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Al sinds maart 2011 wordt er eens per maand “SamenUit-
Eten in Teuge” georganiseerd. Dit initiatief is indertijd op 
poten gezet door de toenmalige dorpscontactpersoon 
Marianne Wieggers. Door een groepje vrijwilligers wordt 
er dan samen met een groepje kinderen van De Zaaier een 
3-gangen maaltijd bereid en geserveerd in Dorpshuis Op 
den Toega.

100x SamenUitEten in Teuge | ANNEKE VAN EIKENHORST

we er een feestelijk tintje 
aan gegeven door eerst met 
elkaar te proosten met een 
glaasje bubbels. Speciale 
gast is onze burgemeester 
mevrouw Jorritsma, even-
als Hetty Vorselman, die in 
dialect een leuke voordracht 
houdt over sloekerieje, 
gerechten uit slachtmaand 
november en hoe een echt-
paar hun 60-jarig huwelijk bij 
McDonalds viert. 

De waardering van de gasten 
voor de jarenlange organi-
satie kwam tot uiting in een 
hele mooie bos bloemen, 
die Ees Veldwijk namens hen 
aanbood aan Anneke van 
Eikenhorst. Na afloop kreeg 
iedereen bovendien een 
goodybag (gesponsord door 
Jumbo Binnendijk) mee naar 
huis en een mooie Gaul-
theria in leuke pot (met dank 
aan W&L Groenservice). Ook 
kwam Kwekerij Polman nog 
een leuke plant voor ieder-
een brengen. Op naar het 
volgende jubileum!

De hele ochtend is het al een 
gezellige drukte, wanneer de 
vrijwilligers en de kinderen in 
de weer zijn met alle voorbe-
reidingen voor de maaltijd. 
Niet alleen koken in de keu-
ken van de Sportclub, maar 
ook het in orde maken van 
het Dorpshuis en het gezellig 
dekken van de tafels wordt 
met veel plezier gedaan. 

De menukaart biedt iedere 
maand weer nieuwe gerech-
ten. Regelmatig komt het 
voor dat gerechten voor veel 
mensen onbekend zijn, maar 
dat pakt gelukkig meestal 
positief uit. Onderzoek wijst 
uit dat als je alleen eet, je 
toch vaak veel minder eet. In 
het begin waren de porties 
soms ook te groot en ging de 
rest mee naar huis. Al snel 
gaan de borden aardig leeg 
en wordt er ook nog wel eens 

een 2e keer opgeschept. 
Samen eten en er de tijd 
voor nemen nodigt duidelijk 
uit tot meer eten. De menu-
kaartjes zijn collectors items 
geworden voor een aantal 
mensen.

Zo nu en dan wordt de maal-
tijd gecombineerd met een 
bezoekje aan bijv. 1 van de 
bedrijven in Teuge (Gluren 
bij de buren). Maar ook zijn 
we met z’n allen gaan eten 
bij Aventus, Zone College, 
Bosgoed, Take Off en C’est la 
vie Marie.

Een aanzienlijk aantal men-
sen is al vaste gast vanaf 
het begin. In de loop van de 
jaren zijn er helaas mensen 
afgevallen door overlijden, 
maar zijn er ook telkens weer 
nieuwe gasten aangescho-
ven. 

En dan is het november 
2022: de 100e keer Samen-
UitEten. Dat wilden we niet 
onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Behalve weer een 
heerlijke maaltijd hebben 

Eind 1982 was er een bruiloft 
van de familie van Essen. Op 
deze bruiloft – wat natuurlijk 
een gezellige boel was – werd 
er besloten om buurtver-
eniging ’t Zwaantje op te 
richten. De bestuursleden 
van het eerste uur waren: 
Geert Groot Koerkamp, Hein 
Haarman en Jan Pol en na-
tuurlijk met de steun van hun 
echtgenotes: Ineke, Ria en 
Dorien. In de afgelopen 40 
jaar zijn er menige activitei-
ten georganiseerd door de 
wisselende bestuursleden 
tot ieders tevredenheid. In 
het begin waren er nog zo’n 
45 à 50 gezinnen lid, nu zijn 
dat er nog zo’n 20 gezinnen. 
Om dit 40-jarig bestaan op 
20 november jl. een feeste-
lijk tintje te geven, heeft het 

huidige bestuur een buffet 
georganiseerd bij Take Off. 
Op 2 partners na was ieder-
een aanwezig op deze gezel-
lige avond. Na 2 jaar corona 
was het fijn om weer met z’n 
allen bij te kletsen. Een zeer 
geslaagde avond.

40-jarig bestaan Buurtvereniging 
’t Zwaantje

Opening van het buffet door 
het bestuur van het 1e uur.
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Het bestuur van Sportclub Teuge is op 
zoek naar nieuwe bestuursleden voor 
de functie Algemene zaken en de functie 
Binnendienst.

Arjan Prijs heeft de afgelopen periode 
met veel enthousiasme een aantal klussen 
opgepakt, zoals het openingsfeest en het 
Fifa-toernooi, maar hij heeft besloten om niet toe te treden 
tot het bestuur. Hierdoor is de functie Binnendienst (weer) 
vacant. 

