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De Hoogvliegersdag Teuge 
van 21 mei 2019 startte op 
een bijzondere plek, in Kla-
renbeek bij Wegrestaurant 
De Kar. De kinderen die op 
18 mei 2019 hun hoogvlie-
gersdiploma mochten halen 
kwamen in groepen naar dit 
mooie restaurant en stapten 
daar in bij de truckers die op 
hen stonden te wachten.
In kolonne reden ze naar het 
vliegveld. Vooraan reed de 
motorpolitie en toen ze op 
het vliegveld aankwamen 
stonden alle sirenes aan en 
reden de trucks toeterend en 
lichtenknipperend het terrein 
op. 

De hangar van Vliegclub 
Teuge was omgebouwd tot 
festivalterrein, met spring-
kussen, flight simulator, 
knuffelkonijnen en Star Wars 
karakters van het Dutch Gar-
rison waarmee je op de foto 
kon. Je kon je laten schmin-
ken en er was een clown die 
van ballonnen mooie figuren 
maakte. Veel kinderen wilden 
van hem een ballonnenvlieg-
tuig, want voor de vliegtui-
gen waren ze naar Teuge 
gekomen. Niet zomaar voor 
een rondvlucht, ze kwamen 
om Hoogvlieger te worden, 
dus de kinderen mochten 
zelf het vliegtuig besturen. 

Spannend was dat wel, ook 
voor de ouder of begeleider 
die mee mocht. Alle kinderen 
kregen na afloop een mooi 
diploma, als herinnering aan 
het feit dat ze een vliegtuig 
hebben bestuurd.
Het ambulancevliegtuig van 
de Stichting Hoogvliegers 
werd ingezet voor de kin-
deren die liggend zijn gaan 
vliegen.

Piloot voor een dag. Lachen-
de gezichten van kinderen, 
ouders en grootouders. 
De Stichting Hoogvliegers 
heeft met vele vrijwilligers 
en dankzij de medewerking 
van vele sponsors weer een 
heleboel mensen een onver-
getelijke dag bezorgd. In de 
eerste plaats de 45 kinderen 
die hebben gevlogen.

We zijn de onderstaande 
bedrijven en instanties ont-
zettend dankbaar voor hun 
steun, financieel of in natura. 

Wij danken:
Havendienst Teuge; Restau-
rant Take Off Teuge ( Joyce 
en Robbin); Special Air 
Services: Flight Simulator; 
Yellow Wings, Van de Bunte 
Aviation; Vliegclub Teuge; 
Vos Logistics Deventer; 501st 
Legion Dutch Garrison; Gebr. 
Rijneveld Hoveniers; Service-
club Lions Epe/Heerde; Stich-
ting Knuffelkonijnen; Bonhof 
Landbouw en Industrietech-
niek; Reinier Dooijeweerd; 
Marco Schimmel; Hortilife; 
alle piloten en andere vrijwil-
ligers.
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45 hoogvliegers erbij vanaf Vliegveld Teuge | COOS PAULUSMA
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Vooraankondiging pleinfeest ‘Back to school’
Op vrijdag 6 september openen we op feestelijke wijze het 
schooljaar. Na schooltijd vanaf 15.15 uur barst het feest los. 
De organisatie door de VVDZ (Stichting Vrienden van De Zaai-
er) is in volle gang met het bedenken van de activiteiten voor 
de kinderen. 
Binnenkort komen de kinderen weer met loten langs de deur. 
We zijn nog hard aan het sparen voor de overkapping die we 
willen realiseren om een buiten ‘lokaal’ te kunnen maken. 
Met de opbrengsten van vorig jaar en een subsidie die is aan-
gevraagd komen we een eind, maar we sparen dus nog even 
door. En mocht de subsidie doorgaan, dan hebben we nieuwe 
buitenfietsjes en karren die op ons wensenlijstje staan. 
Niet alleen De Zaaier is blij met de extra inkomsten, ook u 
kunt met een prachtige prijs de deur uit gaan zoals een diner 
voor 2, een fiets (man/vrouw/kind) of zelfs een weekendje 
Renesse.
Bovenal wordt het een gezellig feest met veel speelplezier 
voor alle kinderen!
Jong en oud… Zet het vast in uw agenda!

Nieuws van De Zaaier| PETRA KUPPENS Nieuwe logo en 
nieuwe website
Heeft u ons prach-
tige nieuwe logo al 
gezien?
En komt u ook een 
kijkje nemen op onze 
nieuwe website?  
www.dezaaier-
pcbovoorst.

