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‘t Beestenboeltje 
Inkomsten door: NL doet, potgrondactie, Jantje Beton 

collecte, JUMBO actie spek je kas , burendag en 

donateurs 

 

Op burendag en NL doet veel vrijwilligers geholpen 

Kippen moesten opgehokt i.v.m. vogelgriep 

Jonge eenden en kippen geboren in 2017 

Geiten en schaapje zijn gedekt 

 

 









Op den Toega 

Geen uitvoering in 2017 

Er zijn voorzichtig plannen om de toneelvereniging in 

2018 nieuw leven in te blazen. 

 

Wil jij ook op de planken? 

Ben je creatief en kun je je goed in een rol inleven 

Meld je dan aan als toneelspeler. 





de Zandenhof 

Er kan weer volop gevoetbald worden, nu de 

waterafvoer is verbeterd! 

 

Geranium actie gehouden 

Onderhoud gepleegd aan toestellen en terrein 

 

Verantwoordelijkheid overgedragen aan nieuw 

bestuur! 







Teugje Nieuws 

Adverteerders bedankt,  

 

Door jullie hebben we in 2017 weer 5 x TeugjeNieuws 
kunnen maken met een oplage van 1000 stuks 

En dat al voor het 11e jaar 

Wie een leuk artikel of foto’s heeft is welkom! 

In 2018  sportgerelateerde interviews 

 

Volgende deadline 9 april 2018 





Whatshappening 

Gegroeid tot meer dan 100 deelnemers in 2017 

Doel: misdrijven voorkomen 

In 2017 berichten gedeeld over verdachte personen en 

voertuigen, vermissingen en aangeboden diensten 

Politie in aantal gevallen gewaarschuwd  

Gemeente stelt stickers beschikbaar 

Deelname kan nog steeds, alleen voor Teugenaren 

Aanmelding: petercornelisz@hotmail.com 







Samen uit Eten 

Een ontmoeting waar veel mensen naar uit kijken 

7e jaargang, 11 keer per jaar een “volle bak” 

3 gangen menu, 

 door vrijwilligers en leerlingen van de Zaaier 

 

Gluren bij de buren 

Bezoek aan kwekerij Polman 

Rondleiding op het vliegveld door Goof Bakker  











Herdenkingsbijeenkomst  
4 mei 

Jaarlijkse activiteit bij het monument op het KIJK 

terrein, ook in 2017. 

Herdenking wordt levendig gehouden door 

samenwerking met de scholen in Teuge en de Vecht 

Elk jaar grotere belangstelling 

In 2018 ondersteuning door  muz.ver. Excelsior 

 

Organisatie: ABT, luchthaven en PECO 

 





Teuge Runs 4 life 
3e keer Run4Teuge 

Goede doel 2017: HET VERGETEN KIND 

250 wandelaars en renners 

100 deelnemers meer dan vorig jaar 

Opbrengst van € 1500 overhandigd 

 

Komend jaar al weer gepland, eerste zondag in 2019 

 













Wandelen op zondag 
Bestaat al weer 3 jaar 

Nog steeds groeiende groep wandelaars 

Elke 3e zondag in de maand 1,5 uur wandelen in de 

omgeving van Teuge. 

Maar ook op b.v. Noordijk en Hartelaar 

Gezelligheid is troef 

Kopje koffie na bij Take Off 

Doe ook mee en kom op 16 april om 10.00 uur 

(Dorpshuis) 

 

 





Teuge Helpt 

We helpen graag de mens die hulp nodig heeft 

Sinds 2015 nieuw initiatief  

Makelaar tussen hulpvraag en aanbod 

Ook in 2017 weer hulpvragen beantwoord, met 

concrete oplossingen 

Georganiseerd door 4 vrijwiligers 



Wil je leren 
tuinieren kom dan 
donderdagmiddag 

helpen in de 
groentetuin van 

13.15 – 14.15 
 

Wil je alles weten 
van kleindieren, 
meld je dan aan 

voor de voerploeg 
 
 
 



Welkomstmand 

Welkom voor nieuwe bewoners van Teuge 

Aangevraagd door bewoners van Teuge voor hun 

nieuwe buren als eerste kennismaking 

Manden worden gemaakt bij SIZA en gevuld door 

bedrijven in en om Teuge 

In 2017 totaal 10 x uitgereikt 

Als nieuwe bewoners dit willen komt er een stukje in 

TN, met eventueel een foto 

 

 





Rotonde Teuge 

Ontwerp gemaakt door Van Rooyen 

Na veel overleg met gemeente en provincie 

uiteindelijk een mogelijkheid voor het verbeteren 

van het aanzien van de rotonde 

Laatste ontwerp goedgekeurd door de provincie, 

maar echter door overdracht naar gemeente 

vertraging opgelopen 

Realisatie (eindelijk) mogelijk in 2018 



 





Teuge leeft project 

Nieuw project voor 2017 met doorloop in 2018  

Door middel van activiteiten verbinding leggen tussen 

jong en oud 

 

Subsidieaanvraag bij provincie Gelderland voor 

voorzieningen zoals  kippenverblijf, pannakooi, 3D 

printer, tuinkas 

Subsidie ontvangen van € 14250 (Prov. Gld.) 



