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TEUG  E    NIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren ∙ Jaargang 17 ∙ Editie 3 Maart 2023

Het Teugje Nieuws wordt 
zeer goed gelezen door de 
inwoners van Teuge en de 
Vecht. Wij zoeken nog een 
aantal nieuwe adverteer-
ders om Teugje Nieuws 
kostendekkend te houden 
in de toekomst in verband 
met de stijgende tarieven. 

Wilt u ook adverteren in 
het Teugje Nieuws? Stuur 
dan een mail naar de 
penningmeester van-
dennoortjan@gmail.com 
voor de actuele tarieven.

OPROEP
Adverteerders 
gevraagd Teugje 
Nieuws 

‘t Beestenboeltje neemt afscheid van haar “directeur” 
JAN VAN DEN NOORT

Gezien de grote belangstelling van de eerste editie zal er in 
2023 ook weer een Proatmiddag worden georganiseerd voor 
de oudere jeugd vanaf 50 jaar. Deze zal plaatsvinden op 19 
maart vanaf 14:00 uur in Peco.
Als je zin hebt in een gezellige middag in ouderwetse stijl met 
een hapje en drankje, noteer dan deze datum alvast in de 
agenda. Bij entree ontvang je 3 gratis consupties.

Proatmiddag Peco

Beste Teugenaren,

11 en 12 maart mag ik dan eindelijk na 3 jaar mijn 25-jarig 
jubileum vieren als DJ. 

Dit ga ik doen in een grote feesttent naast S.J.W Peco. Eigen-
lijk had dit in 2020 moeten plaatsvinden, maar door Corona 
kon het toen op het laatste moment niet doorgaan. 

De zaterdag is helemaal uitverkocht. Zondag 12 maart van 
14:00 tot 19:00 uur is het voor alle leeftijden. Dus wees wel-
kom en kom even gezellig langs. Een feest voor jong en oud. 
Tot dan.

Groetjes DJ Sander Uenk

Jubileumfeest DJ Sander
Op 14 december hebben de vrijwilligers van het Beestenboel-
tje tijdens een gezellige bijeenkomst Herman Vukkink uitge-
zwaaid. Nu Herman 80 jaar is geworden, vond hij de tijd rijp 
om te stoppen als vrijwilliger en drijvende kracht achter de 
kinderboerderij. Herman was een vaste waarde en initiatief-
nemer in het vernieuwen van het dierenverblijf en huisves-
ting voor de dieren. Vanuit zijn huis kon hij met een schuin 
oog alles in de gaten houden en heeft hij vele uren besteedt 
aan de kinderboerderij en het verzorgen van de dieren. On-
der zijn leiding is er onder andere geklust tijdens NLdoet en 
burendag. Ook was hij de drijvende kracht achter acties als 
Jantje Beton en de potgrondactie. Dit alles ten behoeve van 
de kinderboerderij. 

Tijdens de bijeenkomst is Herman het erelidmaatschap van 
Algemeen Belang Teuge in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt 
op de jaarvergadering in maart geëffectueerd. De vrijwilligers 
namen afscheid met een mooie bos bloemen voor Joke en 
een aantal speciaal-biertjes voor Herman. 

De vrijwilligers hebben de taken waar Herman voor stond 
onderling verdeeld. Als er nog Teugenaren zijn, die het leuk 
vinden om deel uit te maken van een groep enthousiaste vrij-
willigers en een aandeel willen leveren in de kinderboerderij, 
dan zijn ze van harte welkom.
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Op 19 oktober 2022 hebben 
Algemeen Belang Teuge en 
de gemeente Voorst een 
informatie avond georgani-
seerd over de invulling van 
een perceel aan de Hessen-
laan in Teuge. Tijdens de 
avond werd ook de woning-
behoefte in Teuge besproken 
en aangegeven dat er een 
behoefte onderzoek zou 
volgen. 
De gemeente Voorst is mo-
menteel in samenwerking 
met IJsseldal Wonen bezig 
met het actualiseren van een 
gemeentelijk woningmarkt-
onderzoek. Op deze manier 
krijgen ze een actueel beeld 
in de gemeentelijke woning-
markt en inzicht waar de 
grootste opgaven liggen de 

komende jaren. Ze verwach-
ten in het 2e kwartaal van dit 
jaar de resultaten te kunnen 
delen. Gelet op de urgentie 
om daadwerkelijk woningen 
te realiseren ligt de focus in 
eerste instantie op het van 
de grond krijgen van lopen-
de woningbouwprojecten. 
Vanuit het algemeen belang 
is het belangrijk dat er ook 
daadwerkelijk gebouwd gaat 
worden. Nadat de resultaten 
van het gemeentelijk woning-
marktonderzoek bekend zijn 
gaat de gemeente Voorst in 
gesprek met Algemeen Be-
lang Teuge om met elkaar de 
woningbouwopgave in Teuge 
te bepalen en het tijdspad uit 
te zetten.

Wat een mooie kerstpuzzel aan het eind van 2022. Menig 
inwoner van Teuge en daarbuiten hebben hun oplossingen 
ingezonden, 17 in totaal. 
Na een loting onder de juiste inzendingen kwamen de volgen-
de winnaars uit de bus: Roos de Vries, mevrouw Haverkamp 
en Nadieh v. t Erve. De prijswinnaars hebben hun VVV bon 
reeds ontvangen. 

“Met frisse energie knallen we het nieuwe jaar in! Het be-
stuur van Sportclub Teuge wenst iedereen een sportief en 
voorspoedig nieuwjaar”. Zo opende voorzitter Hans Droog 
de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari. Veel clubleden 
brachten elkaar de beste wensen over en genoten met een 
hapje en een drankje in de volle kantine van de sportclub. 
Ook zijn jubilarissen gehuldigd, is de Clubman/-vrouw van 
het jaar bekendgemaakt en was er veel aandacht voor alle 
vrijwilligers. Het vinden en binden van vrijwilligers is één van 
de doelen van het bestuur voor 2023.

Nieuwe dorpshuisbeheerders
Ook was er nieuws over de nieuwe beheerders van het 
dorpshuis. Per 1 januari hebben Inge Veldhuis en Melanie 
Wijnveen het stokje overgenomen van Anneke van Eiken-
horst. Inge en Melanie zijn nu het aanspreekpunt voor 
dorpshuis Op den Toega. 

Huldiging jubilarissen
Met op de achtergrond een mooie persoonlijke fotopresenta-
tie van de jubilerende clubleden, zijn de jubilarissen persoon-
lijk in het zonnetje gezet. Iedereen kreeg een bos bloemen en 
een geschenk. 

