
Verslag “werkgroep 4 mei”  
 
 
Op vrijdag 4 mei organiseerden wij de jaarlijkse 
herdenking bij het monument ter nagedachtenis 
van de omgekomen zes bemanningsleden van 
de op 12 juni 1943 in Teuge neergestorte 
Lancaster bommenwerper. 
 
Om 18.45 uur verzamelden zich ca 200 
deelnemers bij de schaapskooi op uitzichtpunt 
KIJK! Onder muzikale begeleiding van 
muziekvereniging Excelsior liep men van de 
schaapskooi naar het monument.  
 
Om exact 19.00uur verzorgden 2 vliegtuigen 
van Bert van de Bunte een indrukwekkende fly-by met aan het slot een ‘missing man’ 
formatie. Hierna werd door Coert Munk een korte inleiding gehouden over het belang van 
herdenken en de prijs die de bemanning van de Lancaster betaalde voor onze vrijheid, 
gevolgd door 2 minuten stilte. 
Dit jaar was er voor het eerst muziek aanwezig.  Zeer indrukwekkend klonk tussen elk 
onderdeel van de herdenking hun bijdrage vanaf het hoger gelegen uitkijkpunt KIJK!  
Toen de laatste tonen hadden geklonken presenteerde Martinus Ooms op zijn geheel eigen 
wijze in onze locale taal een passend gedicht en werden bloemstukken gelegd door 
leerlingen van de basisscholen ‘De Zaaier’ en ‘St Antonius, door vertegenwoordigers van 
Algemeen Belang en Peco en door de Luchthaven. 
 
Na de bloemstukken hebben 2 kinderen van elke basisschool hun gedicht voorgedragen. 
Hun gedichten zijn gekozen door een deskundig committee bestaande uit Wilma Postma, 
Eline Harleman en Martinus Ooms. De werken zijn gebaseerd op een gastles van Theo 
Schaefer. Deze heeft deze namens ABT verzorgd op de beide scholen. De gastles was 
opgebouwd rond de inhoud van het door Theo geschreven boek, I flew, I Fell, I Lived, over 
Linton Stephenson, de enige overlevende van de Lancastercrash en degene die het 
monument op 5 mei 2006 in Teuge heeft onthuld. 
 
Nadat vanaf het monument de ‘Last Post’ klonk over het stille vliegveld sloot Lucas Harbers 
namens Algemeen Belang Teuge de herdenking met een speciaal wordt van dank aan allen 
die een bijdrage hebben geleverd aan deze indrukwekkende gebeurtenis en een speciaal 
woord van dank aan de kinderen en hun begeleider(s) van ‘De Zaaier’ die het onderhoud van 
het monument hebben geadopteerd en er weer voor hebben gezorgd dat zowel het 
gedenkteken als het tuintje er piekfijn uitzagen. De oranje bloemenpracht is zoals elk jaar 
opnieuw belangeloos ter beschikking gesteld door Kwekerij Papillon. Ook bijzonder plezierig 
was de samenwerking met Hans Bijloo en Johan Bosma van Ecotribe die voor de versterking 
van het geluid zorgden m.b.v. zonne-energie, dus zonder het hinderlijke gebrom van een 
aggregaat. 
 
We kijken terug op een mooi en indrukwekkend moment van verbondenheid.  
 
Werkgroep 4 mei 
Coert Munk 
Arne Pruijt 
 
 
 
 