Een bestuurslid Binnendienst regelt alles in en rondom de 
kantine, samen met de vrijwilligers van inkoop en de bar. 
Heel belangrijk, want een goede kantineomzet zorgt voor een 
stevige financiële basis van onze vereniging.
Ook voor de functie Algemene zaken zijn we op zoek naar een 
versterking van het bestuur. Onder deze functie vallen alle 
niet-voetbaltechnische zaken, zoals de kleding- en sponsor-
commissie, de scheidsrechters en de verzorging. Alles om er-
voor te zorgen dat er iedere zaterdag gevoetbald kan worden.

Sonja Dijkman heeft aangegeven haar taken als secretaris 
na vier jaar te willen overdragen. Het bestuur is erg blij te 
melden dat er een vervanger is gevonden. Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering op maandag 21 november 2022 draagt 
het bestuur Rob van Lohuijzen voor als nieuwe secretaris van 
Sportclub Teuge.

Belangstellenden voor de functie Algemene zaken en Bin-
nendienst zijn van harte welkom om een keer aan te sluiten 
bij onze maandelijkse bestuursvergadering (iedere eerste 
dinsdag van de maand om 20.00 uur). Maar ook als je op 
een andere manier een bijdrage zou willen leveren aan onze 
mooie vereniging, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Hartelijke groeten, Bestuur Sportclub Teuge

Bestuurszaken Sportclub Teuge 
MARJON HAARMAN

WIST JE DAT…
- we 1 x per 3 weken een “rondje Teuge” lopen met 5 leerlin-

gen van de Zaaier?
- we dan in een klein uurtje een volle zak zwerfafval oprapen?
- het meeste afval dan ligt bij de nieuwe huizen die nog in 

aanbouw zijn?
- we hopen dat als die huizen straks bewoond zijn, het afval 

weer een stuk minder zal zijn?
- de meeste leerlingen het erg leuk vinden om het afval op te 

rapen?
- we ze leren hoe lang zwerfafval in de natuur blijft liggen?
- we met vrijwilligers minimaal 1 x per maand op de Rijks-

straatweg van Teuge naar Twello het zwerfafval oprapen?
- we dat ook doen op de Deventerstraat van Teuge naar 

Apeldoorn (tot de A50)?
- we dan per keer 3 á 4 volle zakken met zwerfafval oprapen?
- per zak ongeveer 150 stuks zwerfafval zit?
- we dus meer dan 500 stuks afval oprapen per route?
- er meer afval ligt van Twello naar Teuge dan van Teuge naar 

Twello?
- er ook van Apeldoorn naar Teuge meer ligt dan van Teu-

ge naar Apeldoorn (een Teugenaar gooit geen afval op de 
grond??)

- we per maand in totaal 2 propvolle kliko’s met zwerfafval 
oprapen?

- de sloten langs de Rijksstraatweg en de Deventerstraat veel 
dieper zijn geworden?

- het af en toe een zeer grote uitdaging is om de troep uit de 
sloten te halen?

- er minder afval wordt weggegooid als de straat afvalvrij is?
- er – na de invoering van het statiegeld op plastic flesjes – er 

meetbaar minder plastic flesjes in het zwerfafval worden 
gevonden?

- er m.i.v. het 1ste kwartaal 2023 ook statiegeld op blikjes 
ingevoerd zal gaan worden?

- er steeds minder zwerfafval ligt in de bewoonde straten van 
Teuge?

- we dus met z’n allen goed bezig zijn?

Zoals u in de vorige edities 
van het Teugje Nieuws al 
heeft kunnen lezen waren 
we bezig met het realiseren 
van een mooi dorps (mo-
zaïek) bankje. Zaterdag 5 
november was het eindelijk 
HET moment…. De plaat-
sing en onthulling van het 
bankje! Een aantal vrijwilli-
gers hebben voor de zomer 
een begin gemaakt om een 
mooi pronkstuk voor het 
dorp te realiseren in het 
kader van 111 jaar Algemeen 
Belang Teuge. Het begin was 
natuurlijk het ontwerp en 
het storten van het bankje. 
Vervolgens zijn we op zoek 
gegaan naar tegels die we 
konden gebruiken. En na de 
oproep via Facebook zijn we 
heel wat tegels van dorps-
genoten rijker geworden, 
waarvoor nog heel veel dank. 

Hierdoor is het bankje nu 
ook van ons allemaal! Onder 
belangstelling van dorpsbe-
woners, de voerploeg van de 
kinderboerderij en bestuurs-
leden van Algemeen Belang 
Teuge was het aan “project-
leider” Anton Ganzevles en 
de “directeur” van ’t Beesten-
boeltje Herman Vukkink om 
het bankje te onthullen. 

Het bankje heeft een mooie 
plek gekregen tegenover de 
ruilboekenkast. Je kunt er 
rustig een boek lezen, genie-
ten van de dieren of gewoon 
even uitrusten. Misschien 
komen er in de toekomst nog 
wel meer van deze bankjes 
bij in het dorp…. Wie zal het 
zeggen! 

Heeft u daar ideeën over, 
laat het ons weten.  

Zwerfafval | MARISKA VAN ROSSUMOnthulling mozaïek bankje 
STEFANIE VERWAAIJEN

Na de zomerstop en ons geslaagde dorpsfeest zijn wij weer 
begonnen met de verschillende thema-avonden. Allerlei the-
ma’s zijn de revue al gepasseerd: Freaky Friday, Glow in the 
dark, Oktoberfest, Foute party en het Rad van Peco. 

