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Op zaterdag 6 april jl. is 
Wim van Ee geheel onver-
wachts overleden aan een 
hartstilstand. 
Hij is 80 jaar geworden. 
Bij iemand van 80 jaar 
heb je een bepaald beeld. 
Wie Wim heeft gekend zal 
beamen dat dit beeld totaal 
niet bij hem past. Wim was 
een actieve en wijze man. 
Hij was iemand die altijd 
belangstelling had voor zijn 
medemens en voor de maat-
schappelijke ontwikkelingen 
zowel lokaal als wereldwijd. 
Hij was actief bij de raadsvergaderingen van de gemeente 
en bij de kerk. Ook was hij een muziekliefhebber. Jarenlang 
speelde hij bij Cadenza en zong hij in de cantorij van de 
Dorpskerk. 
Een andere hobby van Wim was sporten, o.a. schaatsen, 
zwemmen en toertochten op de racefiets. Zelfs de Elf-
stedentocht heeft Wim een paar jaar geleden samen met 
zijn zoons gefietst. Ook dit jaar had Wim deze mooie tocht 
weer willen fietsen. Wim was ook dol op tuinieren.
In Teuge was hij actief met Teuge Helpt en met Samen Uit 
Eten. Voor Teugje Nieuws was hij de man die de interviews 
bij de mensen thuis deed en hierover mooie artikelen 
schreef. 
Voor al zijn vrijwilligerswerk hebben Wim en zijn vrouw 
Mieke in 2016 terecht een lintje mogen ontvangen. Wim 
was een voorbeeld voor velen.
We zullen Wim als redacteur, maar zeker ook als mens 
enorm missen.

Redactie Teugje Nieuws

TEUG  E    NIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren ∙ Jaargang 13 ∙ Editie 4 Mei 2019

In 1985 hebben de bewoners van de Bleriotstraat een her-
denkingsboom geschonken aan het Algemeen Belang Teuge 
ter ere van haar 75 jarig bestaan. 
De toenmalige directeur van de luchthaven werd geïnspireerd 
en schonk ook een boom aan ABT. Deze boom symboliseert 
de band tussen het dorp Teuge en het vliegveld. Deze bijzon-
dere boom, de Liquidambar, werd afgelopen jaar echter ziek 
en moest worden gekapt.
De gemeente Voorst bood aan eenzelfde boom te herplanten 
en de buren werden betrokken bij de realisatie en verfraaien 
van de locatie.
Na voorbereiding en advies van Eddy Rijckenberg, groen, 
natuur en landschap gemeente Voorst, werd de aanplant op 
vrijdag 5 april 2019 voltooid door de buren José, Wim, Jan en 
Gea. Vol passie werden krentenstruiken om de boom ge-
plaatst.

In Memoriam Wim van EeHerplant Amberboom op het speelveld 

1938 - 2019
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Ik ben Stefanie Verwaaijen 
en vanaf 1 mei 2019 mag ik 
mezelf dorpscontactpersoon 
van het mooie dorp Teuge 
noemen. Ik ben getrouwd 
met Roel en we hebben sa-
men een zoon Wessel en een 
dochter Suze. Ik ben geboren 
in Twello en heb ook nog een 
aantal jaren met Roel op “de 
Worp” in Deventer gewoond. 
Nu wonen we alweer ruim 13 
jaar in Teuge. In het dagelijks 
leven werk ik parttime bij 
een tandartsenpraktijk in 
Deventer. 
Veel mensen zullen mij ken-
nen van Peco, basisschool de 
Zaaier of via sportclub Teuge. 

De dorpscontactpersonen 
vóór mij hebben al veel 
mooie projecten van de 
grond gekregen, waar we als 
dorp trots op kunnen zijn. 
Denk hierbij aan de crea mid-
dagen op de Zaaier met het 
keukelen, tuintelen, wande-
len op zondag en het Teugje 
Nieuws. Dit is maar een klei-
ne greep uit de vele dingen. 
Vanuit hun rol hebben ze een 
grote bijdrage geleverd aan 
de leefbaarheid en verbin-
ding in het dorp.
De rol van dorpscontactper-
soon is vooral het verbinden 
van het dorp met jong en 
oud. Er worden natuurlijk 
al erg veel dingen georgani-
seerd voor zo’n klein dorp. 
Dus in het verbinden zijn we 
als dorp heel groot. Zelf mis 
ik in de winterperiode wel 
wat meer contact met dorps-
genoten. Daar liggen dan 
volgens mij wel uitdagingen 
om toch iets moois op te 
gaan zetten. Denk hierbij 
aan de kerst met de mooie 

