
Verslagen ABT Commissies 2019 
 
 
 
Teuge Runs4Life 

- Geoliede organisatie 
- 5e editie net afgerond en wederom een succes! 
- Verbinden van jong en oud, in en rondom Teuge. 
- Steeds meer wandelaars, bewegen is on the move… 

 

 
 
 
Teuge Helpt! 

- 2019 weinig aanvragen 
- Leidt op dit moment een slapend bestaan, misschien niet meer vermelden in de vergadering? 

 
 
Teugje Nieuws 

- 5 e jaar als redactie 
- Wim van Ee, gewaardeerd redactielid en aimabel persoon is ons helaas op 6 april jl. 

ontvallen.  
- Lay out is aangepast 

 
 
Wandelen op zondag 

- Al 5 jaar een groepje wandelaars op de 3e zondag van de 
maand. Basisgroep van 5 personen.  

- Nadien een gezellig kopje koffie bij Take Off. 
- Nieuwe wandelaars altijd welkom 

 



 
 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 175 deelnemers 
bij de schaapskooi op uitzichtpunt KIJK! Dit jaar 
werd de muzikale begeleiding verzorgd door 
muziekvereniging Cadenza uit Twello.  
 
 
 
Om exact 19.00uur verzorgden 2 vliegtuigen van Bert van de Bunte een indrukwekkende fly-by met 
aan het slot een ontroerende ‘missing man’ formatie. Coert Munk hield vervolgens een korte 
inleiding over het thema “de geschiedenis herhaalt zich…”, gevolgd door 2 minuten stilte. 

Ook dit jaar klonk tussen elk onderdeel van de 
herdenking een muzikaal intermezzo vanaf het hoger 
gelegen uitkijkpunt KIJK!  Na de laatste tonen 
presenteerde Martinus Ooms in het locale dialect 
een passend gedicht en werden bloemstukken 
gelegd door leerlingen van de basisscholen ‘De 
Zaaier’ en ‘St Antonius, door vertegenwoordigers van 
Algemeen Belang samen met Peco en door de 
Luchthaven. 
 
 

Na de bloemstukken hebben 2 kinderen van elke basisschool hun gedicht voorgedragen. Helaas is dit 
jaar geen gebruik gemaakt van de gastles die door ABT is aangeboden.  
 
Nadat vanaf het monument de ‘Last Post’ klonk over het stille vliegveld sloot Lucas Harbers namens 
Algemeen Belang Teuge de herdenking af 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. Met elkaar hebben zij hard gewerkt waardoor zowel het gedenkteken als het tuintje er 
weer piekfijn uitzagen.  
 
De oranje bloemen, geplant door de leerlingen in het tuintje voor het monument, zijn opnieuw ter 
beschikking gesteld door Kwekerij Papillon. Ook de samenwerking met Hans Bijloo en Johan Bosma 
van Ecotribe was weer tiptop in orde. Zij verzorgden d.m.v. zonnepanelen en accu’s de versterking 
van het geluid. 
 
We kijken terug op een mooie en indrukwekkende herdenking. 
 
Werkgroep 4 mei 
Coert Munk 
Arne Pruijt 
 



 
SamenUitEten in Teuge 
Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms ook serieuze 
gesprekken onder het genot van een verzorgde maaltijd en een drankje. Uitgangspunt is en blijft de 
ontmoeting tussen jong en oud. Voor het 8e jaar achtereen is het telkens weer volle bak. Er wordt 
door vrijwilligers samen met de leerlingen van De Zaaier een verrassend 3-gangen menu gekookt en 
geserveerd. Dit wordt aangekleed met een hartelijke ontvangst, gezellig gedekte tafels en een 
gemoedelijke sfeer.  
 
 

Tijdens de verbouwing van de Sportclub zijn we een 
aantal keren uitgeweken naar een andere locatie. We 
werden gastvrij ontvangen in het gebouw van de 
Klootschieters en van Peco. Ook zijn we een keer 
uitgeweken naar Restaurant Bosgoed in Wilp. 
Soms krijgen de kinderen een extra opdracht, zoals 
bijvoorbeeld op internet uitzoeken hoeveel suiker er in 
het nagerecht van die dag zit. Maar ook zijn ze op pad 
gegaan om op het bouwterrein naar wilde bloemen te 
zoeken voor een gezellige aankleding van de tafels. Dit  
allemaal onder begeleiding van de vrijwilligers. 

 
 
We zijn op verschillende manieren royaal financieel 
gesteund door velen. Dat maakt het mogelijk om de 
kosten laag te houden, maar ook af en toe wat extra’s 
te doen. Ook onze gasten stoppen vaak iets in de pot 
om bijv. voor de vrijwilligers een attentie te kunnen 
kopen. 
 