Opening schoolbieb
De bibliotheek is verhuisd en werd in mei geopend door onze 
dorpscontactpersoon Stefanie Verwaaijen. Zij onthulde de 
naam ‘Het boekenbos’ bedacht door Fien uit groep 1.
Juf Barbara die dit initiatief tot een succes heeft gebracht 
werd geholpen door de biebouders Wendy, Karin en Daphne. 
Linda heeft het prachtige bord gemaakt en Wilma de planten 
geleverd om het ‘bos’ effect te vergroten. 

Met de verhuizing van de bieb van boven naar de hal be-
neden willen we een impuls geven aan de bevordering van 
het leesplezier. We proberen kinderen te stimuleren om het 
plezier van lezen te blijven ervaren door bijvoorbeeld de 
nieuwste boeken te presenteren, de best gelezen boeken 
of een boekentip van een leerling. In samenwerking met de 
bibliotheek in Twello wisselt ons leesaanbod, zodat we een 
divers boekenaanbod blijven houden. 

In het park van Teuge zijn de eerste woningen bewoond. Re-
den voor ons om in april welkomstmanden uit te reiken aan 
de bewoners van de Plesmanstraat. Wij hebben er voor geko-
zen om alle nieuwe huiseigenaren aan de Plesmanstraat en
de Uiverstraat een welkomstmand te gaan brengen. In de 
eerstvolgende Teugje Nieuws lees je meer over deze bewo-
ners. Soms zijn het nieuwe Teugenaren, soms oud-Teugena-
ren die weer terug komen en soms ook Teugenaren die al in
Teuge wonen. Wij willen deze nieuwe woonwijk in zijn geheel 
welkom heten door middel van de welkomstmand.
De bewoners aan Plesmanstraat 4 wonen er al sinds augus-
tus vorig jaar en stellen zich hieronder voor. De andere be-
woners aan de Plesmanstraat doen dit in de volgende Teugje 
Nieuws.

Wij zijn Edwin Buijs (55), Eliza Mulder (47) en Floor Buijs (16) 
en wonen sinds 1 augustus 2018 aan de Plesmanstraat 4. 
Edwin werkt bij de belastingdienst en Eliza werkt als bege-
leider op een dagbehandeling in Beekbergen. Floor zit in 
haar examenjaar op de Mavo en is inmiddels geslaagd voor 
haar examen. Wij komen uit Apeldoorn en hebben 19 jaar in 
Osseveld-Oost gewoond. Wij wonen met heel veel plezier in 
het Park van Teuge als eerste bewoners. Het landelijk wonen 
in een dorp bevalt ons zeer goed. Wij voelen ons thuis als 
Apeldoorners tussen de Teugenaren. Het kwam als een ware
verrassing dat wij de welkomstmand Teuge aangeboden 
kregen. Echt heel leuk. Wij hopen nog vele jaren met plezier 
in Teuge te mogen wonen. Tot ziens!
Edwin, Eliza en Floor.

Welkomstmand| LONNEKE SCHIPPER

Wil je jouw nieuwe buren 
een welkomstmand 

aanbieden? Vraag dan bij 
Lonneke Schipper een 

welkomstmand aan. Dit 
kan via (055) 533 67 87 of 
e-mail: familie.schipper@

telfort.nl, maar je kan haar 
gegevens natuurlijk ook 

vinden op de website van 
Algemeen Belang Teuge.
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Er wordt gestaag gewerkt 
aan de woningen in de 
nieuwe Plesmanstraat en de 
Uiverstraat in Teuge. In deze 
beide straten is geen kavel 
meer te koop. Voor wie nog 
interesse heeft zijn er nog 
vier mooie kavels beschik-
baar aan de Hessenlaan. 
Tijd dus voor een 2e fase in 
het bouwrijp maken in “het 
Park van Teuge”. Dit wordt nu 
voorbereid door de gemeen-
te Voorst en zal in de 2e helft 
van 2019 plaatsvinden. Voor 
de (toekomstige) jeugd is er 

al een mooie speelplaats 
ingericht van natuurlijke ma-
terialen in de Plesmanstraat. 
Zodra de woningen in de 
beide straten gereed zijn 
zal de gemeente de 1e fase 
woonrijp maken en verder 
“aankleden”. Teuge groeit 
niet alleen, maar wordt ook 
steeds mooier. In de 2e fase 
zal in het najaar van 2019 ook 
het voormalige PECO gebouw 
worden afgebroken. Naar 
verwachting start de verkoop 
van de kavels voor de 2e fase 
in de eerste helft van 2020.

