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Mijn passie
Daarom De Steeg
Peuterspeelzaal Harlekijn

Balans / Staat van baten en lasten

Daarom De Steeg: Jan-Willem en Manon Keurentjes

30 Voedselbanktuin groeit volop / Agenda

Contributie 
De contributie voor de BG is € 7,50 voor eenpersoonshuishoudens en € 10,00 voor meerpersoonshuishoudens. 
U kunt hiervoor een machtiging verlenen via www.indesteeg.nl: klik op het logo van de BG en download het 
machtigingsformulier. Of maak het bedrag in het eerste kwartaal over op rekeningnummer 
NL87 INGB 00034423 42 ten name van BG De Steeg en Havikerwaard.

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

Advertenties 
Wilt u adverteren in de Boom & Stroom of heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Edwin Teunissen: 
edwinteunissen@bgdesteeg.nl. 
Wij streven ernaar het blad drie keer per jaar bij alle inwoners op de mat te laten vallen.



Dit is alweer het zesde nummer van de Boom & Stroom Nieuwe Stijl. Veel goede reacties mochten we al 
ontvangen. Inmiddels is ons redactieteam uitgebreid en werken we met z’n vijven elke editie met veel plezier aan 
ons dorpsblad. Blij zijn we met al onze vaste en incidentele medewerkers, want de Boom & Stroom is en blijft een 
blad voor, door en over ons allemaal. Dus heeft u suggesties voor onderwerpen, wilt u zelf eens in de pen kruipen 
of heeft u een mooie foto voor ons blad: schroom niet en stuur uw bijdrage in! 

Notities
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Voor, door en over ons allemaal

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

Bestuurswisselingen BG Oude foto’s, nieuwe verhalen

www.indesteeg.nl

Oranjefeest 2017
Rondom de meivakantie, de feest- en de gedenkdagen vieren we in De Steeg altijd het dorpsfeest. Ook dit jaar 
zijn we achter de schermen weer druk bezig om er een gezellige dag van te maken. Natuurlijk is er weer een 
sjoelcompetitie en een volleybal toernooi. De Steeg’s got talent zal ook zeker niet ontbreken. Daar omheen zijn er 
verschillende activiteiten om deze dag, zaterdag 13 mei, compleet te maken.

Meedoen met volleybal? Vorm een team samen met buren, verenigingen of collega’s. Wil je graag meedoen, maar 
heb je geen team. Geen nood, er zijn vast meer ‘eenlingen’ en daarmee kunnen we een veegteam samenstellen. 
Opgeven kun je als team of als persoon via oranjeverenigingdesteeg@live.nl of 06-83546652.

Alle talenten in de dop: draai en keer voor de spiegel en oefen je suf, maar vergeet je vooral niet op te geven vóór 
30 april!

Voor de feestavond is het thema Rock&Roll. Verkleden is geen verplichting, maar vetkuiven en suikerspinnen zijn 
natuurlijk wel erg leuk.

Om dit alles mogelijk te maken komen we weer langs de deuren voor een bijdrage. Heeft  u ons gemist, dan 
is overmaken natuurlijk ook een optie.
Graag op gironummer NL38INGB0004105540 t.n.v. Oranjevereniging De Steeg.

Heeft u nog een oude foto van De Steeg? Van een 
bekend (of onbekend) pand, een vertrouwd plekje 
of een bijzonder detail? En weet u daarover nog iets 
te vertellen, een nieuw verhaal dat nog niemand 
kent? Een paar regels mag ook, alles wat we te weten 
kunnen komen over ons dorp, is welkom. Stuur de 
foto met uw verhaal naar ons op (u krijgt de foto  
uiteraard terug), dan plaatsen wij dit in een volgende 
editie van de Boom & Stroom. Alvast bedankt!

Zoals we vorige keer al meldden, treedt Petra  
Wilting op 6 april af als voorzitter van het bestuur 
van de BG. Ze is niet herkiesbaar en we zoeken 
nog steeds een nieuwe kandidaat. Inmiddels heeft 
zich wel al iemand gemeld voor de vacature van  
bestuurslid: Marja Schuchard. Zij neemt graag de 
taken op zich van secretaris en technisch voorzitter 
van de vergaderingen. Ook de sociale zaken binnen 
de BG wil ze voor haar rekening nemen. Komende 
jaarvergadering is de officiële benoeming. We hopen 
dat zich voor die tijd ook een nieuwe voorzitter 
meldt, zodat ons bestuur weer compleet is.  
Interesse? Meld u dan aan via bestuur@bgdesteeg.nl.

Artikelen voor het volgende nummer kunt u mailen tot 15 juli: boomenstroom@bgdesteeg.nl.

Uw redactie: Edwin Teunissen, Maaike Faas, Frank de Smit, Jikke Göbel en Karin Engels.
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de ontmoeting
Gea en Piet Cnossen in gesprek met Lies en Joop Beumer



Wie:

Waar:

In De Steeg sinds:

Lies & Joop Beumer

d’Oude Post, Hoofdstraat 28

Joop werd in 1942 geboren in De Steeg
Lies is geboren in Malden en kwam in 
1957 in De Steeg wonen

Vanaf het moment dat Gea en Piet Cnossen in De Steeg kwamen wonen – in 1973 – is Joop Beumer 
hun kapper. Reden om Joop en zijn vrouw Lies uit te nodigen voor De Ontmoeting. Gea: “Je hebt ons 
beiden geknipt en onze zoon ook. Al 44 jaar kennen we elkaar dus. Jou als kapper en Lies als je steun 
en toeverlaat, verantwoordelijk voor het inboeken, plannen, de verkoop.”

Piet: “Jullie mooie oude huis heet d’Oude Post. Waarom is dat eigenlijk?” 

Joop: “Dit huis diende vroeger als washuis bij Benvenuta, waar toen een damespensionaat in gevestigd was. 
Later is Café Hekkelman in Benvenuta gekomen. Dit pand werd van 1900 tot 1905 tijdelijk het postkantoor. 
Totdat in 1906 het nieuwe postkantoor aan de andere kant van de Hoofdstraat open ging. Nadien is hier een 
barbier ingekomen, die heeft er tot ongeveer 1920 in gezeten, daarna woonde er tot 1935 een gezin en toen is 
mijn vader hierin gekomen met zijn kapperszaak. Hij heeft het d’Oude Post genoemd, vanwege het verleden 
als postkantoor.”

Lies: “Later hebben wij hier ook nog een tijdje het postkantoor gehad, toen de gemeente het niet meer in het 
gemeentehuis wilde hebben. Het is toch handig als een dorp als De Steeg een eigen postkantoor heeft, waar 
je ook geld kunt halen. Maar het was vooral veel werk en op een gegeven moment zijn we ermee gestopt.” 

Gea: “Dus je hebt het vak van kapper echt van je vader overgenomen?”

Joop: “Mijn vader was oorspronkelijk timmerman van zijn vak, maar in zijn vrije tijd als jonge jongen was 
hij ‘inzeper’ bij kapper Jansen die hier zat. Op de boerderij van mijn grootouders, waar nu de Vingerhoed is, 
kwamen er al klanten bij hem. ‘Beumer, je zal toch ook wel kunnen scheren?’ En zo is hij in het kappersvak 
gerold. Officieel heeft hij zich in 1925 bij de Kamer van Koophandel als kapper laten inschrijven. Hij is gestart 
met zijn zaak waar nu bakker Tom van Otterloo zit. En in 1935 begon hij hier. Ik ben ook in dit huis geboren. 
In 1970 heb ik de zaak van mijn vader overgenomen.”

Gea: “Kom jij ook uit De Steeg, Lies? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?” 