25 jaar lid: Remco Haverkamp, Erik Hendriks, Bas Beren-
schot, Jordy Kamphorst, Mathijs Diks, Pascal 
Schipper, Gerwin Hemeltjen en Michel de Haan.

40 jaar lid: Wilco Mulder, Ben Klunder, Paul Luesink, Harry 
Bonekamp, Bert Postma en Henri Wilbrink.

50 jaar lid: Ben Roeterd.

60 jaar lid: Joop Weijenberg.

Clubman/-vrouw van het jaar
Heel veel vrijwilligers komen in aanmerking voor deze onder-
scheiding. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is bekendgemaakt 
dat Edwin Buijs de nieuwe Clubman van het jaar is. De voor-
zitter typeerde hem: “zijn betrokkenheid is groot, hij geeft 
gevraagd en ongevraagd commentaar, is aanspreekpunt voor 
veel ouders, is de spil van de kledingcommissie, altijd op zoek 
naar nieuwe leden en gaat vaak op zondag even langs de 
club om te checken of alles oké is.” De nieuwe Clubman was 
verrast en vereerd: “Ik vind het vanzelfsprekend dat als je 
kind gaat voetballen, je actief wordt voor de vereniging. Voor 
mij is het vooral belangrijk om het sámen te doen. Je geeft 
wat en krijgt er ontzettend veel voor terug.” Meteen doet hij 
een oproep aan iedereen: “Het is prachtig om dit met z’n allen 
te doen. Kijk vooral in je eigen netwerk wie je kunt overtuigen 
om te helpen bij deze mooie vereniging!” 

Sinds 1 januari 2023 heeft S.J.W. Peco een nieuwe voorzit-
ter. Of eigenlijk moet ik “voorzitster” zeggen, want wij kun-
nen met trots melden dat Lieke Overvelde het voorzitter-
schap op zich zal nemen en de eerste vrouwelijk voorzitster 
van Peco is! Wij willen Roddy Linthorst en Gerwin Hemel-
tjen bedanken voor de afgelopen jaren en daarnaast onze 
aanwinst graag voorstellen aan alle Teugenaren. Want wie 
is deze vrolijke jongedame nu eigenlijk? Ze heeft een aantal 
vragen beantwoord om haar wat beter te leren kennen.

Hoe voelt het om voorzit-
ster te zijn?
“Tot nu toe valt het reuze 
mee. Natuurlijk vond ik het 
eerst even spannend om 
voorzitter te worden, maar 
uiteindelijk is mijn stem nog 
steeds even veel waard in 
het bestuur en doen we het 
bij Peco vooral samen.”

Wat is je doel voor Peco 
voor de komende jaren?
“Mijn doel is vooral om te 
luisteren naar alle mooie 
ideeën van de vrijwilligers 
en daar met elkaar zo veel 
mogelijk ruimte voor te 
maken. Daar hebben we 
zowel de nieuwste, jonge 
medewerkers voor nodig als 
de mannen en vrouwen met 
ervaring. Zeker nu het 50-ja-
rig bestaan van Peco voor de 
deur staat in 2024!”

Hoe ben je bij Peco terecht 
gekomen?
“Voordat ik vrijwilliger werd 
bij Peco was ik er al regelma-
tig te vinden als bezoeker. 
Vanaf mijn veertiende ging 
ik op fiets naar Peco; toen 
nog aan de Parmentierstraat. 
Omdat twee van mijn vrien-
dinnen met Teugse roots 
vrijwilliger waren, hebben ze 
mij overtuigd om dit ook te 
worden.”

Hoeveel jaar ben je nu 
vrijwilliger van Peco en wat 
zijn jouw taken geweest?
“Ik ben nu bijna 7 jaar vrij-
williger. Ik ben begonnen 
met bardiensten en werd als 
nieuw gezicht in het eerste 
jaar ook geschikt bevonden 
om Sinterklaas te assisteren 
als hulppiet. Alle jaren daar-
na ben ik ook gaan helpen bij 
de speelweek. Gaandeweg 
ben ik steeds meer taken 
gaan oppakken, onder an-
dere rondom de organisatie 
van de speelweek. Inmiddels 
zit ik nu 3 jaar in het be-
stuur.”

Waarom vind je het leuk 
hier om vrijwilligerswerk 
te doen?
“Ook al ben ik een echte 
Overvelde uit De Vecht, vind 
ik het vooral leuk dat Peco 
iets betekent voor alle men-
sen in Teuge (en omstreken); 
van jong tot oud. Daarnaast 
vind ik de horeca een hele 
leuke sector waarin je vooral 
vrolijke mensen treft die een 
babbeltje wel zien zitten. 
Uiteraard maakt het feit dat 
de medewerkers onderling 
gezelligheid hoog in het 
vaandel hebben staan het 
helemaal af.”

Welke activiteiten bij Peco 
vind je het leukst om te 
organiseren?
“Het dorpsfeest en de 
speelweek zijn de grootste 
evenementen en vind ik toch 
wel de hoogtepunten van 
het jaar. We zijn dan met een 
flinke club vrijwilligers aan 
de slag en iedereen is op zijn 
eigen manier nuttig bezig 
om er een mooi feestje van 
te maken. De voorpret en 
napret met elkaar zijn alle 
uurtjes dan zeker waard.“

Wat weten de meeste men-
sen (nog) niet van jou?
“Poeh, ik kan vooral be-
denken wat de meeste 
vrijwilligers al wel weten, 
maar misschien is dit niet 
voor iedereen bekend. Mijn 
medevrijwilligers weten in 
ieder geval dat ik in Zutphen 
werk op een aantal middel-

 Toneelgroep Kiek’n en Luuster’n

Woningbouw Teuge | LUCAS HARBERS

Uitslag Kerstpuzzel 2022

Feestelijke nieuwjaarsreceptie 
Sportclub Teuge | MARJON HAARMAN

Nieuwe voorzitter S.J.W. Peco 
ANOUK LUESINK

bare scholen, met een borrel 
op graag mee doe aan de 
karaoke en ik ook nog steeds 
te vinden ben in de bedie-
ning bij Café De Groot in De 
Vecht.”

Tot slot, waarom moet de 
jeugd naar Peco komen?
“Uit eigen ervaring kan ik 
zeggen dat er in Peco echte 
vriendschappen ontstaan! 

Het is één van de weinige 
plekken in de buurt waar je al 
vanaf je viertiende naar toe 
mag en als je goed zoekt is er 
eigenlijk altijd wel een plekje 
te vinden in de zaal waar je 
lekker uit je dak kunt gaan 
met je dansmoves.”