sterren verlichting aan de 
Hessenlaan. 
Ook de communicatie zie ik 
als een doel, bijvoorbeeld 
een mooie overzichtelijke 
website waar alle activitei-
ten op komen te staan. Een 
facebook pagina beheren 
met regelmatig foto’s van de 
activiteiten die plaatsvinden 
in Teuge.
De bassischool speelt ook 
een verbindende rol. Maan-
dag 6 mei is de opening van 
de nieuwe schoolbibliotheek, 
waarbij ik als nieuwe dorps-
contactpersoon “het lintje” 
mag doorknippen.
Vooral ook inspelen op de 
behoefte van de dorpsge-
noten. Dus heeft u ideeën, 
suggesties of opmerkingen, 
schroom niet en spreek me 
aan, en u kunt me altijd mai-
len op dcp@teuge.eu.
Ik verheug mij erop om 
samen met de inwoners van 
Teuge de leefbaarheid van 
Teuge nog verder te optima-
liseren.

Nieuwe Dorpscontactpersoon
STEFANIE VERWAAIJEN

Teuge kent veel vrijwilligers. Dit waarderen we en daar 
zijn we trots op. Daarom werden alle vrijwilligers in Teuge 
uitgenodigd voor de dankjewelbijeenkomst op vrijdag 29 
maart 2019 in het gebouw van de Teugse Klootschieters 
Vereniging. 

Samen met Lucas Harbers, Algemeen Belang Teuge en Marjo 
Prigge-van der Linden heeft de Vrijwilligerscentrale Voorst 
“Aan tafel met de burgemeester” georganiseerd. De burge-
meester J. Penninx sprak zijn waardering uit voor de vele 
activiteiten in Teuge die het dorp leefbaar maken en houden. 
Vervolgens schoof de burgemeester aan tafel bij de ruim 70 
vrijwilligers die genoten van een drankje en een heerlijke 
maaltijd. Na deze waardering ging iedereen met een leuke 
attentie, verzorgd door de vrijwilligers van De Molen in Ter-
wolde, naar huis.
Het was een geslaagde avond met dank aan de gastvrijheid in 
de mooie locatie van de Teugse Klootschieters Vereniging.

’t Beestenboeltje dat ligt in 
het centrum van Teuge wordt 
onderhouden door twaalf 
actieve vrijwilligers.  
Zaterdag 9 maart vond de 
jaarlijkse potgrondactie voor 
dierenverblijf ‘t Beestenboel-
tje Teuge plaats. Arie Boeke-
stijn van kwekerij Le Papil-
lon stond zaterdagochtend 
in alle vroegte samen met 
Herman Vukkink gereed om 
de bezorgers potgrond te le-
veren. De Teugenaren Johan 
Buitenhuis, Wilfried Jansen, 
Cesar Krijger en Lars Rama-
kers bezorgden ruim 400 zakken potgrond op de gewenste 
plek bij huis. Service tot bij de achterdeur. 
De opbrengst van deze actie wordt besteed aan voer en ver-
zorging van de dieren. Volgend voorjaar wordt er wederom 
een potgrondactie ’t Beestenboeltje georganiseerd.
Er zijn nog vacatures voor vrijwilligers in de voerploeg (een 
dag per week, informatie bij Herman Vukkink). 

