
Henk Uenk, al vele jaren de ‘allround’ vrijwilliger bij 
sportclub Teuge!

Henk Uenk verricht al vele 
jaren lang vrijwilligerswerk bij 
sportclub Teuge en behoort tot 
de genoemde groep: hij is een 
‘stille’ en onmisbare werker 
voor de club. De sportclub en 
natuurlijk Henk zelf is er trots 
op dat hij de rode taart mocht 
ontvangen. Henk, ga vooral zo 
door!

SamenUitEten onder leiding van Anneke van Eikenhorst
De groep vrijwilligers van SamenUitEten in Teuge, die iedere 
maand een gezellige maaltijd organiseert samen met scho-
lieren van de basisschool voor de alleenstaande ouderen 
en verdere genodigden. Elke maand zorgen deze vrijwilligers 
weer voor een voedzame verse maaltijd voor ongeveer 30 
personen. Tegenwoordig wordt zelfs “gluren bij de buren” 
georganiseerd. Zo gaat men bijvoorbeeld eind april naar 
kwekerij Polman. De vrijwilligers vonden het een eer om in de 
persoon van Anneke van Eikenhorst de taart in ontvangst te 
mogen nemen. Chapeau voor de vrijwilligers!

Johan Buitenhuis, al heel lang vrijwilliger bij school De 
Zaaier, jongerenorganisatie Peco en sportclub Teuge
Ja en wie kent Johan ‘Paco’ Buitenhuis nu niet. Al vele jaren 
actief voor de jongerenorganisatie Peco op allerlei gebied. 
Vroeger bestuurlijk actief en altijd meedenken met de huidige 
bestuurders op de achtergrond. 
Aangezien timmeren hem in 
zijn bloed zit brengt hij met een 
paar ‘collega’s’ de leerlingen 
van basisschool de Zaaier de 
liefde voor het timmeren bij. Na-
tuurlijk mogen we hier ook de 
sportclub Teuge niet vergeten, 
waar Johan ook menig uurtje 
vrijwilligerswerk heeft verricht. 
Johan, super dat je dit doet voor 
de Teugse gemeenschap!
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Rode Taart PvdA voor “de stille vrijwilligers” in Teuge!

Herdenking 4 mei Teuge Door Arne Pruijt

Op 4 mei zal in Teuge, 
evenals voorgaande jaren, 
een herdenkingsbijeenkomst 
worden georganiseerd ter 
nagedachtenis van de slacht-
offers van oorlogsgeweld. 

De herdenking vindt plaats bij 
het monument ter herinne-
ring aan de op 12 juni 1943 
neergestorte Lancaster bom-
menwerper. Het monument 
bevindt zich aan de achterzij-
de van het vliegveld bij KIJK!. 
(Toegang via de dienstweg 

op het kruispunt De Zanden/
Zandenallee). Wij verzame-
len bij de schaapskooi rond 
18.45 uur en lopen naar het 
monument. De herdenkings-
plechtigheid begint om 19.00 
uur.

Ook dit jaar heeft Cbs De 
Zaaier met een groep leerlin-
gen ervoor gezorgd dat het 
monument er weer prachtig 
bij staat. Er zal worden stilge-
staan bij de betekenis van 
het monument gerelateerd 

aan het huidige tijd. Martinus 
Ooms draagt een door hem 
geschreven gedicht voor. 
De basisscholen De Zaaier uit 
Teuge en St Antonius uit De 
Vecht leveren een bijdrage 
aan de herdenking d.m.v. 
gedichten van leerlingen 
uit groep 7/8. Namens de 
scholen, Algemeen Belang 
en Luchthaven Teuge zullen 
bloemen worden gelegd. De 
plechtigheid wordt ca. 19.30 
uur afgesloten met de ‘Last 
Post’ door Jelle Nikkels.

Zaterdag 25 februari 2017 was het zover. Deze taarten worden 
uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de Voorster 
(Teugse) samenleving. Het zijn de betrokken mensen die vaak in stilte 
hun werk doen. De fractievoorzitter van de PvdA maakte een ‘taar-
ten’ronde door de gemeente Voorst. Hij kwam rond 11.00 uur in het 
Dorpshuis Teuge en de kantine van de Sportclub Teuge om de stille 
‘kanjer’ vrijwilligers die waren voorgedragen in het zonnetje te zetten.
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Verfraaiing Rotonde Teuge 
bijna een feit?!

