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De 1e Teugse Dorpsquiz is een feit | STEFANIE VERWAAIJEN

Na jaren van voorbereiding 
en uitstel en nog een keer 
uitstel was het op 22 mei dan 
eindelijk zover, de 1e Dorps-
quiz van Teuge. Blij waren we 
met het grote aantal deel-
nemers, zo’n 225 personen 
verdeeld over 21 teams. 
Exact om 13.00 uur die mid-
dag waren de quizboeken 
uitgereikt aan de teamcap-
tains en ging iedereen op 
pad. 100 vragen en opdrach-
ten waar men mee aan de 
slag kon. Vragen over Teuge, 
maar ook over kunst, cultuur, 
sport, natuur en hersen-
krakers. Ook moest men op 
pad om opdrachten te doen, 
waaronder op basisschool 
de Zaaier een dictee vertalen 
van dialect naar het Neder-
lands. Hiervoor hadden we 
oud hoofdmeester Herman 

Visser (84) ingeschakeld. 
Andere doe- opdrachten 
waren maak mini uitvoering 
van het beeld “de Zaaier”. 
Maak een buitenlands 
gerecht en presenteer dit in 
bijpassende kleding. Zing het 
Teugse clublied en film dit. 
Maak het woord Teuge met 
het lichaam en maak daar 
een foto van en zorg dat je je 
kwartet compleet krijgt. 
Al fietsend door het dorp be-
oordeelden 3 teams van de 
organisatie de versiering van 
de speellocaties en maakten 
we de nodige foto’s. Klokslag 
17.00 uur dienden de boeken 
en tassen weer ingeleverd te 
zijn bij Take Off, wat ieder-
een ook netjes deed. Vanaf 
dat moment was het aan de 
organisatie om alle opdrach-
ten en antwoorden te gaan 

beoordelen. Dat was een 
beste klus. Foto’s en film-
pjes beoordelen, wie had de 
mooiste Teuge- sjaal of het 
beeldje gemaakt. Dennenap-
pels tellen en konijnkeutels 
beruiken of ze wel echt wa-
ren. De 2e avond de quizboe-
ken doornemen en punten 
tellen en de jokers bij de 
juiste categorie optellen. Ook 
werden in die 2 weken voor-
bereidingen getroffen voor 
de uitslag middag op 12 juni 
in Peco. Ook deze middag 
was weer super! Nadat Max 
de Formule 1 van Baku had 
gewonnen konden we over-
gaan tot de prijsuitreiking. 
Eerst werden er wat vragen 
doorgenomen. De kreten 
waren vaak: ‘Ja, hebben we 
goed’ en toch ook: ‘Shit, 
klopt niet’. Bij sommigen ste-
gen de verwachtingen en bij 
anderen zakte de moed in de 
schoenen. Team Theef ein-
digden op de laatste plaats, 
maar gaf wel het leukste 
antwoord op vraag 60: 
Welk horeca paar uit Teuge 
vertrok naar het buitenland 
en waarheen? Antwoord: 
Toos en Hans te Winkel naar 
Neverland. Daarvoor hebben 
ze toch een mooie troostprijs 
ontvangen. 

De 1e 3 plaatsen gingen naar:
1: Teugseweg (161 pt.)
2: Het Heideroosje (156 pt.)
3: Park van Teuge (152 pt.)

Er werd ook nog een Cheque 
ter waarde van € 200,00 uit-
gereikt aan ’t Beestenboeltje. 
Dit was het goede doel dat 
door de teams het meest 

aantal keer benoemd werd. 

Het mooist gekleide beeldje 
van de Zaaier van het team 
Jezus Kwistus werd op een 
mooie (door Johan gemaakte) 
sokkel geplaatst.

Nadat het team van de 
Teugseweg een rondje voor 
de hele zaak had ingedaan 
werd het nog een gezellige 
middag zowel binnen als 
buiten in het zonnetje. Wij 
als organisatie hebben ons 
prima vermaakt en door de 
enthousiaste reacties van de 
deelnemers kunnen we niet 
anders dan over 2 jaar een 
volgende Dorpsquiz organi-
seren. Driemaal dank voor 
jullie deelname.
Alle foto’s zijn te vinden via: 
dorpsquizteuge.nl.

Namens de organisatie,
Johan, Erna, Patrick, Miranda, 
Antoinette, Linda, Hans en 
Stefanie.
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Zaterdag 11 juni was het dan zover. Al ruim 2 jaar werd 
de nieuw ingerichte kantine van SP-Teuge gebruikt, maar 
vanwege corona kon er nog geen openingsfeestje georgani-
seerd worden.