Wij wensen Lieke veel succes, 
maar vooral ook veel plezier!

Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. 
Zonder vrijwilligers zijn er geen activiteiten bij de club. Het 
gaat om het beleven van sport en het aangaan van sociale 
contacten. Voorzitter Hans Droog sprak de wens uit dat we 
hier allemaal een bijdrage aan leveren: “De betrokkenheid 
van vrijwilligers is groot. We hebben nog steeds een aantal 
vacatures bij de club. Het bestuur voelt zich gedwongen om 
keuzes te maken wat wel en niet kan. Denk na: wat kan ik 
doen om bij te dragen aan het levendig houden van de club? 
Bijvoorbeeld bij het tweejaarlijks onderhoud, of bij het hel-
pen schilderen. Vele handen maken licht werk. Het bestuur 
wil zich in 2023 richten op het vinden en binden van vrijwil-
ligers. Ze doen ertoe en ze worden gewaardeerd! Ik wil in 
contact komen met vrijwilligers. Meld je bij het bestuur, zodat 
we een actueel overzicht van vrijwilligers hebben.” 

Contributieverhoging 
Eens per 5 jaar wordt de contributie verhoogd en dat is 
afgelopen jaar ook gebeurd. Het bestuur kan zich voorstellen 
dat door deze verhoging er leden in de financiële problemen 
komen. Leden wordt gevraagd om in dat geval contact op te 
nemen met het bestuur zodat er gekeken kan worden naar 
een oplossing. 

In de kantine is in november 
2022 een nieuwe deurmat 
gelegd. Het is het sluitstuk 
van de verbouwing van de 
kantine, waardoor iedereen 
nu goed kan binnenkomen 
en gastvrij ontvangen wordt. 
De mat is geleverd door 
Indigo vloeren, die ook de 
nieuwe vloer in de kantine 
heeft geleverd.

Deurmat Sp Teuge | ILJA HARTUNG

De toneelgroep Kiek’n en 
Luuster’n (voorheen LTO 
toneelgroep) speelde in 
seizoen 2023 het blijspel: 
“Alle ballen op Bertha”. Op 
13 en 14 januari speelde 
de toneelgroep bij Zaal de 
Groot op De Vecht voor een 
uitverkochte zaal. Daarna 
werd op 21 januari ook nog 
opgetreden in Voorst. Alle 
avonden was er sprake van 
een geslaagd optreden met 
een enthousiast publiek. Ook 
de spelers hebben op deze 
avonden genoten van de 
gezellige sfeer. 

4 Inwoners van Teuge, 
Anita De Haan-Weijers, 
Cees Verwaaijen en Fred 
en Hetty Vorselman zijn al 
jaren onderdeel van deze 
gemotiveerde en gezellige 
toneelgroep van 12 personen 
uit de diverse kernen van de 
gemeente Voorst. De groep 
speelt al tientallen jaren met 
elkaar samen. Dit jaar was de 
regie in handen van de nieu-
we regisseur Erik Pereboom. 
Kom volgend jaar gezellig 
kijken!



54

Joey en Marloes
Hoi allemaal! Allereerst dank 
voor de leuke welkomst-
mand. Wij zijn Joey (28) en 
Marloes (26) en wonen sinds 
november aan de Fokker-
straat 9. In de zomer van 
2021 kwam het bericht dat 
wij waren ingeloot op de laat-
ste fase van de nieuwbouw 
in Teuge, een geweldige kans. 
Voor ons bekend terrein en 
door de gezellige buurtbar-
becue’s bij Peco hebben we 
ook al heel wat buren leren 
kennen. Joey heeft zijn eigen 
webshops en sinds kort 

Kwekerij le Papillon in Teuge overgenomen. Marloes werkt als 
beleidsadviseur bij een zorgorganisatie in Twente. We hopen 
nog heel lang met veel plezier in Teuge te mogen wonen! 
Groetjes Joey en Marloes. 

Het Park van Teuge heeft dit jaar voor een enorme groei 
gezorgd in ons dorp en dat zien wij natuurlijk ook terug in 
het aantal welkomstmanden. In 2022 zijn er 31 welkomst-
manden uitgereikt in het Park van Teuge en 6 bij bestaande 
woningen. Woonde je al in Teuge en ging je verhuizen dan 
heb je een verhuisattentie ontvangen, in 2022 zijn deze 
pakketjes 10 keer bezorgd. De welkomstmanden worden 
gemaakt door cliënten van Siza en gevuld met informatie 
over ons mooie dorp, ondernemers en verenigingen. 
Bedankt voor jullie bijdrage!

Jan en Ada
Wij waren blij verrast met de mooie welkomstmand die wij 
van ABT hebben gekregen. Eind november zijn wij, Jan en Ada 
Leeuwerke, in Teuge  komen wonen. Het was een grote stap 
voor ons na 46 jaar wonen in Assen. Wij zijn al enkele jaren 
gepensioneerd en wilde graag dichter bij onze dochter en 
haar gezin in Apeldoorn wonen. Eerder ontvingen wij een uit-
nodiging voor Samen Uit Eten, waar wij op 24 november zijn 
geweest en heel gastvrij werden ontvangen. En wij zijn van 
plan dit te blijven doen. Wij voelen ons heel welkom in Teuge 
en hopen hier nog lange tijd te wonen. Groet, Jan en Ada

Jelmer en Sarah
Hallo dorpsgenoten! Ten 
eerste bedankt voor de 
leuke welkomstmand! Wij zijn 
Jelmer en Sarah en wonen 
sinds midden december met 
veel plezier aan de Uiver-
straat 20. Sarah is geboren 
in Deventer en werkt als de-
signer in Amersfoort. Jelmer 
is opgegroeid aan de rand 
van Apeldoorn en werkt als 
CAD/Cam-programmeur bij 
Reiger Suspension in Hengelo 
Gelderland. De afgelopen 
7 jaar hebben we heerlijk 
samen gewoond in Apeldoorn, maar toch wouden we wat 
meer buitenaf gaan wonen. Teuge leek ons de perfecte plek! 
Wij zijn momenteel nog druk aan de klus, maar voelen ons al 
helemaal thuis op deze mooie plek! Wij kijken er naar uit om 
de buurt te ontmoeten! 