Aan tafel met de burgemeester 
LUCAS HARBERS

Potgrondactie Beestenboeltje 
LUCAS HARBERS
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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, heb je nog tijd gevonden om langs te komen?
P: Ja dat kon nog net. Noe met al die rare wèken dan vlug 
de tied. 
Heij laatst goeie poasdagen ehad?  
H: Zeker wel. Wat wil je ook met dat mooie weer. Was wel 
heel jammer dat het paasvuur niet door kon gaan vanwe-
ge de droogte. 
P: Ja, dat mag dan niet umdat ze bange bint dat de boel 
argens in de fik vlug, maar half Nederland geet wel barbe-
cuen. Alsof dat dan niet gevoarlijk is. 
Bin ie ok nog noar de Keukenhof ewes dan?
H: Nee, gelukkig niet met al die drukte. Heel veel buiten-
landse toeristen. Wist je dat die ook steeds meer onze 
kant op komen?   
P: Ja, zie hebn het oosten van het land al ontdekt. Nog 
effen en zie kunt ok niet meer um ons mooie darp Teuge 
hen. 
H: Voor de toeristen is er genoeg te beleven in Teuge. Er 
zijn al mooie campings, een mooi vliegveld, mooie wan-
del- en fietspaden en natuurlijk wil iedereen de nieuwe 3d 
geprinte vergaderfabriek zien.  
P: Wie weet wat er binnenkort nog allemoal in Teuge geet 
verandern. Ik heurn nameluk dat dur een nieuw persoon 
in het dorp is woar iedereen contact mee kan leggen. Het 
schient een hele leuke deerne te wèzen. 
H: Oh, jij bedoelt de nieuwe dorpscontactpersoon. Ja, 
mooi dat die taak weer opgepakt is. Misschien komen 
er weer hele nieuwe, frisse en creatieve ideeën voor de 
Teugenaren. 
P: Was dat ook een idee van heur um bie die nieuwe huzen 
een hele mure umhen te zetten?
H: Vast niet, maar ik heb ook geen idee waarom ze dat 
doen. Misschien willen ze er zo een hele aparte woonwijk 
van gaan maken.
P: Of het grootste tuig van Teuge kump doar te zitten, 
maar dan hadn ze de muren wel wat hoger op etrokken.  
H: We zullen het allemaal wel zien wat het wordt. 
Binnenkort kun je zelf weer een rondje Teuge maken met 
de kunst- en cultuurroute. 
P: Misschien doek dat nog wèh. Wie kunt ok nog wel een 
keer noa Peco goan. Doar kump AC/DC ok nog. 
H: Goed plan. Je hoeft je dus niet te vervelen de komende 
tijd. 
We spreken gauw weer eens af.   

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

Wat vliegt de tijd! In november werd het nieuwe onderkomen 
van Peco geopend en inmiddels zijn we al zo’n half jaar en 
heel wat feesten en activiteiten verder. Binnen Peco heeft 
iedereen zijn of haar draai wel gevonden en bovenal weet 
het publiek Peco heel goed te vinden. Ongelooflijk goed zelfs. 
Rijen tot halverwege de parkeerplaats zijn momenteel eerder 
regel dan uitzondering. Een enorme luxe maar tegelijkertijd 
ook een uitdaging. Gelukkig weet de enthousiaste groep vrij-
willigers dit over het algemeen in goede banen te leiden en 
wordt het daarmee voor de bezoekers altijd weer een leuke 
en vertrouwde avond uit. 

De actiegroep draait op volle toeren en heeft voor de komen-
de maanden weer een volle party agenda afgeleverd. Op de 
planning staat onder andere ‘Fout & Stout met DJ Laurens’, 
de ‘Mid-summer christmas party’ en een ‘AC/DC Tribute’! 
Daarnaast zijn er ook Disco party’s speciaal voor kids van 7 
t/m 9 jaar en tieners van 10 t/m 13 jaar. In de kalender elders 
in dit blad is de volledige lijst met data en activiteiten terug te 
vinden, evenals op onze Facebook pagina en website. 
En dan tot slot Festifly. Dit tweedaagse feest is inmiddels 
vaste prik in het voorjaar en vindt dit jaar op zaterdag 1 juni 
en zondag 2 juni plaats. Nog geen ticket? Koop deze dan nu 
nog bij een van de voorverkoopadressen. Zo weet je zeker dat 
je erbij bent! Check voor meer informatie over de line-up en 
ticketverkoop de flyer hieronder. 

Party agenda Peco: o.a. Festifly en 
AC/DC Tribute | LEONIE VAN DEN BELD

ZONDAG
14:00 uur - 19:00 uur

STILL BLUE

DJ SANDER

KIDS AREA

FOKKERSTRAAT 50, TEUGE

RENE MARCELLUS

20:30 uur - 01:00 uur
ZATERDAG

BEATCROOKS

DJ SANDER

TEAM RUSH HOUR

ZATERDAG TICKETS: VVK. €10, AAN DE DEUR €15 // ZONDAG: GRATIS ENTREE!
VVK ADRESSEN: SJW PECO (TEUGE) // CAFE DE GROOT (DE VECHT) // CAFE BAR DE RUIF (VAASSEN) // OONK (TWELLO)

