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Jan Uenk mag zich het hele 
jaar schutterskoning van 
Teuge noemen. 
Hij loste na een lange reeks 
het bevrijdende en doeltref-
fende schot. Zoals hij zelf 
direct al zei, “het vliegtuig 
is gemaakt door een drôaje 
timmerman en afgeschoten 
door een drôaje timmer-
man”.
De gunfactor voor Jan onder 
het aanwezige publiek was 
erg groot. Mooi om 
te zien dat er zelfs 
enkele volwassen 
mannen met 

tranen in de ogen stonden. 
Direct na afloop werd er 
door de buren geïmprovi-
seerd de tuin versierd. Jan 
was bij thuiskomst dan ook 
aangenaam verrast. Zondag-
middag werd Jan met een 
mooie blauwe cabrio opge-
haald samen met zijn vrouw 
Louise en kleindochter Liv. 
In de feesttent werd Jan 
gehuldigd en mocht hij met 
assistentie van zijn buurman 
de nodige biertjes uitdelen. 
Jan, geniet dit jaar van deze 
mooie titel.  

Donderdag 22 september jl. kwam burgemeester Paula Jor-
ritsma-Verkade kennis maken met ons mooie dorp Teuge. 
De burgemeester, de wethouder en diverse raadsleden 
verzamelden zich bij Peco. 

Samen met het bestuur van Algemeen Belang Teuge en het 
organisatiecomité gingen zij met een mooie huifkar naar Her-
sencentrum Siza. Daar werden zij welkom geheten door Lu-
cas Harbers, voorzitter ABT. Hierbij werd aangegeven om een 
ander deel van Teuge te laten zien, omdat de burgemeester al 
eerder bij het vliegveld en de Natuurtempel was geweest.  
Bij het Hersencentrum Siza werden presentaties gehouden 
door mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. In-
drukwekkend om te zien hoe positief zij nu weer in het leven 
staan. Tevens was er een kleine expositie van schilderwerken 
te zien en werd er vermeld dat hier de welkomstmanden 
worden gemaakt. Door de oudste inwoner van Teuge, Ko 
Dijkhof, werd het boek Kunst-zinnig-brein aan de burgemees-
ter overhandigd. Buiten werd door de burgemeester nog een 
mooi mozaïek bord onthuld.

Jan Uenk Schutterskoning 2022

Kennismakingsbezoek burgemeester

Daarna vertrok de huifkar naar basisschool de Zaaier. Buiten 
werd een bezoek gebracht aan de kinderboerderij ’t Beesten-
boeltje en aan de moestuin waar kinderen aan het tuintelen 
waren. Binnen was te zien hoe kinderen met timmeren en 
breien bezig waren.
De route werd vervolgd naar Peco, waarbij er een tussenstop 
gemaakt werd om het Sportpark te laten zien. In Peco werd er 
uitleg gegeven over het ontstaan van Peco, waarin benadrukt 
werd dat bijna alles door vrijwilligers tot stand is gekomen. 
Vervolgens kregen zij een rondleiding door het hele gebouw. 
Daarna werd er een presentatie gehouden van SP Teuge 
door voorzitter Hans Droog en een presentatie van ABT door 
Mariska van Rossum. 
Met een drankje en een hapje was het nog een gezellig 
samenzijn. Na afloop kregen de burgemeester en het team 
van de gemeente ieder een kleine welkomstmand mee als 
blijvende herinnering.
Zo heeft de burgemeester een goede indruk kunnen krijgen 
van ons mooie dorp Teuge.    

Namens het organisatiecomité, 
Mariska, Dea, Gerrie, Lisa en Marijke
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Anneke van Eikenhorst wil 
na 7 jaar het stokje over-
dragen aan iemand anders.
Anneke is al zeven jaar als 
beheerder hét gezicht van 
dorpshuis Op Den Toega in 
Teuge. Mooi en dankbaar vrij-
willigerswerk, vindt ze. Maar 
per 1 januari 2023 wil ze stop-
pen en het stokje overdragen: 
“Het wordt tijd voor iemand 
anders”. Ze zou het liefst zien 
dat er meer dan één opvolger 
komt, “want er komt best wat 
kijken bij het beheer van het 
dorpshuis en het zou fijn zijn 
als je de taken kunt verdelen.”  

“Ik ga het ook echt wel missen hoor. Vooral het contact met 
de huurders vind ik altijd erg leuk. Dat is ook de drempel 
geweest om lang te wachten met zeggen dat ik er een streep 
onder wil zetten” aldus Anneke. “Ik zeg altijd tegen mensen 
die bijvoorbeeld een feestje, etentje of bruiloft willen orga-
niseren, dat ze maar even moeten komen kijken. Ik nodig ze 
altijd uit. Een week voor hun daadwerkelijke feestje leg ik dan 
aan ze uit hoe het werkt met de sleutels, de apparatuur, kof-
fie, thee en drankjes en waar bijvoorbeeld de AED en brand-
blusser hangen. Ook coördineer ik de agenda met reserverin-
gen. Ik heb altijd goed onderling contact met Sportclub Teuge 
over reserveringen en activiteiten.”

