De weken voorafgaand aan het evenement zag je steeds meer Citroëns de omgeving van Landgoed 
Middachten verkennen, rijdend over de Middachter Allee. Toen het evenement daar was en zelfs al eerder zijn 
deuren opende voor de toestromende campinggasten, bracht dit gelijk een gezellige en bijzondere sfeer in het 
dorp. Zeker omdat we de mooiste ile allertijden konden bewonderen. Op het ICCCR-terrein dompelden de 
autofreaks zich onder bij de vele stands: van onderdelen tot t-shirt, met overal zicht op de meest prachtige 
uitvoeringen van hun geliefde merk.
Op de camping heerste een gezelligheid, waarbij de eigenaren met dezelfe modellen – van eend tot snoek, 
van Traction Avant tot CX – elkaar opzochten of als club samen waren gearriveerd. Naast de feesttent voor de 
bezoekers met een dagkaart of passepartout konden de Stegenaren zich goed vermaken op het nóg gezelligere 
Foodtruck-plein op het rondeel voor het kasteel. Op een strobaal, bij een vuurtje en met een wijntje van de 
Wijnpurist ontmoetten veel mensen uit De Steeg en omliggende dorpen elkaar, gemengd met de ijnproevers 
van het evenement.
Frieda raakte eerder dan verwacht door haar frieten heen, het brood van Tom was op zondag uitverkocht, het 
terras bij de Boecop zat elke dag goed vol! Een zeer geslaagd evenement, waarvan velen in het dorp zeiden: “Vol-
gend jaar mogen ze weer komen, hier wordt ik zo vrolijk van!”
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In november 2016 gaat de erfgoed-website rhedenopdekaart.nl online. 

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.

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 



De verzameling van... Met een kip op mijn schoot rij ik naar huis. Geen echte levende kip, maar een stenen beeldje gekregen 
van Rietje Horsten die dit zelf heeft gemaakt. Wij hadden een mooi gesprek over haar verzameling, terwijl 
ik mijn ogen uitkeek in haar huis. Bij elke muur, in elke kast, op elk tafeltje stond iets bijzonders om te 
bekijken. Gezien de tijd van het jaar kwam ik voor de kerststallen, maar ik zag zoveel meer moois. 

Het was in 1956 toen Rietje haar eerste miniatuur kerststalletje kocht. Bij V&D voor maar liefst ƒ 1,49. Toentertijd 
een enorm bedrag, waarvoor je veel boodschappen kon doen. Bij dit kerststalletje van V&D ligt de oorsprong van 
Rietjes verzameling. Een deel hiervan is aangekocht, vaak in de zomer in het buitenland. Spanjaarden op de markt 
wilden midden in de zomer maar al te graag van de kerststalletjes af, wat onderhandeling over de prijs de moeite 
waard maakte. Ook in de landen waar Rietje en haar man met hun zoon woonden, vanwege zijn werk, kocht Rietje 
kerststalletjes. 

Puur handwerk

Zo had Rietje in Zuid-Amerika de kans kerststalletjes te kopen bij een marktkoopman die zijn stalletjes samen met 
zijn hele dorp maakte. De één maakte Maria, de ander kindje Jezus en weer een ander het stalletje. Puur handwerk. 
Op de heenweg naar het dorpje spraken Rietje en haar man af dat er niet te veel gekocht zou worden. Op de 
terugweg was Rietje de trotse eigenaar van maar liefst 19 handgemaakte kerststalletjes.
 
Zelf gemaakt

Naast de stalletjes die gekocht zijn of gekregen van familie en vrienden, die ze meebrachten van vakantie of een 
reis, komt het grootste deel van de verzameling van Rietjes eigen hand. Prachtige miniatuur stalletjes die met zorg 
en veel oog voor detail zijn gemaakt. Stalletjes gesneden uit speksteen of gemaakt van keramiek. Met recht staan 
deze niet alleen tijdens de kerstperiode uitgestald, maar hebben ze een permanente plek in de vitrinekast in de 
woonkamer. Ze zijn het hele jaar de moeite van het bekijken meer dan waard.
 
Van miniatuur kerststallen tot een keramieken schoen

Rietje maakt niet alleen kerststallen, ze maakte meer. Kunstvoorwerpen van keramiek in allerlei soorten en maten. 
In dit huis en de tuin vind je overal iets om je over te verbazen en te verwonderen. In de woonkamer staat een rij 
beertjes, op de vloer een prachtig beeld van een dame, in de vensterbank kippen, op tafels staan schalen en in de 
tuin een olijke kikker en een keramieken schoen. Een zeer beknopte opsomming van prachtige keramieken beelden, 
allemaal met hun eigen stijl en charme. Die stijl varieert van bijzonder mooi tot erg grappig en vertederend.
 
“De vis blijft in de familie”

Rietje is er niet op uit om haar werk te verkopen, maar als iemand een beeld nou echt mooi vindt, dan is er altijd 
over te praten. Behalve de vis in de vensterbank. Die gaat niet weg. De vis komt uit een serie van drie die in de 
familie blijven.