Eindelijk was het dan zover. Om 18.15 uur landde er op het 
hoofdveld een parachutist met in zijn hand de sleutel van de 
kantine welke in ontvangst werd genomen door één van onze 
oudste leden Wim Slijkhuis, samen met zijn kleinzoon Mido. 

Dankzij de inzet van vele deskundige vrijwilligers en financiële 
ondersteuning door enkele sponsoren wordt de sfeervolle 
kantine van SP-Teuge gebruikt als uitvalbasis voor verschil-
lende activiteiten, maar ook is het een nog mooiere locatie 
geworden voor ontmoeting en verbinding.

De festiviteiten die tijdens de openingsavond hebben plaats-
gevonden werden georganiseerd door de tijdelijk ingestelde 
feestcommissie. Hulde daar-
voor. We hebben vernomen 
dat het feestgedruis tot in de 
vroege ochtenduren duurde.

Alles werkte mee op zater-
dag 21 mei jl. Het weer was 
na de zware regenbuien 
van de week ervoor perfect. 
Zonnetje, weinig wind. Het 
goede humeur en de zin in 
een leuk toernooi waren 
volop aanwezig. Spannende 
tennispartijen. Mooie sterke 
verhalen op het terras tussen 
de partijen door. En als af-
sluiting nog eens een heerlijk 
warm buffet. Kortom: een 
perfect tennistoernooi bij 
tennisclub Teuge. Twee jaar 
lang kon in verband met de 
corona dit mooie toernooi 
niet gespeeld worden. Dank-
zij een innige samenwerking 
tussen het hoveniersbedrijf 
Isidorushoeve en tennisclub 
Teuge kon dit toernooi wor-
den gehouden. Mooie prijzen 
die aan het einde van de mid-
dag werden uitgereikt door 
Johnny Dijkman, opperhoofd 
van de Isidorushoeve, aan 
de gelukkige winnaars. Bij 
de dames ging de hoofdprijs 
naar Ria Bonekamp, met als 
goede tweede Anita van Dijk. 
En de toch ook mooie derde 
plaats ging naar Ireen Pijnap-
pel. Bij de heren ging de eer-
ste plek tussen twee perso-
nen die met evenveel punten 
eindigden. Maar de tegen-

games waren in het voordeel 
van Bart Pol, die dus ging 
strijken met de mooiste prijs. 
Met Hans Veldwijk een hele 
goede tweede. De derde prijs 
ging naar Paul Molder. Alle 
prijswinnaars kregen ook 
een prachtige bos bloemen 
van bloemartieste Julian 
Knol uit Apeldoorn. Al met al 
een zeer geslaagde middag 
waar na afloop, in de derde 
helft, de gespeelde partij-
en nog eens uitvoerig zijn 
besproken. De aces en lobjes 
werden alsmaar mooier naar 
mate de derde helft vorder-
de. 

Wilt u meer weten over 
tennisclub Teuge, kijk dan 
eens op onze website www.
tennisclubteuge.nl of op onze 
Facebookpagina. 

Heb je een idee of wil je een initiatief starten voor het dorp 
Teuge? Door een wijziging in de subsidieverstrekking van de 
gemeente Voorst kun je voor een vergoeding in aanmerking 
komen. De gemeente Voorst heeft aan de belangenverenigin-
gen van de verschillende dorpen een extra subsidie toege-
kend. Zo ook aan het Algemeen Belang Teuge. 
Je kunt bij het ABT een tegemoetkoming aanvragen voor een 
initiatief als het in het maatschappelijk belang is en toeganke-
lijk is voor alle dorpsgenoten. Natuurlijk zijn het geen enorme 
bedragen, die beschikbaar zijn, maar toch mooi meegeno-
men als je een stukje financiering nodig hebt. Het door de 
gemeente Voorst aan ABT toegekende bedrag is € 500,- voor 
alle plannen gedurende een jaar. Je kunt bij het ABT een 
verzoek indienen, door een projectplannetje te schrijven 
en dit te voorzien van een begroting. Het bestuur van ABT 
beslist over de aanvragen en beheert de subsidiepot. Waar je 
voorheen voor deze subsidie bij de gemeente moest zijn, kun 
je nu dichterbij en rechtstreeks bij het ABT terecht. Dus kom 
maar op met jullie initiatieven en ideeën.

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje 
Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september 
gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig 
samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe. 

Teuge heeft een prachtig speelveld, schoolmoestuin en die-
renverblijf. Dit wordt onderhouden door een groep vrijwil-
ligers. Ze zorgen voor de dieren, onderhouden het verblijf, 
verzorgen de moestuin en houden de omgeving netjes. Twee 
keer per jaar krijgen ze ondersteuning van buren en extra 
vrijwilligers, tijdens NLdoet en burendag, voor de grotere 
klussen. 