Financieel overzicht 2017  

 

Begroting 2018 

 

Verslag kascontrole 

 

Benoeming nieuw lid kascontrole 
(wie wil samen met Herman Vukkink begin 2019 de kascontrole 

uitvoeren) 

 

 



 



 

 

Vermogen op 31-12-2016 

 

Bank saldi ABT € 12799 

Banksaldo Speelveldcie. € 9689 

 

Totaal ABT vermogen € 24080 

 

Vermogen op  31 -12 -2017 

 

Totaal ABT vermogen  € 27298 

(verplichtingen 2018 € 4700) 

 



Hoe komt ABT aan inkomsten 

Jaarlijks terugkerend 

 

Contributie  2140 

Subsidie Gem.   600 

Jantje Beton    300 

Potgrondactie   300 

Teugje Nieuws adv.  2500 

Geraniumactie   300 

Donateurs Beestenb 400 

 

 

 

Totaal € 28195 in 2017   

Waarvan incidenteel € 17500 

 

 

 

 

Incidenteel (acties/projecten) 

 

St. Landschapsbeh.  1250 

Provincie Geld.    14250 

Kern met pit           1000 

NL doet   400 

Burendag   400 

Jumbo   200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ontwikkelingen luchthaven Teuge 



Informatiebijeenkomst 
politiehelicopter juni 2017 

In 2017  

1 keer geland en gestart buiten openingstijden 

luchthaven (zomerperiode bij daglicht) 

 

1 keer geland en 3 keer gestart buiten 

openingstijden (winterperiode bij kunstlicht) 

 

Geen klachten ontvangen. 





 

 

 

Ontwikkelingen luchthaven Teuge 

Veel overleg in 2017, zowel over Lelystad als Teuge 

Bijgestelde plannen door minister, Lelystad open in 2020 

Laagvliegroutes over Teuge blijven, ook in aangepaste plannen 

Luchthaven Teuge wil de Paravluchten inbreiden in de vluchten van 

Lelystad (Teuge krijgt dus dubbel geluidshinder) 

Luchthaven Teuge wil/kan nog een aanvraag indienen voor een 

luchthavenbesluit 

Belevingsvlucht 30 mei n.m. 

 

Vertrouwen in de betrouwbaarheid van de overheid blijft laag 

 



 

 

 

Ontwikkelingen luchthaven Teuge 

 

Standpunt ABT bestuur 
Eerst herindelen luchtruim, dan Lelystad open 

Geen laagvliegroutes over Teuge 

 

Spoedige aanvraag voor een luchthavenbesluit voor Teuge 

Maximaal 80000 vliegbewegingen voor Teuge  
(aantal dient aangepast te worden als ook Lelystad verkeer overkomt) 

Spoedige uitvoering van de hinderbeperkende maatregelen voor 

Teuge, zoals vermeld in rapport Blekenbrink 





Stand van zaken uitbreidingsplan Teuge Oost 

De eerste  funderingspalen zijn geboord! 

 

Vrije sector: 4 kavels verkocht, 1 in optie 

 

IJsseldal Wonen grond verkocht, voor 5 

huurwoningen, realisatie 2019 

 

CPO eerste contracten getekend, rest volgt 

snel, totaal 10 woningen CPO 

 

Reclamebord wordt aangepast en verplaatst 

naar Rijksstraatweg, kavelborden worden 

geplaatst 









Teuge atelier 





Activiteitenplan Algemeen Belang Teuge 

2018 

 

 

Bestuursverkiezing 

 

Nieuw bestuurlid: Nico Jurgens 

 

Aftredend herk.: Hetty Vorselman-Pas 

 



AVG 

= 

Algemene Verordening 

Privacygegevens 

 

 
Ingangsdatum 25 mei 2018 

 
 



 

Voorst 200 activiteiten in paasweekend 

                            MAANDAG 2 APRIL 
• 10.00 tot 16.00 uur Fototentoonstelling TEUGE 

OKV over Teuge in het verleden. Dorpshuis Op den Toega, De Zanden 92. 

 

• 10.30 tot 16.00 uur Open dag luchthaven Teuge 

met een expositie, rondleidingen, bezoeken aan bedrijven, oude en nieuwe 
vliegtuigen. 

 

• 10.30 tot 16.00 uur Open dag Ecotribe 

Ambonstraat 2 (naast Rijksstraatweg 195), met rondleidingen,een beeldend 
kunstenaar, optreden van trommelaars etc. 

 

• 10.30 tot 16.00 uur Molukse historie 

(met rondleidingen) op terrein Ecotribe. 
 

• PARKEREN Parkeerplekken bij het vliegveld, het Dorpshuis en Peco. Let op de verwijzingsborden en de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars. HORECA Koffi en thee, frisdranken, snacks, broodjes: Dorpshuis, jongerencentrum Peco, terrein Ecotribe. 

         Vervoer:  Er rijden pendelbusjes tussen de parkeerplekken en de Ecotribe. 



Rondvraag 

 

Sluiting formele deel 

 

 
Pauze + drankje 

 
 



21.00 uur 

 

Heel Teuge Proeft! 

 

“Wie is de bierkenner van 
Teuge” 

 
 



 

 

 