Binnen gluren

Nieuwsgierig geworden? Het is zeer onbeleefd om vanaf de weg bij iemand naar binnen te gluren, maar bij het huis 
van Rietje is het toch wel aan te raden om in ieder geval een blik op de vensterbank te werpen om te zien wat voor 
een moois Rietje allemaal maakt.

Rietje Horsten

In 1992 gaf haar man haar een eigen atelier cadeau: 
‘La Finca’. “Eigenlijk te gek”, vond Rietje. “Dan hoef 
jij niet meer in de keuken te knoeien en vind ik geen 
klei meer tussen mijn aardappelen”, vond haar man. 

Tekst: Maaike Faas  Foto’s: Jikke Göbel
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Onder de noemer ‘De Steeg, mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden aan een nieuwe structuurvisie 
voor ons dorp. Een van de vragen van bewoners: “Hoe kunnen we de Amaliahoek aantrekkelijker en 
uitnodigender maken?” Op verzoek van de Belangengemeenschap is de Amaliahoek dit jaar, bij wijze van 
proef, tijdelijk parkeervrij gemaakt. Hiermee wilden we testen of dit tot substantiële problemen zou leiden 
in de omliggende woonstraten. Door auto’s te weren op het plein, kan het ook visueel aantrekkelijker 
worden gemaakt en makkelijker gebruikt worden voor activiteiten gebruikt worden. 

Van 1 maart tot 1 september 2016 was de Amaliahoek met boomstammen afgesloten voor auto’s en kon er niet 
geparkeerd worden. Bewoners in de directe omgeving van het plein hebben hierover in februari een brief gekregen. 
Hierin werd de proef aangekondigd en stond beschreven hoe ze eventueel konden reageren in deze proefperiode. 
Daarnaast werd de afsluiting gemeld in het februarinummer van de Boom & Stroom, op de Facebookpagina ‘De 
Steeg, mijn dorp van morgen’ en op een bord op het plein zelf. Hiermee hebben we een zo groot mogelijke groep 
inwoners van De Steeg kunnen bereiken. Alleen als er activiteiten waren op was er tijdelijk toegang mogelijk voor 
(vracht)auto’s. Hiervoor werden de boomstammen op aanvraag verwijderd. 

Reacties 
In de proefperiode zijn drie schriftelijke reacties bij de gemeente ingediend. Deze richten zich tegen een deinitieve 
afsluiting van het plein voor parkeren. Hierbij worden de volgende argumenten naar voren gebracht: 
* Door het afsluiten van de Amaliahoek neemt de parkeerdruk aan de Oversteeg toe en wordt het voor bewoners 
lastig om te parkeren nabij de woning. Ook een ondernemer aan de Hoofdstraat heeft aangegeven dat het daarmee 
lastiger wordt voor zijn personeel om in de directe nabijheid te parkeren. 
* De parkeerdruk is in de omgeving van de Oversteeg en de Amaliahoek al hoog vanwege de auto’s en busjes van 
de bewoners van het voormalige klooster en, in mindere mate, de auto’s van dagjesmensen die vanaf hier starten 
met een ietstocht (vanwege ietsknooppunt en plattegrond). 
* De afsluiting van het plein voor auto’s heeft er tot op heden niet voor gezorgd dat er meer gebruik gemaakt 
wordt van het plein voor activiteiten.
 
Evaluatie 
Met de BG is in september 2016 een evaluatiegesprek gehouden om de ervaringen te delen en de inhoud van 
de reacties te bespreken. De BG gaf daarin aan hoofdzakelijk positieve reacties te hebben gehad en een klein 
aantal negatieve reacties. Deze hadden dezelfde strekking als de schriftelijke reacties die bij de gemeente zijn 
ingediend. Gebleken is dat de bewoners van het voormalige klooster zijn uitgeweken naar de parkeerplaats naast 
het tankstation. Inmiddels is deze parkeerplaats met een slagboom afgesloten. Ook de BG hoort van bewoners 
terug dat een deel van de parkeerdruk bij de Oversteeg komt van de bewoners van het voormalige klooster en, 
in mindere mate, van dagjesmensen die dit als startpunt van een ietstocht gebruiken. Ook de BG erkent dat het 
gebruik van het Amaliaplein als dorpsplein met activiteiten nog onvoldoende tot zijn recht is gekomen. 

Conclusies en vervolg 
Welke conclusie kunnen we nu trekken? Het merendeel van de reacties is positief. Daarnaast was het aantal 
negatieve reacties beperkt. Deze ervaringen en het gegeven dat het verzoek tot afsluiting ook vanuit de 
structuurvisie breed gedragen wordt, leiden tot de conclusie dat het wenselijk is om de afsluiting te continueren. 
Er blijft dan wel een vraagstuk liggen: hoe kan de parkeerdruk in de huidige situatie afnemen, waardoor bewoners 
van de Oversteeg makkelijker kunnen parkeren. Het verminderen van parkeren van dagjesmensen is niet direct 
een oplossing. In de eerste plaats gaat het om een klein aantal en dus een beperkte parkeerdruk. Ten tweede is dit 
parkeren (deels) het gevolg van de aanwijzing als ietsknooppunt. Hier komen ietsroutes samen en het verleggen 
van dit ietsknooppunt is niet realistisch. Meer voor de hand ligt het om te onderzoeken hoe we de parkeerdruk 
bij de Oversteeg door de bewoners van het voormalige klooster te verminderen. Er zal daarvoor door de gemeente 
contact worden gelegd met de exploitant van het voormalige klooster om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. 