Op zaterdagmiddag 24 september is het burendag en gaan 
we weer samen klussen en genieten. Na het klussen staat er 
een drankje klaar en worden lekkernijen bereid. Iedereen is 
welkom, er is vermaak voor jong en oud. Wees welkom vanaf 
13.30 uur bij ’t Beestenboeltje, de koffie staat klaar.

World CleanUp Day is ontstaan door de kracht van mensen 
om ongelooflijke dingen te bereiken door samen te werken. 
Het is 2008. In Estland verenigden 50.000 mensen om het 
hele land in slechts vijf uur op te ruimen. Dit simpele idee 
is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging met miljoenen 
vrijwilligers. Zwerfafval opruimen is een activiteit geworden 
die mensen en groepen verbindt. Hoe heeft het zo groot kun-
nen worden? Het antwoord is eenvoudig: iedereen kan afval 
opruimen, je hoeft alleen maar in actie te komen! 

Op zaterdag 17 september 2022 is weer de World CleanUp 
Day gepland. Ook in Teuge willen we daar weer aan meedoen. 
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter het gebied 
in en rondom Teuge wordt dat we kunnen schoonmaken in 
enkele uren.  

We starten gezamenlijk om 13.30 uur bij de zwerfafval coör-
dinator Mariska van Rossum aan het Zwanenpad 6 met een 
kopje koffie / thee / frisdrankje. Daarna gaan we in groepjes 
van 2 in alle straten van Teuge en omstreken het zwerfafval 
rapen. We eindigen om 16.30 uur met een hapje en drank-
je aan het Zwanenpad 6. Daar kunnen ook de volle zakken 
worden ingeleverd. Vind je het leuk om hieraan ook mee te 
doen, stuur dan een whats-app berichtje naar Mariska, tel. 
06-22787891 of bel haar even. Zij zal er dan voor zorgen dat 
de benodigde materialen (zoals prikkers, zakken, ringen, 
handschoenen) aanwezig zijn. 
Zien we jullie op 17 september?

Eindelijk dan toch... Opening kantine 
SP-Teuge | SONJA DIJKMAN

Isidorushoeve tennistoernooi groot 
succes! | JAN DIJKSTRA

Een goed idee of initiatief is geld waard 
JAN VAN DEN NOORT

Burendag op zaterdag 24 september 
LUCAS HARBERS

World CleanUp Day op 17 september  
MARISKA VAN ROSSUM

SJW Peco heeft op 1 mei jl. 
een proatmiddag georgani-
seerd voor de “oudere jeugd” 
(50+). Peco is een maatschap-
pelijke organisatie die zich 
inzet voor jong en oud. Door 
middel van allerlei activitei-
ten proberen wij Teugenaren 
te verbinden en een leuke 
dag te bieden.

Na twee coronajaren was er 
veel om bij te praten en dat 
werd dan ook zeker gedaan. 
In de huiselijke setting en 
onder genot van een hapje 

en een drankje spraken oude 
bekenden elkaar weer en 
werden er verhalen verteld. 
Het was een prettige middag 
zonder muziek waardoor het 
erg gezellig werd. Daarnaast 
vonden wij het fijn om te zien 
dat ook Teugenaren van een 
hoge leeftijd deel uit maak-
ten van de proatmiddag. 

Kortom, deze gezelligheid is 
zeker voor herhaling vatbaar 
en wij willen jullie daarom 
graag volgend jaar weer ver-
welkomen!

Peco’s Proatmiddag | ANOUK LUESINK

Op 23 juni vond weer een 
vergadering plaats van de 
Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Teuge. De 
voornaamste taak van deze 
commissie is het uitwisselen 
van informatie tussen haar 
leden over het feitelijke en 
voorziene gebruik van de 
luchthaven. Het CRO heeft 
geen beslissingsbevoegd-
heid.
Tot nu toe nam ABT als ‘gast’ 
deel aan de vergaderingen. 
Met ingang van deze verga-
dering is ABT tot lid be-
noemd. Platform Vlieghinder 
Teuge woont de vergaderin-
gen voortaan bij als gast en 
niet langer als toehoorder.