Hans Droog, voorzitter van Sportclub Teuge, vult aan: “We 
vinden het heel jammer dat Anneke stopt, ze is erg betrokken 
en ze heeft het altijd heel goed gedaan. We gaan haar nog wel 
op passende wijze bedanken, ze is nog niet weg. Nu gaan we 
dus alvast op zoek naar één of meer beheerders. Het zou wel 
praktisch zijn als beheerders in Teuge of omgeving wonen. 
Los van het vertrek van Anneke zijn we van plan om het 
dorpshuis op te knappen en om zaken te verbeteren, zoals 
het interieur en de geluidsapparatuur. Als er mensen zijn 
die hiermee willen helpen, graag! Het is een mooie klus om 
samen op te pakken.” 

“Het is vrijwilligerswerk, liefdewerk oud papier, zeg ik altijd, 
geen betaalde baan. Wat het leuk maakt is dat je er leuke 
contacten en veel energie voor terugkrijgt” zegt Anneke. Ook 
al stopt ze met het beheer van het dorpshuis, ze blijft actief 
voor Teuge. Zoals het coördineren van drie collectes en het 
organiseren van Samen uit Eten en Keukelen (koken door 
basisschoolleerlingen). 

Voor meer informatie over de beheerdersfunctie of het 
opknappen van het dorpshuis, neem contact op met Hans 
Droog, voorzitter Sportclub Teuge: voorzitter@sp-teuge.nl.

Dorpshuis Teuge zoekt nieuwe 
beheerder | MARJON HAARMAN

In tegenstelling tot hetgeen vermeld was in de extra editie 
n.a.v. ABT 111 jaar, bestaat de samenstelling van de huidige 
redactie van Teugje Nieuws sinds 2016 (i.p.v. 2006). Het Teug-
je Nieuws bestaat echter al sinds 2006. De eerste 10 jaar was 
dit in handen van hoofdredacteur Peter Cornelisz.

Rectificatie extra Teugje Nieuws

Na de aangepaste corona-
editie van vorig jaar heeft SJW 
Peco dit jaar weer helemaal 
uitgepakt bij het weekend 
van Dorpsfeest Teuge. Het 
gekozen thema was Amster-
dam. En dat was goed te zien! 
Bij binnenkomst ging je onder 
een typische Amsterdamse 
brug door en aan je rechter-
hand zag je een oudhollandse 
molen. Deze diende als Peco 
souvenirshop. Pennen, bier-
openers, keycords, zonne-
brillen en dergelijke waren te 
krijgen. Echte collectorsitems!

Om het thema helemaal af te maken waren de letters I AM 
Teuge te zien, afgeleid van het bekende I AMsterdam. Uiter-
aard hebben we ook een poging gedaan om de Wallen na te 
bootsen met paspoppen. De dames trokken veel bekijks!
Op de vrijdag- en zaterdagavond kwam iedereen samen om 

los te gaan op muziek van 
DJ Laurens, Bandje Speciaal, 
Q-music foute uur, Feestnati-
on en niet te vergeten DJ San-
der! Op de zaterdagmiddag 
vond de kindermiddag, het 
Teugjecafé en ons welbeken-
de vliegtuigschieten plaats. 
De gelukkige van dit jaar 
was Jan Uenk. Na een aantal 
rondes wist hij het vliegtuig 
naar beneden te schieten. Hij 
mag zichzelf een jaar lang dé 
schutterskoning van Teuge 
noemen. Een titel om trots 
op te zijn!

Peco Dorpsfeest “Aan de Amsterdamse 
grachten” | ANOUK LUESINK

Sinds een aantal jaar organiseren wij op zondagmiddag een 
mudrun. Deze was dit jaar uitverkocht en een enorm aantal 
fanatiekelingen hebben een poging gedaan om de modder te 
trotseren. De één deed mee voor de snelste tijd en de ander 
voor de gezelligheid. 

Jong en oud hebben genoten van deze heerlijke zonnige dag! 
De band Lead, DJ Sander en de Peco dj’s sloten het weekend 
in stijl af.
We hebben het een paar jaar moeten missen, maar dit jaar 
was weer als vanouds. Graag verwelkomen wij jullie volgend 
jaar weer in het tweede weekend van september!

De week van maandag 12 september t/m vrijdag 16 septem-
ber was er groot feest op Pommetje ‘t Indiaantje. Pommetje 
bestaat dit jaar 12,5 jaar en als leidsters vierden wij onze 
verjaardagen. Alle kinderen mochten de hele week verkleed 
komen en er waren vele extra activiteiten georganiseerd. Zo 
werden er tasjes en t-shirt gekleurd en mochten de kinderen 
cake versieren, werden er knakworstjes gegeten bij het brood 
en was er een ballenbak. Op de woensdag was er een pyjama 
party en mocht iedereen in pyjama komen.
De donderdag was de dag 
van de leidster en hebben 
wij er een groot feest van 
gemaakt. Vanaf 16:30 tot 
18:00 uur waren alle kinde-
ren met ouders, broertjes 
en zusjes van harte welkom. 
De kinderen mochten allerlei 
spelletjes en activiteiten 
doen, totdat ze de gekregen 
stempelkaart vol hadden. 
We kijken terug op een ge-
slaagde week.

