
Activiteiten Commissies Algemeen Belang Teuge 2020/2021 

 

Welkomstmand 
 

In 2020 zijn er 24 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners. De helft hiervan in het Park van 

Teuge, maar ook 12 op andere adressen in Teuge, er is heel wat beweging in Teuge.  De 

welkomstmanden worden gemaakt door cliënten van Siza en gevuld met informatie over ons mooie 

dorp, ondernemers en verenigingen. bedankt voor jullie bijdrage! Uit de berichten die ik ontvang en 

die je ook kan lezen in Teugje Nieuws blijkt dat nieuwe bewoners de welkomstmand zeer waarderen. 

2020 was dus wederom een succesvol jaar voor de welkomstmand! 

 

Dierenverblijf en speelveldcommissie 
 

Er zijn weer veel acties ondernomen om het financieel rond te krijgen. 

Zoals de potgrond actie, de collecte Jantje Beton en de Burendag. De landelijke NL Doet gingen niet 

door i.v.m. de coronamaatregelen. 

Door de coronamaatregel is er bijna geen onderhoud gepleegd en kinderen 

van de c.b.s. De Zaaier komen ook niet meer helpen met het voeren. 

Er zijn drie geiten en een schaap geboren en de nodige eenden en kippen. 

Het hekwerk is geschilderd. 

Het plan is om volgend jaar een gedeelte af te gazen voor de konijnen, die nu nog tussen de eenden 

lopen. 

Wij hopen dat er nog vrijwilligers bij komen.  
 
 

Zwerfvuil  
 

In de 1ste helft van 2021 was het – i.v.m. Corona maatregelen - nog niet toegestaan om in groepen bij 

elkaar te komen. Derhalve is er alleen op individuele basis zwerfafval geraapt. Om elkaar toch op de 

hoogte te houden van de routes welke gelopen werden, is er een whatsapp-groep opgezet. Het 

aantal leden in deze groep is momenteel 15 personen. Gezamenlijk zijn er ruim 400 km afgelegd! 

Gemeente Voorst 

De Gemeente ondersteunt onze activiteiten door het beschikbaar stellen van materialen, zoals 

afvalknijpers, handschoenen, (fiets)karretjes, vuilniszakken. Daarnaast hebben we een PMD én 

Restafval kliko beschikbaar, zodat het afval gescheiden kan worden afgevoerd.  

Landelijke opschoondag /World Clean Up Day 

Op 20 maart (individueel) én 18 september (gezamenlijk) is er deelgenomen aan resp. de landelijke 

opschoondag en World Clean Up Day. Tijdens deze 2 dagen zijn er ruim 50 volle zakken zwerfafval 

opgeruimd.  

De Zaaier 

Toen de Corona regels het weer toestonden is weer gestart met de maandelijkse actie om met een 

12-tal kinderen van groep 7/8 van de Zaaier afval te rapen. Dit wordt door de (meeste) kinderen van 

de school als een leuke en leerzame actie ervaren.  



Coördinatie 

De coördinatie van het zwerfafval is in 2021 overgegaan van Lucas Harbers naar Mariska van Rossum.  

 
 
 

Wandelen op zondag 
Ondanks dat deze vaste activiteit elke 3e zondag van de maand op diverse manieren wordt 

gepromoot, blijft de vaste kern bestaan uit 5 personen die elke keer aanwezig zijn. De mooie 

omgeving van Teuge wordt elke maand weer opnieuw bewonderd. Nieuwe bewoners kom gezellig 

elke 3e zondag van de maand mee wandelen. Het startpunt is bij het Dorpshuis Op den Toega bij de 

SP Teuge. Tot dan. 

 

 
SamenUitEten in Teuge 2020 
 
Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms ook serieuze 

gesprekken onder het genot van een goed verzorgde maaltijd en een drankje. Uitgangspunt is en 

blijft de ontmoeting tussen jong en oud. Er wordt door vrijwilligers samen met de leerlingen van De 

Zaaier een verrassend 3-gangen menu gekookt en geserveerd. Dit wordt aangekleed met een 

hartelijke ontvangst, gezellig gedekte tafels en een gemoedelijke sfeer.  