Op 8 juni 2022 is het nieuwe 
Luchthavenbesluit (LHB) 
Teuge vastgesteld door Pro-
vinciale Staten. In principe 
is dit conform het concept; 
enkel de begrenzing van de 
dagdelen waarop vliegtuigen 
van de skydivers die in de 
geluidscategorieën 1 t/m 4 
vallen, niet mogen vliegen, is 
enigszins gewijzigd. Catego-
rie 1 (van 8) betreft de meest 
luidruchtige vliegtuigen; de 
huidige ‘parakisten’ vallen 
in categorie 4. Door een 
kleine tekstuele fout is de 
periode van terinzagelegging 
verlengd en daarmee de 
periode waarin beroep kan 
worden aangetekend door 
belanghebbenden. Het be-
sluit treedt in werking zodra 
de ‘inspectie Leefomgeving 
en Transport’ een ‘Verklaring 
Veilig Gebruik Luchtruim’ 
afgeeft.
Volgens Helga Witjes, gede-
puteerde van de provincie 
Gelderland, wordt met 

het nieuwe LHB rekening 
gehouden met omwonen-
den en milieu, terwijl toch 
ruimte wordt overgelaten 
voor groei. Het streven van 
het provinciebestuur is om 
de milieubelasting van het 
vliegveld op termijn geleide-
lijk te verminderen. Uiteraard 
is er, zeker daags na het 
grote boerenprotest in Stroe, 
groot besef van de proble-
matiek rond de depositie van 
stikstof.
Tijdens de procedure naar 
het vaststellen van het LHB 
heeft het provinciebestuur 
een belevingsonderzoek 
laten uitvoeren. Een dergelijk 
onderzoek zal van tijd tot tijd 
herhaald worden.

Er wordt gewerkt aan een 
betere procedure voor de 
afhandeling van klachten. 
Nu zijn er meerdere loketten 
waar klachten kunnen wor-
den ingediend en vaak is niet 
duidelijk of een klacht in be-
handeling wordt genomen.
Verder wordt gewerkt aan 
een beter vliegtuigvolgsys-
teem. Doordat nu niet is te 
controleren of piloten zich 
aan de regels hebben ge-
houden, is geen handhaving 
mogelijk.
Sommige klachten over te 
laag vliegen zouden on-
terecht zijn omdat die klagers 
niet beseffen dat vliegtuigen 
tijdens de nadering voor een 
landing in ‘het circuit’ altijd 
lager vliegen. Hier zou een 
betere voorlichting wenselijk 
zijn. Overigens komen er uit 
de bebouwde kom van Teuge 
weinig klachten, maar des te 
meer uit Deventer Noord en 
Apeldoorn Noord.

Vergadering CRO 23 juni 2022 
NICO JURGENS
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Familie Lamers
Dag allemaal. Wat een warm 
welkom hebben wij hier 
gehad in Teuge! We vinden 
het leuk dat we ons via deze 
weg aan jullie voor kunnen 
stellen. Wij zijn Tom en Lyzet. 
Samen met onze kinderen 
Stef en Thirza zijn wij 23 
april vanuit Apeldoorn in 
Teuge komen wonen aan 
de Rijksstraatweg. Al enige 
tijd wilden wij graag wat 
meer buitenaf wonen. In de 
afgelopen 2 jaar zijn we 2 
keer bij dit huis wezen kijken 
en beide keren voelden we ons direct thuis. We waren dus 
ook dolblij toen wij dit fijne plekje konden kopen en we zijn 
dankbaar dat we onze kinderen hier kunnen laten opgroeien 
in het mooie, gastvrije Teuge. Wij willen jullie bedanken voor 
de prettige eerste contacten en hopelijk zullen we snel meer 
mede Teugenaren ontmoeten.

Familie Van Essen
Hallo Buren! Wij zijn Maxine (31), Matthijs (31) en Merlin (2) 
en wonen al sinds september aan de Rijksstraatweg in het 
mooie Teuge. Maxine heeft in 2014 op het vliegveld gewerkt 
en we zijn beide ‘luchtvaartgekken’. Het vliegveld, de gezellige 
mensen en de mooie omgeving zijn voor ons dus de redenen 
geweest om vanuit Amsterdam na een langdurige huizenjacht 
naar Teuge te verhuizen. Maxine werkt sinds kort voor de 
luchthaven Teuge op de verkeerstoren en Matthijs is testvlie-
ger voor onbemande vliegtuigen / drones en we zoeken sa-
men naar een toekomst in de duurzame luchtvaart. Het huis 
waar we nu wonen kunnen we maar tijdelijk gebruiken en 
we zijn dus nog op zoek naar een permanente plek in Teuge, 
mocht je iets weten dan komen we heel graag in contact.