Lies: “Ik kom oorspronkelijk uit Malden. Mijn ouders zijn veel verhuisd, maar uiteindelijk zijn wij aan de 
Parkweg gaan wonen en daar heb ik Joop leren kennen. Er was hier in De Steeg weinig te doen voor een meisje 
van 16 jaar. Toen kwam een keer de jongen van Bakker Aalders aan de deur en die vroeg aan mijn moeder of ik 
mee mocht dansen. Dat vonden ze goed, als ik maar om elf uur thuis zou zijn. En als die jongen van de kapper 
er maar niet bij was op die rode bromfiets. Want dan breek ik allebei je benen, zei ze. Dat was Joop dus.”

Piet: “En nu dus al zo lang al samen! En nog altijd energie om ook samen te werken?” 

Lies: “Zo lang we ons goed voelen, gaan we graag samen nog door met de zaak. Het is altijd leuk geweest. 
Geen één dag zijn we met tegenzin aan het werk gegaan. Het is ook leuk om contact te houden met onze 
klanten. Veel van hen zijn echte vrienden geworden. Het zijn zeker niet allemaal Stegenezen, driekwart komt 
van buiten De Steeg. Het zijn ook niet allemaal mannen, Joop knipt ook vrouwen. Niet zoveel als vroeger, 
toen kwamen ook alle zusters van het klooster hier. Totdat dat niet meer mocht van de kloosteroudste en ze 
naar Jannie van Santen en Cora Hagen gingen.”
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Tekst: Frank de Smit  Foto’s: Jikke Göbel

Piet: “Dat stoplicht is een opvallend ‘uithangbord’ voor de zaak. Heb je dat al lang?” 

Joop: “Ik was de eerste in Gelderland met zo’n stoplicht voor de zaak, ongeveer vijfentwintig jaar geleden, 
denk ik. Eerst mocht het niet van de gemeente. Ze vonden het verwarrend voor het verkeer. Uiteindelijk werd 
het toch toegestaan. Ook omdat ze het zelf wel handig vonden dat ze vanuit het gemeentehuis konden zien 
of het druk was in de zaak.”

Lies: “De kaptafel is ook een opvallend meubel. Er zijn geregeld mensen die ‘m willen kopen. Die kaptafel 
heeft vader Beumer in 1925 nog zelf gemaakt. Hij was timmerman immers. Hij moest daar overigens mee 
stoppen toen hij een ongeluk had gekregen bij de bouw van het Strooien Dorp. Een handwagen met planken 
was omgekiept en die kreeg hij op zijn been. Maar het kappersvak ging gelukkig nog goed.”
 
Gea: “Hebben jullie altijd met plezier in De Steeg gewoond?” 

Joop: “Jazeker. Hier in dit huis, maar we hebben ook nog tweeënhalf jaar in het Strooien Dorp gewoond, van 
’65 tot ’67 en nog vijf jaar in een appartement. Maar we gaan niet meer weg uit De Steeg.”

Lies: “We hebben vrienden in Venray, waar ik nog gewerkt heb in een psychiatrische inrichting. Die kwamen 
hier en zeiden wel eens: ‘Dat jij kunt wennen in zo’n dorp’. Maar toen ze een keer een week logeerden op 
Rhederoord, zeiden ze: ‘Nu snap ik het. Zo’n prachtige omgeving!’ Ik zou hier ook nooit meer weg willen!”
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Jikke Göbel - van Tongeren

Oversteeg 20

6994 AT  De Steeg

026-4952757 / 06-24930086

 jikke@jikke.com

www.jikke.com

Jikke Fotografie & Vormgeving

Portretten

Reportagefotografie

Rouwfotografie & boeken

Huisstijlen

Brochures en meer

Voor al uw Brood & Meer

Hoofdstraat 94  6994 AK De Steeg   •   T 026 - 495 23 06

Gr. Lodewijkstraat 2  6821 ED Arnhem •   T 026 - 351 27 80

www.bakkerijtomvanotterloo.nl

Assurantiekantoor

AMMERSL
6994 CN
6994 ZG

www.assurantiekantoorlammers.nl

Parkweg 2b
Postbus  31

De Steeg
De Steeg

Tel: 026 - 4952541

info@assurantiekantoorlammers.nl
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Het was een ‘Komt allen tezamen’ op een verre van winterse zondagmiddag. Het  
Amaliaplein vulde zich met dorpsgenoten en klanken van muziekvereniging Excelsior, die 
onder meer het bekende ‘Hallelujah’ van de onlangs overleden Leonard Cohen ten gehore 
bracht. 

Terwijl even verderop de Kerstopenstelling van landgoed Middachten in volle gang was, 
hing hier de door hetzelfde landgoed geschonken nordspar vol met kerstwensen van kin-
deren van basisschool De Lappendeken. 

Met her en der wat vuurkorven zat de gezellige sfeer er al snel goed in. Glühwein, warme 
choco en erwtensoep waren verkrijgbaar onder een door Peter Oversteegen beschikbaar 
gestelde partytent. En Frieda van Cafetaria De Linde verraste de aanwezigen met warme 
bitterballen. 

Kortom: ware gemeenschapszin. En dat zeven jaar op rij georganiseerd door Els Brandsen. 
Voor haar een mooie afsluiter, want ze geeft het organisatorische stokje voor 2017 graag 
door. Compleet met uitgebreid draaiboek. 
  

Interesse om deze Steegse traditie voort te zetten? Mail of bel haar: 
elsbrandsen@hotmail.com / 06-43895088.

kerst op steeg



De afgelopen maanden hebben Tussen de Schuifdeuren weer verschillende activiteiten 
plaatsgevonden, met veel lokaal talent.

In december zong Sarah Monkau prachtige eigen nummers en covers. Met een volle 
huiskamer was het een zeer sfeervolle avond.

In januari trad Laurent Houwers op met zijn saxofoon. Zijn jazzy muziek zorgde voor veel 
gezelligheid aan de bar!

En in februari was de Pubquiz een groot succes. Er werd fanatiek gestreden tussen 
de aanwezige teams om de juiste antwoorden te bedenken op vragen over De Steeg, 
actualiteit, sport, muziek en geschiedenis. En omdat verschillende dorpsgenoten aangaven 
dat het voor herhaling vatbaar was, vindt er op 9 juni weer een pubquiz plaats. Opnieuw 
onder de bezielende leiding van Chris Draaijer.

Het ensemble Fluitekruid trad in maart op. Lisa Niehe bracht met een aantal vrienden 
eigen muziek, geïnspireerd op volksmuziek uit onder meer Ierland, Amerika, Zweden en 
Nederland.

Een gevarieerd programma waarmee we graag doorgaan. Wil je zelf een keer optreden 
Tussen de Schuifdeuren, wil je iets organiseren of ken je iemand uit de omgeving die 
het leuk vindt om een keer op te treden, laat het weten via huiskamer@boecop.nl.

9
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BG - Notulen 2016
Notulen Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard

Datum: 14 april 2016    Locatie: ‘t Parkhuis, De Steeg    Aanwezig: 37 mensen 

1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur door Petra Wilting (voorzitter) geopend.

2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2015 
Notulen worden bijna zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Jaarverslag BG 2015
Vraag: Frans van Elk, over Boom & Stroom, waarom het blad afgelopen jaar twee keer is uitgekomen in plaats van 
drie keer. Antwoord: door omstandigheden is het blad afgelopen jaar maar twee keer uitgekomen, de intentie is 
drie keer per jaar.

4. Financieel Jaarverslag BG 2015
Weinig bijzonderheden. Eigen vermogen is met 200 euro toegenomen.

5. Verslag kascontrolecommissie (KCC)
Hein van der Haagen en Arie den Bakker. Toetsing is geweest, gepresenteerde cijfers waren in orde. Decharge 
wordt derhalve verleend op financieel beleid penningmeester.