Hoe maken de Amaliahoek aantrekkelijker? Denk met ons mee!
Tot slot willen we onderzoeken hoe we de Amaliahoek met beperkte middelen uitnodiger kunnen maken. Het 
is een mooi plein, waarmee we veel kunnen doen. Maar hoe kunnen we het beter benutten? Hoe maken we het 
aantrekkelijker en levendiger? Heeft u hierover betaalbare ideeën? Bijvoorbeeld over verplaatsbare straatmeubels 
of een mooie aankleding, zonder dat dit te veel kosten met zich meebrengt? Of weet u leuke activiteiten? Laat het 
ons weten per mail: bestuur@bgdesteeg.nl. Wij overleggen uw ideeën met de gemeente en bespreken samen de 
mogelijkheden om ze uit te voeren. Denk en werk mee aan de gezelligheid en leebaarheid van ons dorp!

Wel of geen parkeervrije Prinses Amaliahoek?
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Yoga in De Steeg
Yoga is populair in Nederland. Steeds meer mensen zijn op zoek naar meer bewustzijn en balans en vinden 
die dankzij yoga. De Steeg heeft een opvallend grote yogagemeenschap. In en vanuit ons dorp zijn veel 
docenten en praktijken actief. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met een aantal Steegse 
docenten. Ze vertellen iets over hun praktijk, specialisatie en drijfveren. De meesten hebben nog ruimte 
voor leerlingen, dus wie altijd al interesse had in yoga: dit is uw kans!

José Wunderink-van Dijk

“Ik ben rond 2009 begonnen met les nemen. Dat beviel 
zo goed, dat ik de docentenopleiding van Dru Yoga in 
Arnhem heb gedaan. Aanvankelijk puur om zelf meer 
aan yoga te kunnen doen. Maar uiteindelijk wil je toch 
delen wat yoga voor je doet.”
“Dru yoga is een zachte vorm van yoga. We werken 
met bewegingsreeksen en altijd op muziek. Wat  yoga 
zo zinvol voor mij maakt, is dat het me, veel meer dan 
andere bezigheden of sporten, lichamelijk en geestelijk 
bewustzijn brengt. Je komt erachter dat je invloed 
hebt op wie je lichamelijk en geestelijk bent. Je leert 
ook te ontspannen en leert het efect van ontspanning 
kennen. Dat is echt een openbaring!
“Ik ben altijd actief geweest met een voorkeur voor 
intensieve sporten. Tientallen jaren had ik veel 
rugklachten. Door yoga kwam ik erachter dat ik mijn 
lichaam niet goed gebruikte. Door yoga veranderde 
mijn houding, nam mijn spierkwaliteit toe en nu ben ik 
helemaal vrij van rugklachten en andere vage pijntjes. Ik 
kan het iedereen aanraden, zeker als je ook rugklachten 
hebt.”

Sandra Mehlbaum

“Zhineng Qigong is een Chinese bewegingsleer. 
Door rustige bewegingen breng je souplesse en 
energie in je systeem. Dat brengt rust, vitaliteit en 
balans en hierdoor sta je gelukkiger in het leven. Je 
kunt je eindeloos verdiepen en meer in de energie 
raken. Alles is goed.”
“Ik geef al zeven jaar les. Ik heb de Zhineng 
Qigong docentenopleiding gevolgd bij Qing Bai, de 
academie voor Chinese geneeskunde.”
“Mij heeft het veel gebracht. Ik ben echt gezond, blij 
en gelukkig. Mijn lichaam en geest zijn in balans. 
Mijn leerlingen ervaren dat ook. Die ondervinden 
dat ze door Zhineng Qigong vitaal en gelukkiger 
worden. Zhineng Qigong is voor iedereen! Jong, 
oud, ook voor minder mobiele mensen en mensen 
die ziek zijn.”

Jeanne Sanders-Stienstra

“Ik ben 40 jaar geleden begonnen met yoga. Ik vond een 
boekje, ging voor mezelf oefenen en ben toen les gaan nemen. 
Na jaren les heb ik een driejarige yogaopleiding afgerond. Die 
heb ik in 1995 afgerond. Voor mij is yoga zeer zinvol, omdat 
ik heb ondervonden dat ik na veertig jaar yoga nog steeds 
leer en het geleerde steeds meer meeneem in mijn dagelijks 
functioneren. Ik ervaar hoe het een steun kan zijn bij alle 
veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt.”
“Ik tracht door oefeningen, bewegingen, houdingen bij de 
leerlingen iets aan te raken, waardoor zij zelf ontdekkingen 
doen. Ontdekken hoe dingen bij hen werken. De reacties van 
het lichaam herkennen, erkennen, onderzoeken en de ervaring 
ondervinden, zowel lichamelijke als mentaal. Niet zozeer 
bezig zijn met ‘het doen’, maar veel meer ontdekken wat er is. 
Ontdekken waar de ‘echte’ grens is. Hoe daar mee om te gaan, 
geeft ruimte voor verandering.“
“De adem is een anker, een steun en verteller. De beweging 
wordt meer afgestemd op de adem, dan andersom. Niet 
vanuit wilskracht en ratio, maar zoekend naar het loslaten, 
ontspannen de beweging en houding uitnodigen. Het resultaat 
is dat het lichaam lichter en beweeglijker aanvoelt. Dit is in het 
kort niet uit te leggen. Ga vooral yoga doen en ontdekken!”