In december gaan wij uiteraard door met het organiseren van 
verschillende activiteiten. Onder andere de volgende activi-
teit staat op de planning: 
23-12: Peco thema-avond Golden Christmas (14+)

Houd voor de actuele planning onze socialemediakanalen 
(Instagram en Facebook) en de agenda op onze website in de 
gaten: sjwpeco.nl

Verder wensen wij u vast prettige feestdagen! In 2023 zijn 
wij uiteraard weer terug met nog meer leuke en gezellige 
activiteiten!

Peco’s activiteiten | ANOUK LUESINK

Kees Huijbers is sinds 2019 actief in de stichting Energie-
RijkVoorst (ERV). “Met het idee dat ik een paar jaar later 
zou gaan stoppen met werken, ben ik toen toegetreden tot 
het bestuur van ERV als secretaris. Ik wilde alvast iets om 
handen hebben en ken deze stichting al jarenlang. Zo’n 10 
jaar geleden heb ik namelijk met het allereerste ERV-pro-
ject zonnepanelen op het dak van mijn eigen huis laten 
leggen.” Niets is zo actueel als het energie- en verduurza-
mingsthema op dit moment en dus heeft Kees voldoende 
omhanden, nadat hij in april stopte met werken.  

“Als coördinator van de energie-
coaches ben ik nauw betrokken 
met de intakegesprekken van 
nieuwe energiecoaches en 
bijbehorende opleidingen. Maar 
ook met het uitdenken van acties 
en professionaliseren van de 
stichting. De ERV is een organisatie 
die volledig draait op vrijwilligers, 
waardoor werving van nieuwe vrijwil-
ligers altijd hoog op de agenda staat. 
Op dit moment volgen twee mensen de 
opleiding en er starten binnenkort nóg vier mensen. 

Het leuke van een energiecoach zijn is dat je mensen echt blij 
maakt, je kunt ze ergens mee helpen. Ook bij mensen die zelf 
al heel veel weten kun je nog een meerwaarde leveren. De 
energiecoach kan je helpen waar je moet beginnen met ver-
duurzamen, hoe het werkt met subsidies en hoe je een leve-
rancier selecteert. We merken dat de vraag om advies steeds 
groter wordt, met het oog op de stijgende energietarieven.”

Hoe groeien jullie verder als vrijwilligersorganisatie?
Deze zomer kwam ik in contact met de VrijwilligersCentrale-
Voorst van Mens en Welzijn Voorst om te kijken hoe we meer 
kunnen doen om nieuwe vrijwilligers te werven. Daar zijn dus 
al wat nieuwe aanmeldingen voor energiecoaches uitgeko-
men. 
Daarnaast hebben we een samenwerking met energiecoöpe-
ratie DeA uit Apeldoorn, die nu ons front-office loket behe-
ren. Zo wordt 5 dagen per week de telefoon opgenomen en 
kunnen we mensen te woord staan. Dit soort samenwerkin-
gen zijn echt goud waard voor een kleine vrijwilligersorgani-
satie als de onze.”

Bij ERV zoeken we uiteraard ook nog vrijwilligers. Voor ons 
bestuur zoeken we een nieuwe voorzitter en lid voor commu-
nicatie/PR. Nieuwe energiecoaches zijn altijd welkom, je hoeft 
hiervoor echt geen ervaring te hebben. Je krijgt van ons een 
gedegen opleiding en de nodige begeleiding!”

Dus wil je iets nuttigs doen met je vrije tijd? Denk dan eens 
aan vrijwilligerswerk bij EnergieRijkVoorst!

Mensen maken gemeente Voorst 
duurzamer | ANNEKE VAN EIKENHORST
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Familie Warners
Hallo Teuge. Wij zijn de 
familie Warners, Erwin, Els 
en onze zoon Floris. Aller-
eerst heel erg bedankt voor 
de goed gevulde welkomst-
mand. Wij komen namelijk 
niet uit Teuge, maar Erwin 
komt uit Beilen en Els uit 
Schalkhaar. Samen woonden 
we de afgelopen 1,5 jaar in 
Deventer, maar daar mistten 
we wat ruimte om de wo-
ning. Daarom waren we al 
een tijdje op zoek naar een 
geschikte woning in de buurt van Apeldoorn, omdat we daar 
allebei werken. Deze woning hebben we gevonden aan de 
Rijksstraatweg op nummer 238. Op 1 augustus hebben we 
daarvan de sleutels gekregen. Na wat schilderwerk en het 
verhuizen van vele spullen zijn we er half augustus komen 
wonen. Per 1 september is onze zoon Floris in Teuge naar de 
kinderopvang het Indiaantje gegaan. Wij hopen hier in Teuge 
nog vele jaren met veel plezier te wonen en daarom willen 
wij ook de komende jaren, rustig aan, de gehele woning gaan 
renoveren.

