
Activiteiten Commissies Algemeen Belang Teuge 2022 

 

Welkomstmand 

Het Park van Teuge heeft dit jaar voor een enorme groei gezorgd in ons dorp en dat zien wij 

natuurlijk ook terug in het aantal welkomstmanden. Dit jaar zijn er 31 welkomstmanden uitgereikt in 

het Park van Teuge en 6 bij bestaande woningen. Woonde je al in Teuge en ging je verhuizen dan heb 

je een verhuisattentie ontvangen, in 2023 zijn deze pakketjes 10 keer bezorgd. 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. 2022 was dus 

wederom een succesvol jaar voor de welkomstmand!  

 

Kinderboerderij ’t Beestenboeltje 

Ook in 2022 is de kinderboerderij weer regelmatig bezocht door kinderen, al dan niet met hun 

ouders en hebben leerlingen van “De Zaaier” op woensdagochtend  geholpen de dieren te voeren. 

Het aantal vrijwilligers is op peil gebleven, ondanks het feit dat er wat verschuivingen hebben 

plaatsgevonden. We zijn weer in staat geweest om de nodige financiën te verwerven via diverse 

acties en donaties. (Jantje Beton, potgrondactie, NL doet, burendag).  

De kosten voor het verzorgen van de dieren zijn in 2022 gestegen door, hogere dierenartskosten, 

voerkosten en OZB. Toch beeft het Beestenboeltje een positief saldo opgeleverd. Het dierenbestand 

is in 2022 aardig op peil gebleven, zo lopen er nog steeds dwerggeiten, Ouessant schapen, eenden, 

kippen en konijnen.  

Ook de gebouwen staan er in 2022 nog steeds goed bij, mede dankzij het gepleegde onderhoud 

tijdens burendag en NL doet. Helaas viel de burendag tegen door het slechte weer. 

Half december heeft de vrijwilligersgroep tijdens een gezellige bijeenkomst afscheid genomen van 

een rasechte vrijwilliger Herman Vukkink, die zich jaren achtereen heeft ingezet voor diverse 

activiteiten en initiatiefnemer van het vernieuwen van de gebouwen.  

Wensen voor 2023 zijn er nog wel. Zo wil de vrijwilligersgroep graag uitbreiding om te voeren en het 

zou mooi zijn als het Beestenboeltje op een of meer dagdelen in de week toegankelijk is. Hiervoor 

moet dan wel toezicht zijn en hiervoor zal het aantal vrijwilligers fors moeten toenemen. Het 

dierenbestand willen we graag zo houden, met wat kleine aanpassingen.  O.a. zullen er nieuwe 

kippen en eenden worden gekocht.  

 

Speelveldcommissie 

In 2022 zijn contacten gelegd met de gemeente Voorst over mogelijkheden tot samenwerking t.a.v 

het onderhoud van de speelvelden de Zandenhof en de speeltuin aan de Hessenlaan. Hierop is 

positief gereageerd. Helaas heeft dit vooralsnog niet geleid tot concrete afspraken. 



Eind 2022 heeft de gemeente het onderhoud belegd bij een ander bedrijf. We proberen daarmee 

afspraken te maken zodat bekend is wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij kunnen 

daar dan indien nodig wat aanvullende werkzaamheden plannen die niet binnen het beheer van de 

aannemer valt. 

Door de gemeente wordt 2x per jaar de speeltoestellen gekeurd. Bij de Zandenhof zijn op grond 

daarvan twee klimtoestellen weggehaald omdat deze niet meer voldeden. Er komen geen nieuwe 

toestellen voor in de plaats omdat de gemeente van mening is dat er teveel speeltoestellen staan. 

Komend jaar zal nog één toestel, een schommel worden verwijderd. De plekken waar de 

speeltoestellen hebben gestaan worden door de gemeente behandeld zodat deze straks weer 

onderdeel van het grasveld zijn. 

Op de heuvel bij de kabelbaan en die daarnaast worden de betonnen trappen verwijderd. Deze zijn 

erg verzakt en worden daarom gevaarlijk. Er worden geen nieuwe trappen aangelegd omdat dit niet 

nodig geacht wordt. 

De gemeente heeft de kliko bij de speeltuin van de Zandenhof vervangen voor een kleinere afval bak. 

De andere twee afvalbakken, bij de kinderboerderij en bij het basketbalveld zijn geen eigendom van 

de gemeente. We hebben een verzoek gedaan om deze te vervangen door afvalbakken van de 

gemeente en dat die ook door de gemeente worden geleegd. Helaas heeft de gemeente daar 

negatief over besloten.  