Wilt u ook een keertje komen 
kijken bij ons neem gerust 
contact met ons op.

Feest bij Pommetje ‘t Indiaantje 
TINEKE OOLMAN

Overlast door hondenpoep staat in 2017 in de top drie van 
grootste ergernissen onder de burgers (CBS-onderzoek). Dit 
is erg jammer voor degene die er last van ondervinden, maar 
ook voor de hondenbezitters. Honden zijn hiermee steeds 
minder vaak welkom in bepaalde gebieden zoals parken en 
speelplaatsen.

De overlast kenmerkt zich vooral in stankoverlast, poep 
onder je schoen (bij spelende kinderen in de kleding) en 
ziek worden door de poep. De uitwerpselen kunnen ziektes 
verspreiden die vooral voor jonge kinderen gevaarlijk zijn. In 
hondenpoep kunnen eitjes van spoelwormen zitten. Wan-
neer u deze eitjes binnenkrijgt, kunt u goed ziek worden. 
Naast de eitjes van spoelwormen kunnen ook de schimmels 
die hondenpoep afbreken voor ziektes zorgen. Bij ziektes 
kunt u denken aan bijvoorbeeld ontstekingen of lever- en 
longproblemen. Voor honden kunnen uitwerpselen ook 
gevaarlijk zijn. Het dodelijke canine-parvo-virus kan door 
uitwerpselen worden verspreid.

Het probleem ontstaat doordat veel hondenbezitters de 
uitwerpselen van hun hond niet op ruimen. Hierdoor blijft de 
hondenpoep op de verharding, gazon of tussen de beplanting 
liggen. Als hondeneigenaar ben je verplicht de poep van je 
hond op te ruimen. In de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) is per 1 januari 2018 de regel opgenomen dat honden-
bezitters altijd een zakje bij zich moeten hebben om de poep 
van zijn/haar hond op te ruimen.

Er zijn in Teuge door de gemeente een aantal maatregelen 
getroffen. Zo zijn bij de speelplaats naast ‘t Beestenboeltje 
bordjes geplaatst met de tekst ‘verboden voor honden’ en er 
staat naast de kinderboerderij een prullenbak speciaal voor 
zakjes waarmee de hondenpoep kan worden opgeruimd. 
Wellicht is het wenselijk deze prullenbakken op meerdere 
plekken in het dorp te plaatsen, zeker gezien de uitbreiding 
van ons dorp en daarmee de toename van honden. U kunt 
deze wens te kennen geven bij de gemeente Voorst via de 
app: ‘Verbeter de buurt’. 

Beste hondenbezitter, waarschijnlijk heeft u bij de wande-
ling zakjes bij u en ruimt de uitwerpselen netjes op. Voor de 
eigenaren die dit (nog) niet doen, denk na over de ergernis en 
gevaren hierboven beschreven en pas uw gedrag aan.

Beste dorpsgenoten, wanneer u een hondenbezitter tegen-
komt en ziet dat deze de uitwerpselen van zijn viervoeter niet 
opruimt, spreekt u hem/haar daar (vriendelijk) op aan?

Op deze manier kunnen we in Teuge een top 3 ergernis zelf 
verminderen en genieten van de prachtige omgeving.

Overlast hondenpoep | ESTHER POELMAN
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Alweer even geleden, maar 
daarom niet minder sen-
sationeel. De damesfinale 
dubbel tussen onze Teugse 
dames en de dames van 
Loenen op 10 juni. Het zou 
er echt om gaan spannen. 
De verschillen tussen de 
nummer 1 (Teuge), op de 
voet gevolgd door nummer 
2 Beekbergen en nummer 
3 Loenen waren minimaal. 
Onze dames moesten 
winnen om zich als kampioe-
nen te kunnen kronen. Een 
gelijkspel zou ontoereikend 
zijn geweest. In de finale uit-
wedstrijd in Loenen moest er 

zelfs een supertiebreak aan 
te pas komen om de zege 
binnen te halen. Maar ze 
hebben het geflikt. Dit zestal 
houdt de eer van tennisclub 
Teuge op grootse wijze hoog. 
Esther, Ingrid, Chantal, Ma-
non, Linda en Chantal: knap 
gedaan. Onze felicitaties. 
Voorzitter Martin Nieuwen-
huis heeft onze kampioenen 
onlangs gehuldigd met een 
mooie bos bloemen. Wilt u 
meer weten over tennisclub 
Teuge, kijk dan eens op onze 
website: www.tennisclub-
teuge.nl. Of bezoek onze 
FB-pagina.

Op 13 september 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge 
in samenwerking met de gemeente Voorst een informatie- en 
discussieavond over de woningbouw in Teuge en dan speci-
fiek op het nog braakliggende perceel aan de Hessenlaan. 