Familie de Bruijn
Hallo dorpsgenoten uit Teuge. Wij zijn familie de Bruijn en 
wonen nu een paar maanden aan de Fokkerstraat in Teuge. 
Ons gezin bestaat uit Paul (56), Joelle (52) en onze kinderen 
Roel (24) en Senne (20). Voordat we in Teuge zijn neergestre-
ken hebben we met ons gezin in de wijk “het Woudhuis” in 
Apeldoorn gewoond. Doordat Apeldoorn steeds weer verder 
groeide, werd het alsmaar drukker en hectischer in en rond-
om onze wijk. Dus gingen we op zoek naar een nieuwe (wat 
rustigere) woonomgeving. Hierbij lieten we ons oog vallen op 
Teuge, zo dicht bij ons oude vertrouwde adres, maar toch zo 
anders. Nu was Teuge voor ons geen onbekend dorp. Toen de 
kinderen nog klein waren, gingen we vaak naar het vliegveld 
om vliegtuigen en parachutisten te kijken. Ook heeft onze 
zoon Roel een tijd bij sportclub Teuge gevoetbald. Ik denk dat 
hierdoor de basis is gelegd voor onze keuze om hier te gaan 
wonen. We wonen nog geen half jaar aan de Fokkerstraat, 
maar voelt al echt als thuis. De rust die we zochten hebben 
we gevonden, maar wat ons zeker in positieve zin opvalt, is de 
saamhorigheid in het dorp. We hopen hier nog lang met heel 
veel plezier te blijven wonen.

Familie Swinkels
Hallo Teugenaren! Bedankt 
voor de welkomstmand, heel 
erg leuk! Wij zijn Frits, Ellis, 
Jesse en Ties Swinkels en zijn 
per 1 juli aan de Fokkerstraat 
komen wonen. Frits heeft 
een eigen bedrijf in de on-
dergrondse infrastructuur en 
werkt momenteel als uitvoer-
der bij Baas BV. Ellis werkt bij 
Lucrato als trajectbegeleider 
voor de gemeente Epe. Jesse 
zit in het 2e jaar MAVO op het 
Sprengeloo en Ties zit sinds 
dit schooljaar op de Zaaier in 

groep 5. Ons nichtje Aimee is ook vaak bij ons te vinden. Wij 
komen uit Apeldoorn, maar al jaren verbonden met Teuge 
door vrienden die hier wonen en de voetbal waar Jesse met 
veel plezier speelt in de jo14-1 en Frits nu ook leider van dit 
elftal is geworden. De sfeer en gezelligheid in Teuge heeft ons 
doen besluiten om hier ook te gaan wonen en dit bevalt ons 
heel goed! We hopen hier nog heel lang en met veel plezier te 
mogen wonen!

Familie van Tongeren
Wij zijn Dinant, Charlotte, 
Demi (16), Nola (6) & Raph 
(1). Eerder dit jaar zijn wij 
vanuit Apeldoorn naar Teuge 
verhuisd en hebben daar tot 
op de dag van vandaag geen 
spijt van. Het is ontzettend 
leuk en gezellig, wat een fijne 
mensen wonen hier. De oud-
ste gaat zaterdags graag naar 
Peco. Onze dochter voetbalt 
bij SP Teuge en gaat hier naar 
school. Hoogtepunt voor 
haar was de speelweek deze 
zomer. Wat een topweek! 
Maar ook het dorpsfeest was fantastisch georganiseerd. Leuk 
dat we hier onderdeel van mogen zijn! We kijken uit naar alle 
leuke momenten die nog komen gaan.

Welkomstmand Teuge

De oudste kaartclub van Teuge is weer begonnen aan een 
gezellig jaartje samen klaverjassen. Hierbij staat de gezellig-
heid voorop!
Iedereen is welkom in het clubhuis van sportclub Teuge op de 
volgende vrijdagavonden: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 
april, 12 mei en 9 juni 2023.
Deze avonden beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar. Het inschrijfgeld is slechts € 3,50. Tijdens 
deze avonden serveren wij een hapje en een drankje, en staat 
er een gezellig muziekje op. Je hoeft geen “maat” mee te ne-
men, op deze avonden loten we met wie je speelt. We spelen 
3 boompjes, zodat er nog wat tijd is om gezellig na te kaarten. 
Aan het eind van de avond maken we de winnaars bekend 
en kun je leuke prijzen winnen. Opgeven van tevoren is niet 
nodig, kom gewoon gezellig binnen! Aan het eind van het sei-
zoen zullen we de beste kaarters van Teuge bekend maken!
 
Op zaterdag 17 december 2022 gaan we kerstklaverjassen 
en op zaterdag 21 januari 2023 nieuwjaarsklaverjassen. Deze 
middagen beginnen om 13.00 uur en vanaf 12.30 uur staat de 
koffie klaar. Deze middagen zijn voor koppels, dus zoek een 
maatje waarmee je gezellig kunt kaarten en schrijf je in. We 
kaarten deze middagen 4 boompjes. Het inschrijfgeld voor 
deze middagen is € 10,- per koppel. Hiervoor zullen we leuke 
prijzen halen. Ook bij deze middagen staat de gezelligheid na-
tuurlijk voorop. Wie wordt het beste kaartkoppel van Teuge?
 
Mocht je nog vragen hebben meld je dan bij een van de on-
derstaande mensen, ze helpen je graag verder!
We hopen jullie te zien!
 
Elly (06-34811510) en Sandra (06-53537367) en Marieke (06-
50505405) en Aartje (06-13960585)

Het klaverjassen bij sportclub Teuge 
is weer begonnen! | AARTJE VEENEMAN

Wil je jouw nieuwe buren 
ook een welkomstmand 
aanbieden? Vraag dan bij 
Lonneke Schipper een 
welkomstmand aan. Dit 
kan via (055) 533 67 87 of 
e-mail: familie.schipper@
telfort.nl , maar je kan 
haar gegevens natuurlijk 
ook vinden op de website 
van Algemeen Belang 
Teuge. Woon je al in Teuge en ga je verhuizen binnen Teuge 
dan hebben we ook een leuke attentie, meld je dan ook aan 
bij Lonneke.