Familie Visscher
Hallo Teuge. Bedankt voor de superleuke welkomstmand! Wij 
zijn Rik, Ellen, Lieke en Rens Visscher. We zijn op 30 april naar 
Teuge verhuisd. Rens gaat nu nog naar school in Apeldoorn, 
maar vanaf volgend schooljaar gaat hij naar groep 5/6 van de 
Zaaier. Hij voetbalt in Teuge bij JO9-3. Lieke gaat volgend jaar 
starten aan het voortgezet onderwijs aan de Heemgaard en 
volleybalt bij Voorwaarts in Twello. Rik werkt als country ma-
nager elektrische verwarmingsproducten bij Bosch thermo-
techniek in Deventer en komt oorspronkelijk uit Hattem. Ook 
Rik volleybalt bij Voorwaarts in Twello. Ellen werkt als finan-
cieel adviseur bij Berends & Slump hypotheken & verzekerin-
gen en komt oorspronkelijk uit Hoonhorst, een klein dorpje 
bij Dalfsen. Ellen sponsort met name de sportschool en gaat 
er heel af en toe ook eens binnen kijken ;). Nooit gedacht ooit 
(weer) in een dorp te gaan wonen, maar wij voelen ons hier 
na een maand al prima thuis!

Pieter en Margreet
Wij zijn Pieter en Margreet en wonen sinds mei aan de Hes-
senlaan. Wij hebben 30 jaar in Apeldoorn gewoond. In eerste 
instantie zouden we hier met twee van de drie kinderen 
komen wonen, maar ondertussen is iedereen uitgevlogen. 
Wij genieten nu met z’n tweetjes van ons uitzicht en ruimte 
in Teuge. De mand met de leuke dingen en informatie komt 
goed van pas omdat we nog één en ander moeten doen. Van 
de bloemen genieten we nu al elke dag.

Welkomstmand Teuge

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.

Zaterdag 11 juni is er door Yvon en Monique van 
Schuur1708 een Brocante Markt georganiseerd bij en rond-
om hun winkel in Teuge. De locatie, boerderij de Beukelaar, 
leent zicht hiervoor uitstekend.
De marktkramen waren uitgestald bij het bakhuis, op het 
erf, in de boomgaard en direct achter de winkel. Alles in het 
thema: Duik in de wereld van Brocante!

Door de jaren heen is er een flink netwerk opgebouwd en 
hebben ze verschillende brocanteurs gevraagd mee te doen. 
Daarbij maken ze hun eigen selectie, alleen de liefhebbers 
met dezelfde passie en stijl die hen zelf aanspreekt, zijn bena-
derd voor deelname. De ruim 30 deelnemende brocanteurs 
kwamen dan ook uit alle delen van het land.
De brocanteurs die bij de vorige editie, in 2019, al deelnamen 
waren zeker bereid om terug te komen, ze weten immers 
dat het ze aan niets ontbreekt en ze tijdig van een hapje en 
drankje worden voorzien.
Aan alles is, tot in de kleinste details, gedacht. Al weken zijn 
Yvon en Monique druk geweest met de voorbereidingen.
Naast de kramen met brocante was er een cateraar, een bloe-
mist en een edelsmederij aanwezig.
Het weer, wat ze niet in de hand hadden, speelt hierbij na-
tuurlijk een belangrijke rol, gelukkig was het een prachtige 
zonnige dag. Al met al een hele geslaagde dag en deze zal ze-
ker volgend jaar in het 2e weekend van juni herhaald worden. 

De winkel zelf, Schuur1708, was natuurlijk ook open voor de 
verkoop en fungeerde, als oorspronkelijke doorrij landbouw-
schuur, als entree naar de Markt. 
De winkel is overigens 1 zaterdag per maand geopend. 
Voor de data en openingstijden check de website: www.
schuur1708.nl of volg via Facebook of Instagram.

Geslaagde Brocante Markt bij Schuur1708 
YVONNE ZWARTJES EN MONIQUE BERENDSEN

Op 18 mei 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge in sa-
menwerking met de gemeente Voorst en Waterschap Vallei 
en Veluwe een informatie- en discussieavond over water in 
Teuge.

Verhelderende avond water in Teuge 
LUCAS HARBERS

Na de opening van de avond 
werd er uitleg gegeven over 
het veranderende klimaat, 
de bodemlagen, grondwater-
stromen, oppervlaktewater, 
riolering en de uitdagingen 
die daarbij komen kijken. De 
presentaties gingen verder 
over verantwoordelijkhe-
den, beleid, samenwerking 
en handhaving. En er werd 
aandacht besteed aan 
complexe situaties, huidige 
maatregelen en plannen 
voor de toekomst. Hiervoor 
blijft de samenwerking en 
hierover samen in gesprek 
zijn belangrijk. Na de uitleg 
werd op verschillende tafels 
met daarop kaarten van Teu-
ge specifieke problemen en 
mogelijkheden besproken. 
De avond werd afgesloten 
met een samenvatting van 

deze discussie, een aantal 
acties en er werd besloten 
om in de herfst nogmaals 
zo’n avond te organiseren. 
De reactie van de aanwezige 
dorpsgenoten waren positief. 
Niet alle problemen zijn di-
rect opgelost. Uitleg over de 
situatie en met elkaar daar 
het gesprek over voeren was 
verhelderend. De volgen-
de discussieavond is op 19 
oktober 2022. Noteer het in 
uw agenda!