6. Benoeming nieuw lid KCC
Arie den Bakker blijft in de kascommissie. Frans van Elk vervangt Hein van Haagen.

7.1 Machtigingen en lidmaatschappen 
Marise van Tent vertelt over de persoonlijke aanpak om het aantal lidmaatschappen te verhogen. De huis aan 
huis benadering met machtigingsformulieren heeft ongeveer 100 nieuwe abonnees opgeleverd. Marise bedankt 
iedereen die hiermee heeft geholpen. Degenen die geen lid zijn, kunnen alsnog een machtigingsformulier 
meenemen/invullen.
 
7.2 Amaliaplein
Petra Wilting vraagt om een reactie op de afsluiting van het Amaliaplein. Iedereen is positief en vindt het fijn 
dat er geen auto’s meer staan. Els Brandsen en andere directe bewoners vragen zich wel af of er iets aan de 
parkeerproblematiek gedaan kan worden.
Frans van Elk zegt dat het informeren van toeristen over parkeerplaatsen bij de Lappendeken en bij de afrit van de 
A348 deels een oplossing zou kunnen bieden. In de structuurvisie staat dit ook vermeld.

7.3 Fietspad Havikerwaard en fietspad Dieren (Fietsplan 2016 gemeente Rheden)
Er komt een fietspad van Arnhem naar Dieren, een snelfietsroute.
Als BG hebben we in het fietsplan nogmaals aandacht gevraagd voor de onveilige situatie in De Havikerwaard. 
Vanuit Dieren naar de Steegis een onhandige situatie ontstaan, voor fietsers. Er is een schouw geweest met de 
fietsersbond en de Provincie. De gemeente Rheden zegt dat er niks meer aan te doen is, het kwaad is al geschied.

7.4 NextDoor
Jaap Wieringa vertelt over NextDoor De Steeg. NextDoor is een soort Facebook voor buurten en voor de lokale 
gemeenschap via de computer en de telefoon. Je kunt elkaar uitnodigen op adres. Momenteel is al 20% van de 
huishoudens lid. (Inmiddels is het 33% bij schrijven van deze B&S, red.)
Hoe kom je erop? Door je aan te melden op Nextdoor met vermelding van je adres, door een uitnodiging van een 
buur of een mailtje aan Jaap, je moet wel in een adres in het dorp hebben. Er vindt al een levendige uitwisseling 
plaats. Het versterkt de sociale contacten.
Je kunt ook zelf instellen hoeveel mail je wilt ontvangen. Je kunt ook buurten uitzetten. Bij berichten kun je het 
aantal mailtjes aangeven wat je wilt ontvangen. Je kunt ook privacy instellen.
Voor meldingen over veiligheid in de buurt kun je ook een dringende waarschuwing melden.
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Carbidschieten
7.5 Ouderensoos Maxx 
Bezoeker ouderensoos geeft compliment. 
De Soos is op de laatste donderdag van de maand. Ongeveer 20 bezoekers per keer, geeft iedereen veel energie, 
leuk om te organiseren en leuk om te bezoeken. De kosten zijn € 2,50 per keer, vrije inloop. 

7.6 Markt op Steeg 
Els Brandsen roept iedereen op om aanstaande zaterdag 16 april naar de Markt op Steeg te komen. De markt 
wordt steeds groter met meer kramen met brocante en kunstnijverheid. Er is veel animo voor, de horeca is dit jaar 
in De Boecop. 

7.7 Oranjevereniging
Het Oranjefeest is dit jaar op 21 mei, met activiteiten zoals sjoelen, volleyballen en De Steeg’s Got Talent. Bijdrage 
€ 5 (vrijwillig). In verband met de meivakantie is het Oranjefeest dit jaar niet op Koningsdag.

7.8 RONA
Henk Derks praat ons bij over het goederenvervoer. De komende maanden is het rustig als gevolg van de afsluiting 
van het spoor in Duitsland.

7.9 De Steeg aan Tafel 
Janny Stijntjes vertelt over de Steeg aan Tafel. Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 15 oktober, alle horeca 
ondernemers doen weer mee. Wellicht kunnen er dit jaar meer mensen meedoen, hoewel waarschijnlijk 100 
mensen wel het maximum aantal is voor de horeca. De eigen bijdrage zal dit jaar ook wat hoger zijn.

7.10 Boom & Stroom 
Petra Wilting vraagt wat de leden van de Boom & Stroom vinden. Een nieuwe bewoner is erg enthousiast over het 
dorpsblad van De Steeg. Ook de persoonlijke verhalen en foto’s zijn een verrijking. Jikke Göbel nodigt iedereen uit 
om over De Steeg te schrijven. Dit mag zowel structureel als eenmalig. Middachten levert een keer per jaar een 
stuk aan. Rhederoord, Boecop, Avegoor mogen dit ook doen.
Paul Cuppens geeft de redactie een compliment. Jikke geeft aan dat komend jaar de Boom & Stroom weer drie keer 
zal verschijnen. Frans van Elk vraagt of er aan werving adverteerders wordt gedaan. Marise beaamt dit, maar het 
zou meer kunnen. Frans geeft aan dat hij de advertentiewerving wel wil gaan regelen. Hij gaat een target stellen.

7.11 Giro
Monique Mulders vertelt over de ideeën, de activiteiten en de Dorpsmaaltijd tijdens het Giro-weekend op 7 
en 8 mei. Op zondag 8 mei om 15.45 uur dendert het peloton door De Steeg. Op zondag 8 mei zal tevens de 
Speelhoeddag worden gehouden met als thema fietsen en Italië.
Bij mooi weer is het terras rond De Boecop geopend en zullen daar activiteiten plaatsvinden. Ook zal er een 
kleurwedstrijd zijn voor de kinderen. In de kerk kun je live de Giro volgen op tv. Er worden nog vrijwilligers gezocht 
voor het helpen met versieren, opbouwen en opruimen van het terras.
Els Brandsen roept een ieder op om in dit weekend in het Giro-roze te verschijnen. 

7.12 Steegse Kleine Kernen Kei 
De Steegse Kleine Kernen Kei is een trofee die door het bestuur werd uitgedeeld aan actieve vrijwilligers. Hilde 
Brekelmans was de laatste ontvanger van deze trofee. Hierdoor was zij al 15 jaar de Kei van de Steeg. Alleen was 
de kei op de zolder verdwenen en kwam deze met het opruimen weer boven water. Hilde overhandigt de kei aan 
het huidige bestuur met als vraag wanneer ze het willen dan kunnen ze deze trofee, de Kei van de Steeg, weer in 
ere herstellen. 

7.13 Middachterallee, de bomenziekte 
De gemeente heeft Cobra gevraagd een onderzoek te doen. Vanwege de bijzondere waarde van de Middachterallee 
voor de gemeente Rheden, is er een expertisegroep aangesteld die daar toezicht houdt op Cobra. De BG houdt 
vinger aan de pols.
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7.14 Indesteeg.nl
Kirstie Schmitz vertelt over indesteeg.nl. Belangrijke aanpassing is dat mensen niet meer zelf kunnen plaatsen 
vanwege spam. Stukjes daarom aanleveren via Kirstie (of via bestuur@bgdesteeg.nl), dan zorgen ze dat het op de 
site komt.

7.15 Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje is op zoek naar vrijwilligers om schuldhulpmaatje te worden, om mensen met schulden er weer 
boven op te helpen. Je wordt er voor opgeleid, met jaarlijkse herhaling. Je moet er als persoon wel geschikt voor 
zijn. 