Rick en Jessica
Hallo Teugenaren. Graag stel-
len wij onszelf even voor. Wij 
zijn Rick (31) en Jessica (30) 
van der Burg. Samen met 
onze hond Noa wonen we 
sinds half december in onze 
nieuwe woning aan de Uiver-
straat 40. Hiervoor hebben 
we 7 jaar met plezier in Twel-
lo gewoond, maar toen deze 
kans zich voordeed hoefden 
we niet lang na te denken! 
Rick is in Twello opgegroeid 
en werkt momenteel als 
Financieel Adviseur bij Be-
rends & Slump in Twello. Jessica komt uit Teuge en werkt als 
Productmanager bij CCV in Arnhem. In onze vrije tijd mogen 
we beiden graag sporten, maar houden we ook zeker van 
gezelligheid. Dat laatste moet zeker goed komen in Teuge!

Peter en Petra
Hoi! Wij zijn Peter en Petra en 
sinds kort een van de nieuwe 
bewoners aan de Uiver-
straat. Onze roots liggen in 
Apeldoorn en Twello. Waar 
kan je dan beter gaan wonen 
dan in het midden. Je zou ons 
buiten tegen kunnen komen 
met onze nieuwe puppy Sam-
mie. Eerst nog alleen in onze 
straat, maar als ze straks 
ouder is zal de rest van de 
buurt ook verkend worden. 
We zijn al warm welkom ge-
heten door onze vrienden uit 

Teuge, waardoor er nu in de woonkamer een groot bord met 
‘Teuge4life’ staat. Dat maakt toch de sfeer in huis.

Familie Nijkamp-Witteveen
Hallo Teuge! Wij zijn Roy (39), Claudia (41), Jelle (9) en Koen 
(7) Nijkamp-Witteveen. Wij wonen sinds half november in de 
Fokkerstraat. Claudia is al bekend met Teuge, zij is er gebo-
ren en getogen. Roy komt oorspronkelijk uit Neede. Hier-
voor hebben wij 11 jaar met veel plezier in Twello gewoond. 
De kavel aan de Fokkerstraat kwam ineens op ons pad en 
deze kans hebben wij met beide handen aangegrepen! Daar 
hebben wij tot op de dag van vandaag geen enkele spijt van 
gehad. Wie zijn wij? Wij zijn een sportief gezin. Wielrennen, 
mountainbiken, gravelbiken en schaatsen doen wij graag (ook 
de kinderen)! Roy werkt bij Anacon Infra, een Civiel Tech-
nisch Projectbureau (wegenbouw) en Claudia werkt bij Fu-
turumshop in Apeldoorn. Jelle zit in groep 6 van basisschool 
De Oase in Twello en Koen in groep 4. Wij hebben lang getwij-
feld, maar zij blijven wel in Twello op school en zij hopen in de 
buurt ook leuke vriendjes te maken. Heel erg bedankt voor 
de leuke welkomstmand! En wij hopen nog lang en met heel 
veel plezier in Teuge te mogen wonen!

Latif en Cindy
Hallo dorpsgenoten, bedankt 
voor de leuke welkomst-
mand! Wij zijn Latif en Cindy. 
We zijn allebei nieuw in 
Teuge, Latif komt uit Twello 
en Cindy uit Deventer. Na 11 
jaar wilden we graag samen 
de volgende stap zetten en 
hebben we ons ingeschreven 
voor dit mooie project in 
Teuge. Na weken van klussen 
zijn we hier half december 
komen wonen en tot nu toe 
ervaren we het als een pret-
tige en vriendelijke buurt. We 
hopen vele jaren met plezier 
te wonen in deze mooie omgeving.

Niels en Sharon
Hoi allemaal! Leuk dat we ons 
op deze manier kort kunnen 
voorstellen. Wij zijn Niels 
Bijsterveld (32) uit Wilp en 
Sharon van den Brink (27) uit 
Apeldoorn. Nu nog met z’n 
tweetjes, maar begin sep-
tember komt er een gezins-
uitbreiding en zijn we met z’n 
drietjes! Niels werkt als tim-
merman in de veranda-sec-
tor bij een bedrijf in Kampen, 
Sharon werkt als ambulant 
begeleidster in Deventer. 
We houden ontzettend van 
reizen, onze foto is dan ook van onze rondreis door Namibië 
afgelopen jaar. Sinds november vorig jaar zijn wij in Teuge ko-
men wonen, in de nieuwbouwwijk aan de Uiverstraat. Beiden 
al een tijd bekend in Teuge; door vrienden van ons, maar ook 
omdat we lange tijd samen in Twello hebben gewoond. Erg 
fijn dat we van dorp naar dorp konden verhuizen, wij vinden 
allebei ruimte en rust erg fijn! We zijn ontzettend blij met het 
fijne plekje hier en hopen een boel mooie herinneringen te 
maken.

Edo en Lisa
Hallo Teuge! Wij zijn Edo 
Velderman en Lisa van Schaik 
en wonen sinds december 
2022 aan de Fokkerstraat. 
Wij zijn erg blij dat we deze 
stap hebben gemaakt, een 
fijn huis, lekker grote tuin 
en een gezellige buurt. De 
afgelopen 6 jaar hebben wij 
in Klarenbeek gewoond, waar 
Lisa is opgegroeid en nog 
steeds handbalt in Dames 1 
bij SC Klarenbeek. Ze werkt 
als Kinderfysiotherapeut bij 
Bos en Weide Fysiotherapie 

in Apeldoorn. Edo is opgegroeid in Wilp-Achterhoek, werkt bij 
CRV in Deventer en voetbalt in het 2e elftal bij SC Klarenbeek. 
Edo heeft met veel plezier een aantal jaar voetbaltraining 
gegeven aan de jeugd van SP Teuge, waar hij veel Teugenaren 
heeft mogen leren kennen. We willen jullie heel erg bedanken 
voor de leuke welkomstmand! Wij hopen met veel plezier in 
Teuge te mogen wonen!

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.

Heeft u al potgrond besteld? Dit is uw laatste kans, bestel 
vóór 20 maart 2023.

Met uw bestelling steunt u 
Kinderboerderij ’t Beestenboel-
tje in Teuge. De potgrond zit in 
zakken van 40 liter en wordt bij 
u gratis thuisbezorgd. 
De zakken potgrond kosten 
€ 4,75 per zak. Voor slechts 
€ 18,00 ontvangt u 4 zakken. 
Wij bezorgen uw bestelling op 
zaterdag 25 maart 2023. 

Hoe kunt u gemakkelijk bestellen én betalen? Er zijn 2 moge-
lijkheden, optie 1 heeft onze voorkeur!
1. Maak het totaalbedrag over naar Algemeen Belang Teuge 

o.v.v. het aantal zakken, straat én huisnummer waar de 
zakken bezorgd moeten worden. Het rekeningnummer van 
ABT is: NL 02 RABO 0111 0745 25.

