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Run-way-Run
Op vrijdagavond 6 juni werd voor de tweede keer de Run-
way-Run gehouden. Helaas viel het aantal deelnemers tegen. 
Of het door het warme weer of de vele andere activiteiten in 
dat weekend kwam, is niet bekend. Bijzonder was dat burge-
meester Penninx het startschot voor de een uur durende loop 
gaf. Onder prachtige weersomstandigheden draaiden de ca. 
40 lopers en loopsters hun rondjes over de landingsbaan. 
Opvallend was het ontbreken van vooral mannelijke Teugse  
 
 

 
hardlopers. Gelukkig compenseerden de Teugse dames dit. 
Om 21.30 blies voorzitter van ABT Lucas Harbers de presta-
tieloop luidruchtig tot een einde, waarna in het Dorpshuis de 
prijsuitreiking kon plaatsvinden.

Bij de mannen was er een uitgesproken winnaar, Jacco van 
Rijnskerk. Bij de dames mocht Jacqueline Vukkink de beker  
en felicitaties in ontvangst nemen. Jacqueline heeft ook, na 
lo ting, een gratis rondvlucht gewonnen, aangeboden door  
Sky Service Netherlands en Vliegveld Teuge.

Zou het niet mooi zijn als we 
in Teuge samen onze eigen 
stroom kunnen opwekken. 
Lokale groene stroom die niet 
duurder is dan de stroom die 
we nu van de grote ener-
giebedrijven afnemen. Een 
lokale coöperatie waarbij de 
winst ten goede komt aan de 
maatschappelijke voorzienin-
gen in ons dorp. En we nemen 
ook nog zelf de verant-
woordelijkheid voor klimaat en 
milieu.

Algemeen Belang Teuge is 
door EnergieRijk Voorst bena-

derd met het idee om in Teuge 
eigen energie op te wekken. 
Dit kan door op of rond de 
luchthaven zonnepanelen te 
plaatsen. Zoveel zonnepa-
nelen dat alle stroom voor 
het dorp wordt opgewekt en 
dat ook de luchthaven en de 
daar gevestigde bedrijven hun 
eigen groene stroom krijgen. 
Teuge regelt al veel zelf en is 
onlosmakelijk verbonden met 
de luchthaven. Mooi als deze 
relatie op deze manier duur-
zaam versterkt kan worden. 

 

Kom naar de informatie
avond op donderdag  
18 september in het  
Dorpshuis om 19.30 uur

De eerste gesprekken tus-
sen Algemeen Belang Teuge, 
EnergieRijk Voorst en de 
luchthaven hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Daarbij is 
het idee enthousiast ontvan-
gen. Met een bedrijf dat veel 
ervaring heeft met dergelijke 
projecten is ook al globaal 
verkend of het plan technisch 
en financieel haalbaar is. 
Ondanks dat er nog een aan-

tal zaken verder moet worden 
uitgezocht lijkt het idee kansrijk. 
Daarnaast wordt er ook 
gekeken naar mogelijkheden 
voor energiebesparing voor 
de woningen. 

Het idee heeft alleen kans 
van slagen als de mensen 
in Teuge dit initiatief ook zien 
zitten. Wij nodigen u dan ook 
van harte uit voor een infor-
matieavond op donderdag 
18 september 2014, 19.30 uur 
in het dorpshuis van Teuge.  
Tijdens deze informatieavond 
vertellen wij u meer over het 
project en horen wij ook graag 
wat u hiervan vindt.

Eigen energiecentrale voor Teuge  Door Arne Pruijt
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Jonge ransuilen in Teuge 
Door Jan Geschiere

Het lijkt een hachelijke onderneming om in vakantietijd 
iets te schrijven over natuur in Teuge. Immers, velen komen 
verweg of dichterbij beter aan hun trekken op hun vakantie
adres dan thuis.   