Frans van Weelden

Plaats/tijd: verschillende yogascholen en scholen
Specialiteit: naast yoga ook Ayurvedische massages 
Aanmelden/info: fransvanweelden@gmail.com.

“Tijdens een reis in Thailand heb ik in een klooster Suan Mokh 
deelgenomen aan een tiendaagse stilte retreat. Wat ik daar 
geleerd heb, heeft zoveel indruk op mij gemaakt, het voelt 
nog steeds als de basis van mijn verdere ontwikkeling binnen 
yoga en meditatie.”
“Mijn opleiding heb ik gevolgd bij Saswitha in Bilthoven, 
de oudste opleiding voor yoga en wijsbegeerte. Het is een 
vierjarige hbo-opleiding waarin zelfonderzoek en je eigen 
ontwikkeling centraal staan. Met deze opgedane kennis en 
ervaring leer je op een pure manier uit eigen ervaring lesgeven. 
“
“Yoga is een manier van bewustwording, Door de fysieke 
yogabeoefening (waarin asana, pranayama en meditatie aan 
bod komen) word je bewuster van jezelf en je omgeving.  Je 
groeit vanaf het eerste moment dat je op de yogamat stapt. 
Je lichaam wordt sterk, lexibel en energiek. Je ontwikkelt een 
evenwichtige en krachtige geest. Met als voedingsbodem de 
yoga! Yoga is zo confronterend en uitdagend, dat alles in mijn 
leven opnieuw vorm heeft gekregen.”

Plaats/tijd: Parkhuis De Steeg, 
dinsdagochtend en -avond
Geeft al 21 jaar yogales
Aanmelden/info: 06-28596164
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Plaats/tijd: Arnhem (ma en wo), De Steeg (di en 
do) 
Specialiteit: Zhineng Qigong, meditatie
Aanmelden/info: 06-51071699, 
www.zielinbeweging.nl

Plaats/tijd: WIK Rheden, woensdagavond
Specialiteit: Dru yoga
Aanmelden/info: 06-20614009 of via WIK



Renée Heineman

“Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen met Yoga in Ellecom. Daar heb ik 
Hatha yoga geleerd en meditatie. Vervolgens heb ik een docentenopleiding 
in Amsterdam gedaan aan de Nieuwe Yoga School. In Ellecom heb ik de 
kinderyogaopleiding gedaan bij Ananda Yoga Centrum.”
“Yoga helpt om jezelf te leren kennen zowel fysiek als geestelijk. Je leert 
meerdere lagen in jezelf ervaren, lagen van bewustzijn, waardoor lichaam en 
geest beter op elkaar afgestemd raken. Met meditatie, ademhaling, evenwicht, 
rek en strekoefeningen komen beide aspecten van ‘zijn’ bij elkaar: lichaam en 
geest. De kinderyogaopleiding heeft mij de speelse kant van yoga geleerd. Door 
de kinderopleiding te doen heb ik geleerd speels, fantasievol en vrolijk naar 
yoga te kijken.“
“Veelgehoorde redenen om met yoga te beginnen, zijn ontstressen of lexibeler 
of sterker worden. Dit zijn inderdaad positieve efecten, maar er zijn er meer! 
Zodra je regelmatig yoga beoefent, zul je zowel op fysiek als op mentaal vlak 
veranderingen ervaren, onder andere beter concentratievermogen, meer 
energie, positievere stemming, meer zelfvertrouwen, dieper slapen en in het 
algemeen krachtiger in het leven staan (fysiek en mentaal). Mij heeft yoga 
bewust gemaakt om gezonder te leven, het geeft rust in combinatie met een 
soepel lichaam. Dat is zo ijn, dat je nooit meer anders wilt!”

Moniek Welling

“Ik ben begonnen met zwangerschapsyoga in Velp bij 
Abha Hontelez, ik was toen zwanger van mijn oudste 
zoon Tijl, die nu bijna 8 jaar is. Dat is zo goed ‘bevallen’, 
dat ik yoga ben blijven doen. Momenteel volg ik de 
Om Guru yogaopleiding in Ellecom, bij Ananda Yoga 
Centrum. Dit is een 3-jarige yogadocenten opleiding, 
die ik in het voorjaar zal afronden.“
“Yoga brengt me dichterbij wie ik werkelijk ben. Het 
brengt me ook dichter bij mijn missie om andere 
mensen te helpen in balans te komen. Yoga zorgt 
ervoor dat ik vaker in het hier en nu ben en steeds 
meer op mijn intuïtie afga. Ik raad yoga aan, omdat 
het een mooie manier is om bewuster te worden 
en positief in het leven te staan. Het helpt je om 
te ontspannen en in balans te blijven in de vaak 
hectische wereld om ons heen. Veel mensen die 
eenmaal aan yoga doen kunnen hun wekelijkse 
yoga-uurtje niet meer missen.”
“Mijn groepslessen zijn geschikt voor iedereen, ook 
voor mensen die nog nooit aan yoga gedaan hebben. 
Daarnaast geef ik privélessen en yogaoefeningen 
aan mensen met eet- en gewichtsproblemen die bij 
mij op het spreekuur komen.”