Op dinsdagavond 8 novem-
ber stonden de deuren open 
om een tussentijdse impres-
sie te krijgen van de Feniks 
sculptuur die wordt vervaar-
digd voor de nieuwe wijk. 
Deze wordt geplaatst aan de 
Fokkerstraat bij de hoofd-
ingang. Er was een mooie 
opkomst van geïnteresseer-
de dorpsbewoners en de 
kunstcommissie, die werden 
meegenomen door het en-
thousiasme van kunstenaar 
Mark Huser. Na een zomer-
stop is het project weer 
opgepakt, de opleverdatum 
is naar alle verwachting in de 
tweede helft van 2023. Mark 
vertelt dat hij de komende 
maanden verder zal gaan 
met het verder uitwerken 
van de veren. De veren zijn 
vervaardigd uit verschillende 
metalen, brons, rood koper 
en messing. Het geheel zal 
een imposante verschijning 

vormen. Zo vertelt hij dat de 
spanwijdte van de vleugels 
rond de 3 meter zal zijn, teza-
men met de sokkel waar het 
beeld op komt te staan zal 
het totaal rond de 3,5 meter 
hoog worden. Tijdens zijn 
verhaal laat hij zien hoe de 
verschillende veren zijn uit-
geklopt en gegraveerd. Het 
geheel oogt levensecht en je 
kan goed zien met hoeveel 
aandacht, tijd en vakman-
schap het beeld vervaardigd 
wordt. De verschillende losse 
onderdelen zijn momenteel 
de poten, de sokkel, de vleu-
gels en het informatiebord 
dat bij het kunstwerk komt te 
staan. In het vroege voorjaar 
zal er wederom een moge-
lijkheid zijn om de ontwik-
kelingen met eigen ogen te 
kunnen bewonderen. Dit is 
echt een aanrader, kom langs 
en laat je inspireren.

Ontwikkelingen Kunst in het nieuwe 
park Teuge | MARK HUSEN

Informatieavonden ABT m.b.t. het plan van de familie 
Schutte en de samenwerking met Luchthaven Teuge.

In 2015 ontstond het eerste idee om samen met Luchthaven 
op hun terrein een zonneveld in te richten. Dit idee stuitte 
toen op bezwaren van de luchthaven in verband met veilig-
heid voor het vliegverkeer en het ontbreken van een alter-
natieve locatie. Hierdoor is het plan indertijd niet doorgezet. 
Inmiddels is de energietransitie een aantal versnellingen 
opgeschakeld en hebben veel inwoners en een aantal vereni-
gingen zelf initiatief getoond en zonnepanelen op hun daken 
geïnstalleerd. Ook zijn een aantal bedrijven op de luchthaven 
inmiddels van zonnepanelen voorzien.

ABT was de afgelopen twee jaar betrokken bij een overleg 
over de mogelijkheden voor lokale energieopwekking/-op-
slag. Hierin waren de directie van de Luchthaven, de gemeen-
te Voorst, ABT, Energierijk Voorst en Burgers met Energie 
vertegenwoordigd. Op 12 juli jl. bleek tijdens een presentatie 
over dit thema dat buiten dit overleg om de luchthaven en 
de fam. Schutte (melkveehouder Oude Wezeveldseweg) een 
samenwerking te zijn aangegaan en een plan te hebben uit-
gewerkt waarin de ontwikkeling van een 25ha groot zonne-
veld aan De Zanden een belangrijk onderdeel is.

ABT is tijdens dit overleg gevraagd de communicatie naar het 
dorp te verzorgen. Op basis van deze ontwikkeling heeft het 
bestuur ABT besloten een werkgroep “Project Schutte” op te 
richten. De werkgroep heeft als doel, op basis van reacties 
van dorpsgenoten, uit te zoeken wat de voordelen, nadelen 
en mogelijkheden zijn ten aanzien van dit plan.

Daarvoor zijn door ABT twee informatieavonden georga-
niseerd, de eerste op 20 september en de tweede op 9 
november. Op beide avonden waren veel belangstellenden 
aanwezig. Naar aanleiding hiervan is door Algemeen Belang 
Teuge een enquête georganiseerd. Op basis van de resultaten 
van beide informatieavonden zal de werkgroep een rapport 
schrijven en aanbieden aan het bestuur van ABT. Met dit rap-
port kan ABT een standpunt bepalen m.b.t. de voorgestelde 
plannen. 

Op de website teuge.eu kun u alle presentaties, stukken en 
rapportages raadplegen.

Informatieavonden “Plan Zonnepark 
Teuge” | LUCAS HARBERS
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De Kinderboerderij ’t Beestenboeltje bestaat al sinds 1985 en 
is sinds 2014 gevestigd op de huidige locatie aan de Blériot-
straat. Op dit moment hebben we 6 geiten, 3 konijnen, 4 een-
den, 13 kippen en 2 schapen. Tijdelijk logeert er een ramme-
tje bij de Ouessant schapen, hopelijk levert dat volgend jaar 
zijn vruchten af. 

Kosten van het voer, dierenarts, vaste lasten en onderhoud
De dieren moeten iedere dag gevoerd worden, waarvoor we 
een groep van 13 enthousiaste vrijwilligers hebben. Maar 
dat voer moet wél betaald worden, evenals de kosten voor 
de dierenarts (o.a. jaarlijkse inentingen), de vaste lasten én 
het onderhoud van de stallen. We ontvangen daarvoor géén 
subsidie, al deze kosten moeten we d.m.v. acties bij elkaar 
krijgen.