7.16 Mobiliteit 
Is er behoefte in De Steeg voor auto delen, om misschien myWheels naar De Steeg te halen? In de vergadering 
wordt geopperd om de initiatiefnemereen oproep te laten plaatsen via NextDoor en Boom & Stroom, aangevuld 
met informatie over de werkwijze en de voordelen.

8. De rol van de BG, een gesprek 
Kirstie faciliteert een gesprek over wat een Belangengemeenschap zou moeten doen:
 • Ondersteunen sociale cohesie, met name voor kwetsbare mensen en ouderen.
 • Contact met de gemeente, als scharnierpunt naar het dorp.
 • Daar waar behoefte is, kom je in beweging. De rollen en doelen veranderen met de tijd.
 • Leefbaarheid in het dorp in stand houden of verbeteren.
 • Woordvoerder van het dorp.
 • De BG is er voor het hele dorp, eigenlijk zou iedereen lid moeten zijn.
Frans van Elk steekt bestuur hart onder de riem, vooral doorgaan op de ingezette weg, met complimenten.

9. BG is 50 jaar
Tijdens het Giro-weekend op 7 mei wordt er een Dorpsmaaltijd aangeboden. Hiervoor hebben zich inmiddels 250 
mensen opgegeven. Aanmelden dorpsdiner kan helaas niet meer, maar op het Dorpsfeest zelf is iedereen van 
harte welkom. Ook tijdens het dorpsfeest kan iedereen ter plekke nog lid worden van de BG.

10. Afscheid bestuursleden 
Afscheid van Kirstie Schmitz, Marise van Tent en Helene Labotz. Welkom Edwin Theunissen als nieuw bestuurslid. 
Petra bedankt de bestuursleden voor de vele werkzaamheden en Edwin stelt zich voor als geboren en getogen 
Steegenees, 32 plus, veelzijdig en onhandig. Een aanwinst dus!

11. Rondvraag 
Hoe is het met De JOP? De meeste jongens die het georganiseerd hebben zijn weg uit De Steeg. De nieuwe lichting 
moet het nog gaan bezoeken. De plek is best geschikt en ziet er mooi uit. 

Frans van Elk: oude foto’s van De Steeg per straat plaatsen op de website in De Steeg. Aanbod staat nog steeds. 
Als ‘Rheden in beeld‘ dit gaat faciliteren, hoeft dat niet, dan kan een en ander gelinkt worden.

BG - Notulen 2016

12



BG - Jaarverslag 2016
Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2016  bestond het bestuur uit:
Voorzitter: Petra Wilting 
Secretaris: Bartele Bouma
Penningmeester: Jaap Wieringa
Algemeen bestuurslid: Edwin Teunissen 

Algemene ledenvergadering 2016
De algemene ledenvergadering was op 14 april 2016 in het Parkhuis.
Aanwezig: 37 geregistreerde leden.
De notulen van de jaarvergadering staan op pagina 10-12 van deze Boom & Stroom.

Bestuursactiviteiten 2016

Organiseren dorpsmaaltijd in combinatie met de Giro 
Vanwege het 50-jarige bestaan van de BG hebben we een dorpsmaaltijd aangeboden aan alle inwoners van De 
Steeg op zaterdag 7 mei. 250 mensen hadden zich hiervoor ingeschreven. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers 
is het is een heerlijke Italiaanse maaltijd geworden in een prachtig versierde Boecop. Wij vonden het een erg 
geslaagde avond waarbij veel inwoners aanwezig waren. 

Afsluiting Amaliaplein
In 2016 hebben we gewerkt aan een wens uit de structuurvisie: het aantrekkelijker maken van het Amaliaplein. 
Vanaf 1 maart tot 1 september is bij wijze van proef het Amaliaplein afgesloten met een boomstam. Deze afsluiting 
heeft voornamelijk positieve reacties opgeleverd. Het plein is er een stuk aantrekkelijker door geworden. Daarnaast 
waren er drie reacties tegen de afsluiting. De belangrijkste reden die hier genoemd werd, is de toename van de 
parkeerdruk. Daarnaast is er een opmerking geplaatst dat het plein nog niet uitnodigender is geworden. Een 
oproep in de Boom & Stroom om het plein ‘op te leuken’ heeft wel ideeën, maar geen aanmeldingen opgeleverd.

Uitgave Boom & Stroom
In 2016 is de Boom & Stroom drie keer uitgekomen: in maart, augustus en december. Redactie: Karin Engels 
(tekstredactie), Jikke Göbel (beeldredactie), Frank de Smit, Maaike Faas en Edwin Teunissen. Met dank aan de 
medewerking van diverse inwoners van De Steeg, waaronder gastfotograaf José Jansen en gastschrijver Margreet 
Welink. 
De Boom & Stroom is uitgegroeid tot een professioneel blad met mooie foto’s, persoonlijke verhalen en 
informatieve stukken. Van, voor en over bewoners van de Steeg.

Betalende leden
In 2016 is dankzij de inzet bestuur en vrijwilligers aanzienlijk meer contributie binnen gekomen. Vele inwoners 
tekenden een machtiging. Dit betekent dat we een bredere basis hebben en beter de belangen van ons dorp 
kunnen behartigen. Mocht u nog geen betalend lid zijn, kijk dan op indesteeg.nl voor het machtigingsformulier of 
bankrekeningnummer.

Informatievoorziening via Twitter en indesteeg.nl
Via Twitter en indesteeg.nl probeert de BG de relevante informatie voor De Steeg te communiceren. Ook zonder 
een Twitter-account is deze informatie te volgen: op indesteeg.nl. Op indesteeg.nl staat ook de algemene info van 
de BG, machtigingsformulieren en u kunt er digitale versies van de Boom & Stroom vinden.

Inventarisatie en coördinatie opzet WhatsApp buurtpreventie
In 2016 is gestart met het inventariseren van WhatsApp buurtpreventie. Dit zal in 2017 verder worden uitgerold. 
De BG ondersteunt initiatiefnemer Stijn Hermans hierbij.

Maxx Ouderensoos
Ook in 2016 zijn was er een goede opkomst bij de middagen van de Maxx Soos. Elke laatste donderdag van de 
maand (met uitzondering van juli en augustus) hebben Marise van Tent en Kirstie Smitz weer geslaagde middagen 
georganiseerd. De middagen waren in het Parkhuis. Daarnaast was er het jaarlijkse uitje; dit jaar onder meer met 
een huifkar over de Posbank.

13
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BG - Uitnodiging 2017!
6 april: jaarvergadering & BG Café

Op donderdag 6 april is de algemene ledenvergadering van de BG, met aansluitend het BG Café. 
Het wordt weer een avond van, voor en door mensen uit De Steeg. We hopen dat u allemaal komt! 
De avond begint om 20.00 uur, in het Parkhuis. 

Centraal staat het verbinden en een goede veiligheid
Na de gebruikelijke onderdelen van de jaarvergadering – notulen, financieel jaarverslag – gaan we verder met 
het ‘verbinden’ van de inwoners van de Steeg. Hiervoor hebben we de Oranjevereniging uitgenodigd om met u in 
gesprek te gaan over de enquête die het afgelopen jaar onder de inwoners verspreid is. Daarnaast is De Boecop 
enthousiast begonnen met activiteiten voor het dorp, hoe kijkt u daar tegenaan? Verder praat Stijn Hermans, de 
initiatiefnemer van WhatsApp Buurtpreventie, u bij over de ontwikkelingen. 

Kortom, een goede manier om in één avond weer op de hoogte te zijn van de belangrijke ontwikkelingen in De 
Steeg en de onderwerpen in te brengen die voor u belangrijk zijn. Heeft u aanvullende onderwerpen voor de 
jaarvergadering, schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op bestuur@
bgdesteeg.nl

We hopen u te zien op 6 april, en komt u alleen voor het BG Café, bent u ook van harte welkom!