In 2023 willen we beginnen met het opknappen van enkele speeltoestellen. In ieder geval van de 

tafeltennistafel en het vliegtuig klimtoestel. Ook het grote houten klimtoestel moet worden 

opgeknapt maar dat zal dan in 2024 worden gedaan. 

Ook de houten bankjes die op het terrein van de Zandenhof staan willen we gaan opknappen. De 

gemeente wil deze eigenlijk weg hebben en alleen de nieuwe stalen picknicktafel met banken 

houden. Maar zolang de oude bankjes nog goed zijn mogen ze blijven staan. Daarom is in 2022 het 

bankje tegenover de kinderboerderij opnieuw geschilderd. Komend jaar kijken we of dat met andere 

bankjes ook kan gebeuren. 

Het is voorlopig nog een voornemen om dit jaar deze extra onderhoud activiteiten op te pakken. Dit 

hangt samen met de vraag of hiervoor voldoende vrijwilligers zich aanmelden. Nu zijn dit alleen 

Geert-Jan te Wierik en Frank Baas. Maar willen we echt voortgang boeken dan zijn meer handen 

nodig. En we roepen daarom vaders , moeders, opa’s, oma’s en alle andere dorpsgenoten op om je 

op te geven hierbij een handje te helpen. 

 

Zwerfafval commissie 

In 2022 is er op individuele basis én in groepsverband veel zwerfafval opgeraapt in en rondom Teuge. 

Om elkaar op de hoogte te houden van de routes welke gelopen worden, is er een whatsapp-groep 

opgezet. Het aantal leden in deze groep is momenteel 16 personen. Daarnaast wordt de “Helemaal 

Groen app gebruikt om de routes waar gelopen is weer te geven. Opvallend is dat er steeds meer 

kinderen meehelpen met het schoonhouden van ons dorp. 

Gemeente Voorst 

De Gemeente ondersteunt onze activiteiten door het beschikbaar stellen van materialen, zoals 

afvalknijpers, handschoenen, (fiets)karretjes, vuilniszakken. Daarnaast hebben we een PMD én 

Restafval kliko beschikbaar, zodat het afval gescheiden kan worden afgevoerd.  



Landelijke opschoondagen 

Op 19 maart  én 17 september 2022 is er deelgenomen aan resp. de landelijke opschoondag en 

World Clean Up Day. Tijdens deze 2 dagen zijn er ruim 60 volle zakken zwerfafval opgeruimd. Op 18 

maart 2023 wordt opnieuw deelgenomen aan de landelijke opschoondag. 

 

Teugje Nieuws 

Iedere editie van het Teugje Nieuws wordt aandacht besteed aan het zwerfafval, met als doelstelling 

om het zwerfafval in en rondom Teuge te verminderen. 

De Zaaier  

Iedere 3 weken wordt er met 6 kinderen van de Zaaier zwerfafval opgeraapt in de kern van Teuge 

onder begeleiding van 2 vrijwilligers. De meeste kinderen vinden dit een leuke een leerzame 

activiteit. 

 



SamenUitEten in Teuge 2022 

Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms ook serieuze 
gesprekken onder het genot van een goed verzorgde maaltijd en een drankje. Uitgangspunt is en 
blijft de ontmoeting tussen jong en oud. 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.  
Weer SamenUitEten na ruim 2 jaar Coronabeperkingen! 
 
Of we er weer zin in hadden!! In april 2022 zijn we voorzichtig met kleine groepjes gestart.  En in mei 
durfden we het weer aan om iedereen weer samen te brengen. Alleen de inzet van de kinderen 
hebben we nog uitgesteld tot oktober. Er was veel om bij te praten en het was dan ook meteen weer 
een gezellige boel. 
 

 
 

Zowel in 2020 als in 2021 was het niet gelukt om aandacht te besteden aan het 10-jarig bestaan. 
Inmiddels gaan we richting het 12,5-jarig jubileum in het najaar van 2023. Dit initiatief is indertijd op 
poten gezet door de toenmalige dorpscontactpersoon Marianne Wieggers en van start gegaan in 
maart 2011. Een aanzienlijk aantal mensen is al vaste gast vanaf het begin. In de loop van de jaren 
zijn er helaas mensen afgevallen door overlijden, maar er ook komen ook soms weer nieuwe bij. 
 