Het onderwerp leeft in Teuge, het dorpshuis was goed gevuld 
met belangstellenden. Na de opening van de avond door de 
voorzitter van ABT, Lucas Harbers, werd er door Laurens Nij-
man van de gemeente Voorst een presentatie gegeven over 
de woningbouw van de gehele gemeente Voorst. En waar 
er enkele jaren geleden nog sprake was van een stop op het 
bouwen van woningen, is dat nu duidelijk anders en mag er 
weer volop gebouwd worden. 

Daarna werd er specifiek ingegaan op het perceel aan de Hes-
senlaan door Kevin Stremmelaar van de gemeente Voorst. 
Doordat er in Teuge een grote behoefte is aan seniorenwo-
ningen, zijn daarop door een ontwerper van de gemeente 3 
schetsen gemaakt die op grote vellen gepresenteerd werden. 
De vele bezoekers konden hiernaar kijken en hun opmerkin-
gen of aanvullingen doorgeven aan de vertegenwoordigers 
van de gemeente. Duidelijk werd ook wel dat er ook een grote 
behoefte is aan betaalbare woningen voor starters. 

Alle opmerkingen en aanvullingen worden door de gemeente 
meegenomen en zullen in een vervolgsessie worden gepre-
senteerd. Wanneer die zal zijn 
zal worden gecommuniceerd 
naar alle ABT-leden. Tevens zal 
de gemeente Voorst samen met 
Algemeen Belang Teuge een 
enquête houden over woning-
behoefte in het dorp.
Kijk voor de presentatie én de 
gepresenteerde schetsen op de 
website Teuge.eu of scan deze 
QR-code.

Tennisclub Teuge: zinderende 
damesfinale | JAN DIJKSTRA

Avond woningbouw Teuge / 
Hessenlaan | FRANK BAASFamilie Daemen

Hallo Teuge! Wat een fijn welkom in de buurt met zo’n leuke 
welkomstmand. Wij zijn Erik, Sylvia, Lieke en Femke Daemen. 
Wij wonen sinds april aan de Ganzevlesweg. We wonen nu 
al heel prettig, maar gaan nog verbouwen. Erik is geboren 
en getogen in Teuge, daarna hebben wij samen in Twello en 
Apeldoorn gewoond. Na een tijd ging het toch weer kriebelen 
om buitenaf te wonen en na een lange zoektocht, vonden we 
onze huidige stek in Teuge. Wij werken beide in Apeldoorn 
en gaan lekker op de fiets heen en weer. Lieke (9) en Femke 
(6) gaan ook nog naar school in Apeldoorn, omdat ze niet van 
school wilden wisselen, maar ze hopen via andere activitei-
ten, zoals bij de speelweek en sport alsnog vriendinnen te 
maken in de buurt. Groet, Sylvia Korthuis en Erik Daemen

Ruben
Hallo Teugenaren. Sinds kort 
woon ik, Ruben Jonker, aan 
de Hessenlaan in Teuge. Mijn 
broer en schoonzus gingen 
een huis bouwen in Teuge en 
zochten buren om dit samen 
mee te doen. Binnen een half 
uur nadat ze dit opperden, 
hebben we de knoop door-
gehakt en ben ik hun nieuwe 
buurman/medebouwer ge-
worden. En dat bevalt boven 
verwachting goed. Natuurlijk 
heb ik leuke buren, maar wat 
een heerlijk rustig en gezellig 
dorp. Vanuit Teuge ben je niet ver weg van Apeldoorn, waar 
ik samen met mijn broer onze witgoedhandel heb. Alles bij 
elkaar voel ik mij hier echt thuis in Teuge.

Sinds enige weken is de website van Alge-
meen Belang Teuge: www.Teuge.eu ver-
nieuwd en up-to-date gemaakt. Naast dat 
er veel nieuwe onderwerpen op staan is 
o.a. het volgende verbeterd:

- Een agenda met alle geplande activiteiten. 
Indien er meer informatie bekend is over 
de activiteit kun je erop klikken om dit te 
zien.

- Op de Home pagina staan de laatste 4 berichten, wil je ou-
dere berichten zien, dan kun je naar het “Nieuws”- tabblad.

- Er is een link naar de Facebook en Instagram pagina.
- Er is een onderscheid gemaakt tussen “Commissies” en 

“Activiteiten”. Hieronder staat veel informatie, alsmede of er 
vacatures zijn voor bepaalde activiteiten of commissies.

- Als de Dorpsquiz weer actueel wordt, dan zal deze worden 
toegevoegd aan deze website. 

- Het contactformulier is aan-
gepast (en werkt). Dus heb je 
vragen, stel deze gerust. 

- En mocht je nog geen lid zijn 
van het ABT, dan kan dat via 
deze website. Voor € 12,50 per 
jaar ben je al lid (€ 10,= voor 
alleenstaanden).

Neem eens een kijkje op onze 
website www.Teuge.eu of scan 
deze QR code.