NLdoet Teuge op 11 maart 

Door Commissie Rotonde

Door Lucas Harbers

In 2017 willen we de verfraaiing van de rotonde gaan reali-
seren. Erik van Rooyen heeft op basis van initiële schetsen en 
het gemaakte schaalmodel van Antoinette de Bruin-Weijers 
het definitieve ontwerp gemaakt. Deze is goedgekeurd door 
de verkeerskundige en inframanager team Beheer en Onder-
houd Wegen provincie Gelderland. De rotonde commissie 
gaat nu om de tafel om het plan te voltooien en ze gaan 
starten met de realisatie. Ze zijn nog bezig met de financie-
ring. Al een stuk dekking vanuit prins Bernhard Cultuurfonds 
en de verhuur van de reclameborden invalswegen op de 
rotonde. Heeft u nog suggesties? We horen het graag. Neem 
contact op met één van de commissieleden. 
Commissie Rotonde: Han Haverkamp, Sjaak Dijkhof, Sjaak 
Polman en Antoinette de Bruin-Weijers

NLdoet is de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwillige inzet in 
de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen 
te steken en wordt georgani-
seerd door het Oranje Fonds 
en lokale vrijwilligers. Vrijwil-
ligers zijn het kloppend hart 
van vele sociale initiatieven.
Op zaterdag 11 maart werd 
er in het kader van NLdoet 
weer flink geklust in en om 
Teuge. 
De aanleg van een nieuwe 
moestuin naast de school 
(speelveld) en de aanleg 
van een vlechtheg in de 

weilanden Zandenallee en 
de jaarlijkse opknapbeurt bij 
dierenverblijf ’t Beestenboel-
tje. Het opknappen van het 
dierenverblijf werd gecoördi-
neerd door directeur Herman 
Vukkink. De afrastering werd 
hersteld, het kippenhok 
opgeknapt, de weide opge-
ruimd, de stal uitgemest, kis-
ten geschilderd en het verblijf 
opgeruimd. Na het klussen 
werd onder genot van een 
drankje en hamburgers de 
dag afgesloten. 
Met dank aan de klussers 
hebben de dieren weer een 
aantrekkelijk onderkomen. 

Het stilste vliegtuig van Teuge
Door Wim van Ee

Yellow Wings, sinds begin 2016 gevestigd op vliegveld 
Teuge, De Zanden 11C. Wat is dat voor bedrijf? Teugje 
Nieuws ging op bezoek, had een leuk gesprek met Rob 
van Viegen en Peter van den Berg en nam een kijkje in 
de vluchtsimulator.

Je moet er lol in hebben 
Rob (60) heeft altijd twee 
grote fascinaties gehad: 
menselijk gedrag en vliegen. 
Na een leven als loop-
baancoach startte hij een 
eigen vliegonderneming 
in Zoetermeer. Dat was niet 
de ideale omgeving voor 
een luchtvaartbedrijf. Teuge 
kwam in beeld, daar was nog 
ruimte in de hangar van SAS. 
Met een ploeg vrijwilligers 
bouwde hij in zeven maan-
den een vliegtuigsimulator: 
een levensechte versie van 
cockpit en cabine van een 
Boeing 737-800, en een 
luchtverkeersleiding centrum. 
Met aanstekelijk enthousias-
me vertelt hij over de op-
bouw, de informele sfeer in 
het bedrijf en de klant¬vrien-
delijkheid. De simulator wordt 
gebruikt voor het aanleren/
trainen van goede commu-
nicatie en samenwerking, 
essentiële vaardigheden 
voor een piloot, ook zeer 
bruikbaar in het gewone 
leven. Yellow Wings heeft 
de opbouwfase achter de 
rug en richt zich nu op de 
exploitatie.

S(t)imulator

Gemikt wordt op drie doel-
groepen: training voor lei-
dinggevenden en teambuil-
ding, ‘fun’-vliegen en piloten 

die hun vaardigheden op 
peil moeten houden. Bij de 
filosofie van Yellow Wings 
hoort ook samenwerking 
met andere bedrijven en 
promoten van het vliegveld 
als toeristische trekpleister. 
De interviewer had het 
genoegen de simulator te 
mogen bekijken: een cockpit 
vol knoppen en schermen 
en een prachtig uitzicht op 
Schiphol. Helaas was er 
onvoldoende tijd om een 
‘vlucht’ te maken, maar even 
de landingsbaan opdraaien 
was al een fascinerende 
belevenis. Net echt. 

Activiteiten
Hebt u altijd al eens zelf 
een verkeersvliegtuig willen 
besturen? Grijp uw kans en 
ga naar Yellow Wings. Je kunt 
ook combineren: de lucht 
in met een echt vliegtuig en 
een ‘vlucht’ met de simulator. 
Angst om te vliegen? Volg 
een vliegangsttraining. Er 
is ook de mogelijkheid van 
een educatief teamuitje. Zie 
verder www.yellowwings.nl.
Deze zomer wordt gestart 
met de Teuge Airport Tour. 
Dan kom je op plekken waar 
je anders nooit zou komen 
en krijg je een kijkje achter de 
schermen van de luchtvaart. 
De rondleiding (in groepen 
van 15–20 personen, kosten 
€ 50,-/groep) duurt ongeveer 
1 uur. Datum en tijd is op 
afspraak, via: Rondleidingen.
teuge.airport@gmail.com 
of (06) 20 36 23 41. Yellow 
Wings is zeker een aanwinst 
voor vliegveld Teuge. 