ONLINE: WWW.FESTIFLY.NL

ZATERDAG 1 JUNI & ZONDAG 2 JUNI
2019
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Bij tennisclub Teuge beschik-
ken ze over drie kunstgras-
banen. Banen waarop je in 
principe het hele jaar kunt 
spelen. Mits er geen meter 
sneeuw ligt natuurlijk. En na-
tuurlijk is ook de zomer een 
mooie tijd om een balletje te 
slaan. Dat weten tennissers 
al jaren, maar veel sporters 
hebben dan een zomerstop. 
De competitie ligt dan stil. 
Veel voetballers, handballers 
etc. vinden dat jammer en 
willen dan dolgraag in de 
zomer op één of andere manier door blijven sporten. Tennis-
club Teuge biedt deze mogelijkheid door een aantrekkelijk 
lidmaatschap aan te bieden voor de periode 18 mei tot 1 sep-
tember. Voor slechts het luttele bedrag van drie tientjes kun 
je bij onze club op een sportieve en ontspannende manier de 
hele zomer doorsporten. Wij noemen dit het Zomerlidmaat-
schap. Speciaal in het leven geroepen om zomerstoppers 
(en andere liefhebbers) in deze periode tegemoet te treden. 
Wil je tennissen en heb je nog geen tennismaat, ook dan kun 
je je gerust aanmelden, een oplossing daarvoor is vaak snel 
gevonden.

Wil je meer weten over deze mooie aanbieding, kijk dan eens 
op onze website www.tennisclubteuge.nl of bel met de leden-
administratie 06 12904630.

Tennisclub Teuge: Zomerlidmaatschap 
tijdens de zomerstop! | JAN DIJKSTRA NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-

doet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en lokale 
vrijwilligers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de han-
den uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het kloppend 
hart van vele sociale initiatieven.

Op zaterdag 16 maart 2019 werden in Teuge de handen uit de 
mouwen gestoken bij het dierenverblijf ’t Beestenboeltje, de 
schoolmoestuin en het speelveld. Ondanks het onstuimige 
weer werd er vrolijk geklust en opgeruimd. Na het klussen 
was het nog lang gezellig in ’t Beestenboeltje onder genot van 
een drankje en hamburgers. 
Dank aan de klussers. De dieren hebben weer een aantrek-
kelijk onderkomen en de bezoekers kunnen genieten van een 
mooie omgeving.

Willem van Het Slyck
De proem’boom’ vol in bleu’j vlak bi de achterdeure

Dient noe nog um het droeve niejs veur ons wat op te fleuren.
Wim wees nog op royale oogst die wi weer konn’n verwachten,

Bi grepe woar ze varse mest bi bèzenstruken brachten.
De hondebloem’most’n onder ’t mes

Darpskarke – zanggroep ging een keer het liedboek instuderen,
Um met gemeente “Rehoboth” samen wat niejs te leren. 

Het te verkopen Bussink-huus kon Wim en mien bekoren:
“Ruumte van God”veur’n landgoedjen begon veur ons te gloren.

Veldname “Slyck”past lege plekke’, 
(as ieder het correct uutsprek)

Willem de landheer, die elk joar de moestuin activeerde
Met breujbakraam’ons al vrog op kroppen sloat trakteerde. 
De goldrenetten vielen trouw rond ganzen, geit en kippen. 

An ’t onderhold van ’t monument kon een beroeps niet tippen. 
Hobby-diaken was Wim nog. De Cantorij-pot ok, hee was d’r toch.

De joaren in het butenland zollen ’t geleuf verrumen.
Zodat ze zich in Twelle ’t liefst maar Protestanten nuumden.

De Darpskarke warkt samen met vriezinnigen, gereformeerden;
Molukkers, Roomsen en Islam ons soms ok nog wat leerden.
As socialist in Voorst actief, was links-contact hum èven lief. 

Darpsjonge Wim wol elke dag ok urenlang noar buten.
Tuinieren, zwemm’, wielersport verstarkten dan zien kuten

’t Elfstedenkruus noast Koningsstrik moch’e met ere dragen.
As kööper bloazer kon ‘e soms de buurte wat uutdagen.

Wim was heel veerdig met de taal; 
In “Teugje Niejs” verslag, verhaal; 

Memo nog of ‘k mien dead-line haal….
Gedicht veur hum, denk ik, dit moal,

Meschien blif nog disse moraal:
Bleujd’n as een proemenboom, totaal

Tinus van het Slyck

Op zaterdag 23 februari 
waren vanuit de gemeente 
Voorst Klarenbeek en Teuge 
vertegenwoordigd op het 7e 
PlattelandsParlement Gel-
derland in Duiven.
Het PlattelandsParlement 
Gelderland 2019 wordt ge-
organiseerd door de Vereni-
ging Dorpshuizen en Kleine 
Kernen Gelderland en mede 
mogelijk gemaakt door de 
Leefbaarheidsalliantie en de 
Provincie Gelderland. Op dit 
evenement tonen kernen in 
Gelderland projecten en ini-
tiatieven die de leefbaarheid 
verbeteren.