WhatsHappening  Teuge 
 
WhatsHappening  Teuge is een begrip en het leeft. In 2018 zijn in totaal 66 nieuwe 
Teugenaren aan de griep toegevoegd. 7 deelnemers verlieten de groep,deels door 
verhuizing, deels om ander redenen. Opvallend is dat leden soms afhaakten nadat er veel 
appjes in de groep waren rondgegaan. Niet iedereen zit te wachten op een stroom aan 
berichtjes (en piepjes op de telefoon)  waar hij of zij niets aan heeft. De beheerder probeert 
niet zinvolle berichten ook zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat hangt af van de discipline 
van de deelnemers zelf. De groep is bedoeld voor onderwerpen rond het thema veiligheid. 
Persoonlijke berichten kunnen ook 1 op 1 uitgewisseld worden, daar is de groep niet voor 
nodig.  
In totaal telt de groep begin maart 2019 inmiddels maar liefst 130 deelnemers. Daarmee doet 
bijna 1 op de 5 inwoners van Teuge mee. De kans dat iets ongezien kan gebeuren in Teuge 
is daarmee ook klein.  
Via de wijkagent is er ook contact met andere whatsappgroepen in de omgeving,. Daardoor 
kan bijvoorbeeld een verdacht rondrijdende auto in Terwolde snel doorgecommuniceerd 
worden naar bijvoorbeeld Teuge.  
In 2018 werden berichten gedeeld over onder andere een gesprongen waterleiding, 
uitgevallen stroom, loslopende honden, schade aanrichtende steenmarters, verdachte 
personen en auto’s, inbraken/diefstallen, een gevonden pasje en vernielingen. In een flink 
aantal gevallen werd ook direct de politie gewaarschuwd en in bijna alle gevallen was die 
zeer snel ter plaatse.  Misdrijven voorkomen, elkaar waarschuwen en helpen, zijn belangrijke 
doelen van de Whatsappgroep. De stickers die de gemeente Voorst beschikbaar heeft 
gesteld moeten helpen om potentiële ‘criminelen’ vroegtijdig af te schrikken. Ze weten 
immers dat de inwoners van Teuge elkaar (en de politie) direct waarschuwen. Onze groep is 
ook aangemeld bij en zichtbaar op de website van Whatsapp Buurtpreventie:  www.wabp.nl 
Daar kijken criminelen uiteraard ook op.  
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 
 
 
Speelveld- commissie 
 
In maart met NL DOET dag is het schuurtje op het veld opgeruimd, ook lag veel los hout 
rondom het schuurtje.  Dit is met behulp van veel vrijwilligers allemaal opgeruimd. 
Vanuit Algemeen Belang Teuge hebben we in 2018 een subsidie aangevraagd voor “Teuge 
Leeft”  bij de provincie Gelderland. Onder andere is hierdoor en Pannaveld gerealiseerd. 
Op Burendag 22 september is het aangelegde Pannaveld feestelijk geopend.  
Het  hekwerk is in overleg met de Zaaier geplaatst om een gedeelte van het skatebaantje. 
Ook zijn de borden van de basketbalpalen vervangen waarmee we nog een basketbalveld 
kunnen realiseren. Op beide dagen is er altijd een gezellig afsluiting met bbq voor iedereen 
die geholpen heeft. 
We proberen het gehele jaar het speelveld rommel vrij te houden. De speeltoestellen schoon 
te poetsen en zullen nog gaan bekijken welke acties we dit jaar nog gaan organiseren. 
De collecte van Jantje Beton is overgenomen door kinderboerderij “t 
Beestenboeltje/speelveld.  
De opbrengst is € 616,01 en opgehaald door 6 collectanten, de helft is zal nuttig ingezet 
worden. 
 
 
 
SamenUitEten 2018 
 
Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms ook 
serieuze gesprekken onder het genot van een verzorgde maaltijd. Uitgangspunt is en blijft de 
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ontmoeting tussen jong en oud. Voor het 7e jaar achtereen is het telkens weer volle bak. 
Iedere keer wordt er door de vrijwilligers en de leerlingen van De Zaaier een verrassend 3-
gangen menu gekookt en geserveerd. Dit wordt telkens aangekleed met een hartelijke 
ontvangst, gezellig gedekte tafels en een gemoedelijke sfeer.  
In april verrasten we onze gasten met een optreden van Shantykoor De Trossen Los en in 
december zijn we ‘uit eten’ geweest bij C’est la Vie Marie in Twello. 
 
 
Welkomstmanden 2018 
 
In 2018 zijn er 6 welkomstmanden uitgereikt en zijn stukjes op TN geplaatst. 
 
De welkomstmand bevat onder andere 
Teugje Nieuws Special 100- jarig bestaan ABT 
Teugje Nieuws recent exemplaar 
Informatieboekje Teuge in vogelvlucht 
Ansichtkaart Groeten uit Teuge 
Autobedrijf Weijers 
Kinderboerderij het Beestenboeltje 
De Slaapfabriek 
Heidy’s Buitenhuisje 
Papillon 
Poelier Leerkes 
Siza 
Teuge in Vogelvlucht, wandel en fietskaart 
Weteringse Broek, kaart/flyer 
Haverkamp 
Honing van Johan 
VIP Company,  
Restaurant Take Off, brochure 
Sportclub Teuge, flyer 
Tennisclub Teuge 
Theeschenkerij en camping ‘t Oegenbos 
Sky Service Netherlands 
Acupunctuurpraktijk The Needle Ranche 
Annie Dronkelaar, zelfgemaakte cadeautjes 
Basisschool De Zaaier, brochure 
Buitenhuis Groepsuitjes, brochure 
Camping de Weeltenkamp, flyer 
De Slaapfabriek, grote kaart/flyer 
Fabian Schipper plantenverkoop 
Klootschietvereniging, flyer 
Levenstuinen van het Groot Hontschoten 
Nationaal Paracentrum Teuge,  
Siza, brochure 
Special Air Services, brochure 
Theeschenkerij ’t Oegenbos  
The Hangar, dikke brochure  
VIP Company,    
Yellow Wings Flight Simulator 
Ecosynergy 
Zweefvliegclub Teuge 
 