Agenda
1. Opening   
2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2016        
3. Jaarverslag BG 2016        
4. Financieel jaarverslag BG 2016     
a. Verslag kascontrolecommissie KCC 
b. Benoeming nieuw lid KCC   
5. Aftreden bestuursleden en stemming nieuwe bestuursleden
6. WhatsApp Buurtpreventie 
Pauze
7. Inspiratie van en voor de Oranjevereniging     
8. Inspiratie van en voor De Boecop
9. Rondvraag en sluiting     
Aansluitend: BG Café

IEDEREEN WELKOM!

BG - Jaarverslag 2016
Overleg met gemeente Rheden, Rijkswaterstaat, Fietsersbond
 • Programma Stroomlijn
 • Knelpunten fietsroute Dieren – De Steeg als gevolg van Traverse Dieren
 • Verkeersveiligheid rondom obs De Lappendeken 
 • Parkeersituatie De Steeg
 • Laadpunt elektrische auto’s
 • Elektriciteit Amaliaplein voor Markt en Kerst op Steeg
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BG bestuur van links naar rechts: Bartele Bouma, Edwin Teunissen, Petra Wilting & Jaap Wieringa.
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                           BALANS per 31 december 2016

Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard   

A C T I V A

2016 2015
€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen 637 950
Vooruitbetaalde kosten 341 341

978 1.291

LIQUIDE MIDDELEN

ING Postbank 325 2.375
ING Zkl Spaarrekening 14.250 14.167

14.575 16.542

15.553 17.833
T O T A L E   A C T I V A

P A S S I V A 

2016 2015
€ €

EIGEN VERMOGEN

Verenigingsvermogen 14.699 13.472
Nadelig/Batig saldo boekjaar -1.869 1.227

12.829 14.699

VOORZIENINGEN

Voorziening kosten AED defibrilator 2.181 2.373
Voorziening uitgaven website 280 430

2.461 2.803
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rek.crt. St.Nicolaascommissie 248 288
Vooruitontv.inkomsten 15 43
Nog te betalen kosten 0 0

263 331

T O T A L E   P A S S I V A 15.553 17.833

Opmerking:

Tot het vermogen van de vereniging behoren tevens de in het bezit zijnde roerende zaken:
a) Parasol (Prinses Amaliahoek)
b) Podium (Parkhuis)
c) Geluidsinstallatie (Parkhuis)
d) AED defibrilator (subsidie gemeente Rheden)

Balans per 31 december 2016
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Staat van baten en lasten 2016

Omschrijving
2016 2015

€ €

Contributies 1.428 715
Donaties 0 0
Opbrengst advertenties 1.250 2.100
Subsidies 2.250 2.250
Bijdrage "Ommetjes" 75 30

Totale inkomsten 5.003 5.095

Kantoorkosten 352 351
Kosten vereniging 6.552 3.587

Totale kosten 6.904 3.938

Saldo (voor rente-inkomsten) -1.901 1.157

Rentebaten 32 70

Saldo 2016 (2015) -1.869 1.227

Het verslag 2016 is op 3 maart 2017 ter controle voorgelegd aan de kascommissie. 
De kascommissie bestond uit Frans van Elk en Arie den Bakker
De commissie is unaniem van mening, dat door de ledenvergadering aan het bestuur decharge 
kan worden verleend van het door hen gevoerde financiele beleid.

Staat van baten en lasten 2016
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Puzzel*
Voor de lezer die het leuk vindt 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 of zoek op internet!
Mail het antwoord naar boomenstroom@bgdesteeg.nl ovv Oplossing Puzzel.
Onder de goede oplossingen verloten wij een leuk presentje.

Het antwoord van deze puzzel kun je vinden door deze letters aan de hand van de cijfers hier in te vullen:
8/7/3/15  3/13 ... niet rijden!!

HORIZONTAAL

*I
ng

ez
on

de
n 

do
or

 e
en

 cr
ea

tie
ve

 d
or

ps
ge

no
ot

, w
aa

rv
oo

r d
an

k!

VERTICAAL
2. Geraspte cocos en knipt dames?
4. Hij is er als sla, blinde...lekker vlees?
6. Peutersplek . maar nu niet meer!
8. Punt op t voetbalveld?
10. Burgermoeder?
11. Zorgvakantie roofvogelmassa?
13. Recht/krom.zwart/wit.contra/?
15. Je zit erop! Andersom sluit je af?
16. Gemaakt in de ijstijd in ons bos?
18. We zitten eraan of planten erin?

1. Organist zonder partner van Sinterklaas
3. Ridder Arnoud gaf naam aan dit bos
5. Vrouwelijk schrijfgerei bult?
7. Als A=1 B=2 enz ...12/5/14/18/5?
8. Maakt hoefijzers weg met bomen
9. Ze noemde hem Boer Biet, wacht ’s even
12. Een overspanning in ’t onderwijs?
13. Niet raak bijna mooiste van de wereld?
14. Godheid op strook? Van uit ’t Rozenbos
17. Deze kan kwam vaak maar kan nu niet meer
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Mijn passie
Het Wapen van Athlone, wie raakt er nou niet onder de indruk van de authentieke sfeer die er  heerst. 
Je voelt het verleden hier nog ademen. Ik heb een afspraak met George Hoogink, beter bekend als Sjors. 
Sinds dertig jaar bestiert hij het restaurant en woont hij erboven met zijn vrouw Marjan. Eerst halen wij het 
bijzondere verleden van Athlone aan.  

Klein stukje historie
Deze kerst konden wij op Middachten luisteren en kijken naar het verhaal van Godard van Reede. Hij was degene 
die Het Wapen van Athlone, toen nog de dependance van Kasteel Middachten, zijn naam gaf. Als gezagvoerder 
van de Nederlandse cavalerie won hij veldslagen in Ierland waarvoor hij in 1692 als dank de titel Earl of Athlone 
kreeg van Koning Willem III. Bij terugkomst in Nederland gaf hij de naam Athlone door aan de dependance die 
deze tot op de dag van vandaag nog altijd draagt. In de eeuwen daarna mocht Athlone, eerst als herberg en later 
als hotel, vele gasten ontvangen, waaronder de ons bekende Simon Carmiggelt en Wim Kan. 

De man achter Athlone
Wat een mooi kleurrijk verleden heeft Athlone toch. Maar ik kwam hier voor de man achter Athlone. Dat Sjors 
zijn uren veelal in het restaurant besteedt, zal duidelijk zijn, maar er is toch ook nog meer in het leven? En dat 
is er! Sjors heeft als grote passie het vliegvissen. Er blijken binnen het vissen verschillende takken van sport te 
bestaan. Wanneer ik over mijn eigen schamele viservaring vertel, krijg ik tussen de regels door te horen dat ik het 
predicaat bamboevisser niet eens verdien. Eenieder die ooit een hengel heeft uitgeworpen – het feit alleen al dat 
je het woord ‘uitgeworpen’ gebruikt ... – en daarmee enkel een boom, een ander persoon of bot ving, mag zich op 
hetzelfde niveau scharen.
 
Waarom vliegvissen?
Omdat dit het dichtst bij de natuur staat. Het heeft niets weg van simpelweg een hengeltje uitgooien, het is veel 
complexer. Sterker nog, het is onmogelijk om in één dag te leren vliegvissen. Er is een cursus voor nodig en studie. 
Het is van belang dat je het water kan lezen, dat je op de hoogte bent van het gedrag van vissen per vissoort, 
per jaargetijde en per weertype en dat je alles weet van entomologie (insectkunde). Bovendien is het handig dat 
je vliegvissen kunt maken. Natuurlijk kun je deze ook kopen, het zelf maken van natuurlijke materialen met je 
visvrienden maakt de sport alleen maar interessanter en ook nog eens gezellig. 