2. Stuur een e-mail naar Mariska van Rossum: maavanros-
sum@outlook.com o.v.v. het aantal zakken én de straat en 
huisnummer waar de zakken bezorgd moeten worden. U 
betaalt dan contant bij aflevering.

Heeft u geen potgrond nodig, maar wilt u ’t Beestenboeltje 
wel steunen, word dan “vriend van het Beestenboeltje” en 
maak een bijdrage over op bovengenoemd rekeningnummer.  

De potgrondactie wordt gehouden ten behoeve van kinder-
boerderij ’t Beestenboeltje in Teuge en in samenwerking met 
“Le Papillon” in Teuge.
Komend voorjaar opent Le Papillon haar nieuwe pand op 14 
april en is weer het vertrouwde adres voor al uw bloemrijke 
aanplant.

Potgrondactie | JAN VAN DEN NOORT
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Ook dit jaar zijn we weer van de partij met de grootste vrijwil-
ligersdag van Nederland en jij kan daar bij zijn! Wacht niet te 
lang met aanmelden want de plekken zijn beperkt. We gaan 
de locatie klaar maken voor het seizoen en hopelijk hebben 
we daar goed weer bij. Dit is een uitgelezen kans om gelijkge-
stemde te ontmoeten en om weer eens een kijkje te nemen 
in de Natuur Tempel. Aanmelden kan via de website van 
NLdoet of via www.earthawareness.nl . Zaterdag 11 maart 
10:00 - 17:30 uur Ambonstraat 5 Teuge.

Tennisclub Teuge: daar wil je 
bij horen!

NLdoet Stichting Earth Awareness 
MARK HUSEN

Ben jij benieuwd hoe het gaat met de voortgang van het 
kunstwerk voor “Park Teuge”? Dan is er weer een mogelijk-
heid om dit met eigen ogen te bewonderen! Afgelopen tijd 
is er een goede vooruitgang geboekt met het maken van de 
sokkel waarop het bronzen beeld van de vuurvogel komt te 
staan. Tijdens de algemene ledenvergadering van ABT op 22 
maart zal kunstenaar Mark Huser tevens een korte presen-
tatie geven met foto’s en uitleg over de huidige stand van 
zaken. Wees welkom en laat je inspireren!
Kijkmiddag 26 maart 15.00 uur, Stichting Earth Awareness, 
Ambonstraat 5.

Door Algemeen Belang Teuge is het initiatief genomen een 
permanente commissie te vormen die zich in brede zin richt 
op de energietransitie in Teuge. Wat kunnen we als dorp 
met de hoeveelheid energie die we met elkaar opwekken en 
verbruiken (particulieren, ondernemers in het dorp en op 
de Luchthaven, verenigingen en maatschappelijke organi-
saties). Hoe ligt deze verhouding (balans) en wat kunnen we 
doen met overschotten en tekorten. Een onderwerp dat alle 
aandacht vraagt in het kader van het klimaat, netcongestie, 
alternatieve energiebronnen etc.

De commissie Energietransitie Teuge moet nog vorm en in-
houd krijgen en hiervoor zijn we op zoek naar dorpsgenoten 
en ondernemers (streven 50% man/50% vrouw) die mee wil-
len denken en praten over de mogelijkheden, beleid, keuzes 
en wat hierbij verder aan de orde komt. Wij zijn op zoek naar 
betrokken creatieve denkers met kennis van de verschillende 
technische werkvelden, financiën, juridische zaken, commu-
nicatie en vooral motivatie om een bijdrage te leveren aan 
“Teuge in de toekomst”.

Heb je interesse, meld je dan aan via secretaris@teuge.eu. 
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op over het 
vervolg!

De afgelopen jaren orga-
niseren we geen dankje-
wel-avond voor de vrijwilli-
gers van Algemeen Belang 
Teuge meer, maar brengen 
we kerstattenties rond. Voor 
de vrijwilligers van ABT én 
de adverteerders van Teugje 
Nieuws even een moment 
om hen extra in het zonnetje 
te zetten. Eind 2022 werd 
eenieder verrast met een 
mooi ‘JE BENT EEN KANJER” 
blik met daarin heerlijke 
stroopwafels. In totaal hebben we 85 stuks afgeleverd in Teu-
ge en omgeving. Namens het bestuur van ABT nogmaals har-
telijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar en hopelijk 
kunnen we in 2023 weer eens een beroep op jullie inzet doen.

Algemeen Belang Teuge (ABT) behartigt de belangen van de 
inwoners in Teuge. In dat kader is ABT al jaren actief met 
plannen om het dorp energieneutraal te maken met meer-
waarde voor de inwoners van Teuge.

Het eerste idee was in 2015 om op het terrein van de lucht-
haven een zonneveld in te richten. Dit idee stuitte toen op 
bezwaren van de luchthaven en de grondeigenaar. Mede 
hierdoor is het plan toen niet doorgezet. Doordat dit plan 
toen geen doorgang heeft gevonden hebben veel inwoners 
inmiddels zelf initiatief getoond en hebben zonnepanelen op 
hun daken geïnstalleerd. Ook zijn een flink aantal bedrijven 
op de luchthaven inmiddels actief met (het ontwikkelen van) 
zonnepanelen op hun dak. 

ABT was de afgelopen twee jaar betrokken bij een overleg 
over de mogelijkheden voor energieopwekking/-opslag. 
Hierin waren de directie van de Luchthaven, de gemeente 
Voorst, ABT, Energierijk Voorst en Burgers met Energie ver-
tegenwoordigd. Afgelopen zomer kwam de familie Schutte in 
samenwerking met de luchthaven met een nieuw plan voor 
hun gronden aan de rand van Teuge. Eén van de bouwstenen 
van dit plan is een zonnepark van 25 hectare gesitueerd aan 
de Zanden. 

Om de leden en omwonenden te kunnen vertegenwoordigen 
is een werkgroep ingericht en zijn een tweetal informatie-
avonden in het dorpshuis georganiseerd. Ook zijn de leden 
en deelnemers van de avonden gevraagd naar hun respons 
op het plan. Deze respons is door de werkgroep verwerkt en 
als rapport opgeleverd aan het bestuur ABT (zie www.teuge.
eu). Het bestuur heeft het rapport geaccepteerd en neemt 
behalve het advies ook de aanbeveling over: ‘het inrichten 
van een structurele werkgroep die zich met de energietran-
sitie gaat bezighouden’. Daarbij gebruikt de werkgroep de 
respons van de leden als input voor hun beleidsplan.