Plaats: Zijn in Balans, Diepesteeg 23, De Steeg
Specialiteit: Yin yoga en kinderyoga
Evenement: Yin Yang Yoga op 22 januari 
Aanmelden/info: info@breininbalans.nl, 06-13235973

Plaats/tijd: Velp, dinsdag- en vrijdagochtend, 
woensdagavond.
Specialiteit: combinatie yoga en voedingadvies
Aanmelden/info: moniek@voedingenbalans.nl,
06-23669927, www.voedingenbalans.nl

Abha Jolanda Hontelez

“Wat yoga met je doet, is eigenlijk niet te beschrijven. 
Het is veel en diepgaand als je er wat langer mee 
bezig bent. In eerste instantie word je itter en meer 
ontspannen. Je gaat beter slapen, beter ademen 
en beter bewegen. Na verloop van tijd word je je 
ook veel meer bewust van hoeveel invloed jouw 
gedachten hebben op jouw lichamelijk welbevinden 
en hoe je daarop invloed kunt uitoefenen.”
“Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in yoga en 
oosterse ilosoie. Toen ik het ouderlijk huis verliet, 
was het eerste wat ik deed: een yogadocent zoeken! 
Ik heb les gehad op de drie grote yogaopleidingen: 
van Saswita, Rama Polderman en Rita Beintema. 
Het leek wel alsof ik niet verzadigd kon raken. Alles 
wat met yoga en oosterse wijsheid te maken had, 
ging erin als koek bij mij.”
“Voor mij is yoga een manier van leven. Yoga heeft 
mij enorm veranderd. Ik ben me veel vrijer en blijer 
gaan voelen. Het heeft mij bewuster gemaakt van 
wie en wat ik ben. Ik zet me in om mijn leerlingen ook 
die vrijheid en blijheid, die in ieder mens aanwezig, 
te laten voelen en ervaren. Ieder moment van de dag 
en onahankelijk van de situatie waar je je in bevindt. 
Onahankelijk van wat je allemaal bezit of niet hebt.”

Plaats/tijd: Velp, Dieren, Westervoort en De Steeg, 
elke woensdagavond inloopmeditatie om 20.00 uur 
in de praktijkruimte aan huis
Aanmelden/info: info@abhayoga.nl, 06-37198167, 
(026)4955675, www.abhayoga.nl 
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Afgelopen herfst werd het i etspad van de Havikerwaard naar Doesburg geopend. Via dit Schoonoordpad, 

Want het was altijd wel onhandig om aan wandelaars en i etsers uit te moeten leggen dat de weg naar Doesburg 

Het i etspad blijkt een succes. Het is drukker dan ooit met i etsers in de Havikerwaard, ze weten de weg naar het 

Foto’s: Jikke Göbel

Vrouwenzaken
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Afgelopen herfst werd het i etspad van de Havikerwaard naar Doesburg geopend. Via dit Schoonoordpad, 

Want het was altijd wel onhandig om aan wandelaars en i etsers uit te moeten leggen dat de weg naar Doesburg 

Het i etspad blijkt een succes. Het is drukker dan ooit met i etsers in de Havikerwaard, ze weten de weg naar het 

De Steeg is ondernemend! Zo is er Vrouwenzaken, een netwerk voor vrouwelijke ondernemers uit De Steeg en 
Ellecom. Doel: ideeën en ervaringen uitwisselen, en samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn 
gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar, waarin we sprekers hebben die vertellen wat hun werk inhoudt en hun 
ervaringen delen onder het genot van een hapje en een drankje. 

Een van de bijeenkomsten dit jaar vond plaats bij Martine van Zeventer in haar restaurant Avalon Wijn en Spijs. 
Martine sprak over haar passie voor koken en waarom zij het zo leuk vindt om haar dinergasten in de watten 
te leggen met goed en prachtig uitziend voedsel. Daarbij had ze heerlijke hapjes klaargemaakt waarvan alle 
aanwezigen heerlijk konden proeven. Verder sprak Renée Heineman over haar bedrijf Brein in Balans en haar vak als 
orthopedagoog. Graisch ontwerper Regine Mateman gaf een kijkje achter de schermen van haar ontwerpbureau 
MetMateman. Weer een boeiende bijeenkomst vol bijzondere informatie. Nieuwsgierig geworden? Er is nog 
plek voor ondernemende dames! Opgeven kan bij martine@avalonwijnenspijs.nl
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Sint MaartenArcheoloog in 1 dag! 
Op 11 november stond Sint Maarten centraal in De Steeg. In De Huiskamer in De Boecop maakten veel Steegse 
kinderen hun eigen lampion, aten ze samen pannenkoeken en bekeken ze een schimmenspel over de legende van 
Sint Maarten door de kunstklassen van Lisa Niehe. Sint Maarten liedjes werden geoefend met Martina Molendijk 
op de gitaar en Iris Trenning speelde een nummer op haar trompet om helemaal in de stemming te komen en 
vervolgens langs de deuren te gaan. Meer dan 35 kinderen trokken met hun lampionnen door De Steeg!