Welke acties zijn er?
Om toch voldoende middelen binnen te krijgen hebben we 
de volgende acties:
1. Collecte Jantje Beton. Deze gaat in 2023 plaatsvinden van 

5 t/m 11 maart. De helft van de opbrengst van deze col-
lecte komt ten goede aan de Kinderboerderij. We hebben 
hiervoor een aantal vaste collectanten, maar mocht je een 
paar avonden willen meehelpen in die week, laat het ons 
dan weten! Met meer collectanten kunnen we nog bij meer 
straten rondom Teuge collecteren, waardoor de opbrengst 
nóg groter kan zijn. 

2. Potgrondactie. Deze zal ook in 2023 weer in maart gaan 
plaatsvinden. De netto-opbrengst daarvan zal ook volledig 
ten goede komen aan de Kinderboerderij. Bestel dus ook in 
2023 zoveel mogelijk zakken potgrond!

3. NL Doet. Deze wordt gehouden op 11 maart 2023. Op die 
dag gaan we weer allerlei klussen doen aan het terrein en 
de stallen. Hoe meer vrijwilligers op die dag meewerken, 
hoe meer klussen we kunnen afronden. De kosten die we 
moeten maken voor b.v. verf wordt dan deels vergoed 
door het Oranjefonds. Dus noteer deze datum alvast in je 
agenda. 

4. Burendag. Deze wordt gehouden op 23 september 2023. 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de NL Doet dag. 

Word jij ook “Vriend van de Kinderboerderij”?
Al de bovengenoemde acties zijn helaas niet voldoende om 
alle kosten te dekken. Het voer wordt steeds duurder en ook 
de overige kosten zijn hoog. We willen natuurlijk niet dat de 
beesten géén voer meer hebben, of dat we een ziek dier niet 
kunnen laten behandelen. Daarom zoeken we nieuwe “Vrien-
den van de Kinderboerderij”. 
Al vanaf € 12,- per jaar kun je 
vriend worden. Je kunt dit be-
drag overmaken op rekening-
nr. NL 02 RABO 0111 0745 
25, ten name van Algemeen 
Belang Teuge onder vermel-
ding van “Vrienden van de 
Kinderboerderij”. Maar ook 
éénmalige stortingen zijn van 
harte welkom. Dus draag je 
de Kinderboerderij een warm 
hart toe, word dan vriend! 
Wil je ons vrijwilligersteam 
komen versterken, dan kan 
dit natuurlijk ook nog!

Namens de vrijwilligersgroep 
van ’t Beestenboeltje: Jan 
van den Noort, Mariska van 
Rossum.

Kinderboerderij ’t Beestenboeltje zoekt 
vrienden | MARISKA VAN ROSSUM

Veel jongeren van 11 tot en 
met 25 jaar vertellen hun 
omgeving niet dat ze diabe-
tes hebben. Ook geven zij 
aan dat klasgenoten niet be-
grijpen wat het hebben van 
diabetes betekent. Praten 
over hun ziekte met leeftijds-
genoten vinden jongeren met 
diabetes lastig. Bijvoorbeeld 
met nieuwe vrienden. De 
nieuwe online escaperoom 
Hyper Control laat kinderen 
en jongeren ervaren hoe het 
is om diabetes type 1 te heb-
ben en waar je allemaal re-
kening mee moet houden als 
je een dag naar het pretpark 
gaat. Ze krijgen bijvoorbeeld 
te maken met een hypo 
(bloedsuikerwaarden laag) 
en leren wat ze dan moeten 
doen. Ook ervaren jonge-
ren dat ze insuline moeten 
toedienen als hun bloedsui-
kerwaarde hoog is. Dit zorgt 
voor steun en begrip voor 
hun vriend of klasgenoot met 
diabetes en kan pestgedrag 
voorkomen. Naast dat de 
online escaperoom diabetes 
op een laagdrempelige ma-
nier bespreekbaar maakt in 
de klas, kan het diabetesspel 
ook gespeeld worden met fa-
milie, vrienden of teamgeno-
ten van een sportvereniging. 
Je speelt het spel in duo’s en 
met minimaal 2 personen. 

De online escaperoom Hyper 
Control is een van de vier 
winnaars van Het Beste Dia-
betesidee in 2021. Het idee 
komt van Liesbeth Spoelstra, 
verpleegkundig specialist 
van het Reinier de Graaf 
ziekenhuis. Tim Micklinghoff 
van Raccoon Serious Games 

heeft vervolgens samen met 
kinderarts Richard Schol 
van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis en Liesbeth het 
diabetesspel ontwikkeld. Tim 
en Richard hebben beiden 
diabetes type 1. Bovendien 
waren hierbij 65 kinderen 
betrokken met en zonder 
diabetes.

Dit is een van de voorbeel-
den van alle geweldige din-
gen, die er met de opbrengst 
van de collecte kan worden 
gedaan. Niet alleen preven-
tie, zorg rondom de ziekte 
en genezing zijn belangrijke 
items voor het Diabetes-
fonds, maar ook kwaliteit van 
leven. En daar hoort bij hoe 
de omgeving met je omgaat.