In Teuge is het project “Teuge 
Leeft” afgerond. Jan van den 
Noort, Kim Prigge, Lucas Har-
bers en Eva Harbers toonden 
de resultaten en bespraken 
met bezoekers de deelpro-
jecten. Het afgelopen jaar is 
vanuit dit project in Teuge 
het speelveld opgeknapt, 
een kippenren gebouwd, 
een schoolmoestuin met 
kweekkas aangelegd, een 
pannaveld geplaatst en heeft 
CBS de Zaaier een 3D printer 

gekregen. Kim en Eva toon-
den op hun notebook hoe 
ze ontwerpen maken en dit 
vervolgens naar een printer 
sturen. Hiervoor was veel 
belangstelling. Jan van den 
Noort gaf samen met Kim en 
Eva een workshop houtbe-
werking met als resultaat 
een (ook 3D) vogelhuisje.
Vanwege de aankomende 
provinciale verkiezingen kwa-
men veel statenleden naar 
het evenement. Ze waren 
onder de indruk van de vele 
vrijwilligersactiviteiten in hun 
provincie.

NLdoet Teuge | LUCAS HARBERS

“Teuge Leeft” bij het Plattelands-
Parlement Gelderland | LUCAS HARBERS
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De NatuurTempel die gebouwd wordt op ‘kamp Teuge’ komt 
langzaam tot een voltooiing. Het indrukwekkende kunst-
werk vertelt het verhaal van de tijd en brengt de ervaring 
van rust en sfeer. Voor wie snel weer eens wil komen kijken 
hoe mooi het geworden is, staan er een paar interessante 
uitjes op het programma. We hopen menig Teugenaar weer 
eens te ontmoeten!

De unieke ruimte leent zich bovendien uitstekend voor edu-
catieve, creatieve, rustgevende en speciale bijeenkomsten. 
Zelf iets te vieren of organiseren, bijvoorbeeld een trouwerij 
of een bedrijfsuitje? Vanaf 2020 kan de ruimte ook afgehuurd 
worden, des te meer reden om dit jaar al eens te komen 
kijken.

Op 12 juli 2019 starten we met een serie ‘Filosofie rond het 
Vuur’ avonden, voor wie benieuwd is naar de zienswijzen van 
anderen en wil reflecteren over opgedane kennis en ervarin-
gen. Samen filosoferen scherpt de geest en houdt ons bij de 
les, het weerspiegelt hoe we de wereld zien. Deze avonden 
zijn aangesloten op de acties van Voorst onder de Loep “Zo-
dus”, welke zich richt op een bruisende, gezonde en betrok-
ken samenleving in de gemeente. 

Woensdag 15 mei 2019 van 19.00-21.00 uur is er weer een 
open avond, waarbij je de mogelijkheid hebt om zomaar even 
binnen te vallen zonder je aan te hoeven melden. Het leuke 
aan deze maandelijkse ‘Bezoek de NatuurTempel’-dagen is 
dat er veel mensen uit de buurt op af komen, het is een mooi 
moment om kennis te maken of even bij te praten.

Meer weten over de NatuurTempel? Hoe het gebouwd is? Wat 
het doel van een tempel is? Op zondag 19 mei 2019 neemt 
Mark Huser je mee op zijn avontuurlijke zoektocht naar het 
verleden van de mensheid en de rol die de tempels hebben 
gespeeld in de ontwikkeling van beschavingen. Er zijn velen 
die aangetrokken worden door tempels en andere kracht-
plekken. De tempels uit de oudheid zijn dan ook het meest 
waardevolle culturele erfgoed van de mensheid. Men reist er 
in grote getale de wereld voor rond om ze te bezoeken, maar 
voor deze tempel hoeven jullie niet ver te reizen…

Voor meer datums, informatie en reserveren kijk je op onze 
website: www.earthawareness.nl/agenda 