Een dag vissen
De visdag vergt voorbereiding. Wat neemt Sjors mee? Welke hengels, welke vliegen en welke lijnen? Het water 
waar hij vist, de vis en weersomstandigheden zijn allemaal van invloed op het laten slagen van zijn dag. De keuze 
is reuze. Zo zijn daar de vele verschillende hengels variërend in lengte en gewicht. Vislijnen zoals de droge lijn, 
de intermediaire lijn, de zinkende lijn en de snelzinkende lijn. En niet te vergeten al die verschillende vliegen, de 
cull de canard die is gemaakt van de veer uit het achterste van de eend, de danica die lijkt op de meivlieg en de 
snoekstreamer die veel van een visje weg heeft.

Zo is een vis in de winter, bij gebrek aan voedsel, zuinig met zijn energie. De vis verblijft daarom stilletjes op de 
bodem van het water. De voedselbehoefte van de vis past zich aan aan dat wat op dat moment voorhanden is. Je 
vlieg moet je hierop aanpassen. Niet alleen de vlieg maar ook de diepte waarop de vlieg in het water komt en de 
snelheid waarmee het beweegt, is hierbij van belang. Dit wordt beïnvloed door de hengel, het soort vislijn, de vlieg 
en de werptechniek. 

Het is de combinatie van kennis, kunnen, weten en beleven wat het vliegvissen voor Sjors zo leuk maakt.  Op de 
dagen dat hij geen enkele vis heeft kunnen vangen, geniet hij evengoed van de natuur en de stilte om hem heen. 
Hierdoor kan hij het drukke restaurantleven even loslaten.

Vliegvissen … 
Nooit gedacht dat ik over een onderwerp dat zo ver van mij weg staat, zo’n interessant gesprek zou kunnen 
hebben. Maar het blijkt wel weer dat een verhaal dat met passie wordt verteld een goed verhaal is. En passie heeft 
Sjors! Voor het vliegvissen en voor Athlone.

Tekst: Maaike Faas  Foto’s: Jikke Göbel
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Passie
Het is mooi om te horen hoe Sjors met passie over de sport praat. “Vliegvissen is de makkelijkste manier om niets 
te vangen, maar dat maakt de euforie als je een vis vangt juist groter. Het mooiste is het wanneer je de vis weet te 
verleiden tot het nemen van het door jezelf gebonden vlieg.” En met gevoel: “De weerhaken knip ik direct van de 
haakjes af en duw ik plat. Die zijn te pijnlijk en het kan ook zonder. Daarmee vang je minder vis, maar het gaat mij 
ook niet om de vangst. Het gaat mij om het ontdekken hoe ik zijn gewoonte dusdanig kan nabootsen, dat ik de vis 
kan vangen. De vis die ik vang, begeleid ik het water weer in. Nooit in één keer, hij moet echt op adem komen. Pas 
als zijn staart weer krachtig slaat, laat ik hem los.”
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Er zou een villa gebouwd worden op het terrein waar vroeger Hotel Brinkman 
stond, dat in 1973 werd afgebroken. Tijd voor Boom & Stroom om eens te gaan 
praten met de eigenaren.

Aan de Arnhemsestraatweg in Rheden, tegenover het kerkje, ontmoet ik Jan- 
Willem Keurentjes. Jan-Willem (45) en zijn vrouw Manon (47) wonen nu zo’n negen 
jaar in Rheden. Hij komt oorspronkelijk uit Wehl, wat te horen is aan zijn lichtelijk 
oostelijke tongval, Manon uit Velp. Beiden hebben al een relatie achter de rug, 
waaruit ze ieder twee kinderen hebben. Hiervan woont er nog één thuis. Manon 
is directiesecretaresse in Arnhem en Jan-Willem runt het door beiden opgezette 
bedrijf, dat zich bezig houdt met in- en export van bedrijfswagens. Jan-Willem, 
oorspronkelijk opgeleid als plaatwerker, kwam al snel in de autowereld terecht en 
groeide langzamerhand door naar de verkoop van bedrijfswagens van Mercedes. 
Een passie voor auto’s, mooie auto’s. Zijn hobby? Direct wordt er op zijn telefoon een 
foto opgezocht. Een classic car, een oude Mercedes, helemaal strippen en opnieuw  
opbouwen.

Hij excuseert zich, hij moet even de telefoon opnemen. In rap Duits maakt hij even 
een afspraak met iemand die belangstelling heeft voor een auto. “Natuurlijk kunt 
u de bedoelde wagen gaan bekijken. Staat in Bemmel. Ik kan nu niet komen, omdat 
ik in Rheden ben. Ik zal u terugbellen.” Jan-Willem excuseert zich nogmaals. Hij 
zegt dat het nu nog rustig is. Normaal loopt hij het grootste deel van de dag met 
een telefoon aan zijn oor. Hij legt uit dat de ‘grote wagens’ in Bemmel staan, waar 
hij ook een vestiging heeft. De kleinere wagens en bestelauto’s staan in De Steeg.

Als ik rondkijk, zegt hij: “Ja, deze oude villa van begin 1900 hebben we ook helemaal 
gerenoveerd. Een project van negen jaar. Een groot deel zelf gedaan en het karakter 
van de oude villa in stand gelaten. Ik heb erdoor stukadoren geleerd.” 

Waarom dan De Steeg?
“We wilden hier ook helemaal niet weg. Een kennis uit De Steeg belde mij 
met een tip. Dat stuk grond zou mogelijk wat voor mij zijn. Toen ik het met 
Manon besprak, was ze in eerste instantie niet erg enthousiast. De volgende 
dag zei ze dat we toch maar even moesten gaan kijken. Tja, het was wel een 
heel erg mooie plek met mogelijkheden. Toen we bij de gemeente gingen 
informeren en bleek dat ze wilden meewerken aan een bestemmingsplan- 
wijziging om er een woonhuis annex kantoor te bouwen, was de deal snel gesloten. 
Vanaf dat moment hebben we Friso Woudstra Architecten erbij gehaald, om een 
ontwerp te maken dat past in de omgeving. En we hebben onmiddellijk de directe 
buren geïnformeerd. We wonen nu al fantastisch, maar er zijn met het verbouwen 
van een bestaand huis altijd zaken waarmee je rekening moet houden en die je 
misschien anders had willen hebben. Met het bouwen van een nieuw huis kun je 
meteen overal rekening mee houden. We denken dat we met dit plan een heel 
mooie invulling kunnen geven, die deze plek verdient. Rekening houdend met de 
historie, een plek die ooit mooi was, weer mooi maken.”

Daarom De Steeg
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Heijmans Groenvoor-
ziening en Advies is 
al weer enige tijd uit 
De Steeg verdwenen. 
Hun oude kantoor aan 
de Hoofdstraat werd 
weer woonhuis en 
kreeg nieuwe bewo- 
ners. Het opslag- 
terrein met de kap-
schuren, gelegen aan 
de ingang van de Mid-
dachterallee, stond  
bijna twee jaar te 
koop. Inmiddels is ook 
dat verkocht en vin-
den er weer bedrijfs-
activiteiten plaats. ‘JK 
Trucktrading’ meldde 
het bord aan de weg, 
maar dat werd op een 
gegeven vervangen 
werd door een bord 
van Friso Woudstra  
Architecten. 

Tekst: Frans van Elk
Portretten: Jikke Göbel
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Kei van De Steeg
Wie kent iemand die veel voor De Steeg doet of veel voor het dorp gedaan heeft? 
Samen met Hilde Brekelmans wil de BG deze persoon in het zonnetje zetten!