Opbrengst collecte 2022 in 
Teuge
Met de collecte, die dit jaar 
plaatsvond in de 1e week 
van november hebben we in 
Teuge het mooie bedrag van 
€ 824,74 opgehaald (2021: € 
642,05). Daarvoor hebben de 
collectanten zich weer met 
veel enthousiasme ingezet. 
Nogmaals heel hartelijk dank 
aan hen, maar ook aan allen, 
die wat in de bus hebben ge-
daan of een bijdrage hebben 
gegeven d.m.v. de QR-code.

Het leerzame diabetesspel 
kan iedereen gratis online 
spelen via www.hypercon-
trol.nl.

Online escaperoom maakt diabetes 
onder kinderen en jongeren bespreekbaar 
ANNEKE VAN EIKENHORST

Op 19 oktober 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge in 
samenwerking met de gemeente Voorst en het Waterschap 
Vallei en Veluwe een vervolgavond met betrekking tot de 
wateroverlast in Teuge. In de eerste avond op 18 mei werden 
er door de inwoners van Teuge diverse suggesties aangedra-
gen ter verbetering van water afvoer. Deze zijn meegenomen 
door zowel het Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente 
Voorst als de provincie Gelderland. Een aantal knelpunten 
zijn inmiddels opgelost en aan een aantal wordt nog gewerkt. 
Op www.teuge.eu staat de presentatie waarin staat aangege-
ven welke knelpunten zijn opgelost. 

In de tweede helft van de avond werd een voorstel van de 
herinrichting van de Parmentierstraat gepresenteerd. De 
aanwezigen konden deze voorstellen bekijken en nog meer-
dere aanbevelingen of knelpunten doorgeven. Deze zullen 
door de gemeente worden verwekt, waarna er een aangepast 
voorstel gemaakt wordt. Dit voorstel zal gepubliceerd worden 
op de website. De planning is dat het gedeelte van de Zanden 
tot aan de Hessenlaan in 2023 wordt aangepakt. Het 2de ge-
deelte van de Parmentierstraat (vanaf de Hessenlaan tot de 
Uiverstraat) wordt opgepakt in “het Park van Teuge” project.

Water in Teuge en herinrichting 
Parmentierstraat | LUCAS HARBERS

Op 21 november is de Algemene Ledenvergadering van 
Sportclub Teuge seizoen 2022/2023 gehouden. Het bestuur 
heeft verantwoording gegeven over het afgelopen jaar en 
samen is vooruitgekeken naar volgend jaar. We lichten er 
een paar onderwerpen uit. 

Verduurzaming sportcom-
plex
Ook Sportclub Teuge heeft 
te maken met stijgende 
energieprijzen. Het bestuur 
wil het sportcomplex gaan 
verduurzamen. De vergade-
ring heeft ingestemd met het 
investeringsvoorstel waarbij 
wordt gekeken naar bijvoor-
beeld zonnepanelen op de 
daken van het Dorpshuis en 
de kleedkamers, LED-verlich-
ting en een warmtepomp.

Jaarverslag
Het bestuur heeft het jaar-
verslag toegelicht. De leden-
aantallen bij alle sportafde-
lingen zijn behoorlijk stabiel. 
Afgelopen seizoen zijn er 
meer leden bij de veldvoet-
bal, met name meisjes en 
vrouwen, bijgekomen. Iedere 
vrijdagavond is er een spe-
ciale training voor meiden, 
die goed bezocht wordt. Het 
dameselftal heeft dankzij de 
actie ‘dames zoeken dames’ 
inmiddels maar liefst 22 
speelsters.

Bij de gymnastiek is een 
bestuurswisseling geweest. 
Jaap van Oorspronk heeft 
zijn voorzitterschap overge-
dragen aan Marcel Driessen. 
Hij is door het bestuur harte-
lijk bedankt voor zijn inzet en 
goede afstemming.
Ook werd waardering uitge-
sproken voor de jarenlange 
inzet van coördinator zaal-
voetbal Jan Mensink en alle 
vrijwilligers van de maandag-

middag- en vrijdagochtend-
ploeg.
Het bestuur heeft tot slot de 
scheidsrechterscommissie 
gecomplimenteerd. Er is veel 
aandacht voor het opleiden 
en begeleiden van jeugd-
scheidsrechters. 

Bestuursverkiezing
Na 4 jaar heeft Sonja Dijk-
man-Elskamp haar functie 
als secretaris neergelegd. Ze 
heeft dit altijd met erg veel 
plezier gedaan en het be-
stuur bedankte haar voor de 
zorgvuldigheid en betrokken-
heid waarmee ze haar taken 
vervulde. Rob van Lohuijzen 
is door het bestuur voorge-
dragen als nieuwe secretaris 
van Sportclub Teuge en de 
leden hebben unaniem inge-
stemd met deze benoeming. 

Vacatures
Sportclub Teuge heeft nog 
steeds 2 openstaande vaca-
tures: Bestuurslid Binnen-
dienst en Algemene Zaken. 
De voetbalafdeling is ook nog 
op zoek naar diverse men-
sen: verzorgers, een nieuwe 
wedstrijdsecretaris en een 
coördinator bovenbouw 
jeugd en hoofd jeugdoplei-
dingen.  

Vooruitblik 2022-2023
Het komend seizoen staat in 
het teken van verduurzaming 
van het sportcomplex en de 
verdere uitwerking van voet-
baltechnische zaken. 

Nieuws uit de Algemene Ledenvergadering 
van Sportclub Teuge | MARJON HAARMAN
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Op zaterdag 24 september deed Teuge weer mee aan Buren-
dag. De beheerder van de Kinderboerderij had, samen met 
de speelveldcommissie, een lange lijst met klussen opgesteld.