Nadat de evaluatie is ge-
weest en de resultaten be-
kend zijn, kunnen wij u met 
trots meedelen dat er 
€ 1.905,- is opgehaald voor 
het goede doel met de 4e 
editie van dit hardloopevent 
in Teuge. De organisatie 
(Algemeen Belang Teuge, 
AV ’34 en Ontbijthotel De 
Slaapfabriek Teuge) en 
leerlingen van Basisschool 
de Zaaier hebben op don-
derdag 7 maart 2019 een 
cheque overhandigd aan Bas 
van de Goor, van Bas van de 
Goor Foundation. Uit groep 5 
mocht Tom Antheunisse, die 
zelf diabetes patiënt is, de 
cheque persoonlijk overhan-
digen aan Bas. Bas daarente-
gen verraste Tom met de uit-
nodiging om mee te doen als 
hij 10 jaar is aan het “Bas van 
De Goor sportkamp”.  Een 
luid applaus klonk er door de 
klas en Tom was superblij.

Als je de diagnose diabetes 
krijgt staat je wereld even op 
z’n kop. Behalve als je al een 
hele fanatieke sporter was, 
ben je waarschijnlijk niet 
direct bezig met de vraag 
hoe dat werkt, sporten met 

diabetes.
Toch is sport en beweging 
voor mensen met diabetes 
ontzettend belangrijk. Het 
kan je helpen om je glucose-
waarden beter onder contro-
le te krijgen en kan er zelfs 
voor zorgen dat je (veel) min-
der medicijnen nodig hebt. 
Tijdens de sportkampen van 
de Bas van de Goor Foun-
dation, laten zij kinderen en 
jongeren met diabetes het 
plezier van sport ervaren. 
Samen met leeftijdsgenoten 
beleven ze een onvergetelijke 
week.
Wij zijn als organisatie su-
perblij met de opbrengst en 
ook nog eens met het mooie 
cadeau voor Tom!
De organisatie was zeer 
tevreden met het bedrag wat 
bij elkaar is gebracht door 
alle wandelaars en hardlo-
pers! Tevens gaat de dank 
ook uit naar alle vrijwilligers 
& sponsoren! 

De nieuwe datum voor de 
alweer 5e editie van Teu-
geRuns4Life is al bekend 
namelijk: zondag 5 januari 
2020! U bent (weer) van har-
te welkom.

Earth Awareness | MAYA (ECOTRIBE)Teuge Runs 4 Life haalt € 1.905,- op

V.l.n.r.: Hetty Vorselman, Marjo Prigge van der Linden, (am-
bassadeurs namens Algemeen Belang Teuge; Ontbijthotel De 
Slaapfabriek & AV ’34)  Tom Antheunisse uit groep 5 (leerling van 
basisschool de Zaaier uit Teuge) en Bas van de Goor (Bas van de 
Goor foundation). 
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Engelse les vanaf 4 jaar
Op De Zaaier krijgen kinderen vanaf groep 1 Engelse les. 
Vanaf januari zijn we gestart met een nieuwe methode voor 
jong en oud en krijgen groep 1, 2, 3 en 4 nu ook Engelse les. 
Dit doen we om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten 
maken met deze taal om hun wereld te vergroten en de we-
reld te begrijpen. Op deze manier willen we kinderen voorbe-
reiden op hun toekomst, waarin zij steeds meer zelfstandig 
de wereld gaan verkennen en de Engelse taal is daarvoor een 
hulpmiddel dat niet meer weg te denken is uit onze maat-
schappij.
Op De Zaaier leren kinderen middels verschillende werkvor-
men deze nieuwe taal. Dit doen ze onder andere met spelle-
tjes, liedjes, verhalen, samenwerkopdrachten en oefeningen. 
De leerkracht spreekt tijdens deze les volledig Engels. Zodra 
de Engelse vlag in de klas hangt weten de kinderen dat de 
meester of juf alleen nog maar Engels spreekt. Om ervoor 
te zorgen dat alle kinderen betrokken blijven wordt er veel 
uitgebeeld of visueel gemaakt met afbeeldingen of filmpjes. 
Kinderen mogen zelf in het Nederlands beantwoorden om in 
kleine stappen aan deze nieuwe taal te wennen. Met liedjes 
wordt in de lagere groepen spelenderwijs de uitspraak geoe-
fend. Zo raken ze bekend met de klanken in deze taal en leren 
ze zoals ons motto zegt ‘vertrouwen in eigen kunnen’.