Tijdens de laatste jaarvergadering van de BG liet Hilde ons de Kleine Kernen Kei 
zien. Voor de mensen die al wat langer in De Steeg wonen, is deze kei geen onbekend 
fenomeen. Hij is een symbool van erkenning en waardering. Tot enkele jaren terug 
werd de kei uitgereikt aan een inwoner die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt 
voor het dorp. Na verloop van tijd werd de kei dan weer doorgegeven aan iemand 
anders. 

Gaandeweg is de traditie om iemand met de kei in het zonnetje te zetten, op de 
achtergrond geraakt. Hilde, die als laatste de kei mocht ontvangen,  wil het gebruik 
echter nieuw leven in blazen en dat vinden we als BG een hartstikke leuk idee. 

Dus, weet u iemand die veel voor De Steeg doet of gedaan heeft? En vindt u dat diegene 
een vermelding verdient op deze Steegse Kei? Dan horen wij graag van u, liefst via 
email aan bestuur@bgdesteeg.nl.  Uit de aanmeldingen kiezen we samen met Hilde 
iemand die de kei de komende periode thuis mag neerzetten. Een kei voor een kei!



25

Kei van De Steeg
In maart vorig schooljaar heeft De Lappendeken een schoolbreed project gehad: ‘In en 
om De Steeg’. Met onze kinderen zijn wij op onderzoek gegaan naar de geschiedenis 
van De Steeg en de Havikerwaard. Het was een veelomvattend project waaraan de 
kinderen met veel betrokkenheid en enthousiasme hebben deelgenomen. 

We zijn met alle groepen in de Havikerwaard in de weer geweest met zand, grind en 
keien. De graaf van Middachten is bij ons op school geweest om over het kasteel en 
haar geschiedenis te vertellen. In groep 7-8 zijn er geweldige verhalen verteld door 
een inwoonster uit Rheden die haar jeugd in de Havikerwaard heeft doorgebracht 
en er zijn prachtige werkstukken gemaakt door de kinderen. Het project hebben 
we afgesloten met een grote tentoonstelling door de hele school, waarvoor wij ook 
de buurtbewoners hebben uitgenodigd. Dit was een groot succes, we kregen veel 
complimenten en alle belangstellenden vond het leuk dat ze op deze wijze bij onze 
school betrokken werden.

Ook dit schooljaar staat er van 20 maart  t/m 7 april weer een groot project op stapel. 
Deze keer is het thema: ‘Ons Rariteitenkabinet’. Net als vorig jaar gaan de mensen 
van ‘HartenHave’, een organisatie voor kunsteducatie en cultureel erfgoed, ons daarbij 
begeleiden.

We willen vragen of er mensen zijn in en om De Steeg die een bijzonder voorwerp 
in huis hebben, waarbij een bijzonder verhaal hoort. Wij nodigen u dan van harte 
uit om dit verhaal bij ons op school te komen vertellen en het voorwerp mee 
te nemen. U kunt ons hierover mailen en contact opnemen met: a.wissink@
scholengroepveluwezoom.nl
Ook deze keer sluiten we het project af met een tentoonstelling: op 7 april vanaf 
12.30 uur in de kerk van De Boecop. Hiervoor nodigen wij iedereen uit De Steeg en 
Havikerwaard van harte uit.

De Lappendeken nodigt De Steeg uit! 



De toekomst van De Steeg!



De toekomst van De Steeg!
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Vier Steegse moeders richtten in januari 1987 peuterspeelzaal Harlekijn op. Nu, precies dertig jaar later, lijkt 
het einde van Harlekijn in zicht. Dankzij samenwerking met Kindercentra Puck&Co blijft Harlekijn in ieder 
geval nog tot de zomervakantie open, maar de vraag is of de enige peuterspeelzaal in De Steeg daarna nog 
bestaat. Dat hangt vooral af van het aantal kinderen. Dus, ouders die hun peuters op een vertrouwde en 
veilige plek in de buurt willen laten spelen en opgroeien met leeftijdgenootjes: meld je aan! 

Trijntje Kock startte samen met Annebeth Bouwman, Ineke Raat en Anja Basten dertig jaar geleden met Harlekijn. 
“Ik merkte aan mijn eigen dochter Annelies dat ze behoefte had om met kinderen uit het dorp te spelen. Er was 
niks in De Steeg. Al pratende met Annebeth – haar dochter zat in Ellecom op de peuterspeelzaal – besloten we 
zelf een peuterspeelzaal te beginnen.” Ze zochten een geschikte ruimte en vonden die in de bovenzaal van het 
Parkhuis. Van de gemeente kregen ze de namen en adressen van ouders met jonge kinderen in De Steeg en er bleek 
veel animo. Dertien kinderen werden aangemeld.

Samen met ’t Gätske en de ouderenvereniging
“In het begin was het nog een beetje behelpen”, vertelt Trijntje. “We deelden de bovenruimte onder meer met 
jongerensoos ’t Gätske en de ouderenvereniging. Dat betekende dat we elke week onze spullen weer moesten 
opruimen in de kast die we beneden in de kleedkamers hadden getimmerd. Die spullen kregen we of leenden we 
van ouders, we hadden geen middelen om die zelf te kopen.”

Na verloop van tijd verhuisden ’t Gätske en de ouderen naar beneden en was Harlekijn – op een yogales na – de enige 
gebruiker van de bovenruimte. Trijntje: “Van lieverlee werd Harlekijn ook steeds professioneler. Een vriendelijke 
anonieme zakelijke sponsor zorgde ervoor dat we de ruimte grondig konden opknappen. Met de ouders hebben we 
ook het speelpleintje aangepakt en een zandbak gemaakt. We werden ook als begeleiders steeds professioneler. 
We volgden allemaal cursussen en kwamen steeds glansrijk alle inspecties door.”

Kinderen van kinderen aangemeld
Het aantal kinderen was door de jaren heen steeds ruim voldoende. “We startten met dertien en hebben ook zelfs 
wel eens periodes gehad dat we kinderen op de wachtlijst hadden of een extra ochtend open gingen vanwege 
de toeloop. Ook de laatste paar jaar is het goed gegaan, er zijn zelfs kinderen gekomen van de kinderen die 
destijds zelf bij ons zijn gestart. Maar nu zitten we met vier kinderen echt op een dieptepunt. Dat heeft ook met 
maatschappelijke ontwikkelingen te maken natuurlijk. Vaak werken beide ouders en dan red je het niet met twee 
ochtenden peuterspeelzaal. Dan moet je daarna ook voor opvang zorgen en dat blijkt dan een probleem.”

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is dat er steeds meer regels komen. “De Wet Kinderopvang 
bepaalt onder meer dat medewerkers gekwalificeerd én bezoldigd moeten zijn. Aan die eerste eis voldoen we 
ruimschoots, maar aan die tweede niet. En dat willen we ook niet. We hebben er destijds en nu voor gekozen 
om een vrijwilligersorganisatie te zijn. Ons hart ligt bij de kinderen, niet bij de administratie.” Dat betekende dat 
Harlekijn niet meer in dezelfde vorm kon doorgaan. De peuterspeelzaal werd nog een jaar gedoogd in de oude 
opzet, maar sinds 6 maart 2017 is Harlekijn onderdeel van een professionele organisatie, Kindercentra Puck&Co. 
Steegse moeder Ardina Visser is in dienst van Puck&Co als bezoldigd begeleider.

Belangrijk voor kinderen én het dorp
Deze oplossing duurt tot de zomervakantie. Daarna, als er geen nieuwe kinderen worden aangemeld, houdt 
Harlekijn op te bestaan. En dat is zonde, vindt Trijntje: “Het is zo belangrijk voor kinderen om met kinderen uit de 
buurt samen op te groeien. Op een peuterspeelzaal zie je de binding tussen kinderen ontstaan. Dat is goed voor de 
kinderen en zeker ook voor de leefbaarheid en binding in het dorp.” 