Teuge groeit| JAN VAN DEN NOORT

In de vorige Teugje Nieuws schreef de redactie een mooi In 
Memoriam voor Wim van Ee. Op onze beurt willen wij memo-
reren de goede tijd die Wim beleefde als lid van deze redac-
tie. Als hij de gelegenheid had gehad dan zou hij de andere 
redactieleden hebben bedankt voor de fijne samenwerking. 
Daarom namens hem… dank en succes voor de toekomst!

NB: De belangstelling voor de uitvaart was zo overweldigend 
dat het aantal uitgedeelde dankkaarten ver te kort schoot. 
Moge een ieder voor wie er geen kaart meer was, dit nu 
lezen.

De betrokkenheid, niet in de laatste plaats vanuit Teuge, en 
de warmte daarvan, blijft ons bij. Dank voor alles.

Mieke van Ee, kinderen en kleinkinderen

Dankwoord familie van Ee

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.

H: Zo, nog even voor de vakantie een bakkie bij jou doen.
P: Gezellig. Ie blief dit joar in Nederland hè? Hôpen daj 
mooi weer heb. 
H: Ja, zeker nu we weer met de tent gaan kamperen.
P: Kiek maar uut dat de eikenprocessierupsen niet bie oe 
in de tente kroept.
H: Ah bah, hou op. In hoorde dat in Teuge ook heel men-
sen daar last van hadden.
P: Ja half Teuge zit onder de rode bulten en hef vreselijk 
veul last van jeuk. Ie ziet ze allemoal krabben. 
H: Hopen dat dit weer gauw voorbij gaat, want dan 
kunnen de mensen de handen uit de mouwen steken bij 
de Sportclub. Daar zijn ze nu flink bezig om de kantine te 
verbouwen. Na de vakantie kunnen ze het nieuwe voetbal-
seizoen hopelijk starten met een super mooie vernieuwde 
kantine.
P: Hôpen dat dit de prestaties ok ten goede kump. Foj 
wat was dat laatst spannend of ze in de 3e klasse zouden 
blieven. Gelukkig liep dit goed af. Tegenwoordig is ut tot 
de laatste minuut spannend. Kiek maar bie Ajax met de 
champions league en bie Kowet. Soms moj ok een bitje 
geluk hebbn of een bitje hulp. Ut was maar goed dat Teuge 
geen VAR had.
H: Wat de sport betreft zal het volgend jaar mei wel druk 
worden in Nederland als de Formule I in Zandvoort komt  
en het songfestival ook hier georganiseerd wordt. Ben erg 
benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen. 
P: Veur sloapplekken kunt ze dan mooi noar Teuge komm. 
Effen weg uut de drukte. Maar ze zult nog wel heel wat 
motten regelen wat het verkeer betreft. Ze zek noe al dat 
Nederland met gemak vol is en dat het verkeer straks 
helemoal vast lûp.   
H: Laten wij maar zo veel mogelijk op de fiets gaan. Net zo-
als laatst met de kunstroute. Het was weer mooi hè. Ik had 
wel dorst gekregen met dat warme weer toen, maar geluk-
kig konden we daarna naar Festifly een drankje doen. 
P: Dat was inderdaad weer gezellig, net als AC/DC in Peco. 
Mooi um te zien die ouwe rockers. Ut dak ging d’r af.
H: En bij de Vergaderfabriek gaat het dak er juist op. Ze 
schieten nu echt mooi op.  
Ik hoorde dat de groep SamenUitEten nog wel wat hulp 
kunnen gebruiken. Zal toch jammer zijn als deze mooie 
samenwerking tussen jong en oud verloren zou gaan. 
P: Dat mag niet gebeurn. Hôpen dat ze d’r gauw weer wat 
hulpe bie krieg.
Nou, ik wens oe veul succes in de tente en een hele fijne 
vakantie  
H: Komt vast goed, jij ook een fijne zomer.

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn
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Zondag 26 mei jl. was het 
weer zover. De familie Boer-
kamp was alweer vroeg uit 
de veren voor de 2e editie 
van de open dag bij Stal Het 
Hoefhof aan de Woudweg in 
Teuge. Het werd al vroeg ge-
zellig druk en dat liep de hele 
dag lekker door. Heel veel 
mensen wisten de prachtige 
stal te vinden. Er was die dag 
een onderlinge dressuur-
wedstrijd georganiseerd in 
de nieuwe eb en vloed bak. 
Alle mensen van de stal 
konden op hun eigen niveau 
hun dressuurproef rijden. 
Deze was veelal verdeeld in 
verschillende klassen. Aan 
een hapje en drankje ont-
brak het ook niet, want er 
was voor van alles gezorgd. 
Zoals koffie, frisdrank, een 
biertje en zelfs een ijsje en 
een warme hap. Het was een 
ontzettend leuke, drukke en 
gezellige dag, die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 
Het volgende evenement 
staat ook alweer gepland en 