 
 
 
Welkomstmand 
 
 
Afgelopen jaar zijn er 20 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners, waarvan 13 in het Park 
van Teuge, maar ook 7 op andere adressen in Teuge. Ook 2020 zijn wij goed begonnen, want in 

januari zijn er al 3 welkomstmanden uitgereikt.  
De welkomstmanden worden gemaakt door cliënten 
van Siza en gevuld met informatie over ons mooie 
dorp, ondernemers en verenigingen. bedankt voor 
jullie bijdrage! 
Uit de berichten die ik ontvang en die je ook kan 
lezen in Teugje Nieuws blijkt dat nieuwe bewoners de 
welkomstmand zeer waarderen. 
2019 was dus wederom een succesvol jaar voor de 
welkomstmand. 
 
. 

 



 
 
Beestenboeltje / Speelveldcommissie 
 

We hebben weer veel acties ondernomen om het financieel rond te krijgen. 
Zoals de potgrond actie, de collecte Jantje Beton, NL Doet en de burendag. 

Het kippenhok met de overkapte uitloop is in 
bedrijf genomen en met een bijdrage van  
NLDoet hebben we dakgoten langs het kippenhok 
geplaatst.  
Het dierenverblijf en het kippenhok is gedeeltelijk 
geschilderd. 
 
Er zijn veel eenden geboren  en ook verkocht. 
Dit jaar zijn er, geplant, geen geiten geboren. Wel 
is er een schaap geboren. 

De samenwerking met de c.b.s. De Zaaier verloopt heel goed. 
Elke woensdagmorgen komen er 4 á 5 
kinderen helpen met het voeren van de 
dieren. 
 
In 2020 willen de dierenverblijven verder 
gaan af schilderen en onderhouden.   
Het houtenhekwerk zal ook geschilderd 
moeten worden. En 
het klimtoestel voor de geiten en een buiten 
onderkomen zullen we afbouwen.  
 
 
 
 
Rotonde 

 
In het begin ging het wat moeizaam met de bloemen 
ivm de droogte, paar keer het bordje van de 
slaapfabriek eruit gereden, later beton aan de poten 
gemaakt. Al met al een mooie, bloeiende rotonde 
om trots op te zijn. 
Komend jaar onderhoud uitvoeren.  
 
 
 

 
Whatshappening Teuge 
 
WhatsHappening  Teuge is een begrip en het leeft volop. In 2019 zijn in totaal 44 nieuwe Teugenaren 
aan de groep toegevoegd. Het aantal deelnemers is gegroeid tot maar liefst 174 (stand per 15 
februari 2020). Vooral na  incidenten die in de groep gemeld worden groeit het ledenaantal steeds. 
Wel moest een enkele keer het ‘berichtenverkeer’ wat bijgestuurd worden. Deze groep is uitsluitend 
bedoeld voor informatiedeling over zaken die met veiligheid te maken hebben. Doel is om misdrijven 



te voorkomen, mensen alert te maken,  elkaar te 
waarschuwen en te helpen. Kortom, om Teuge veiliger 
te maken. En dat moet lukken met in iedere straat wel 
meerdere deelnemers.   In 2019 werden berichten 
gedeeld over onder andere verdachte personen en 
auto’s, inbraken/diefstallen, vermissingen, loslopende 
honden, achtergelaten fietsen/bromfietsen. Opvallend 
is nog steeds dat leden soms afhaakten nadat er 
(te)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. Inmiddels krijgt iedere 
nieuwe deelnemer via de app ook even een korte toelichting op ‘de regels’ van de groep’. Dat helpt!   
  
Via de wijkagent is er ook contact met andere whatsappgroepen in de omgeving,. Daardoor kan 
bijvoorbeeld een verdacht rondrijdende auto in Terwolde snel gecommuniceerd worden naar 
bijvoorbeeld Teuge. Om die snelheid van het doorgeven van berichten te bevorderen is Anne 
Pannekoek, naast Peter Cornelisz, ook  beheerder van de Whatshappening groep geworden.  
 
De stickers die de gemeente Voorst beschikbaar heeft gesteld 
voor deelnemers aan Whatsappgroepen 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. 
Stickers (2 per huishouden) zijn nog verkrijgbaar bij Peter 
Cornelisz.  Door deze stickers zichtbaar op te plakken worden 
criminelen afgeschrikt en zoeken ze mogelijk een gebied 
zonder Whatsappgroep. De stickers mogen alleen op het eigen 
terrein opgeplakt worden, bijvoorbeeld op een raam, deur, 
poort of kliko. Niet op straatmeubilair als verkeersborden!  
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   
 

http://www.wabp.nl/
mailto:petercornelisz@hotmail.com