-2-



Heij nog nieuws?
Hendrika & Petronella

Deze twee buurvrouwen uit Teuge komen regelmatig bij elkaar 
op de koffie om de laatste nieuwtjes met elkaar te bespreken.

P: Zo, doar bin ik weer. Wat vlûg de tied hè? De poaseieren 
heb wie alweer achter de kiezen.
Hoe ist verder? Heij nog een hoop nieuws eheurd?
H: Nou eigenlijk niet zoveel. Ik ben wel heel trots dat er 3 
rode taarten van de PvdA naar Teuge zijn gegaan. Die zijn 
voor de “stille” vrijwilligers die een hoop goed werk verrich-
ten.
P: Jazeker, dat heb ze dik verdiend. Ik vroag mie wel af of 
de PvdA volgend joar nog weer taarten geet uutdeeln. Zo 
goed ging het niet met de verkiezingen. Ze heb heel wat 
zetels in motten leveren. 
H: Zeg dat wel. Laten ze maar uitkijken met die taarten eten, 
voordat je het weet vliegen de kilo’s eraan. Dan kunnen ze 
samen met Linda de Mol mee doen met de strijd tegen de 
kilo’s. Doe jij daar ook aan mee? 
P: Ikke niet. Ik kan dat vloggen van heur trouwens ook niet 
volgen. Dat mot toch via facebook? Al dat moderne gedoe. 
H: Nou, dat valt nog best wel mee. Ik hoorde dat ze al 
begonnen waren met het eerste 3d geprinte gebouw van 
Europa. Dat komt bij de Slaapfabriek als vergaderruimte. 
Nou, dát is pas ingewikkeld.
P: Doar snap ik inderdaad helemoal niks van. Bie Peco 
bouwt ze nog op de normale maniere. Dat schiet al weer 
mooi op. Het hoogste punt heb ze alweer evierd.
H: Ja en straks wordt Festifly daar voor het eerst gehouden. 
Ik ben benieuwd.
P: Ik ben ok arg benieuwd hoe het af geet lopen met de 
voetbal. Of de Teugse hooligans hun feestje op de Coolsin-
gel kunt bouwen? 
H: Dat zou wel een keer mooi wezen. Het is al weken een 
spannende strijd.
P: De komende tied heb wie nog weer genog feesten en 
vrieje dagen in het verschiet. Al die gebroaken wêken komt 
der weer an. Maar eerst heb wie nog Koningsdag. Koning 
Willem wordt al vieftig dit joar. Zal mien benieuwen of ze 
doar een extra groot feest van goat maken.
H: Nou, wij zullen er in ieder geval eentje extra op drinken.

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn

ALV ABT met heel Teuge smult

ABT vervult een centrale rol in Teuge en behartigt de belan-
gen van de Teugenaren. Voorzitter Lucas Harbers verwelkom-
de de volle zaal en keek terug op een reeks activiteiten in 
2016. Wilt u de stukken van de ALV van ABT bekijken? Kijkt u 
dan op de website van www.teuge.eu. 

In 2017 gaat ABT verder met het bevorderen van de leefbaar-
heid in Teuge middels activiteiten van het bestuur, de com-
missies en de vrijwilligers. Marjo Prigge, Sibylle Schmoz en Jan 
Willem Stegeman hebben afscheid genomen van het bestuur. 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meldt u 
aan! 

Na het bespreken van de formele stukken werd “heel Teuge 
smult” onthuld. De leden werden verrast door twee speciaal 
gemaakte gerechten voor Teuge. Robbin Duijf (restaurant Take 
off) creëerde “de burger van Teuge” en Petra Bonekamp “het 
klompje van Teuge”. 

Het klompje is gemaakt van 
harde wener bodempjes gevuld 
met amandelspijs en blanke ro-
zijnen geweld in amaretto, op-
gespoten met een luchtige dul-
ce letchecrème. Afgeglaceerd 
met pure chocolade. Met op de 
top een Teugs klompje.
De Burger van Teuge (vanaf nu ook te bestellen in het res-
taurant!) bestaat uit de volgende ingrediënten: half om half 
gehakt, uien, groene kruiden, eieren, broodmeel, mosterd, 
sla, (eigen kruiden recept). Wat maakt deze hamburger nu zo 
speciaal? Dat is de eigen kruidenmix die eraan toegevoegd is. 
Robbin maakt deze namelijk zelf. De burger werd geserveerd 
met een Veluws Schavuijt amber biertje. Deze komt uit de 

fabriek uit Apeldoorn. Mocht 
iemand deze fabriek willen 
gaan bekijken dan kan dat 
via de Veluwse Schavuijt. Zij 
hebben daar een proeflokaal 
waar je op reservering diverse 
biertjes kunt proeven met een 
hapje erbij.