Welkomstmand TeugeVernieuwde website van het ABT 
MARISKA VAN ROSSUM / FRANK BAAS

Voor het eerst heeft het KWF de collecte geïntroduceerd met 
een collectebord met QR-code, in plaats van de collectebus. 
Voor alle collectanten een vreemde manier van collecteren. 
Jammer dat het KWF geen rekening houdt met de ouderen 
onder ons, die niet kunnen scannen, omdat ze daar geen 
mogelijkheden voor hebben. 

Zelf ben ik van mening, dat combinatie bus en QR-code, beter 
was geweest. Door het collectebord en met de Whatsapp, 
is het bereik wel groter geworden. Daarom hebben we ook 
in 2022 ongeveer hetzelfde bedrag opgehaald als vorig jaar, 
namelijk € 1.010,50.

Graag wil ik alle collectanten bedanken voor dit prachtige 
resultaat. Jammer genoeg zijn er enkele collectanten gestopt 
en wil ik graag deze oproep doen, om je aan te melden bij mij 
om volgend jaar te gaan collecteren voor het KWF in Teuge. 
Alvast bedankt! 
Wijkhoofd KWF Teuge, Annemarie Nijendijk (nijendijk217@
hotmail.com / 055-3231636)

Collecte KWF in Teuge | ANNEMARIE NIJENDIJK

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 woensdag 19 oktober organiseert Algemeen Belang Teu-
ge samen met de gemeente Voorst en Waterschap Vallei en 
Veluwe een informatiebijeenkomst met twee onderwerpen.

De gemeente Voorst toont 
de schetsen herinrichting 
Parmentierstraat en biedt 
de gelegenheid hierop te 
reageren.
Vervolgens bespreken we 
de voortgang maatregelen 
tegen wateroverlast naar 
aanleiding van de sessie op 
18 mei 2022 (https://teuge.
eu/nieuws/488-avond-over-
water).   

Het programma start om 20.00 uur (zaal is open vanaf 19.30 
uur) in Dorpshuis op den Toega, de Zanden 92 in Teuge.
Informatie vanuit de gemeente Voorst en Waterschap Vallei 
en Veluwe.

Bijeenkomst herinrichting Parmentier-
straat en wateroverlast Teuge
LUCAS HARBERS



76

Op 19 augustus jl. zijn een aantal zwerfafvalruimers met 
hun partners op excursie geweest bij Circulus in Apeldoorn. 
Na een goede ontvangst werden we middels een leuke pre-
sentatie meegenomen in het afval van 200 jaren geleden 
(toen was er nog helemaal geen afval) tot het heden (waar 
het afval een groot probleem is geworden). 

De visie en missie van Circulus is: we laten de aarde beter 
achter. Onze beschikbare bronnen benutten we maximaal, 
voor verspilling is geen plaats meer. We gaan samen voor 
duurzame, houdbare oplossingen. 

Leuk weetje: doordat het glas zoveel en goed wordt ingele-
verd, zijn er nagenoeg geen grondstoffen meer nodig om 
nieuw glas te kunnen maken. En dat is waar we naar toe 
moeten!

Daarnaast tanken de wagens van Circulus HVO100, wat is 
gemaakt van gerecyclede plantaardige olie en vetten. Dit is 
schoner en tot 90% minder CO2 uitstoot. Dus: frituurvet – 
zowel vast als vloeibaar- inleveren bij het recycleplein. Na de 
presentatie kregen we een rondleiding over het terrein van 
Circulus met veel uitleg. Wat wel duidelijk werd: goed het 
afval scheiden loont! Hoe minder restafval we hebben, hoe 
beter. Restafval is namelijk het duurst om te verwerken.

Tip: Als je niet weet in welke bak iets gegooid moet worden, 
raadpleeg dan de app van Circulus, en dan lees je van heel 
veel artikelen in welke bak het gegooid moet worden.

Excursie naar Circulus | MARISKA VAN ROSSUM

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie 
Gelderland heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp Lucht-
havenbesluit Teuge vastgesteld en openbaar gemaakt voor 
inspraak. Het luchthavenbesluit geeft aan hoeveel geluid de 
luchthaven mag produceren. Ook is het mogelijk om regels 
te stellen aan openingstijden, aantallen en typen vliegtuigen 
en vluchten, gebieden waar als gevolg van luchtvaartactivi-
teiten beperkingen gelden, zoals geluid en externe veiligheid 
en milieuregels van activiteiten, die gerelateerd zijn aan het 
vliegen.

Algemeen Belang Teuge heeft in september 2021 een leden-
raadpleging georganiseerd. We zijn met leden en omwonen-
den in gesprek gegaan over de manier waarop we de belan-
gen van de leden over dit onderwerp kunnen behartigen. 
Het resultaat is de zienswijze (gepubliceerd op www.teuge.
eu). We gebruiken deze voor overleggen met de provincie, 
gemeente en de luchthaven. En de zienswijze is formeel inge-
diend bij de provincie Gelderland.