Onze nieuwe burgemeester Paula Jorritsma (en een afvaardi-
ging van de nieuwe raadsleden) brengt een kennismakingsbe-
zoek aan alle dorpen binnen de gemeente Voorst. En natuur-
lijk komt ze dan ook graag naar ons mooie dorp Teuge.

Dit bezoek staat gepland voor donderdag 22 september. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. 

Natuurlijk willen wij haar een mooi ontvangst geven. Hier-
voor ben ik op zoek naar 4 vrijwilligers die mij hiermee willen 
helpen. Vind je het leuk om te helpen met het organiseren 
van een mooi ontvangst, meld je dan z.s.m. aan bij Mariska 
van Rossum, tel. 06-22787891 of e-mail: 
maavanrossum@outlook.com.

Kennismakingsbezoek burgemeester 
Paula Jorritsma | MARISKA VAN ROSSUM
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Het was 1979 en weten nog 
goed dat we voor de eerste 
keer het dorp Teuge binnen-
reden. Via de Teugseweg 
langs de boerderijen van de 
broers Weijenberg, later Veld 
en Schipper. 
Rustig gelegen aan de 
Rijksstraatweg (238) naast 
de weilanden stond daar 
het “Meistershuus” waar de 
familie Visser woonde, naast 
-toen nog- lagere school De 
Zaaier. Omdat meester Vis-
ser een betrekking had aan-
genomen in Heerde gingen 
we kijken of huis en school 
mogelijk bij ons zouden pas-
sen. “Het is een heerlijk huis 
om te wonen”, zei Herman 
Visser, “vooral voor kinderen 
om hier te mogen opgroei-
en”. Ook wij waren meteen 
enthousiast over de school 
en het huis en de sollicitatie-
brief werd geschreven. Een 
delegatie van het bestuur 
kwam naar Friesland om een 
proefles bij te wonen en kort 
daarna kregen we het bericht 
dat we naar Teuge mochten 
komen.
Toen Auke en ik samen 
naar Teuge verhuisden in 
augustus 1979, hadden we 
nog geen kinderen. Volgens 
Jan Haverkamp had Teuge 
vruchtbare grond, want bin-
nen een jaar of acht kregen 
we vier kinderen: Elise, Fre-
deriek, Jan Pieter en Ruurd. 
Ik denk nog vaak aan de 
woorden van Herman Visser, 
het bleek ook voor ons gezin 
een ideaal huis. Latere part-
ners van de kinderen hebben 
bij ons  ingewoond. Het was 
een soort duiventil, ze vlogen 
in en uit. Gezelligheid voerde 
de boventoon. Er zijn heel 
wat vuurtjes gestookt met 
vrienden en familie achter in 
de tuin.
Teuge heeft een rijk dorps-
leven met vele verenigingen 
waarbij de volleybalclub bij 

mij favoriet was. Ik heb me 
daar kunnen uitleven bij de 
damesclub. Bij onze kinde-
ren was de kinderspeelweek 
van SJW Peco favoriet met 
als hoogtepunt de playback-
show. Wat een activiteiten 
worden er nog steeds door 
Peco georganiseerd, petje af 
hoor.
Teuge is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een ’vol-
wassen’ dorp met flink wat 
nieuwbouw. En de aanleg 
van fietspaden leidde tot een 
prachtige ontsluiting van de 
landelijke omgeving, waar-
bij de natuur niet vergeten 
werd. Als vogelaar heb ik 
hier heel wat wandelingen 
gemaakt.
Zelfs de landerijen naast 
onze woning worden nu 
natuurgebied. We zien daar 
regelmatig een groepje reeën 
lopen, die hebben het nu al 
naar de zin in dit bloemrijke 
weiland.
Na 43 jaar gaan we dit heer-
lijke huis verlaten en we ne-
men alle mooie herinnerin-
gen aan leerlingen, collega’s 
en iedereen die zich inzette 
voor de school met ons mee.
We hebben we een klei-
ner, gerieflijker en nieuwer 
onderkomen gevonden in 
Twello. Als het zover is zal het 
best moeilijk zijn om dit huis 
te verlaten, maar we verheu-
gen ons ook op onze nieuwe 
woning aan de Winterako-
niet, gelegen bij het natuur-
gebied Het Fliertdal, Achter ’t 
Holthuis. Een nieuwe fase in 
ons leven.
Dankjewel bewoners en 
oud-leerlingen van De Zaaier 
in Teuge dat we zolang, met 
heel veel plezier, in jullie 
midden mochten wonen en 
werken.