Met genoegen werden door de aanwezigen deze lekkernij-
en geproefd. Er werd veelvuldig gevraagd: wanneer en waar 
kunnen we deze burger en klompje opnieuw eten? Hierover 
zijn we nog in overleg. De burger kan al wel bij restaurant 
Take off worden gegeten. Via de site houden we u graag op 
de hoogte. ABT bedankt Robbin en Petra voor hun inzet en 
lekkere gerechten.
Volg de ontwikkelingen op www.teuge.eu en www.restaurant-
takeoff.nl

21 Maart hielt ABT haar algemene ledenvergadering 
in het dorpshuis in Teuge. Naast een terugkoppeling 
over de activiteiten afgelopen jaar en een vooruitblik 
activiteiten 2017 vond de onthulling “heel Teuge smult” 
plaats. 
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Welkomstmand Teuge

Krijg je nieuwe buren, die nog 
niet bekend zijn met Teuge? 
Je kan je nieuwe buren een 
warm welkom heten door de 
welkomstmand van Teuge 
aan te bieden. In de door Siza 
gemaakte mand zit informatie 
over Teuge en haar omgeving 
en allerlei kleine cadeautjes 
en flyers van verenigingen en bedrijven in Teuge.
De welkomstmand vraag je aan bij Lonneke Schipper. Dit kan 
via (055) 533 6787 of e-mail: familie.schipper@telfort.nl , maar 
je kan haar gegevens natuurlijk ook vinden op de website 
van Algemeen Belang Teuge.

Door Lonneke Schipper

Teuge helpt!
Onze inzet:
* Vervoersdienst
* Boodschappen doen
* Kleine klussen in en rondom het huis
* Opvang mantelzorgers
* Opzetten Vrijwilligers vacaturebank

Hebt u hulp nodig?
Wil je je als vrijwilliger inzetten voor één of meer van deze 
activiteiten?

Neem contact op met één van ons drieën van het meld-
punt: 
José Pelgrom (055) 301 33 27, E: jose.pelgrom@gmail.com
Hetty Vorselman (055) 312 31 56
Wim van Ee (06) 26 59 00 62 E: wimvanee1@gmail.com

Een leuke (tennis-)dag voor 
iedereen! Door Jan Dijkstra

Iedereen kent natuurlijk de 
tennisclub van ons mooie 
dorp. Tennisclub Teuge aan 
de Zanden. De buren van 
de voetbalclub. Veel Teu-
genaren hebben dit mooie 
tenniscomplex al ontdekt en 
zijn bekend met de mogelijk-
heden die deze club biedt. 
Veel mensen uit het dorp zijn 
zelfs lid. Wat veel mensen 
niet weten is dat het complex 
ook open staat voor bedrijfs-
dagen, familiebijeenkomsten, 
vriendenclubs, voetbalteams 
en andere groepen. Het 
complex kan dan gebruikt 
worden voor activiteiten of 
samenkomsten die tennis 
gerelateerd zijn. De kosten 
vormen absoluut geen 
drempel. Voor slechts € 50,-- 
per dagdeel is het gehele 
complex, kantine met bar en 
minimaal twee tennisbanen 
ter beschikking. Er zijn enkele 
spelregels. Eén daarvan is dat 
er altijd iemand aanwezig 

moet zijn van de tennisclub 
zelf. Ook moeten de con-
sumpties afgenomen worden 
bij de tennisclub. Er zijn in-
middels al veel groepen die 
van dit bijzondere aanbod 
gebruik hebben gemaakt. 
De reacties zijn zeer positief. 
De locatie is goed en biedt 
mogelijkheden als startpunt 
voor vele activiteiten (onder 
meer fiets -en wandeltochten 
of puzzeltochten per auto of 
een andere vervoersmiddel). 
Er is voldoende parkeer-
ruimte voor zowel auto’s als 
fietsen. Er is een reuze gezelli-
ge bar, douches, invaliden-
toilet, een AED-apparaat, een 
overdekt terras met verwar-
ming. Kortom: het complex 
is voorzien van alle prettige 
gemakken en voorzieningen. 
Bent u geïnteresseerd om 
eens gebruik te maken van 
onze locatie, kijkt u dan eens 
op onze website: 
www.tennisclubteuge.nl. 

Intussen op het vliegveld…
Door Goof Bakker

De laatste hangar in het rijtje 
wordt binnenkort gebouwd. 
De eigenaren hebben er een 
origineel ontwerp van laten 
maken met zes hangars, een 
soort ramen-rij aan de bo-
venkant en twee balkonne-
tjes. Daar kunnen de piloten 
(na de vlucht!) een biertje 
drinken en om een hoekje 
uitkijken over het vliegveld. 