In de zienswijze hebben we aandacht gevraagd voor emissie 
en geluid, veiligheid en stapeling. We pleiten daarin voor het 
terugdringen van emissies & het meten van luchtkwaliteit 
(deze worden nu alleen door berekeningen vastgesteld). Door 
de aangewezen plek voor het proefdraaien van vliegtuigen 
waait er regelmatig een wolk van uitlaatgassen naar het dorp. 
Daarnaast maken de leden zich zorgen over de veiligheid bij 
toenemend vliegverkeer en verkeer op de wegen rond de 
luchthaven. Daarnaast geven we aan dat het mogelijk open-
gaan van luchthaven Lelystad met de voorgestelde vlieg-
routes opstijgende vliegtuigen over Teuge komen. Hierdoor 
ontstaat er ongewenst extra emissie en geluid voor de direc-
te omgeving van Teuge. 

Op 8 juni hebben Provinciale Staten het Luchthavenbesluit 
Teuge vastgesteld. Hierin zijn geen punten uit de zienswijze 
van Algemeen Belang Teuge verwerkt. 
In het luchthavenbesluit is deze aanpassing doorgevoerd: per 
1 januari 2023 zijn op 4 weekend-dagdelen per maand geen 
valschermvluchten toegestaan met vliegtuigen uit geluidsca-
tegorie 1 t/m 4. Stillere vliegtuigen mogen dan wel gebruikt 
worden voor valschermvluchten.

Algemeen Belang Teuge zal aandacht blijven vragen voor de 
onderwerpen, die op basis van input van onze leden, in de 
zienswijze staan (de zienswijze staat op www.teuge.eu).

Luchthavenbesluit Teuge | LUCAS HARBERS

Welk keukenafval 
in de GFT-bak?
Wel in de GFT-bak

  Eierschalen

   Schillen en snij-afval van groente, fruit en aardappelen

  Oud brood

  Etensresten van het bord en uit de pan

  Vleesresten, botjes, visgraten

  Kaaskorsten zonder plastic

  Koffiefilters en koffiedik

  Theebladeren

  Pinda- en notendoppen

  Mossel- en andere schelpen

   Ongekleurd keukenpapier (zonder schoonmaakmiddel)

Niet in de GFT-bak
  Koffiepads

  Theezakjes

  Kaaskorsten met plastic

  Servetten en keukenpapier met opdruk

  Lucifers

  Touw

Een volle GFT-bak levert ruim  
15 kilo compost of voldoende  
biogas om 3 weken mee te koken.

Zoals jullie allemaal hebben 
kunnen lezen in de vorige 
editie van het Teugje Nieuws, 
op de site Teuge.eu op 
facebook en (sinds kort ook) 
Instagram zijn we druk bezig 
met het realiseren van een 
mozaïek bankje voor in het 
dorp. Op vrijdag 26 augustus 
tijdens het pleinfeest van 
basisschool de Zaaier heeft 
iedereen een “steentje” 
kunnen leggen. Kinderen, ou-
ders, buren en leerkrachten 
van de school kwamen om 
een eigen bijdrage te leveren 
aan het bankje. Het is een 
hele klus, maar het schiet 
al lekker op. Een groepje 
vrijwilligers is met regelmaat 
bezig om alle steentjes een 
mooi plekje te geven. Het 

eindresultaat zal dan ook 
niet meer lang op zich laten 
wachten. Hou sociale media 
in de gaten om op de hoogte 
te blijven van dit mooie pro-
ject. Wie weet volgen er in de 
loop van de tijd nog wel meer 
bankjes.

Mozaïek bankje | STEFANIE VERWAAIJEN

Stichting Jongerenwerk Peco heeft in de week van 8 tot en 
met 13 augustus weer haar jaarlijkse speelweek georga-
niseerd. Deze week met pret en plezier stond in het teken 
van het circus. Alle basisschoolkinderen waren welkom. 

Op maandag kwamen de 
kinderen al vroeg om samen 
met de ouders fanatiek te 
beginnen met het bouwen 
van de hutten. Toen de 
hutten klaar waren, hebben 
de kinderen pannenkoeken 
gegeten en is er een spel 
gespeeld. Op dinsdag zijn 
we gestart met de zeskamp. 
Hierbij werden verschillende circusspellen gespeeld. Daar-
na gingen de kinderen naar huis om te eten en ‘s middags 
mochten wij met de kinderen een rondleiding volgen met de 
huifkar over het vliegveld. Dit was erg leerzaam. Tussendoor 
werd er door de hoge temperaturen veel gespeeld met water 
en het schuimkanon. 

Woensdagochtend staat elk jaar in het teken van de peuter- 
en kleuterochtend. Er werd fanatiek gekleurd en er werden 
spelletjes gespeeld. ‘s Middags gingen de kinderen naar huis 
om te oefenen voor de welbekende Playbackshow. In de 
avond lieten kinderen van alle leeftijden hun dans- en play-
backkunsten zien. De gehele donderdag stond in het teken 
van de waterbaan. Er werd volop genoten van deze verfris-
sing. 

Op vrijdag hebben een film gekeken en waterspellen ge-
speeld. Ook werden er kinderen geschminkt. ‘s Avonds was 
de jongens tegen de meiden quiz. De vrouwen en meiden 
hebben gewonnen! Toen het donker werd, zijn we gestart 
met de spooktocht. We hebben zelfs de ouders horen gillen! 
Daarna zijn de kinderen blijven slapen en hebben we zater-
dag samen met de ouders alles weer opgeruimd. 

