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 Op de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017 worden twee nieuwe lekkernijen uit 

Teuge gepresenteerd: de burger van Teuge en het klompje van Teuge; 

 Ledenraadpleging ABT ontwikkeling luchthaven 2017 wordt definitief gemaakt en op 

www.teuge.eu geplaatst; 

 De gemeente Voorst en ABT organiseren drie ateliers en een avond Ecotribe voor de 

dorpsvisie Teuge met als resultaat de Kanskaart voor Teuge; 

 De rotonde commissie is actief voor de realisatie rotonde, de eindstreep is in zicht;  

 ABT schrijft het projectplan Teuge Leeft, ontvangt subsidie en voert met leden de 

deelplannen uit: opknappen speelveld, nieuwe moestuin met kweekkas, nieuw 

kippenhok, 3D printer school, pannakooi speelveld; 

 Tijdens NLDoet en Burendag zijn vrijwilligers aan het werk bij het Beestenboeltje, 

speelveld en de moestuin; 

 Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt namens 

de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd; 

 ABT is lid van het Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO), levert ieder overleg een 

actieve bijdrage; 

 ABT neemt deel aan de TeugeTafel, haalt informatie op over ontwikkelingen luchthaven; 

 ABT maakt zich sterk voor snel internet voor de dorpskern en het buitengebied; 

 ABT ondersteunt KIJK, bewaakt herplant bomen als vervanging gekapte bomen naast 

monument; 

 Op 12 juni organiseert ABT met de KLPD de Informatiebijeenkomst over het tanken 

door de helikopter van het KLPD (politiehelikopter) op Luchthaven Teuge; 

 In november vindt in het dorpshuis een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle 

vrijwilligers;  

 Op 14 januari 2018 wordt Teuge Runs4Life plaats met de start en finish bij Take-Off. 

Een groeiend evenement met een vervolg in 2019; 

 ABT stemt met de verenigingen Teuge en TVGelderland af over deelnamen zomer in 

Gelderland. In 2018 kunnen niet alle verenigingen meedoen, optie 2019 wordt alvast 

genoteerd; 

 ABT werkt mee aan de expositie OKV Voorst in het kader van Voorst 200 jaar op 

tweede paasdag in het dorpshuis ism Ecotribe en de luchthaven; 

 De activiteiten commissies worden in de commissie verslagen + beelden weergegeven; 
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