Het initiatief om het dorp energieneutraal te maken met 
meerwaarde voor de inwoners en ondernemers van Teuge 
wordt vervolgd door actief in te zetten op de door de inwo-
ners gewenste route: “Zonnepanelen op daken”.

Uitnodiging kijkmiddag Kunstwerk 
“Park Teuge” | MARK HUSEN

Energietransitie Teuge; meedenken, 
meepraten? | ARNE PRUIJT

Kerstattentie voor vrijwilligers en 
adverteerders van ABT | MARISKA VAN ROSSUM

Energietransitie Teuge | LUCAS HARBERS

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote 
vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijn-
werpers en activeert door een publiekscampagne zoveel 
mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen 
en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet!  
Ook dit jaar heeft Algemeen Belang Teuge zich weer aange-
meld om mee te doen met deze leuke vrijwilligersactie. 

Wat gaan we doen?
Op 11 maart om 13.30 uur verzamelen we bij 
Kinderboerderij ’t Beestenboeltje. Naast 
allerlei kleine klussen in de Kinderboer-
derij zoals stallen uitmesten en takken 
verzamelen uit het weiland, gaan we 
dit jaar ook een aantal vogelhuisjes 
maken en ophangen. Dus als 
je zin hebt om daaraan mee te 
helpen, sluit je dan aan op 11 
maart. En… vele handen maken 
licht werk!

NLdoet ABT op 11 maart 2023
MARISKA VAN ROSSUM

Tennisclub Teuge kan wat 2022 betreft terugzien op een 
dynamisch tennisjaar. Een jaar met leuke, goed bezette toer-
nooien en spannende competities. Een jaar ook waarin stevig 
is geïnvesteerd in onze club zelf. Vernieuwing van de banen 
en het toepassen van LED verlichting geven de club weer een 
jeugdig uiterlijk en kunnen we weer met de tijd mee. Ook het 
ledenbestand is mooi op peil gebleven. Een teken dat onze 
club kennelijk een fijne plek is om er te zijn en te blijven. 

Er is ook ruimte voor nieuwe leden. Mensen die gezelligheid 
en sportief bewegen willen combineren. Bij onze tennisclub 
is daarvoor volop de gelegenheid. Zoals eerder gesteld: 
we hebben in Teuge een prachtige accommodatie, waar je 
heerlijk in de buitenlucht kan sporten, samen met anderen. 
Ook de derde helft in ons mooie clubgebouw wordt altijd zeer 
gewaardeerd. Het kan natuurlijk zo zijn, dat je niet helemaal 
weet of je tennis wel een leuke sport vindt. De club biedt 
mogelijkheden om dat gratis uit te proberen. Als je een lid 
kent van onze club, kan je zo mee om gratis uit te proberen of 
tennissen iets voor je is. We hebben rackets en ballen in ons 
clubgebouw. Ga je een keer of drie gratis mee dan is dat geen 
enkel probleem. Of je probeert het een zomer uit. Vanaf 1 juli 
tot en met 1 oktober is er de mogelijkheid om tegen een sterk 
gereduceerd tarief te tennissen. Slechts 30 euro kost dat. 

Wil je het iets langer uitproberen dan kan dat ook van 1 
april tot 1 oktober voor 60 euro. Dit heet het lente/zomer-
lidmaatschap. Kortom: erg 
aantrekkelijk om deze mooie 
sport eens uit te proberen. 
Er is natuurlijk nog veel meer 
informatie over de club. Op 
onze website kom je alles te 
weten over tennisclub Teuge: 
www.tennisclubteuge.nl. 
Iedereen is van harte welkom 
bij onze club.

Tennisclub Teuge – een nieuw jaar 
nieuwe kansen | JAN DIJKSTRA

De plastic soep in de ocea-
nen begint met vervuiling 
bij ons in de straat, buurt 
en dorp. De definitie van 
zwerfafval is: al het afval wat 
rondslingert op plekken die 
daar niet voor bestemd zijn. 
Het is voornamelijk afval dat 
door menselijk handelen 
– bewust of onbewust – of 
door natuurkrachten zoals 
water en wind daar terecht-
gekomen is. 

Gelukkig hebben we in Teuge 
een steeds grotere groep 
van vrijwilligers, waaronder 
ook een aantal kinderen, die 
regelmatig het zwerfafval op-
rapen in en rondom Teuge. 

Daarnaast helpen de kinde-
ren van de Zaaier ook iedere 
3 weken om Teuge schoon te 
houden. 

Op zaterdag 18 maart is de 
Landelijke Opschoondag, 
waarbij we er ook nog een 
gezellig en leuk event van 
gaan maken. 

Vind je het leuk om ook een 
keer mee te doen, neem dan 
contact op met Mariska van 
Rossum via email: maavan-
rossum@outlook.com of mo-
biel: 06-22787891. Je wordt 
voorzien van een grijpertje, 
handschoenen, een vuilnis-
zakhouder en vuilniszakken.

Op 22 maart vindt de Algemene Leden Vergadering van Alge-
meen Belang Teuge plaats.
Hoe heeft het bestuur de belangen van de inwoners van 
Teuge behartigd? Wat hebben de commissies met activiteiten 
en projecten bereikt? En wat wordt het komend jaar onderno-
men?
Wees welkom en geniet ook het tweede deel van de avond:
- De presentatie en proeverij van de cocktail van Teuge”
- De presentatie ontwikkelingen Kunst in het Park van Teuge
- Een bijzonder eerbetoon aan Tinus Ooms door een bekende 
Teugenaar 
- Elkaar ontmoeten en bijpraten onder genot van een hapje 
en drankje 

De ledenvergadering vindt plaats in het dorpshuis Op den 
Toega en start om 19.30 uur.
U kunt de stukken begin maart inzien via www.teuge.eu.

Landelijke opschoondag op 18 maart  
MARISKA VAN ROSSUM

ALV ABT op 22 maart | LUCAS HARBERS
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De gemeente Voorst heeft besloten twee panden in Teuge de 
status ‘gemeentelijk monument ‘ te geven. Zandenallee 2 in 
Teuge heeft nu 3 monumenten: t.w. de boerderij, het bakhuis 
en de paardenschuur. Het pand ’t Middenzand was al monu-
ment.
De paardenschuur bestaat uit 5 stallen, waarbij 1 stal een 
kraamstal is. Vroeger waren er geen tractoren en werden 
paarden gebruikt om het werk uit te voeren.
Het bakhuis staat naast de boerderij, die ’s zomers werd ge-
bruikt door de bewoners. Zij gebruikten dan niet de boerderij 
omdat zij moesten werken op het land. Zij verbleven buiten 
bij het bakhuis en kookten en bakten in het bakhuis. Vandaar 
de naam ‘bakhuis’.  Naast het bakhuis is het toilet.
Op bijgaande foto’s zijn de nieuwe monumenten te zien.