Paasviering 
Verbondenheid met elkaar 
is een belangrijk motto van 
onze school. Ook tijdens de 
Paasviering is die verbonden-
heid de rode draad. We eten, 
werken en zingen samen. 
Tijdens de lunch bleven 
alle kinderen op school om 
samen te genieten van een 
feestelijk pannenkoeken-
maal. In de middag gaan alle 
kinderen door de hele school 

jong en oud samen knutselen. Oud helpt jong en samen 
zorgen we ervoor dat iedereen met iets moois naar huis toe 
gaat, van versierde paastakken tot raamhangers. 
Tot slot sloten we de dag af met een paasviering in de hal, 
met liedjes, versjes en verhalen.

Koningsspelen
Studenten van de sportopleiding CIOS uit Arnhem verzorgen 
jaarlijks de Koningsspelen met verschillende sport- en spel-
activiteiten voor de hele school. Het was weer een sportief 
succes! 

Opening bieb 
Onze schoolbieb is verhuisd naar de hal en heeft een nieuwe 
uitstraling gekregen. 
Wij willen boeken, het lezen en schoolthema’s zichtbaarder 
maken in de school zodat dit zal bijdrage aan de leesmo-
tivatie van kinderen. Ook heeft de bieb een nieuwe naam 
gekregen. De kinderen mochten allemaal een naam invullen 
en uit alle namen is er één gekozen. Dit is bekend gemaakt op 
maandag 6 mei. Onze nieuwe dorpscontactpersoon Stefanie 
Verwaaijen heeft de bieb officieel geopend.

Zwerfafval 
U heeft vast gezien dat eind maart al het zwerfafval uit het 
dorp was verdwenen! De kinderen van De Zaaier dragen zorg 
voor hun omgeving. In samenwerking met gemeente Voorst 
gaan we een aantal keer per jaar door het dorp om onze om-
geving op te ruimen. De eerste keer hebben we dat in maart 
gedaan. Met prikkers en vuilniszakken trokken de kinderen 
van groep 6, 7 en 8 in groepjes door heel Teuge om al het 
zwerfafval op te ruimen. 

Nieuws van de Zaaier| PETRA KUPPENS

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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De spoorlijn tussen 
Apeldoorn en Deventer is 
een druk traject en loopt vlak 
langs Teuge.
In dit traject liggen enkele 
zgn. Niet Actief Beveiligde 
Overweg (NABO). ProRail wil 
het spoor zo veilig moge-
lijk maken en daarvoor in 
heel Nederland 130 van 
deze overgangen opheffen, 
beveiligen of vervangen door 
een spoortrap of tunnel. In 
dit zgn. NABO-programma 
werkt ProRail samen met 
verschillende organisaties 
om een zorgvuldige afweging 
te kunnen maken tussen 
veiligheid en de recreatieve 
betekenis van de overwe-
gen. De organisaties in deze 
‘Adviesgroep infrastructuur 
en recreatie’ zijn: ANWB, 
Fietsersbond, Ministerie van 
I&M, Landelijk Fietsplatform, 
ProRail en Stichting Wandel-
net. De adviesgroep heeft 
alle 130 overwegen geïnven-
tariseerd op het recreatieve 
belang ervan. De Stichting 
Wandelnet is voorzitter van 
de Adviesgroep.

Stichting Wandelnet beheert 
Lange-Afstand-Wandelpaden 
en Streekpaden (zoals in uw 
gemeente het Marskramer-
pad, Hanzestedenpad en 
Apeldoorn te Voet), fungeert 
als kenniscentrum wandelen 
en komt op voor de belangen 
van wandelaars.
In algemene zin maken we 
ons sterk voor de ‘bewan-
delbaarheid’ van Nederland 
en specifiek ook voor de 
wandelinfrastructuur in 
uw gemeente. Want ook de 
mensen in Teuge en Twello 
maken graag een ommetje 
vanuit huis, lopen naar de 
bushalte en wandelen in de 
natuurgebieden.
Namens de hierboven ge-
noemde organisaties wordt 
er door Wandelnet een 
advies gegeven over voorge-
nomen sluiting van de over-

wegen. De overwegen in de 
Bolkhorstweg en Woudweg 
staan op de lijst om afge-
sloten te worden. Daarom 
heeft ProRail aan wandelnet 
gevraagd om een advies uit 
te brengen over de voorge-
nomen sluiting. Tegelijkertijd 
heeft de gemeente Voorst 
een ontwerpbesluit geno-
men om de overgangen in de 
Woudweg en de Bolkhorst-
weg aan de openbaarheid te 
onttrekken. 