Door het zonnige weer en alle leuke kinderen was het een 
geslaagde week. Op naar volgend jaar!

Speelweek Peco: “Welkom in 
het circus” | ANOUK LUESINK
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“Als je kunt, draag dan je 
steentje bij”. Dat is het motto 
van dorpscontactpersoon 
Stefanie Verwaaijen, die zoals 
vele Teugenaren al van jongs 
af aan met veel plezier vrij-
willigerswerk doet. Ook van 
haar hoor je het: “Het klinkt 
heel cliché, maar je krijgt er 
echt zoveel voor terug. Als 
voorbeeld haal ik vaak mijn 
vader aan, die ging met pen-
sioen en ik vroeg ‘Ga je nu 
vrijwilligerswerk doen?’. Hij 
had daar eigenlijk geen zin 
in, maar ging toch een keer 
proberen als chauffeur bij de 
Ontmoetingslijn van Mens 
en Welzijn Voorst. En je raadt 
het al, hij vindt het fantas-
tisch! Op de maandagmiddag 
heeft hij zich nu ook nog aan-
gemeld bij de onderhouds-
ploeg van Sportclub Teuge. 
De gezelligheid en het leren 
kennen van nieuwe mensen 
maken mijn vader zo enthou-
siast over zijn vrijwilligers-
werk.”, zo vertelt Stefanie.

En vrijwilligerswerk hoeft 
echt niet veel (vrije) tijd te 

kosten. Er is genoeg te doen 
om je dorp leuker te maken, 
het hoeft echt niet veel te 
zijn wat je bijdraagt. Het kan 
een eenmalig project zijn, of 
klusjes die af en toe voorko-
men. Ga bijvoorbeeld een 
keer zwerfvuil ruimen, kom 
helpen bij de speelweek van 
Peco of onderhoud bij het 
speelveld. Alles wat je doet 
draagt bij, al is het maar 
iets kleins! En heb je geen 
idee wat je wilt, neem dan 
gewoon contact op met Alge-
meen Belang of een van de 
verenigingen in Teuge. Want 
we kunnen altijd wel iets 
vinden wat bij jou past!”

Wil jij ontdekken welke vrij-
willigersvacatures er zijn in 
Teuge of andere dorpen? Kijk 
snel op de website van de 
Vrijwilligers Centrale Voorst: 
www.vrijwilligersvacature-
bankvcv.nl en ontdek of er 
iets voor jou tussen staat!

Ga iets doen voor je dorp! 
ANNEKE VAN EIKENHORST

Zaterdag 16 juli moesten de 
schapen van het Beesten-
boeltje geschoren worden. 
De schapenscheerster kwam 
om 11.00 uur en de klus was 
al snel geklaard. Twee dikke 
jassen werden eruit gedaan. 

Toen de schapen terug bij de 
geitjes in het veld kwamen, 
begonnen deze te bokken. Ze 
herkenden de kale schapen 
niet meer. Maar dat duurde 
gelukkig maar even.

Schapen scheren | LISA VAN MOORSEL

Ben je benieuwd hoe het kunstwerk in het park van Teuge er 
uit gaat zien?
Kom op dinsdag 8 november kijken naar de ontwikkelingen 
en stel je vragen aan kunstenaar Mark Huser in de Natuur-
tempel. 
Wees vanaf 19.30 uur welkom bij Earth Awareness, Ambon-
straat 5 in Teuge 

Namens de commissie kunst in het park van Teuge.

Ontwikkelingen Kunst in het nieuwe 
park van Teuge | LUCAS HARBERS

De geboren Twellose Stefanie Verwaaijen is inmiddels een 
bekend gezicht in Teuge. Al in haar jeugd ontdekte ze SJW 
Peco en zo ontstond de band met Teuge. Vrij snel ging Ste-
fanie daar ook vrijwilligerswerk doen. “Ik had veel vrienden 
en vriendinnen hier, dan rol je er snel in. Ik ging helpen met 
de speelweek, bardiensten draaien en schoonmaken bij 
Peco.” Inmiddels woont ze al jaren met haar gezin in Teuge 
en is ze in dit dorp een verbindende factor op het gebied 
van vrijwilligerswerk. 