Teuge is 2 monumenten rijker! 
MARIANNE WIEGGERS

Op Pommetje ‘t Indiaantje 
werken wij sinds eind vorig 
jaar met Kiki beer.
We werken met verschillende 
thema’s.
(Kiki op de boerderij, Kiki in 
het verkeer, koken met Kiki of 
Kiki is ziek).   
De thema ‘s zijn verdeeld in 
verschillende onderwerpen. 
Zo hebben we het een week 
over de keuken, daarna de 
oven, de koelkast en de 
kraan tijdens het thema koken met Kiki.
Beer Kiki komt bij ons altijd in de kring. We doen het namen-
rondje met Kiki, zingen over de dagen van de week en be-
spreken alle weersinvloeden en kijken naar buiten wat voor 
weer het is. Dit alles met plaatjes erbij ter ondersteuning die 
de kinderen die dag mogen ophangen. We vertellen via een 
inzichtspel wat Kiki heeft meegemaakt. Nu staat het thema 
koken met Kiki een aantal weken centraal. Kiki mocht bijvoor-
beeld meehelpen met de tafel dekken. We denken allemaal 
mee, wat moet er op de tafel staan. Ook mocht Kiki helpen 
afwassen. En uiteraard de kinderen ook.

We hebben voor de kinderen de speelhoeken verrijkt met 
allerlei materialen in dit thema. Zo staan er echte pannen 
en verpakkingsmaterialen van voeding. Ook muziek maken 
kan mooi met lepels en pannen. Er wordt ook voor uitdaging 
gezorgd door steeds weer andere spelletjes/ activiteiten aan 
de kinderen aan te bieden.
We hebben in dit thema ook zelf de tafel gedekt om te ontbij-
ten in pyjama met het nationale voorleesontbijt. Gezellig met 
elkaar werd er geluisterd naar het verhaal van Maximilaan 
Modderman.
Ook aan de allerjongsten wordt gedacht. Spelletjes met 
water, rammelaars gevuld met pasta of creatieve knutsels, 
voorlezen en vele liedjes worden er gezongen. Kiki beer 
wordt daar ook echt als vriendinnetje gezien en is erg geliefd 
bij velen.

We hebben er met z’n allen lang naar uitgekeken en nu kan 
het dan eindelijk: Wij organiseren een Voorjaarsmarkt!!

Siza Teuge is een activiteitencentrum voor mensen met 
niet aangeboren hersenletsel. Hier worden mooie creatie-
ve spullen gemaakt van onder andere hout, klei en pitriet. 
Ook wordt er geschilderd en zijn er andere creatieve ideeën 
gemaakt. Dit keer hebben wij ook het activiteitencentrum 
Siza uit Apeldoorn uitgenodigd. Zij hebben een kraam op 
onze voorjaarsmarkt en nemen artikelen mee die van onder 
andere textiel zijn gemaakt.

Wil je dit zien en kopen dan willen we je van harte uitnodigen 
om naar onze voorjaarsmarkt te komen op zaterdag 1 april 
as. We zorgen voor een gezel-
lig sfeertje en er zijn drankjes 
en zelfgemaakte hapjes. Wie 
weet loop jij straks de deur 
uit met een mooi schilderij of 
iets leuks voor op je paasta-
fel.

Heb je hier net zo veel zin in 
als wij, dan zien we je graag 
tussen 10:00 en 15:00 uur 
aan de Rijksstraatweg 236 in 
Teuge. 

December 2022 - Stamppot-
tenbuffet
Geen luxe kerstmaaltijd, 
maar heerlijke stamppot-
ten: boerenkool, hutspot en 
zuurkool met van alles wat 
daar bij hoort (zelfs verse ap-
pelmoes!). Voor al die grote 
pannen stamppot kregen we 
aardappelen van de familie 
Van Essen. Omdat de leer-
lingen van De Zaaier kerst-
viering op school hadden, 
moesten we het zonder hun 
hulp doen dit keer. Daarom 
werden sommige voorbe-
reidingen al thuis getroffen, 
zoals ca. 100 gehaktballen 
draaien.

En dan meerdere keren 
opscheppen, maar toch nog 
een beetje plek overhouden 
voor het kletskoppentoe-
tje na. Dat is het voordeel 
van lekker de tijd nemen 
met elkaar om te eten en te 
kletsen!

We hebben ook nog stilge-
staan bij het afgelopen jaar, 
waarin we afscheid hebben 
moeten nemen van enkele 
van onze gasten. Maar we kij-
ken ook weer vooruit. Mooi 
was de spreuk op de scheur-
kalender van deze dag, 22 
december 2022: ‘Hoe minder 
tijd je in het leven nog hebt, 
hoe kostbaarder je beleving 
van tijd wordt’. Daar zetten 
we ons samen voor in.

Januari 2023 - Van Knieper-
tjes tot Rolletjes
SamenUitEten gaat ook in 
2023 weer goed van start. 
Een beetje terugkijken, maar 
vooral het plan om er samen 
weer een gezellig jaar van 
te maken! In januari hebben 
we daarom rolletjes op het 
menu staan. Waar de één het 
over rolletjes heeft, noemt 
de ander ze kniepertjes. 
Maar dat blijkt per regio te 
verschillen. 

De kniepertjes, knijpertjes, 
knieperties of ijzerkoekjes 
zijn vooral in Groningen, 
Drenthe, Twente en de Ach-
terhoek populair en danken 
hun naam aan het feit dat 
ze vroeger in een knijpijzer 
gebakken werden. Ze worden 
in de meeste plaatsen op 
oudejaarsdag traditioneel 
als plat wafeltje gegeten. Dit 
symboliseert dat alles wat 
het afgelopen jaar gebeurd is 
al bekend is. Op nieuwjaars-
dag worden de kniepertjes 
opgerold omdat alles van het 
nieuwe jaar zich nog moet 
ontvouwen. In sommige de-
len van het land wordt deze 
symboliek juist omgedraaid 
waarbij het platte kniepertje 
staat voor het nieuwe jaar 
(open) en het rolletje (af-
gesloten) voor het jaar dat 
voorbij is.