De Starfighter in de Sky-
deck-hangar heeft zijn 
vleugels terug! Het belooft 
volgens kenners de mooiste 
F-104 van Europa te worden. 
In geen enkel museum staat 
een mooiere, laat staan er-
gens buiten. Origineel Teuge, 
jawel. Geregeld komen er 
oud-Starfighter-vliegers langs, 
en dat zijn altijd emotione-
le momenten. Vergeet niet 
dat in de tijd van de Koude 
Oorlog tientallen omlaag 
gekomen zijn. Bijna allemaal 
hebben ze wel een of twee 
kameraden verloren. Voor het 
goeie begrip: ‘onze’ Teugse 
Starfighter gaat nooit meer 
vliegen, die is er alleen voor 
de mooiigheid!

Er is hard aan gewerkt door 
Cristian, Age, Dick, Lex en 
Frans. Cristian werkt in het 
dagelijks leven ook bij de 
Luchtmacht, en heeft jaren-
lang aan de F-16 gewerkt. 
Dick, ook Luchtmacht (on-
langs nog op uitzending 
geweest, richting Syrië zeg 
maar), heeft alle opschriften 
verzorgd. Dat is een enorm 
karwei geweest. Wilt u de 
Starfighter zien, bel dan even 
met 06-54737463, dan komt 
dat goed. 
Joyce en Robbin zijn klaar 
met de verbouwing, neem 
eens een kijkje. Hun menu 
voor twee (voor 25 euro) 
was een groot succes. Veel 
Teugenaren hebben kennis 
gemaakt met de culinaire 
kant van de gezellige Take 
Off. Bij Henk in The Hangar 
kun je lekker aan het vuur 
zitten, ook leuk. Teuge is rijk 
bedeeld met fijne horeca, 
mede dank zij het vliegveld...
In de hangar, naast het spot-
tersheuveltje is Ruben bezig 
met de restauratie van een 
prachtig oud legervoertuig, 
een DAF. Bert van de Bunte zit 
daar ook met zijn Piper Cubs. 
Er wordt ook gewerkt aan 
de Sedberg, dat is die ietwat 
lompe, hele trage rood-wit-
te zwever die je ’s zomers 
geregeld ziet. Vijftig jaar oud! 
Daarover laten misschien 
meer!
Voor info kunt u altijd bellen: 
06-54737463.

-4-



Eén zwaluw maakt nog geen 
zomer! Door Jan Jutten

Hoe is het mogelijk dat ieder 
jaar op 2 april de eerste zwaluw 
terug is. Al jaren achtereen pre-
cies op deze dag is de eerste te-
rug. Zo zijn ze op 17 september 
ook altijd weer in één keer weg. 

Fantastisch hoe zo’n klein vogeltje de biologische klok ieder 
jaar weer gelijk heeft staan.
Zo zijn ook ieder jaar de kieviten weer terug en beginnen ze 
bijna altijd half maart hun eerste ei te leggen. Het is ook nog 
steeds een traditie om het eerste kievitsei te vinden. Helaas 
gaat het heel slecht met de weidevogels. De prachtige gelui-
den van de kievit en grutto zijn een genot om te horen.

Rond en om het vliegveld zitten gelukkig nog een paar 
broedparen! Daar hoor je gelukkig nog van deze prachtige 
geluiden. Ik hoop dat het in dit broedseizoen goed gaat ko-
men met de kuikens door inspanning van boeren en weide-
vogelbeschermers. Ook dat predatie door kraaien, vossen en 
andere roofdieren of vogels beperkt kan blijven tot aanvaard-
bare aantallen. We hopen op een mooi broedseizoen!

Teugse luchtfotografe in Zeeuwse 
krant
In alle edities van Zeeland werd over een hele pagina 
de in Teuge woonachtige enige vrouwelijke luchtfoto-
graaf van Nederland in het nieuws gezet. De aanleiding 
is een prachtige expositie met foto’s uit de zestiger jaren 
die Jacqueline Midavaine tijdens haar journalistieke 
periode maakte langs de Zeedijk van Westkapelle. Het 
artikel met een youtube filmpje is tevens te zien op 
internet. 

Verhuizing 
Met pijn in het hart 
verliet de luchtfotografe 
in 1980 haar Zeeland. 
Het bedrijf verkaste naar 
het Gelderse vliegveld 
Teuge. ,,Een heel cen-
traal punt in Nederland. 
Anton en ik hebben ons 
als rasechte Zeeuwen 
wel afgevraagd of we 
het hier zouden redden. Dat is toch gelukt. Maar de weg van 
Gelderland naar Zeeland is altijd korter dan andersom.’’

In de jaren zestig en zeventig vatte Jacqueline Midavaine 
(75) het dijkdorp in zwart-wit beelden. Een gegroefde dijkwer-
kerskop, een rokerig Kasteel van Batavia met biljarter op de 
voorgrond en koningin Juliana op werkbezoek. Of de coaster 
Pax die in de zomer van 1960 strandde en drie weken op het 
strand van Westkapelle lag. Een prachtig beeld van een men-
senmassa die rond het schip krioelt, omlijst door strandkotjes. 
Te zien in het museumcafé van het Polderhuis in Westkapelle. 
Op groot formaat canvas en digitaal bewerkt. Want, zo zegt de 
fotografe: ,,We zitten nu wel in 2017 hè, niet meer in de doka 
uit de jaren zestig.’’