Op dinsdag 13 september organiseert Algemeen Belang 
Teuge in samenwerking met de gemeente Voorst een avond 
over woningbouw in Teuge. 
Wat zijn de mogelijkheden? En welke input zou je willen geven 
op basis van de eerste schetsen woningbouw op het laatste 
te bouwen perceel aan de Hessenlaan?

Het programma voor deze avond is:

19.30 inloop
20.00 opening
20.05 woningbouw in de gemeente Voorst, uitleg
20.20 invulling perceel Hessenlaan
20.30 pauze 
20.45 ophalen input omgeving aan de hand van schetsen
21.45 afsluiten
 
Wees deze avond welkom in het dorpshuis op den Toega in 
Teuge.

Tadaa!! Daar is-ie dan eindelijk: het spik- splinternieuwe wed-
strijdtenue van SP Teuge!!!! Ieders geduld werd op de proef 
gesteld, want zorgvuldigheid kost tijd. De sponsors pakten 
uit, de kledingcommissie ging los, ontwerpers brainstormden 
erop los en de leden wachtten geduldig af.
En zeg nu zelf: dit was toch absoluut het wachten waard. 

Op woensdag 20 april was het eindelijk zover. Alle teams 
mochten hun kleding in ontvangst nemen en dat klinkt sim-
peler dan het is. Elk team heeft namelijk eigen kledingspon-
sors en de teamgenootjes hebben natuurlijk ook niet allemaal 
dezelfde kledingmaat. U begrijpt het al, de lijsten met teams, 
namen en maten waren gedetailleerd uitgewerkt en de dozen 
met kleding stonden geordend klaar. Ook op dit punt heeft 
de kledingcommissie niets aan het toeval overgelaten. 
Uitreiking van de kleding verliep vlekkeloos en de eerste wed-
strijden zijn al in het nieuwe tenue gespeeld.

Met gepaste trots, incasseerden de voetballers van SP Teuge 
het vleugje van jaloezie bij hun tegenstanders. Begrijpelijk, 
want wat zagen onze voetbal-
lers er gelikt uit, niet alleen 
tijdens de wedstrijd, maar ook 
daarvóór al. Onze leden ont-
vingen namelijk niet alleen een 
wedstrijdtenue, maar ook een 
trainingspak en een sporttas.

Dus mocht u zich bij het zien 
van een leuk voetballertje in 
een fantastisch tenue afvragen 
waar diegene vandaan komt? 
Nou, die kump van Teuge!!!

Nicole en Sonja van de Vrijwilligers Centrale Voorst stellen 
zich voor.
De Vrijwilligers Centrale Voorst (VCV) ondersteunt vereni-
gingen en stichtingen bij hun vrijwilligersbeleid en het vin-
den van nieuwe vrijwilligers. Om de VCV verder te ontwik-
kelen en verankeren in onze gemeente zijn er twee nieuwe 
gezichten aan het front: Nicole Sheridan en Sonja Peterse.

Nicole werkt sinds 1 mei bij Mens en Welzijn Voorst. “Ik heb 
eigenlijk een opleiding tot docent, maar ben 25 jaar geleden 
in het welzijnswerk gerold als vrijwilliger. Dat beviel zo goed 
dat ik daar al snel als professional ben blijven werken. Sinds 
kort woon ik in Apeldoorn en ik werk nu voor Mens en Welzijn 
Voorst. Ik heb enorm veel zin om de Vrijwilligers Centrale 
Voorst samen met Sonja nog meer vorm te gaan geven.”

Sonja is al sinds 1 maart werkzaam bij Mens en Welzijn Voorst 
en combineert dit met een functie bij Welzijn Brummen en 
Welzijn Lochem. “Mijn rol is gericht op de vrijwilligerscentrale 
bij alle drie de welzijnsorganisaties. Ik ga kijken hoe we kennis 
kunnen delen, efficiënter samenwerken en elkaar natuurlijk 
te inspireren op vrijwilligersgebied. Brummen, Lochem en 
Voorst werken sinds 2021 samen op diverse vlakken, waar-
door er onderling veel kennis gedeeld kan worden”. 