Om 13.30 uur meldden zich een aantal vrijwilligers die mee 
kwamen helpen, maar het weer was ons niet gunstig gezind. 
De regen kwam met bakken uit de hemel vallen. En ondanks 
dat Buienradar had voorspeld dat het in de middag droog zou 
gaan worden, kwam die voorspelling helaas niet uit.

Het is toch gelukt om de geitenstal én kippenschuur uit te 
mesten én schoon te maken. De diverse andere klussen blij-
ven staan. Deze zullen worden opgepakt tijdens NL Doet op 
14 maart 2023. 

Maar ondanks het slechte weer was het toch mogelijk om 
de middag gezellig af te sluiten (in de geitenschuur) met een 
broodje hamburger en een drankje.

Burendag 2022 - Het was nat!
MARISKA VAN ROSSUM

Wat een feest was het bij 
de Dankjewel-avond eind 
oktober bij Sportclub Teuge! 
Voor het eerst sinds lange 
tijd kon het bestuur weer 
eens flink uitpakken om alle 
vrijwilligers te bedanken, 
want ‘zonder vrijwilligers 
gebeurt er helemaal niets’. 
Met een gezellige avond in 
Oktoberfest-stijl werd ieder-
een bedankt - van trainers 
en leiders tot wedstrijdsecre-
tariaat, kledingcommissie, 
scheidsrechters, barvrijwil-

ligers, buitendienst en álle 
anderen die hun vrijwillige 
bijdrage aan Sportclub Teuge 
leveren. De vele Lederhosen 
en Dirndls zorgden voor ex-
tra sfeer. Er waren zelfgebak-
ken pretzels en het bestuur 
zorgde voor bier, worst, 
lange tafels, muziek en een 
bierspellencompetitie. De 
winnaar van de competitie 
was FC Bierpul (de spelers 
van het 3e team). Iedereen 
van harte bedankt! Wulle 
stoat veur Teuge! 

In de week van 9 tot en met 15 oktober vond de nationale 
collecteweek van de Nederlandse Brandwonden Stichting 
plaats. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brand-
wonden litteken loos genezen – zijn we afhankelijk van alle 
collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers 
inzetten. Want mensen met brandwondenlittekens zijn 
vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een 
samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf 
driedubbel moet bewijzen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgeno-
men met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezor-
gen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en lit-
tekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in 
de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt 
mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook 
later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. Ze financieren 
wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en ver-
plegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te 
voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te 
worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, 
het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u 
op www.brandwondenstichting.nl.  

Het verhaal van Dean
Dean was nog geen 2 jaar oud toen hij een kom hete soep 
over zich heen kreeg. Een rollercoaster van emoties volgde. 
De ziekenhuisperiode was enorm zwaar voor Dean en de rest 
van het gezin. Dean was voor 11% verbrand, van zijn kin tot 
navel, zijn rechterarm en hand. De dagelijkse verbandwis-
sels waren erg pijnlijk en ook ’s nachts had hij veel last van 
angsten. De inmiddels 8-jarige goedlachse Dean vindt zijn 
littekens niet erg, maar de nazorg voor de littekens blijft van 
wezenlijk belang. Daarom zet hij zich samen met zijn moeder 
Ginger tijdens de collecteweek extra in voor de strijd tegen 
littekens!

Opbrengst collecte 2022 in Teuge
Net als Dean en zijn moeder Ginger is er in Teuge ook dit jaar 
weer een groep collectanten op pad gegaan om uw bijdrage 
op te halen. De opbrengst is € 479,20 (2021: € 373,00). Heel 
hartelijk dank aan zowel de collectanten als aan allen, die 
hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Dankjewel-avond Sportclub Teuge 
groot succes! | MARJON HAARMAN

Geef om een littekenvrije toekomst 
ANNEKE VAN EIKENHORST
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Kerstpuzzel
Onderstaand zie je kleine stukjes van de verschillende adver-
tenties. Zoek de juiste adverteerder bij de plaatjes en vul ze 
onderaan deze pagina in. 
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Lever het in bij Bottenhoekseweg 8 of stuur de antwoorden 
naar: teugje.nieuws@hotmail.com.
Onder de goede antwoorden worden 3 cadaubonnen t.w.v. 
€ 15,- verloot. 



10

Activiteitenkalender

DECEMBER 2022
Kerstklaverjassen, 13.00 uur Sportclub Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis 
Peco: thema-avond Golden Christmas (14+)

JANUARI 2023
Klaverjassen, 20.00 uur Sportclub Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
Nieuwjaarsklaverjassen, 13.00 uur Sportclub Teuge
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

FEBRUARI 2023
Klaverjassen, 20.00 uur Sportclub Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis
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Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 

full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
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Aan deze editie werkten mee: Mariska van Rossum, 

Anneke van Eikenhorst, Lucas Harbers, Mark Husen, 
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Stefanie Verwaaijen en Aartje Veeneman.

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 10 februari 2023 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2023 (inleveren voor): 10 februari, 21 april, 16 

juni, 8 september en 24 november.

Teugje Nieuws digitaal

Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 

meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een 

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com. ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl, 

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl, 
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl

Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

Teugje Nieuws 
wenst iedereen 

fijne kerstdagen en 
een gelukkig en

 gezond 2023!