Iedereen herkent iemand 
,,Weet je wat zo leuk was. De man die mij hielp met het op-
hangen van de fotopanelen zag zichzelf terug op één van 
de foto’s. Als jong gastje achter de biljarter in het Kasteel van 
Batavia. De biljarter zelf bleek de overleden vader van een an-
dere vrijwilliger te zijn. Ik heb het gevoel dat hier iedereen wel 
iemand op de foto’s herkent. Dat is mooi. Ik zoek ook altijd wel 
de mens in mijn lens.’’
Jacqueline ging als jong meisje aan de slag als fotojourna-
liste op het Middelburgse persbureau Slagboom-Peeters. In 
1960 werd het bedrijf Slagboom en Peeters Luchtfotografie 
opgericht. Jacqueline was en is Neerlands enige luchtfotogra-
fe. ,,We hebben ieder dorp, gehucht en iedere stad in Zeeland 
gefotografeerd. En later in heel Nederland.’’ Ze vliegt nog wel, 
maar nog steeds niet achter de stuurknuppel. 
De vliegtuigen van Slagboom & Peeters Luchtfotografie gaan 
overal heen om hun specifieke product, te maken. Het zijn 
landkaarten zoals u van Google Maps kent uit uw mobiel-
tje. En Jacqueline Midavaine heeft met het boek ‘Vliegen 
1000’Voet & Hoger’ inmiddels grote bekendheid gegeven 
aan de geschiedenis van dit veld.

Mocht u als lezer van het Teugje Nieuws interesse hebben 
om een gezellige fietstocht te maken over de dijken en 
dammen van en naar Zeeland dan kan Jacqueline een leuk 
arrangement maken. Ook Zeeland heeft een vliegveld. Van 
Teuge naar Arnemuiden is het binnen een uur aan te vlie-
gen. Met de trein in 3,5 uur als alles mee zit. Benader gerust 
de enige vrouwelijke luchtfotograaf JM die op het vliegveld 
woont voor een ritje naar Zeeland. 
jm@nederland-luchtfoto.com
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Jan Haverkamp

Tinus van ‘t Slyck

Al joarenlang een börgerman,
toch grote gèle klompen an
en in de telefoongids “boer”,
steet veur zien mening strak en stoer.

Steunbeer veur “Algemeen Belang”,
veur ’n plaatsgenoot van iedere rang
een vroagboake of controleur, 
veur Peco-jeugd een lösse deur’.

’t Bewaarde wachthok gif goed weer
wat ‘m beweg as man van eer,
pikt as een kippe wat ‘m past,
zich met “het hoogste ambt” belast.

Het gedicht is afkomstig uit de bundel ‘(Ge)Dichten op De 
Teuge II’, verschenen in 2010.
Het is nu weer actueel, omdat Jan Haverkamp model stond 
voor het gerestaureerde beeld ‘De Zaaier’, dat onlangs her-
plaatst werd bij de gelijknamige school in Teuge.

Tennisclub Teuge 25 jaar
Door Jan Dijkstra

Zaterdag 13 mei a.s. viert de 
tennisclub Teuge haar 25-ja-
rig jubileum.
In 1992 begonnen met twee 
kunstgrasbanen en een oud 
schoollokaal als kantine, is 
de vereniging uitgegroeid tot 
een niet meer weg te denken 
onderdeel van het Teugse 
sportleven. Tennispark “De 
klein Dulmer” heeft inmiddels 
drie banen, een met veel 
zelfwerkzaamheid gebouwd 
modern clubhuis en een 
actief clubleven.
Het 25-jarig jubileum zal ze-
ker niet onopgemerkt voorbij 
gaan. Er is een feestavond 
gepland op zaterdag 13 mei 
met muziek van de Teugse 

DJ Sander. Natuurlijk zijn de 
huidige leden welkom, maar 
ook worden alle oud-leden, 
sponsoren, buren en andere 
relaties die avond uitgeno-
digd om er gezamenlijk een 
echte “Teugse-Tennis-Reünie” 
van te maken. De jubileum-
commissie wil graag een 
overzicht maken en vraagt bij 
deze aan iedereen die een 
herinnering heeft aan 25 jaar 
tennis in Teuge, zo mogelijk 
met een foto, deze per mail 
te sturen naar jubileumcie@
tennisclubteuge.nl. Telefo-
nisch contact opnemen kan 
ook met Bernhard Jolink, 
telefoon 0571-272833.