 
 



 
Kunst op de rotonde 
 
Op vrijdagavond 6 juli waren ruim 200 bewoners en belangstellenden aanwezig bij de 
feestelijke opening van de kunst op de rotonde van Teuge.  
Burgemeester Jos Penninx opende de rotonde middels een lint waarmee een rotonde bord 
zichtbaar werd. Lucas Harbers gaf in zijn toespraak aan trots te zijn op het resultaat en 
vooral trots op de bijdrage van alle betrokkenen om dit resultaat te bereiken. 
 
In 2006 is de rotonde in Teuge aangelegd om 
de verkeersveiligheid te vergroten.  
 
In 2013 is een plan gemaakt om de rotonde 
op te waarderen met kunst.  
Antoinette de Bruin-Weijers heeft een schets 
en maquette gemaakt, hierin is het logo van 
Teuge in 3D, vanuit de lucht en iedere 
invalsweg zichtbaar. 
 
De rotonde is eigendom van de provincie. De 
gemeente Voorst kon het beheer van de 
rotonde overnemen van de provincie en dit weer beleggen bij Algemeen Teuge. Het maken 
van afspraken hierover en regelen van convenanten nam tijd in beslag. 
 
In 2018 was uiteindelijk alles rond en kon hovenier Erik van Rooyen aan de slag met de 
aanleg. 
De rotonde commissie bestaande uit Han Haverkamp, Sjaak Dijkhof & Sjaak Polman heeft 
voorbereidingen getroffen voor de feestelijke opening. 
 
De totstandkoming is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, NLDoet 
(Oranje Fonds), de Provincie Gelderland, gemeente Voorst, de rotonde commissie, Jan en 
Antoinette de Bruin, Erik van Rooyen, sponsoren en vrijwilligers. 
 
Op de rotonde is het logo, een vogel, te bewonderen. Vanuit elke windrichting is deze vogel, 
met een spanwijdte van 3 meter, te zien. De vlag van Teuge heeft dit logo. Vanuit de lucht is 
het logo van Teuge ook te herkennen, zo wordt de relatie tot de luchthaven weergeven.  
Het onderhoud wordt gedaan door de rotonde commissie (onderdeel Algemeen Belang 
Teuge). 
 
Met de kunst op de rotonde is opnieuw een project met een mooi en blijvend resultaat 
gereed 
 

“Teuge Leeft” bij het Plattelandsparlement Gelderland 

Op zaterdag 23 februari waren vanuit de gemeente Voorst Klarenbeek en Teuge 
vertegenwoordigd op het 7e PlattelandsParlement Gelderland in Duiven. 

Het PlattelandsParlement Gelderland 2019 wordt georganiseerd door de Vereniging 
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 initiatieven die de leefbaarheid verbeteren. 

In Teuge is het project “Teuge Leeft” afgerond. Jan van den Noort, Kim Prigge, Lucas 
Harbers en Eva Harbers toonden de resultaten en bespraken met bezoekers de 
deelprojecten. 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. Kin en Eva toonden op hun notebook hoe 
ze ontwerpen maken en dit vervolgens naar een printer sturen. Hiervoor was veel 
belangstelling. Jan van Den Noord gaf samen met Kim en Eva een workshop houtbewerking 
met als resultaat een (ook 3D) vogelhuisje. 

Vanwege de aankomende provinciale verkiezingen kwamen veel statenleden naar het 
evenement, ze waren onder de indruk van de vele vrijwilligers activiteiten in hun provincie. 

 
 
 
 
Steekwoorden voor presentatie ALV (Algemene Ledenvergadering) 
 
Wandelen Op Zondag : gezellig, sportief, ontspanning, mooie omgeving, jong en oud 
 
TR4L (Teuge Run 4 Life: sportief evenement, goed doel, jong en oud, sociale cohesie, 
reclame voor teuge 
 
Teuge Helpt: elkaar helpen, sociaal omzien, behulpzaam, aandacht voor elkaar, meer 
bekendheid 
 
Teugje Nieuws: informatief, bijna actueel, gemotiveerde vrijwilligers, voor en door 
Teugenaren, prettig om te lezen 
 
 
 