En dan is het november 2022: de 100e keer SamenUitEten. Dat wilden we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Behalve weer een heerlijke maaltijd hebben we er een feestelijk tintje aan gegeven door 
eerst met elkaar te proosten met een glaasje bubbels. Speciale gast is onze burgemeester mevrouw 
Jorritsma, evenals Hetty Vorselman, die in dialect een leuke voordracht houdt over sloekerieje, 
gerechten uit slachtmaand november en hoe een echtpaar hun 60-jarig huwelijk bij MacDonalds 
viert.  

De waardering van de gasten voor de jarenlange organisatie kwam tot uiting in een hele mooie bos 
bloemen, die Ees Veldwijk namens hen aanbood aan Anneke van Eikenhorst. Na afloop krijgt 
iedereen bovendien een goodybag (gesponsord door Jumbo Binnendijk) mee naar huis en een mooie 



Gaultheria in leuke pot (met dank aan W&L Groenservice). Ook kwam Kwekerij Polman nog een 
leuke plant voor iedereen brengen. Op naar het volgende jubileum! 

 

In 2022 hebben we voor het eerst moeten besluiten om de prijs te verhogen. We zijn in 2011 
begonnen met € 7,50 voor een 3-gangen menu. Dat was niet vol te houden. We maakten een flinke 
stap van 33% naar € 10,00. Maar in de loop van 2022 zijn aan alle kanten de kosten zo gestegen dat 
het maar de vraag is of we dit tarief in 2023 kunnen volhouden. Het aantal gasten neemt ook wat af, 
waardoor de vaste kosten, die we hebben over minder mensen kunnen worden verdeeld.  

 

Whatshappening Teuge 

Het lijkt er op dat het in Teuge steeds veiliger wordt. Althans als je kijkt naar de berichten die via de 
Whatsapp groep Calamiteiten 112 Teuge worden gedeeld. Op het  moment van schrijven, 2 maart 
2023 was het laatste bericht alweer van half december. Waar gingen de berichten in 2022 over, waar 
waarschuwden inwoners elkaar voor, wat werd gevonden, verloren, liep los of werd als verdacht 
gesignaleerd. 
Een verdacht rondlopend persoon werd na een eerste melding door meerderen in de gaten 
gehouden. In februari 2022 waren er berichten over de wateroverlast in Teuge. Later merkten enkele 
inwoners op dat er rond het vliegveld wel erg hard geracet wordt.  
Een stroomstoring leverde ook de nodige berichten op. 
 
In juli was er een vraag over ‘rookmelder-controleurs’ Weliswaar waren die ook voor de 
woningcorporatie op pad, maar de controleurs die bij koopwoningen aanbelden waren niet bonafide. 
Een waarschuwing om niet zomaar mensen in huis te laten en altijd controleren of zij zich kunnen 
legitimeren.  
Een honden-uitlaatster trof bij de sportclub een auto in de sloot aan, die daar al even bleek te liggen.  
 



Verder was er nog een loslopende kip en werden er nogal wat spullen gevonden: 
- een leesbril  
- een sleutel  
- een schrikdraadapparaat 
- een twee keer gevonden loslopende hond (sommige dieren leiden graag hun eigen leven) 
- een konijn 
- een aangereden poes 
- een jong katje 
- een omgevallen koe 
- een achtergelaten scooter 
Ook waren er nog verzoeken om uit te kijken naar een weggelopen hond, een kat, een rugtas en een 
van de aanhanger gevallen surfplank……. 
 
In november werd op enkele plekken ingebroken en daarvoor werd gewaarschuwd. Sluit alles goed 
af, blijf alert en waarschuw eventueel 112. Gelukkig herhaalde zich deze vervelende gebeurtenis niet. 
Tenslotte werd gewaarschuwd voor een brandweeroefening, voor Sinterklaas die met de 
brandweerwagen aan zou komen en voor drukte ivm de open dag van MAF. 
 
De groep bestaat op dit moment uit 208 Teugenaren. Vijf personen verlieten de groep, 13 personen 
werden nieuw toegevoegd.  

 
Het blijft belangrijk een goede afweging te maken of een bericht in deze groep gedeeld moet 
worden, maar nog belangrijker: moet ik er op reageren of niet? Een berichtje met alleen een duimpje 
of ‘niets gezien’ komt wel bij meer dan 200 mensen binnen, maar niemand heeft daar wat aan.  
Persoonlijke berichten kunnen natuurlijk 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’. En dat helpt!  
 
Aanmelden voor de groep kan nog altijd. 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.   
 

 

 

Herdenking 4 mei 2022.  