Maar wat liep het anders! In januari en februari nog niks aan de hand, maar de maaltijd op 26 maart 

moest helaas geannuleerd worden vanwege een verontrustend virus uit China. Toen hadden we nog 

niet kunnen bedenken dat we verder het hele jaar 2020 niet meer bij elkaar zouden komen. Wat 

hebben we het gemist! 

Het jaar 2020 zou ook het jaar worden, waarin we het 10-jarig bestaan van SamenUitEten zouden 

vieren. Dat schuiven we door naar 2021. 

In december hebben we wel alle gasten en vrijwilligers kunnen verblijden met een tas met lekkere 

dingen en gezellige plantjes. Dit werd door de vrijwilligers rondgebracht. Een kort momentje van 

contact gelukkig, maar niet wat we zo graag willen. We hopen van harte dat 2021 beter wordt! 

Menukaartje van februari 2020. Plannen genoeg!! 



 

 
 
 

Teugje Nieuws 
 
Deze commissie loopt nog steeds geolied. 5x per jaar wordt het Teugje Nieuws uitgebracht met een 

vast redactieteam. Onze man van de opmaak, destijds 16 en nu dus een begin twintiger maakt er 

altijd weer een mooi blad van. Top!!  

 
 

Whatshappening Teuge  
 
WhatsHappening Teuge werkt! Op het  moment van schrijven, oktober 2021, bestaat de groep uit 
exact 200 Teugenaren. In de periode 2020 tot 1 juli 2021 zijn in totaal 41 nieuwe Teugenaren aan de 
groep toegevoegd. Een belangrijk deel van hen woont -uiteraard- in de nieuwe wijk van Teuge.  
Maar ook na  incidenten die in de groep gemeld worden groeit het ledenaantal steeds. Overigens valt 
op dat na of zelfs tijdens het berichtenverkeer rond een ‘incident’ mensen zichzelf uit de groep 
verwijderen. In totaal namen 12 mensen afscheid van de groep.  
 
De beheerders moeten af en toe het ‘berichtenverkeer’ wat bijsturen, hoewel ook anderen dat soms 
doen. Deze groep is uitsluitend bedoeld voor informatiedeling over zaken die met veiligheid te 
maken hebben. Doel is om misdrijven te voorkomen, mensen alert te maken, elkaar te waarschuwen 
en te helpen. Kortom, om Teuge veiliger te maken.  
Om die reden is de naam van de groep ook gewijzigd in ‘Calamiteitenapp Teuge 112’.  
 
In 2020/2021 werden berichten gedeeld over onder andere: 

- verdachte personen en auto’s (11 keer)  



- inbraken/diefstallen (3x) 
- katten en  honden vermist of gevonden (liefst 12 keer) 
- gevonden voorwerpen (5x) 
Verder waren er berichten over ongevallen (2x), stroomstoringen (3x), waterstoring, volle 
glasbak, phissing brieven en een verloren kentekenplaat.   
 

Het blijft belangrijk een goede afweging te maken of een bericht in deze groep gedeeld moet 
worden, maar nog belangrijker: moet ik er op reageren of niet? Een berichtje met alleen een duimpje 
of ‘niets gezien’ komt wel bij 200 mensen binnen, maar niemand heeft daar wat aan.  
Persoonlijke berichten kunnen natuurlijk ook 1 op 1 uitgewisseld worden, daar is de groep niet voor 
nodig. Inmiddels krijgt iedere nieuwe deelnemer via de app ook even een korte toelichting op ‘de 
regels’ van de groep’. En dat helpt!  
 