Aanmelden bij Harlekijn kan dus nog steeds. Als ouders hun kinderen een prettige plek gunnen om een of twee 
ochtenden in de week met leeftijdgenootjes samen te spelen en op te groeien, kunnen zij rechtstreeks contact 
opnemen met de peuterspeelzaal op maandag- of woensdagochtend: (026) 4953578 of via puckenco.nl.

Verdwijnt peuterspeelzaal Harlekijn na 30 jaar uit De Steeg?

Tekst: Frank de Smit  Foto’s: Jikke Göbel
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Voedselbanktuin groeit volop

2016 succesvol oogstjaar 

Het is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat we in de Boom & Stoom vertelden over de voedselbank-
tuin in De Steeg. In 2014 begon Janny van Dijken met dit initiatief op Landgoed Rhederoord en na een paar 
maanden sloot ik, Sonja Heilen, me hierbij aan.  We deden destijds in dit blad ook een oproep voor vrijwil-
ligers, met veel succes: inmiddels zijn er naast Janny en mij nog zeven vrijwilligers actief en beschikken we 
over twee moestuinen.

Het afgelopen jaar hebben we bijzonder veel groente kunnen oogsten voor de voedselbank. Naast de wekelijkse 
levering aan het uitgiftepunt in Rheden (6 mei t/m 4 november = 27 weken), hebben we ook 18 weken kunnen 
leveren aan de voedselbank in Dieren. De totale opbrengst van de groente kwam hiermee op maar liefst 1.536   
porties, ten opzichte van 1.022 porties in 2015. Een spectaculaire groei! (in 2014 waren er 438 porties, we hadden 
toen minder grond beschikbaar). 

De royale opbrengst van dit jaar heeft vooral te maken met de grote inzet van onze groep enthousiaste vrijwil-
ligers. Geweldig! Daarnaast bleek het voorkweken van jonge plantjes in een kas door een van onze vrijwilligers 
erg productie verhogend. Andere aspecten die hebben geleid tot een goede jaaropbrengst, waren het efficiënter 
bebouwen van de grond, geleerd door ervaring, en de regelmatige donaties van groente voor de voedselbank door 
mede moestuinders.

We kijken terug op een zeer geslaagd jaar en zijn nu volop bezig met plannen maken voor het nieuwe seizoen. We 
hebben er al heel veel zin in! Nog even en dan zijn we op dinsdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur weer 
volop bezig in de tuin. Wanneer u in de buurt bent, komt u dan gerust even kijken.”

Oproep: we zoeken een of twee nieuwe vrijwilligers. Daarnaast zijn we op zoek naar mooie, rechte, stevige 
takken van 2 tot 2,5 meter met een doorsnee van ongeveer 4 à 6 cm om nieuwe rekken voor pompoenen, 
komkommers en peulen te maken. Liever geen wilgentakken. Wie kan ons helpen? Graag een berichtje aan: 
voedselbanktuindesteeg@gmail.com

Ingezonden stuk door Sonja Heilen.



Agenda

15 april Markt op Steeg 

4 mei  Dodenherdenking

13 mei Oranjefeest6 april Jaarvergadering BG 
Op donderdag  6  april is de algemene  ledenvergadering 
van de BG, met aansluitend het BG Café. Het wordt 
weer net als vorig jaar een avond van, voor en door 
mensen uit De Steeg. We hopen dat u allemaal weer 
komt zodat we samen kunnen terugblikken naar het 
afgelopen jaar en plannen kunnen maken voor wat er 
komt! De avond begint om 20.00 uur, in het Parkhuis.
Iedereen is welkom!

Zaterdag 15 april is op het Amaliaplein van 10.00 uur 
tot 16.00 uur de Markt op Steeg. Ook dit keer zijn er 
weer veel kraampjes met vintage, brocante, plantjes, 
keramiek, zelfgemaakte textiel enzovoort. Natuurlijk 
zal ook dit jaar het gezellige terras met lekkers niet 
ontbreken evenmin als de kinderactiviteiten. 
Komt allen!

Op 4 mei is er een stille tocht naar  het 
oorlogsmonument in het plantsoen bij het Rozenbos. 
Er zijn twee startpunten: een vanuit De Steeg en 
een vanuit Rheden. De stille tocht vanuit De Steeg 
start bij Rhederoord, die vanuit Rheden begint bij de 
muziektent. Beide vertrekken om 19.25 uur. Elk jaar 
loopt de burgemeester van de Gemeente Rheden 
mee met de Stille tocht, het ene jaar vanuit Rheden 
en het andere jaar vanuit De Steeg. Dit jaar loopt de 
burgemeester mee vanuit Rheden.

Oranjevereniging De Steeg en Havikerwaard is ook dit 
jaar weer druk met het organiseren van een geweldig 
leuke en gezellige dorpsdag in De Steeg. Op deze dag 
kunt u weer deelnemen aan een van de traditionele 
activiteiten, zoals sjoelen, volleyballen, bingo en De 
Steeg’s Got Talent. Het is nu al mogelijk om u op te 
geven voor volleyballen met uw team en voor De 
Steeg’s Got Talent. Aansluitend barst het feestgedruis 
weer los en kunnen zoals elk jaar de voetjes weer van 
de vloer. Wij verwelkomen u graag op zaterdag 13 mei 
in en rond het Parkhuis. Het definitieve programma 
krijgt u in april in de brievenbus.
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elke derde woensdag   Knutselen
Elke derde woensdag van de maand kunnen kinderen 
onder leiding van Ardina en Lisa komen knutselen in de 
huiskamer van De Boecop. De afgelopen periode zijn 
de mooiste creaties gemaakt. Van carnavalsmaskers 
en vogelvoerhuisjes tot prachtig beschilderde 
bloempotten. Het start steeds iets na 14.00 uur, 
direct na school, en is rond 16.00 uur afgelopen. We 
vragen een kleine eigen bijdrage voor materiaalkosten 
en wat te drinken.

elke maand Maxx
Ook in 2017 heeft seniorensoos Maxx weer een 
aantal gezellige bijeekomsten gepland. Noteer alvast 
de volgende data in uw agenda: 30 maart, 20 april,  
18 mei, 22 juni Maxx Uitje, 28 september, 26 oktober, 
23 november en 14 december kerststukjes maken. 
Elke keer 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 koffie of thee, wat 
lekkers en een onvergetelijke middag!

Hou alvast zaterdagmiddag 1 juli vrij in je agenda voor 
de Speelhoeddag. Alle spelletjes en knutselaria staan 
in het teken van Sprookjes! Laat je lekker schminken 
als prinses of boze wolf, loop met zevenmijlslaarzen 
over het veld en laat niemand weten dat je eigenlijk 
Repelsteeltje heet! 
Zaterdagmiddag 1 juli bij het Parkhuis voor kinderen 
tot 10 jaar. Ben je ouder dan 10, dan kun je ook meedoen 
als begeleider bij de spelletjes en knutselactiviteiten. 
Aanmelden kan ter plekke. En vertel alvast aan je 
ouders dat de Speelhoeddag om een uur of 16.00 
wordt afgesloten met een gezellige Steegse borrel. 

1 juli  Speelhoeddag

2016 succesvol oogstjaar 

15 april Theetuin 
Op 15 april, tijdens Markt op Steeg, zijn het terras en 
de huiskamer van De Boecop open voor het drinken 
van koffie en thee met huisgemaakte taarten. 
Wie vindt het leuk om die dag te helpen? Laat het 
weten via huiskamer@boecop.nl of bel Monique 
06-51033304.

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 is in de huiskamer 
van De Boecop en begint om 20.30 uur.

9 juni   Pubquiz