Na twee digitale jaren 2020 en 2021 was het 4 mei 2022 weer een “normale” herdenking mogelijk. 

i.v.m. met de laatste Corona-maatregelen was de voorbereiding wat kort. Maar des al niet te min 

kunnen we terugkijken op een geslaagde herdenking. 

Het thema van de herdenking was “vrijheid in verbondenheid” en extra actueel door de 

gebeurtenissen in oost Europa. 

Na de flyby van Bert van de Bunte, werd de opening van de herdenking verricht door Coerd Munk. 

Aansluitend werd het gedicht “vrijheid” voorgedragen door de directrice van de Zaaier Annemarie 

Balster. Na de 2 minuten stilte klonk het Wilhelmus door een kwartet van Cadenza uit Twello. Hetty 

Vorsselman droeg hierna een gedicht voor in het dialect.  

Onder begeleiding van Cadanza werden bloemen gelegd, namens de jeugd van Teuge door Jasmijn 

van Hartskamp, Namens het dorp door mw. Ees  Veldwijk en Gerwin Hemeltjen (voorz. Peco), 
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namens het vliegveld door Matthijs de Haan. Op de Zaaier waren door de leerlingen gedichten 

gemaakt voor de herdenking, waarbij Lieve Hulleman het gedicht voordroeg. 

Na het spelen van de Last Post werd de herdenking afgesloten door Lucas Harbers, voorzitter van 

ABT. De herdenking verliep voorspoedig en de commissie herdenkingen ( Robert Voordes en Albert 

Steunenberg) met ondersteuning van oud-leden Arne Pruijt en Coerd Munk zijn inmiddels weer bezig 

met de herdenking van 2023. 

Ter aanvulling van het monument hebben wij navraag gedaan over de herkomst van de bijgezette  

propeller. Het is afkomstig van een in 2017 in Friesland (De Alde Feanen) geborgen Lancaster. 

Hieronder een artikel over de gebeurtenis: 

 https://friesland.75jaarvrijheid.nl/nieuw/2430239/de-laatste-vlucht-van-lancaster-r5682 

 

Rotonde commissie 

In het voorjaar van 2022 was de rotonde toe aan een grote opknapbeurt. Met de gehele groep, 

bestaande uit Sjaak Polman, Sjaak Dijkhof, Han Haverkamp en nieuwkomer Mariska van Rossum is 

dat uitgevoerd. Daarna hebben we elkaar – middels een nieuwe whatsapp groep – op de hoogte 

gehouden van de gedane werkzaamheden. Hierdoor heeft de rotonde het gehele jaar door er mooi 

uitgezien. Het is toch het 1ste aanzicht van ons mooie dorp Teuge! Begin 2023 zal Van Rooyen Tuinen 

uit Twello het groot onderhoud uitvoeren.  
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Teugje Nieuws 2022 

Na 2 jaar Corona krabbelen we weer op met Teugje Nieuws. We hebben altijd nog een Teugje 

Nieuws kunnen maken voor de inwoners van Teuge tijdens deze Corona periode. Vorig jaar wisten de 

inwoners met hun mooie artikelen Teugje Nieuws weer te vullen. Als redactie zijn we nu alweer 8 

jaar samen als een geolied team. Vooruitblik naar 2023: door de stijgende kosten en een verlies van 

een 5tal sponsoren weer op zoek naar nieuwe sponsoren voor Teugje Nieuws om ons mooie 

dorpsblad kostenneutraal te kunnen blijven maken.  

 

Wandelen op zondag 2022 

Ondanks dat deze vaste activiteit elke 3e zondag van de maand op diverse manieren wordt 

gepromoot, blijft de vaste kern bestaan uit 5 personen die elke keer aanwezig zijn. De mooie 

omgeving van Teuge wordt elke maand weer opnieuw bewonderd. Nieuwe bewoners:  kom gezellig 

elke 3e zondag van de maand mee wandelen. Kinderen en honden zijn ook welkom. Het startpunt is 

bij het Dorpshuis Op den Toega bij de SP Teuge om 10.00 uur. Tot dan. 

 

Teugje Runs 4 Life 2022 

Door corona kon deze activiteit in 2022 niet plaatsvinden in dit geval op het vliegveld, helaas. In 2023 

is de run door omstandigheden niet doorgegaan. In 2023 zijn we als organisatie aan het kijken hoe 

we het stokje kunnen doorgeven aan nieuwe groepsleden om zo in 2024 een nieuwe run op poten te 

zetten. Voor meer informatie: Mariska van Rossum even benaderen.  

 