Wij hebben er rolletjes van 
gemaakt, volgens een ge-
heim familierecept en deze 
lekker gevuld met 3 verschil-
lende vullingen. De leerlin-
gen van De Zaaier waren niet 
alleen druk met helpen bij 
de voorbereidingen, maar er 
kon ook lekker meegegeten 
worden. Zelfs voor de vrijwil-
ligers en kinderen, die aan 
het timmeren waren, was er 
wat te snoepen.

Het volledige menu van 
januari was:

- Winterpeensoep met 
linzen en chorizo
- Gehaktschotel met sper-
ziebonen en krieltjes
- Gevulde rolletjes met een 
bolletje ijs

Volgende data voor Samen-
UitEten: 30 maart, 20 april, 
25 mei, 29 juni.
Kom gezellig mee-eten! 
Vragen of aanmelden bij 
Anneke van Eikenhorst, tel. 
055-3232190 of agvaneiken-
horst@gmail.com.

Kinderdagverblijf Pommetje ‘t 
Indiaantje | TINEKE OOLMAN

Voorjaarsmarkt Siza | LONNEKE SCHIPPER SamenUitEten | ANNEKE VAN EIKENHORST

Vrijwilligers De Zaaier | ANNEKE VAN EIKENHORST

Op basisschool de Zaaier in Teuge is het elke donderdagmid-
dag een gezellige boel. Voor de groepen 5 t/m 8 is het tijd 
voor de “handen uit de mouwenmiddag”. De kinderen gaan 
onder begeleiding van vrijwilligers uit het dorp o.a. aan de 
slag met houtbewerking, techniek, breien, koken, creatieve 
opdrachten en werken in de schooltuin. Naast de diversiteit 
aan activiteiten, waar de kinderen mee aan de slag kunnen, 
zorgt het project tevens voor verbinding met het dorp Teuge 
en de verbinding tussen jong en oud. 
Lijkt het u leuk om mee te helpen op onze dorpsschool bij 
één van bovenstaande activiteiten óf heeft u zelf wellicht 
een andere activiteit die we kunnen gaan vormgeven? Wacht 
dan niet langer en meldt u aan bij meester Frank. Dit kan via 
f.jansen@pcbovoorst.nl of door contact op te nemen met de 
school via 055-3231792. De kinderen kijken er naar uit!

Op 13 januari stond er een zwerfafvalonderzoek gepland 
met 5 kinderen van de Zaaier. Echter, het weer was niet 
best die dag, dus hebben we het onderzoek verplaatst naar 
vrijdag 20 januari.

Route
De route die groep 1 gelo-
pen heeft is: Bleriotstraat, 
Parmentierstraat, Ples-
manstraat, rechtergedeelte 
Uiverstraat, parallelweg 
Rijksstraatweg.
De route die groep 2 gelopen 
heeft is: Bleriotstraat, linker-
gedeelte Uiverstraat, terrein 
PECO, Schelpenpad

Resultaat
- Zelfs op 20 januari vinden 
we nog heel veel vuurwerk 
resten!!
- Het aantal plastic flesjes 
met statiegeld is nihil.
- Het aantal sigarettenpeu-
ken is té veel.
- De meest opvallende stuk-
ken was een grote gouden 
champagnefles door groep 
2 (in de glasbak bij school 

gedeponeerd) en een volle 
luier door groep 1.
- De blikjes zijn alleen gevon-
den aan de parallelweg van 
de Rijksstraatweg.

Conclusie
- Het opruimen van vuurwerk 
resten kan en moet beter!!
- Het invoeren van statiegeld 
op plastic flesjes helpt. In Q2 
komt er gelukkig ook statie-
geld op blikjes.
- Het bouwafval neemt af.
- Dat er veel mensen die ro-
ken hun sigarettenpeuken op 
de straat gooien. De filters 
bevatten plastic en is dus 
heel slecht voor de natuur.

En ook belangrijk: de kinde-
ren vonden het superleuk 
om dit onderzoek uit te voe-
ren, waarvoor dank!

Zwerfafval onderzoek in Teuge 
MARISKA VAN ROSSUM

Volgende week zullen er 
weer collectanten aan de 
deur komen voor de collecte 
van Jantje Beton. 

Wat doet Jantje Beton?
Jantje Beton zorgt ervoor dan meer kinderen buiten kunnen 
spelen. Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds 
minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of 
slechts één keer per week buiten. Steeds meer kinderen kun-
nen geen lid worden van een club of jeugdvereniging. Deze 
kinderen zijn aangewezen op een speelplek in de buurt. Een 
leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor opgroeiende 
kinderen. De rol van scoutingclubs, jeugdverenigingen en leu-
ke speeltuinen in de buurt wordt daarom steeds belangrijker. 
Het is daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te halen. 

50% van de opbrengst naar ’t Beestenboeltje.
De helft van deze collecte komt ten goede aan de Kinderboer-
derij ’t Beestenboeltje. Omdat we géén subsidie ontvangen 
voor de Kinderboerderij, hebben we een grote opbrengst 
nodig om alle kosten te kunnen blijven betalen. Dus geef gul!!

Collecte Jantje Beton van 5 t/m 11 
maart | MARISKA VAN ROSSUM
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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.

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: Mariska van Rossum, 
Anneke van Eikenhorst, Lucas Harbers, Marjon Haar-
man, Mark Husen, Anouk Leusink, Lonneke Schipper, 
Marianne Wieggers, Jan Dijkstra, Jan van de Noort, Erik 
Pas, Tineke Oolman, Ilja Hartung, Sander Uenk, Arne 
Pruijt.

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

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 21 april 2023 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2023
21 april, 16 juni, 8 september en 24 november 2023

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.

Activiteitenkalender

MAART
Klaverjassen, 20.00 uur Sportclub Teuge
NLdoet, 13.30 uur ’t Beestenboeltje
NLdoet, 10.00 – 17.30 uur Earth Awareness

11 en 12  Jubileumfeest DJ Sander
Landelijke Opschoondag
Proatmiddag, 14.00 uur Peco
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
ALV ABT, 19.30 uur Dorpshuis
Vrijwilligerscentrale, 19.30 – 21.00 uur Twello
Kijkmiddag, 15.00 uur Earth Awareness
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

APRIL
Voorjaarsmarkt Siza, 10.00 – 15.00 uur
Klaverjassen, 20.00 uur Sportclub Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

MEI
Klaverjassen, 20.00 uur Sportclub Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

10
11
11

18
19
19
22
22
26
30

1
14
16
20

12
21
25