wel voor zondag 22 septem-
ber 2019. Dan is er voor alle 
stalleden een onderlinge 
springwedstrijd. Dit beloofd 
een spectaculaire en leerza-
me dag te worden in de mooi 
aangelegde springtuin. Deze 
dag gaat om 12.00 uur van 
start en eindigt rond 16.00 
uur. Iedereen is welkom 
om deze dag naar Stal Het 
Hoefhof aan de Woudweg 
10b in Teuge te komen. Voor 
een hapje en drankje wordt 
wederom gezorgd.

Open dag bij Stal Het Hoefhof
STEFANIE VERWAAIJEN

Zoals de afgelopen 5 jaar 
staan we met kinderen en 
volwassenen bij het monu-
ment ter nagedachtenis aan 
de jongens die zijn omgeko-
men tijdens de crash met het 
vliegtuig in de oorlogsjaren, 
voor onze vrijheid. Coert 
Munk (voormalig directeur) neemt het woord en neemt ons 
allemaal mee naar de reden waarom we hier zijn. De kinde-
ren van de scholen uit Teuge en De Vecht luisteren aandach-
tig naar zijn woorden. Daarna worden er door 3 leerlingen 
van de scholen mooie zelfgemaakte indrukwekkende ge-
dichten voorgedragen. Vervolgens worden de kransen door 
mensen van diverse afvaardigingen gelegd. Ees Veldwijk doet 
dit namens de ouderen uit Teuge samen met Henry Huren-
kamp (voorzitter SJW Peco). De familie Prigge legt namens 
de ondernemers op het vliegveld een krans en de kinderen 
namens de scholen. Hierna volgt het gedicht van Tinus Ooms. 
Het blijft indrukwekkend om mee te maken dat er een fly by 
wordt gearrangeerd door Van de Bunte Aviation. De muziek-
vereniging Cadenza zorgt voor een complete herdenking bij 
het monument.

Herdenking 4 mei bij KIJK!

Het is 12 februari 1942. Jullie 
zijn gevangen genomen en 
zitten opgesloten in de ge-
vangenis van De Alpha bun-
ker aan de Nederlandse kust. 
Vanuit deze bunker houden 
de Duitsers de luchtaanval-
len van de RAF in de gaten. 
Door een luchtalarm zijn ze 
naar de centrale comman-
doruimte geroepen. Dit is 
jullie kans om te ontsnappen 
en ooit nog het daglicht te 
zien.
De Alpha bunker bestaat uit 
diverse ruimtes. Lukt het 
jullie binnen 60 minuten te 
ontsnappen voordat de bom-
men vallen?

Beleef een geweldige erva-
ring in deze zinderende en 

uitdagende escape room. De 
escape bunker is met veel 
creativiteit en grote zorg 
gebouwd! 

• minimum leeftijd 14 jaar
• 2-6 personen
• 60 minuten
• uitdagend 

Bent u met 7-12 personen, 
boek dan de escape room op 
2 tijden na elkaar en speel 
de kamer om beurten. Er 
zijn voldoende leuke spellen 
aanwezig om u een uur te 
vermaken in onze gezellige 
groepsruimte. Op maandag 
en woensdag is de escape 
room gesloten. Wilt u meer 
informatie? Bel met Buiten-
huis Groepsuitjes. 

Escape room De Alpha bunker
ERNA BUITENHUIS
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Groente heeft voldoende 
water nodig. Om te voorko-
men dat we net als vorig jaar 
door de droogte water tekort 
komen, is er een bron gespo-
ten en een pomp geplaatst in 
de schooltuin. Leerlingen van 
de Zaaier maken er al volop 
gebruik van om de jonge aan-
plant van het nodige vocht te 
voorzien. De pomp is mede 
gefinancierd door een bijdra-
ge van NL-Doet en Algemeen 
Belang Teuge. Laat nu de 
zomer maar komen! Met als 
het kan dan in de nacht een 
regenbuitje. Heb je zin in verse groente kom dan oogsten op 
donderdag tussen 13.15 en 14.15 uur (ook in de vakanties).