Ook wij onderschrijven het 
belang van de veiligheid 
rondom het spoor. Tegelijker-
tijd vinden we het belangrijk 
dat de spoorlijnen niet een 
grote barrière gaan vormen 
voor de wandelaar, fietser 
of ruiter. Als de overgang 
Bolkhorstweg afgesloten 
wordt, is er over een af-
stand van bijna 2500m geen 
openbare overweg meer. 
De overweg bij ’t Hartelaar 
is dan de eerste beveiligde 
overweg. Voor het maken 
van ommetjes over rustige 
paden, vanuit zowel Teuge 
als Twello, is minimaal een 
extra passeer mogelijkheid in 
dit gedeelte van belang. In de 
door de gemeente opgestel-
de kanskaart Teuge (oktober 
2017) is ook aangegeven om 
bij de Bolkhorstweg en bij 
’t Hartelaar (richting Beuke-
laarsweg) een verbinding 
over het spoor te handhaven.
We hebben de gemeente in 
een zgn. zienswijze dan ook 
laten weten dat we kritisch 
staan tegenover de sluiting 
van met name de Bolk-
horstweg. In deze zienswijze 
hebben wij de gemeente 
gevraagd om het voorgeno-
men besluit te heroverwegen 
en het gehele traject tussen 
Teuge en Twello in de over-
wegingen te betrekken.

Wandelnet, Kees Zwaan 
Belangen behartiger Gelder-
land 06-44337233

Belang spoorwegovergangen in 
Teuge | KEES ZWAAN

De Algemene Leden Vergadering ABT vond op 27 maart 
2019 plaats in de kantine van de Tennisclub Teuge. Naast 
een terugkoppeling over de activiteiten afgelopen jaar en 
een vooruitblik activiteiten 2019 werd er na afloop genoten 
van een bierproeverij, een wijnproeverij, authentieke Teug-
se appelsap en lokale hapjes.

ABT vervult een centrale rol in Teuge en behartigt de belan-
gen van de Teugenaren. Voorzitter Lucas Harbers verwel-
komde de volle zaal en keek terug op een reeks activiteiten 
van het afgelopen jaar. ABT gaat in 2019 verder met het 
bevorderen van de leefbaarheid in Teuge. Dit wordt vormge-
geven door activiteiten van het bestuur, de commissies en de 
vrijwilligers. 
In de vergadering werd Lucas Harbers herkozen als voorzitter 
en werden Robin Nijhof (aspirant bestuurslid) en Stefanie 
Verwaaijen verwelkomt in het bestuur. Stefanie start als 
dorpscontactpersoon in Teuge en ontving daarvoor een luid 
applaus. 

Wethouder Harjo Pinkster was onder de indruk van de vele 
activiteiten die in Teuge worden georganiseerd en sprak zijn 
waardering uit.
De activiteiten van commissies zorgen voor een leefbare 
gemeenschap. Deze werden getoond en besproken door Jan 
van den Noort en zijn te bewonderen op www.teuge.eu.
De bierproeverij werd begeleid door bierkenner en liefhebber 
Robin Verhoek. De aanwezige leden genoten zichtbaar van de 
aangeboden lekkernijen.

Algemene Leden Vergadering ABT 
met proeverij | LUCAS HARBERS
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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, Leonie 
van den Beld, Petra Kuppens, Lonneke Schipper,  Lucas 
Harbers, Kees Zwaan, Maya (Ecotribe), Jan Dijkstra en 
Stephanie Verwaaijen.

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

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 21 juni 2019 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2019 (inleveren voor): 21 juni, 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

MEI
Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine 
Ecotribe, Open avond, 19.00 – 21.00 uur
Disco Party 10 t/m 13 jaar, Peco gebouw
Fout & Stout met DJ Laurens, Peco gebouw
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis
Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis op den Toega

JUNI
   1 en 2 Festifly, Peco terrein

Kunst- en Cultuurroute, 11.00 - 17.00 uur
   4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Biljarten, Sp Teuge, 13.30 uur

Bingo, Sp Teuge, 20.00 uur
Rabobank Pupillen toernooi, Sp Teuge
Mid Summer Christmas party, Peco gebouw
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis
AC/DC Tribute, Peco gebouw
Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis
DJ Remco Hagen, Peco gebouw

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

10
15
17
18
19
23

2

7
15
15
16
22
27
29

13
21

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.