Vrijwilligers beestenboeltje 
gezocht
Wij zoeken met spoed vrijwilligers voor ons voerteam. Het 
gaat om het voeren van de dieren van maandag t/m vrijdag.
Per dag is het ongeveer 15 minuten werk en het is eenmaal 
in de 4 á 5 weken.
Voor informatie: Herman Vukkink, Bleriotstraat 32, 
Tel: 055 3231613, E-mail ha.vukkink@upcmail.nl

Door Herman Vukkink

Peco: ‘Badeendjes race XXL’ en 
nog veel meer Door Leonie v.d. Beld

Het voorjaar heeft zich eindelijk weer aangediend, maar 
het is dit jaar toch wel beduidend anders dan anders voor 
Peco. Naast de buitenactiviteiten die de nodige aandacht en 
organisatie vergen, wordt er vooral heel veel tijd gestoken in 
de realisatie van het nieuwe onderkomen. Terwijl de contou-
ren onder leiding van de aannemer in hoog tempo verrij-
zen, wordt er door Peco zelf ook keihard aan gewerkt. Naar 
verwachting zal de oplevering en sleuteloverdracht half mei 
plaatsvinden en daarna is het aan Peco zelf om het verder af 
te bouwen. 

Om de feestelijke ge-
beurtenis van de sleu-
teloverdracht te vieren, 
bent u zondag 21 mei 
om 15.00 uur van harte 
welkom voor een hapje 
en een drankje. Tevens 
kunt u deelnemen 
aan de enige echte 
‘Badeendjes race XXL’ 
waarmee u de nieuw-
bouw ondersteunt én 
prachtige prijzen kunt 
winnen! 
Ondertussen draait 
de wereld gewoon 
door en dus is ook 
de organisatie van de 
verschillende buitenac-
tiviteiten ‘gewoon’ door 

Peco opgepakt. Zo zullen we zoals in heel Nederland ook in 
Teuge Koningsdag gaan vieren. Op 10 en 11 juni zal Festifly 
plaats vinden, gevolgd door het Peco Voetbaltoernooi op 
zaterdag 24 juni (inschrijven kan via www.sjwpeco.nl/football). 
Anderhalve maand 
later, van 7 t/m 12 
augustus, gebruiken 
we de spijkers en 
hamers even niet 
in de nieuwbouw, 
maar om van pal-
lets prachtige hutten 
te bouwen tijdens 
de Speelweek. In 
september sluiten 
we de zomer weer 
af met het Dorps-
feest. Kortom er zal 
zoals altijd genoeg 
te beleven zijn in 
Teuge in de lente- 
en zomermaanden 
en de vrijwilligers 
van Peco zullen 
zich bepaald niet 
vervelen! 
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TKV nu ook Tien over rood!

Ledenraadpleging ABT m.b.t. 
luchthaven Teuge

Door Halbo Bosker

Door Jan v.d. Noort

Een echt professioneel biljart, 
voorzien van een verwarmd 
leistenen speelveld met een 
vernieuwde stootband en 
haarscherp “gewaterpast”. 
Daarop kunnen de kloot-
schieters en darters, na hun 
potje klootschieten of darten, 
zich op de zondagmorgen 
en/of woensdagavond 
uitleven bij een aprês kloot 
of dart. 

Het bleek een schot in de 
roos. Er werd daarop direct al 
voluit gespeeld. Vanzelfspre-
kend onder grote belangstel-
ling van de nog niet aan de 
beurt zijnde overige spelers, 
die, aan de ronde “commen-
taar “tafel naast het biljart, 
met een drankje in de hand 

of happend in een gehakt-
bal, voluit meededen.
Overigens, gerelateerd aan 
het biljart, zijn er voor de niet 
biljarters een tweetal slimme 
speelmogelijkheden, zoals 
een “rollerbal” (een biljartbal 
laten kuieren op twee biljart-
keu’s) en een “scoreplaat”, 
waar je net als bij het sjoelen 
punten kunt scoren.
Nu nog voor buiten een paar 
“speelse” Jeu de boulers op 
de speelweide met het over-
dekte terras, om het hele-
maal compleet te maken….

Kortom; de TKV blijft een 
“speelse” sportvereniging 
waar vooral de gezelligheid 
belangrijk is en ieder het 
naar de zin heeft.

Enige weken geleden heeft 
voorafgaand aan de leden-
vergadering van ABT een 
ledenraadpleging plaatsge-
vonden, waarin het bestuur 
haar beleid over de afge-
lopen jaren m.b.t de lucht-
haven heeft verantwoord. 
De ledenraadpleging werd 
ingegeven door het aan-
staande luchthavenbesluit 
dat de provincie Gelderland 
moet gaan vaststellen.  

In het eerste deel van de 
avond werd door Gerard 
Groen namens de TeugeTafel 
toegelicht wat de randvoor-
waarden voor het luchtha-
venbesluit voor de TeugeTafel 
zouden moeten zijn. In 
het 2e deel van de avond 
hebben de aanwezige leden 
door middel van een aantal 

stellingen uitspraken gedaan 
over hun beeld van de lucht-
haven in de nabije toekomst. 
Van de uitspraken van de 
leden is een samenvatting 
gemaakt, die te vinden is 
op de website van ABT. De 
samenvatting is voor het 
bestuur uitgangspunt voor 
haar beleid en voorwaarde 
voor het luchthavenbesluit. 
Deze samenvatting zal ken-
baar gemaakt worden aan 
de betrokken beleidsmakers, 
zoals: gemeentes, provincie, 
belangenverenigingen en 
TeugeTafel.