Wij willen alle huishoudens die een lichtje buiten hadden staan, snoep of ander lekkers, zelfs kleine cadeautjes 
in huis hadden gehaald van harte bedanken! Wat leuk dat zoveel mensen gehoor gaven aan onze oproep, super! 
Het spijt ons als er bij sommige deelnemende huishoudens niet is aangebeld, maar doet u volgend jaar vooral 
weer mee. Het zou mooi zijn als we hier een gezllige Steegse traditie van kunnen maken!

Heeft u op woensdagmiddag 14 september de oude gele schoolbus zien staan voor De Boecop? Daarin haddden 
kinderen van 10 tot 12 jaar zich verzameld voor ‘Archeoloog in 1 dag!’ Deze ‘spoedcursus voor jonge onderzoekers’ 
werd georganiseerd door de gemeente Rheden, in het kader van een programma waarin de gemeente haar 
inwoners betrekt bij het behoud van cultuur historisch erfgoed. 

In de bus, De Boecop, de kerk en ook buiten deden de kinderen diverse proeven samen met ervaren archeologen. 
Vooral de archeologische zandbak was een groot succes. Na aloop ontvingen alle deelnemers het diploma voor 
Assistent-Archeoloog. Proiciat!
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Esso Servicenter in oude glorie hersteld
Buitenkant
Niet alleen de binnenkant, ook de buitenkant krijgt de nodige aandacht. De dakrand is gerenoveerd, de 
buitenmuur is gestukt. Nu wordt er nog nagedacht over de kleuren. Natuurlijk kunnen ze kiezen voor de kleuren 
van Esso, waarin het pand ooit was geverfd: fel rood, helder wit en hel blauw. Het zal al te opzichtig zijn. Het 
pand is in zijn bestaan vaker geverfd, mogelijkheden zijn er te over. Het meest recente idee is om de kleuren 
en de stijl van Esso aan te houden, maar dan in grijswaarden. Om uit te dragen: zo was het pand, in een ver 
verleden. Eén ding is zeker: de tekst ‘Esso Servicenter’ zal zeker weer op de gevel prijken.
 
Garage
Naast het woonhuis hebben Mark, Elly, Monique en Bert ook de oude Esso-garage inclusief originele smeerput 
gekocht. Deze zal ook een opknapbeurt krijgen wanneer het woonhuis af is. De originele Esso-kleuren zullen 
hierin helemaal terug gebracht worden. Nu al wordt de garage in zijn eigen hoedanigheid gebruikt. Door 
eigenaren van oude en klassieke auto’s. Zij zijn van harte welkom in deze garage om aan hun eigen auto te 
werken. De eigenaren van niet-klassieke auto’s ook wel. Voor een bakje koie, niet voor reparaties aan de auto’s. 
“Zij gaan maar ijn naar hun eigen garage voor onderhoud.”

Bestemming onbekend
En dan rest nog de ruimte tussen huis en garage. Een open ruimte met aan voor- en achterzijde ramen van onder 
tot boven – met nog onbekende bestemming. Het zou een mooie locatie zijn voor een kunstenaar. Het idee moet 
nog geboren worden of aan komen waaien van iemand die een mooie bestemming heeft voor deze ruimte! 

Een prachtproject waarin veel tijd en denkwerk zit. Met resultaat: het straalt aan alle kanten sfeer uit. 
Nog even en De Steeg kan weer trots zijn op zijn Esso Servicenter. 

Tekst: Maaike Faas  Foto’s: Jikke Göbel
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Jarenlang lag het oude Esso Servicenter aan de Hoofdweg verborgen achter een weelderige tuin, waardoor 
het onttrokken werd aan het zicht van De Steeg. Sinds twee en een half jaar krijgt het gebouw stukje bij 
beetje zijn oude gratie terug en laat het zijn gezicht weer zien. Dit door het harde werken van zijn nieuwe 
eigenaren Bert, Monique, Elly en Mark. Bert en Elly, geboren en getogen in De Steeg, hadden de nodige 
jeugdherinneringen aan het pand. Mark en Monique, ingetrouwd, hadden er minder herinneringen aan, 
maar waren evengoed enthousiast. Zij bekeken het pand van binnen en buiten, en zagen de uitdaging 
en de potentie. Ze zagen hoe het pand ooit was en weer kan worden. Ook ontdekten ze dat het Esso-
station in Dudokstijl is gebouwd. Jammer genoeg niet ontworpen door meneer Dudok zelf, maar door zijn 
leerling. Hoe dan ook, het is een Dudokgebouw.