Dorpscontactpersoon Stefanie 
Verwaaijen brengt Teuge in beweging 
ANNEKE VAN EIKENHORST

“Iedereen weet me inmiddels 
wel te vinden, of het nu een 
vraag is voor de organisatie 
van een evenement of in het 
weekend een bardienstje 
draaien bij Sportclub Teu-
ge. Als vrijwilliger zet ik me 
graag in voor het dorp en dat 
doe ik sinds enkele jaren als 
bestuurslid van Algemeen 
Belang Teuge. In het bestuur 
ben ik onder andere verant-
woordelijk voor de commu-
nicatie, zoals het bijhouden 
van de website en social 
media. En daarnaast voor 
het organiseren van dingen 
die het dorp verbinden, bij-
voorbeeld het afscheid van 
burgemeester Penninx en 
natuurlijk de Dorpsquiz! Het 
doel van Algemeen Belang 
Teuge is om de leefbaarheid 
van ons dorp te vergroten. 
We houden ons bijvoorbeeld 
bezig met verkeersveilig-
heid, onze relatie met het 
vliegveld en het verbinden 
van inwoners, verenigingen 
en ondernemers. Onder het 
bestuur vallen weer diverse 
groepen en commissies, die 
verantwoordelijk zijn voor 
bijvoorbeeld het speelveld of 
’t Beestenboeltje. Het leuke 
van bestuurslid zijn vind 
ik dat je heel veel te weten 
komt over je dorp. Dingen 
waar je anders geen weet 
van hebt en waardoor je veel 
meer betrokken raakt in je 
eigen dorp!”

Naast haar vrijwillige rol 
als bestuurslid is Stefanie 
Dorpscontactpersoon (DCP). 

Hiervoor is ze minder gaan 
werken bij een tandartsen-
praktijk in Deventer, om 
tijd vrij te maken voor het 
DCP-werk. Stefanie: “Ik vind 
die dubbelrol (als DCP en 
vrijwillig bestuurslid) heel 
prettig. Je krijgt veel meer 
mee over het reilen en zeilen 
in het dorp, dus je kunt veel 
sneller schakelen en meer 
betekenen!”

Ontmoeting en verbinding
Als bestuurslid heeft Stefanie 
onder meer de taak om te 
verbinden en mensen elkaar 
te laten ontmoeten. Dit doet 
ze bijvoorbeeld door activi-
teiten te organiseren. “De 
eerste activiteit was het ma-
ken van een borrelplank, we 
organiseerden dit op cam-
ping de Weeltenkamp. En 
toen bleek, dat je zo je eigen 
dorp echt leert kennen, want 
heel veel mensen waren 
nog nooit op deze camping 
geweest. Als je niet gaat kam-
peren ga je er blijkbaar ook 
niet zo snel naar toe, dus dit 
was een schot in de roos.”

Op 22 mei was de activiteit 
waar Stefanie tot nu toe het 
meest trots op is als vrijwilli-
ger: de Dorpsquiz. “225 men-
sen deden mee in 21 teams. 
We hebben zoveel leuke 
reacties gehad en iedereen 
was enorm enthousiast. Ik 
mag wel zeggen dat ik er heel 
trots op ben dat we dit met 
een club vrijwilligers neer 
hebben weten te zetten!”

Tijdens zeer wisselvallig weer was er op 17 september toch 
World Clean Up Day en hebben een aantal zwerfafval oprui-
mers uit Teuge weer veel zwerfafval opgeraapt. Een aantal 
opruimers konden niet op de dag zelf, maar zijn al eerder 
gestart met het opruimen van hun straten. Ook hebben enke-
le opruimers na het dorpsfeest het terrein en alle straten 
rondom Peco opgeruimd. 

Gezamenlijke actie op 17 september
Vanwege de vele regenbuien hebben we besloten dat ieder 
voor zich – tussen de buien door – ging lopen. Helaas hebben 
we het niet droog gehouden en sommigen zijn door en door 
natgeregend. Maar ondanks dat hebben we toch gelopen, en 
hebben we nagenoeg in alle straten in en rondom Teuge het 
zwerfafval opgeraapt. We eindigden met een drankje en een 
hapje en dat was weer erg gezellig. Al met al een succesvolle 
dag, met heel veel complimenten van mensen die je onder-
weg tegenkomt. 

Gemeente Voorst
Deze actie werd ondersteund door de gemeente Voorst. 
Naast het beschikbaar stellen van de diverse materialen (zak-
ken / prikkers / handschoenen), is er ook een beloning van 
€ 5,- per volle zak. We hebben met z’n allen 33 zakken opge-
haald, een mooie opbrengst van € 165,-.  Dit geld is nagenoeg 
geheel gedoneerd aan Kinderboerderij Het Beestenboeltje.

Met opgeruimde groet, Mariska van Rossum, 
zwerfafvalcoördinator Teuge, 06-22787891

Een natte World Clean Up Day 
MARISKA VAN ROSSUM



10

Colofon

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: Jan Dijkstra, Lisa van 

Moorsel, Mariska van Rossum, Anneke van Eikenhorst, 

Frank Baas, Lucas Harbers, Marjon Haarman, Esther 

Poelman, Tineke Oolman, Anouk Leusink, Lonneke 

Schipper, Stefanie Verwaaijen, Annemarie Nijendijk, 

Jasper Blaauw.

Algemeen Belang Teuge
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Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 25 november 2022 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

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.

Activiteitenkalender

OKTOBER
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
Bijeenkomst Herinrichting Parmentierstraat, 
20.00 uur Dorpshuis
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis 

NOVEMBER
Ontwikkelingen Kunst Park van Teuge, 19.30 uur 
Natuurtempel
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis 

DECEMBER
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis 
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