Op de website (www.teuge.
eu) is de nodige informatie 
te vinden. Deze zal regelma-
tig worden aangevuld met 
actuele informatie.

Geraniumactie Teuge 2017

1e Atelier dorpsvisie Teuge

Door Lucas Harbers

Ieder jaar organiseert speel-
veldcommissie de Zandenhof 
in Teuge een geraniumactie 
om geld in te zamelen voor 
het onderhouden van de 
speeltoestellen op de mooie 
speelplek in het dorp. De 
bestellijsten voor de geraniu-
mactie worden in de week van 
17 t/m 21 april huis aan huis 
verspreid in Teuge en omge-
ving. De bestellingen kunnen 
aan de leden speelveldcom-
missie worden doorgegeven. 
Op vrijdag 12 mei en zaterdag 13 mei worden de bestelde 
geraniums aan huis bezorgd. Een mooi geschenk voor Moe-
derdag op zondag 14 mei. Bent u dat weekend niet thuis dan 
kunnen de planten in overleg later bezorgd worden. Door de 
aanschaf van de geraniums worden zowel de tuinen in Teuge 
als het speelveld nog mooier.

Teuge is een actief dorp in beweging. Vele initiatieven en 
ontwikkelingen, die kansen bieden om de kwaliteit van het 
dorp en haar omgeving te verrijken. De gemeente Voorst 
en het Algemeen Belang Teuge hebben de handen ineen 
geslagen om een toekomstbeeld op te stellen voor Teuge, 
dat een heldere koers biedt en waarin ontwikkelingen geza-
menlijk meerwaarde bieden. Daarbij worden zij ondersteund 
door drie adviesbureaus (H+N+S Landschapsarchitecten, DAF 
architecten, en SteenhuisMeurs). 

Op 14 maart jl. vond het eerste atelier plaats in dorpshuis Op 
den Toega in Teuge. Een groot aantal bewoners van Teuge 
heeft in samenwerking met de genoemde adviesbureaus 
namens de Teugse gemeenschap een eerste aanzet gege-
ven voor een nieuwe dorpsvisie. Vanuit diverse invalshoeken 
zijn er suggesties en ideeën geopperd. Een goed begin. 
Door SteenhuisMeurs, één van de adviesbureaus, werd een 
heldere inkijk gegeven in de historie en het ontstaan van 
Teuge. Dit was voor veel van de aanwezigen een openbaring. 
De presentatie zal na wat bijstellingen op de website van ABT 
worden geplaatst. 

Het tweede atelier vindt plaats op 9 mei 2017 wederom vanaf 
20.00 uur in het dorpshuis in Teuge. Wie mee wil denken en 
bruist van de ideeën is van harte welkom op de 2e atelier 
avond.
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Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Redactie: Wim van Ee, Marijke Jansen en Hetty 
Vorselman

Opmaak: Patrick Jansen

Aan deze editie werkten mee: Lucas Harbers, Lonneke 
Schipper, Jan v.d. Noort, Jan Dijkstra, Jan Jutten, Tinus 
Ooms, Herman Vukkink, Halbo Bosker, Leonie v.d. Beld, 
Jacqueline Midavaine, Goof Bakker en Arne Pruijt. 

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan
vóór maandag 12 juni 2017 a.s. naar:
Bottenshoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Teugje Nieuws digitaal
Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 
meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een 
mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl, 

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl, 
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl

Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

APRIL

26 Abraham zetten bij Willem Alexander, 19.00 uur

26 Biljarten, Dorpshuis op den Toega

27 Koningsdag Teuge

MEI

1, 8, 15, 22, 29 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Biljarten, Dorpshuis

4 Herdenkingsbijeenkomst 18.45 uur, Schaapskooi/KIJK!

5 Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sp Teuge

8 t/m 12 Tien over Rood toernooi, Clubgebouw 

Sp Teuge

9 2e Atelier inzake Dorpsvisie, 20.00 uur, Dorpshuis 

11 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis 

20 Pupillentoernooi, Sp Teuge

21 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, start Dorpshuis

21 Peco “Badeendjes race XXL”, 15.00 uur 

25 SamenUitEten, 12.00 uur, Dorpshuis 

JUNI

2 Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sp Teuge

5, 12, 19, 26 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Biljarten, Dorpshuis 

8 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis 

10 Familietoernooi Sp Teuge

10 en 11 Festifly Peco

18 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, start Dorpshuis

24 Peco voetbaltoernooi, Sp Teuge

29 SamenUitEten, 12.00 uur, Dorpshuis 

ACTIVITEITENAGENDA
TeugeWijzigingen voorbehouden.
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