Pompen of .....| JAN VAN DEN NOORT

Zaterdag 25 mei werd voor 
de tweede maal op het 
tennispark van tennisclub 
Teuge het Isidorushoeve 
toernooi gehouden. Dankzij 
een innige samenwerking 
tussen het Hoveniersbedrijf 
en de plaatselijke tennisclub 
is weer een prachtig toernooi 
tot stand gekomen. Het park 
geheel bloem- en groenrijk 
omgetoverd tot een kleur-
rijke plek om een sportief 
en gezellig sportevenement 
te houden. De deelnemers 
uit alle delen van onze regio 
speelden onder een uitbun-
dige zon de sterren van de 
hemel. Spannende partijen 
en ter afsluiting een heerlijk 
warm Chinees buffet. De 
derde helft werd optimaal 

gebruikt om de partijen nog 
eens gedegen te evalueren. 
De lobjes, opslagen, effect-
ballen en winners werden 
alsmaar indrukwekkender 
naarmate de avond vorder-
de. De prijzen werden onder 
luid applaus uitgereikt. Drie 
winnaars bij de dames. Fem 
Pas de derde prijs, Ingrid de 
tweede en Henriette Nijhof 
nam vol trots de eerste prijs 
in ontvangst. Bij de heren 
zegevierde Aron de Haan, 
tweede werd George Fest en 
als derde eindigde Seno Al-
bers. Een zeer geslaagde dag 
dankzij de prettige samen-
werking tussen Hoveniers-
bedrijf Isidorushoeve en 
tennisclub Teuge.

Tennisclub Teuge: zeer geslaagd 
Isidorushoeve toernooi!| JAN DIJKSTRA

Zondag 2 juni jl. vond de Kunst- en Cultuurroute Teuge plaats.

Het was niet alleen warm, maar ook hartverwarmend om te 
zien dat de vele attracties druk werden bezocht. Vooral het 
vierspan mennen met pony’s door Jan de Boer was in trek en 
werd bewonderd.  Ook de cultuur was goed vertegenwoor-
digd. 

Op de foto is de foto expositie bij de Ecotribe te zien die heel 
bijzonder was en daardoor zeer gewaardeerd. De route werd 
vaak per fiets afgelegd en op verschillende locaties onderweg 
werd koffie en thee gedronken. Op veel plekken kon naar 
live gespeelde muziek worden geluisterd, wat op prijs werd 
gesteld.

Op de website www.kucult.nl is uitgebreide informatie te 
vinden over de route en de deelnemers. Ook zijn hier foto’s te 
zien van de deelnemers.

Hartverwarmende Kunst- en 
Cultuurroute Teuge| MARIANNE WIEGGERS

Station op de Teuge
 

Zwart wit geblokt stoa op de dèle
bie ons de bomen van het spoor

behakt veur meer as honderd joar
bie ’t wachthuus dat in greune en gèle

bleuren an de spoordiek steet.
De chef van toen had ’t niks te breed

Beschutting gift het dak vol griezen,
dat oaverstek met ’t gèle holt;

in ’t kamertjen is ’t nooit te kold,
woar zunnestralen an wilt wiezen

deur het gelede hoge raam
wie d’r de deure binnen kwaam ;̀
de opkamer was veur de nacht;
de kleine kelder koelte bracht.

Post 3b zwart op wit `eschreven
alleen nog an het spoor zien kant̀ ; 

graffiti van moderner hand
is op de schure nog ebleven,

noe ’t struukgewas is vot’ekapt
en…. Wule de lightrail instapt.

Tinus van het Slyck
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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.

Colofon

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Redactie: Marijke Jansen en Hetty Vorselman

Opmaak: Patrick Jansen

Aan deze editie werkten mee: Tinus Ooms,  Petra 
Kuppens, Lonneke Schipper,  Jan Dijkstra, Stefanie 
Verwaaijen, Marianne Wiegers, Coos Paulusma, Erna 
Buitenhuis, Mieke van Ee, Jan van den Noort.

Fotograaf:  Foto’s herdenking Peter Cornelisz 

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

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 20 september 2019 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2019 (inleveren vóór): 20 september en 
29 november 2019.

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.

Activiteitenkalender

JULI
Draaiend de Vakantie in, Peco gebouw
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis 

AUGUSTUS
Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine

 19 t/m 24 Speelweek Teuge, Peco Terrein
Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

SEPTEMBER
Pleinfeest de Zaaier, vanaf 15.15 uur 
Bingo, 20.00 uur Sportclub Teuge

 13 t/m 15  Dorpsfeest Teuge, Peco Terrein
Wandelen op zondag, 10.00 uur, Dorpshuis 
Springwedstrijd Stal Het Hoefhof, 12.00 – 16.00 uu
Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis
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