Renovatie of op de schop
Elke vrijdag en zaterdag staat het viertal in het oude Esso-station te klussen: om dat te doen waarvoor het de 
tijd is, maar vooral waarin ze zin hebben. Zij stonden voor de keuze: renoveren of alles op de schop. Het werd 
in eerste instantie alles op de schop en daarna opbouwen en renoveren. Elektra, riolering, gasleidingen, cv-
leidingen, waterleidingen en alle plafonds zijn totaal vernieuwd. Er is internet en wii aangelegd. De rest wordt 
gerenoveerd of naar originele details teruggebracht. Dat wat vergaan is en niet gerenoveerd kan worden, wordt 
gekopieerd van de details die nog wel aanwezig zijn. Zo is het raamkozijn aan de Parkweg één op één gekopieerd 
van het raamkozijn aan de Hoofdweg en zijn de trap en inbouwkast hersteld. Er zijn deuren bij de sloop 
gevonden, die niet gelijk zijn aan de originele deuren, maar wel heel dicht bij de oorspronkelijke stijl komen.  

“Het is schipperen tussen wat er was en wat er niet meer is, tussen origineel en de comfortstandaard van 2016”, zegt 

Mark. “Wij willen de originaliteit van het gebouw behouden of terugbrengen.” 

Ondertussen zijn er twee appartementen af en werken ze hard toe naar de afronding van appartement nummer 
drie. Het zijn sfeervolle appartementen van goede kwaliteit. Ze worden aangeboden inclusief gas, elektra, 
internet, vaatwasser, wasmachine en droger. Alles wat bijdraagt aan de comfortstandaard 2016.

1924  het pand wordt gebouwd en krijgt 
 een Hinderwetvergunning voor garage  
 herstelbedrijf en smederij.    
 Het staat op naam van S.F. Looman.
1934  de benzinepompvergunning is binnen 
 en er komen ronde bolle pompjes 
 op het terrein te staan. Het enige 
 tankstation in de wijde omgeving. 
1954  Esso koopt het pand op, breekt   
 een gedeelte af en laat het herbouwen
 en restaureren in Dudokstijl. Jammer   
 genoeg is het architectenwerk niet   
 van Dudoks hand, maar van zijn leerling. 
 Het Esso Servicenter wordt eerst 
 gerund door de familie Vos en later 
 door de familie Willemsen. 
 Zoons Wouter en Maarten Willemsen   
 hadden jarenlang ‘pompdienst’, veel   
 Stegenaren hebben door hen de tank   
 laten volgooien.
1977   het pand verliest zijn functionaliteit als  
 benzinestation en word vanaf die tijd   
 gebruikt als woonhuis voor familie De Jong.
2014  in februari kopen Bert, Monique, Elly   
 en Mark het pand. Ze renoveren het   
 grondig en brengen het terug in de oude  
 stijl: die van de Esso, maar vooral van Dudok.
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Puzzel
Voor de lezer dioe 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:
4 / 5 / 2 / 14 / 7 / 13 / 5 / 17

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

De winnaar van de vorige editie is Jos Buijs.
Jos, jij krijgt persoonlijk bericht waar jij je presentje op kan halen.
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VERTICAAL

3. Natuur gebied als onderkomen
5. Deze vrouw is niet oud ze verkoopt t wel 
6. Natuur verdwijnt
9. Heilige koe onderhoud
11. Deze poot wel bij frieda
14. Koninklijk sectie zonder sectie
15. Kortste straat in de steeg
16. Meervoudige ontkenning samenvoegen 
18. Mediteren op de hoofdstraat?
19. Klinkt als mamma op de camping
21. Broer van die bekende modderman
23. Bolvormig omhulsel straat
24. Haar haar mag joop niet doen!!!!

1. Geldverstrekkers brief zonder t
2. Gerestaureerd door daan zonder de 
4. Verhoging is eigenwijs kwijt
7. De een bijt erop de ander slaat erop 
8. Gebroederlijke autobouwers
10. Stukjes stof op je bed
12. Een sloot voor edele dieren
13. Hoog gelegen veldje met lidwoord 
17. Groot huwbaar meisje: ietspad 
20. Graaf zal best ..wij eten r gewoon 
22. Als a=1 b=2 enz.:23/9/14/20/5/18
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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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Agenda
31 december   Carbid schieten
Op oudjaarsdag wordt op het veld aan de Smidsallee 
carbid geschoten. Het begint rond 14:00 uur, maar dat 
hoort u vanzelf.

6 januari   Nieuwjaarsborrel
De traditionele Nieuwjaarsborrel voor alle inwoners 
van De Steeg is op vrijdagavond 6 januari in het 
Parkhuis. Het is altijd een erg gezellige bijeenkomst 
en een ideale gelegenheid om bij te praten met uw 
dorpsgenoten en iedereen een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Inloop vanaf 20:00 uur.

7 februari   Paddenwerkgroep
De werkgroep voor de paddentrek komt op dinsdag 
7 februari bij elkaar. Plaats en tijd wordt nog bekend 
gemaakt.