Via de wijkagent is er ook contact met andere whatsappgroepen in de omgeving. Daardoor kan  
bijvoorbeeld een verdacht rondrijdende auto in Terwolde snel gecommuniceerd worden naar  
bijvoorbeeld Teuge. Of kan gewaarschuwd worden voor een bepaalde criminele activiteit.  
De gemeente Voorst heeft enkele jaren geleden stickers beschikbaar gesteld voor deelnemers aan 
Whatsappgroepen . Die stickers moeten helpen om potentiële ‘criminelen’ vroegtijdig af te 
schrikken. Ze weten immers dat de inwoners van Teuge elkaar (en de politie) direct waarschuwen. 
Helaas wil de gemeente Voorst geen borden plaatsen dat hier een Whatsappgroep actief is, zoals in 
veel andere gemeenten wel al lang het geval is.  
Onze groep is ook aangemeld bij en zichtbaar op de website van Whatsapp Buurtpreventie: 
www.wabp.nl.  
Stickers (2 per huishouden) zijn nog verkrijgbaar bij Peter Cornelisz. Door deze stickers zichtbaar op 
te plakken worden criminelen afgeschrikt en zoeken ze mogelijk een gebied zonder Whatsappgroep. 
De stickers mogen alleen op het eigen terrein opgeplakt worden, bijvoorbeeld op een raam, deur,  
poort of kliko. Niet op straatmeubilair als verkeersborden!  
Aanmelden voor de groep kan nog altijd. De groep staat alleen open voor inwoners die in Teuge 
wonen. Aanmelden kan nog steeds door een mail met naam, adres, 06-nummer te sturen naar 
petercornelisz@hotmail.com  
 
 

 
 

Herdenking 4 mei  
 

Na twee digitale jaren 2020 en 2021 (kijk voor de laatste nog eens 
naar https://teuge.eu/nieuws/438-herdenking-4-mei-teuge-2 ) hopen we volgend jaar weer een 
'klassieke' bijeenkomst bij het monument aan de noordzijde van het vliegveld te hebben. Het 
Lancaster-monument heeft in 2020 een betere plek gekregen, omringd door Canadese eiken. Vóór 
het monument werd een deel van een propellerblad in de grond geplaatst, onder een glazen plaat in 
een bak. 
 
Ook in 2022 hopen we weer op een goede samenwerking met de school in Teuge en De Vecht. Die 
contacten worden binnenkort weer opgestart. 
 
Op dit moment is op geen enkele manier aan te geven hoe de viering op 4 mei 2022 zal plaatsvinden. 
Het hangt af van de dan geldende situatie met eventuele beperkingen vanwege het coronavirus. Blijf 
daarom de site van het Algemeen Belang Teuge en Teugje Nieuws volgen om van de actualiteit op de 
hoogte te blijven. 

https://teuge.eu/nieuws/438-herdenking-4-mei-teuge-2


 

 

Teuge Runs 4 Life 
Hardlopen voor de stichting “beat batten”! 
“als oma horen dat je kleinkind eerder zal sterven als jij, is niet te bevatten”  
Dit jaar is anders dan anders! Wij gaan dit jaar hardlopen voor de stichting Beat Batten (de ziekte van 
Batten (Batten Disease, type CLN3) is de benaming voor een groep erfelijke stofwisselingsziekten die 
vrijwel uitsluitend voorkomt bij kinderen.)  
Het zal worden gehouden op zaterdag 8 januari 2022. En wij zijn ontzettend blij om te melden dat wij 
dit jaar wel een heel bijzondere locatie hebben voor onze sponsorloop; namelijk het vliegveld Teuge! 
Hardlopen over de verlichte landingsbaan voor het goede doel. Er zijn 4 afstanden te lopen: 500 m, 
1km, 5km en 10 km. 
HET PROGRAMMA 
18:15 uur start 500 meter jeugd t/m 14 jaar 
18:30 uur start 1 km jeugd t/m 14 jaar 
18:45 uur prijsuitreiking jeugd 
19:00 uur start 5km dames en heren 
19:15 uur start 10km dames en heren 
20:30 uur prijsuitreiking dames en heren (5/10km)   
Inschrijven kan via: www.inschrijven.nl  We hopen op een sportieve, gezellige avond! Meer info? 
https://www.facebook.com/TEUGERUNS4LIFE/ 
   
 
 

http://www.inschrijven.nl/
https://www.facebook.com/TEUGERUNS4LIFE