De nabije toekomst
Op dit moment zijn zowel Nicole als Sonja nog druk bezig om 
iedereen te leren kennen, zowel intern als met externe orga-
nisaties. Maar er gebeurt ook al van alles. Nicole: “We hebben 
laatst een AED-training georganiseerd, daar was zoveel vraag 
naar dat we uiteindelijk 3 groepen hebben gemaakt. Verder 
willen we de vacaturebank steviger neerzetten, zowel online 
als hopelijk in de toekomst ook fysiek met een inloopmoge-
lijkheid. We merken dat er veel vrijwilligerswerk wordt ge-
daan, dit willen we graag in beeld brengen. Vrijwilligerswerk 
is heel divers, van een korte klus tot wekelijkse activiteit. 
Iedereen kan vanuit zijn eigen talent en belangstelling mee-
doen als vrijwilliger. Wist je dat mensen die vrijwilliger zijn 
gelukkiger zijn?! Wij denken graag met je mee om op zoek te 
gaan naar een leuke vrijwilligersplek. En helpen organisaties 
om de perfecte vrijwilliger te vinden.
Daarnaast zijn we nu bezig met het opzetten van een trai-
ningsprogramma dat dit najaar plaatsvindt. We organiseren 
dan diverse ondersteunende cursussen, zowel voor vrijwil-
ligers als vrijwilligersorganisaties. Daarover zullen jullie snel 
meer horen!”

Een periode van ontdekken en vormgeven
Natuurlijk willen we onder vrijwilligers en organisaties de 
behoeftes peilen, wat verwachten ze nu van een vrijwilligers-
centrale en waar kunnen we bij helpen?
Sonja en Nicole: “Wat we nu al hebben gezien stemt ons heel 
positief. Het is ontzettend leuk om al die organisaties en 
inwoners te leren kennen. We hebben er heel veel zin in en 
hopen jou snel te ontmoeten!”
Voor meer informatie kijk op www.mensenwelzijn.nl. 
Of mail ons via vrijwilligerscentrale@menseenwelzijn.nl voor 
een kennismaking of vragen over vrijwilligerswerk.

Laatste Teugse meester vertrekt uit het 
‘Meistershuus’ | MARIANNE EN AUKE VLIETSTRA

Nieuwe kleding Sp Teuge | SONJA DIJKMAN

Avond woningbouw Teuge/Hessenlaan 
LUCAS HARBERS

Mens en Welzijn Voorst 
ANNEKE VAN EIKENHORST

Schrijf de komende data alvast in de agenda. 

Speelweek
De speelweek van 2022 vindt weer plaats in de één na laatste 
week van de schoolvakantie. Vanaf 8 tot en met 12 augustus 
2022 zijn alle kinderen weer welkom op de goedbezochte 
speelweek van SJW Peco in Teuge.

Dorpsfeest
Op 9 tot en met 11 september 2022 vindt het dorpsfeest 
plaats. Iedereen is van harte welkom!

Activiteiten SJW Peco zomer 2022

De gemeente Voorst heeft in afstemming met Algemeen 
Belang Teuge vorig jaar in het dorp éénjarig akkermengsel 
ingezaaid. De planten staan nu prachtig in bloei. Wanneer je 
langs het beeld de Zaaier of voor het dierenverblijf wandelt 
kun je genieten van de bolderik, de korenbloem, wilde ridder-
spoor, gele ganzenbloem, echte kamille en akkerleeuwenbek. 
Om éénjarige bloemen te houden wordt elk jaar grondbewer-
king uitgevoerd en wordt er opnieuw ingezaaid. De gemeente 
Voorst zal bij een positief beeld dit initiatief verder uitbreiden 
over de gemeente.

Prachtige akkerbloemen in Teuge
LUCAS HARBERS
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Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Redactie: Marijke Jansen en Hetty Vorselman

Opmaak: Patrick Jansen

Aan deze editie werkten mee: Nico Jurgens, Stefanie 
Verwaaijen, Anneke van Eikenhorst, Lonneke Schip-
per, Lucas Harbers,  Mariska van Rossum, Jan Dijkstra, 
Yvonne Zwartjes en Monique Berendsen, Marianne en 
Auke Vlietstra, Sonja Dijkman, Jan van den Noort, Anouk 
Leusink. 

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 16 september 2022 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2022: 16 september en 25 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.sjwpecoteuge.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.

Activiteitenkalender

JULI
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis

AUGUSTUS
8 t/m 12 Speelweek, SJW Peco

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis

SEPTEMBER
9 t/m 11 Dorpsfeest, SJW Peco

Infoavond woningbouw, 19.30 uur Dorpshuis
World CleanUp Day, 13.30 uur Zwanenpad 6
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
Kennismakingsbezoek burgemeester
Burendag, 13.30 uur ‘t Beestenboeltje
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis
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