6 april  Jaarvergadering BG
Op donderdag 6 april 2017 bent u welkom bij de 
jaarvergadering van de Belangengemeenschap De 
Steeg en Havikerwaard. De vergadering start om 20.00 
uur in het Parkhuis. 
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Oud papier

Al meer dan twintig jaar wordt het oud papier in De Steeg opgehaald door ouders van kinderen van de Lappendeken. 
Waar het voorheen alleen de sterke vaders waren die dit klusje deden, zien we nu ook steeds vaker moeders achter 
de ophaalwagen van Suez op de derde maandag van de maand. De organisatie hiervan wordt gedaan vanuit de 
Oudervereniging van de school. Het start- en eindpunt is bij de school waar de koie klaar staat voor de lopers.
Omdat de opbrengst van het oud papier voor De Lappendeken is, is de school bijzonder blij met de hoeveelheid 
oud papier die iedere maand in De Steeg weer bij de weg staat. Van het geld dat hiermee opgehaald wordt (tussen 
de 3000 en 4000 euro per jaar!) kunnen er op school een groot aantal activiteiten worden georganiseerd en kan er 
worden gespaard voor spelmateriaal. Zo is er bijvoorbeeld afgelopen jaar een nieuw duikelrek op het schoolplein 
geplaatst.

Afval scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het speelplezier van de kinderen van de 
Lappendeken! Fijn dat we daaraan in De Steeg op deze manier kunnen meewerken.

Tip! Om zo veel mogelijk oud papier op te halen en om de veiligheid voor de vrijwilligers te vergroten (en hun 
ruggen te sparen!), heeft de gemeente een aantal jaren geleden containers geleverd. Deze kunnen de vrijwilligers  
eenvoudig naar de ophaalwagen rollen en worden door de wagen zelf opgetild. Dat maakt het werk een stuk 
makkelijker, sneller en veiliger. Het zou daarom ijn zijn als u uw papier zo veel mogelijk in de containers doet, 
zodat er minder dozen langs de weg staan en de ouders dus minder hoeven te tillen. Alvast bedankt!  

31 maart  Kledingbeurs

13 mei  Oranjefeest

Jan, feb   De Huiskamer

Steeds vaker komen er berichten over poging tot en geslaagde inbraak in De Steeg. Dit is natuurlijk een onge-
wenste ontwikkeling. Ook steeds meer hoor je over buurten in dorpen en steden, die een beroep doen op de 
alertheid van hun bewoners. Ook wij, inwoners van De Steeg, kunnen met zijn allen een steentje bijdragen om de 
veiligheid van huis en haard te vergroten!

Een aantal dorpsgenoten wil een Buurt Preventie App gaan opzetten, zodat we snel verdachte situaties met 
elkaar en de politie kunnen delen. Hiervoor hebben we u nodig! Hoe meer alerte ogen de buurt in de gaten 
houden, des te veiliger wordt het! Doet u mee? Bij voldoende belangstelling kan de gemeente met de wijkagent 
een informatieavond organiseren en komen er waarschuwingsborden bij de ingangen van De Steeg .
 
U kunt zich aanmelden via bestuur@bgsteeg.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd een van ons aanspreken.

Vrijdag 13 januari Spellenavond. Vanaf 20.30 uur.

Vrijdag 27 januari Laurent Houwers, een ervaren 
muzikant uit De Steeg die er met zijn saxofoon een 
swingende avond van zal maken. Vanaf 20.30 uur.

Vrijdag 10 februari Pubquiz. Test je kennis en 
puzzel ‘skills’ en daag anderen uit onder het genot 
van gezelligheid, een drankje en teamspirit. Vorm 
een team en en kom naar de huiskamer. Teams van 
twee tot vier personen past het best. En uiteraard 
kan je ook zonder team aansluiten. En wat krijgt 
het winnende team?  Eeuwige roem in de Steeg en 
omstreken! De Pubquiz begint om 20.30 uur. 

Vrijdag 24 februari Spellenavond. Vanaf 20.30 
uur.

Wilt u ook een keer optreden tussen de 
schuifdeuren, heeft u ideeën voor de De Boecop 
of wilt u als vrijwilliger bijdragen? Mail naar 
huiskamer@boecop.nl. 

Jan, feb, mrt Maxx
Ook in 2017 heeft seniorensoos Maxx weer een 
aantal gezellige bijeekomsten gepland. Noteer 
alvast in uw agenda: donderdag 16 januari,  
22 februari en 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
in het Parkhuis. U kunt gewoon binnenlopen, alle 
senioren uit De Steeg zijn welkom. De bijdrage is  
€ 2,50 per keer en daarvoor heeft u een gratis kopje 
koie of thee, wat lekkers en een onvergetelijke 
middag!

Op vrijdagavond 31 maart van 18.30 tot 20.00 uur is 
het Parkhuis weer ingericht als kinderwinkel! Dan 
is de voorjaars kleding- en speelgoedbeurs van De 
Lappendeken en kunt u weer gezellig shoppen naar 
een vintage spulletjes voor uw kind.  

Heeft u de enquête over het oranjefeest al ingevuld? 
Anders nog wel doen! Dan kan de Oranjevereniging  
dit feest nog beter afstemmen op de wensen van ons 
allemaal. Het precieze programma volgt!

Samen voor veiligheid: 
de Buurt Preventie App