Toch hoeft dat niet het geval 
te zijn. Want sinds we ‘de 
Weteringse Broek’ zo dichtbij 
hebben is het zeer de moeite 
waard een rondje te doen en 
gewoon goed te kijken en te 
genieten. 
Wegrijdend langs het Beesten-
boeltje moest ik denken aan 
het verhaal dat er ’s avonds, 
met zaklantaarn, een familie 
van 4 Ransuilen was gespot in 
een boom vlakbij de dieren-
wei. Ze vormden mogelijk een 
gevaar voor de jonge kuikens 
in de wei, die onder moe-
ders vleugels zaten. De uilen 
hadden gebroed aan de 
rand van het speelterrein en 
moesten uiteraard hun jon-
gen leren voedsel te vangen. 
Daarbij zijn muizen en kuikens 
favoriet en ze waren al gezien 
met jonge eksters in de bek!  
Ja, zo gaat dat in de natuur! 
De ransuilen zijn ook op het 
Zwanenpad gesignaleerd.

Leger hazen
Enfin, langs de onvolprezen 
Weteringse Broek fietsend 
waren deze keer meerkoeten, 
eenden en waterhoentjes, 
elk met hun jongen zwem-
mend en duikend, favoriet. 
Wel waren ze op eventueel 
gevaar gespitst en dat bleek 
vooral toen er een boot/
motormaaier langs kwam 
om de waterplanten weg te 
maaien. Ze wisten niet hoe 
snel ze moesten wegwezen. 
Aan de andere kant van het 

fietspad, waar enkele velden 
liggen waar de zode is 
weggehaald en nu dus een 
ratjetoe aan nieuwe planten 
staat, zag ik een ‘legertje’ 
hazen liggen. Wel 6 stuks, 
deels met de oren rechtop 
en of platliggend, die geen 
enkele aandrang toonden om 
op de vlucht te slaan. Verder 
waren er deze keer veel huis-
zwaluwen, afgewisseld met 
een enkele boerenzwaluw, 
heel druk bezig insecten op 
het wateroppervlak weg te 
pikken. 

Eenzame ooievaar
Het rondje vliegveld leverde 
deze keer niet veel spectacu-
lairs op. Een gezinnetje kievie-
ten en een enkele leeuwerik. 
Je kunt er soms ook hele 
groepen zich verzamelende 
vogels van allerlei pluimage 
aantreffen. Wel liep er, op de 
aanvliegroute naar het vlieg-
veld, een eenzame ooievaar. 
Samen met de vele bloeien de 
planten, in het water, in 
de bermen en aan de 
slootranden, vormde deze 
korte fietstocht, die ook heel 
goed gewandeld kan worden, 
een rijke natuurervaring op.
Mijn conclusie is, dat het plan 
Weteringse Broek, waarvan ik 
indertijd nog mede aan de 
wieg heb mogen staan, een 
hele goede bijdrage levert 
aan de aantrekkelijkheid van 
het Teugse buitengebied. 
Maak er gebruik van!

We zijn bij minicamping & theeschenkerij ’t Oegenbos weer 
op zoek naar hulp voor dit  en het volgend seizoen. Hier
voor zoeken we een aantal meiden vanaf 14 jaar. 

Wat is er zoal te doen?
• Op het terras van de theeschenkerij in de bediening lopen.
• Servies in en uit de vaatwasser doen.
• Eind van de dag helpen met schoonmaken van de thee-

schenkerij.
• Poetsen van het sanitair van de camping.
• Schoonmaken van onze blokhutten.
Werktijden zijn meestal van 10.00uur-16.00uur, soms iets langer 
als het erg druk is, maar nooit in de avonduren. We hanteren 
geen vaste werktijden, alles gaat in overleg. Het kan ook zijn dat 
we je maar voor een paar uurtjes nodig hebben.

Wat bieden wij?
• Een gepaste beloning.
• Een leuk team van meiden om mee samen te werken.
• De fooienpot wordt eind van het seizoen gedeeld.
• Leuk en afwisselend werk om ervaring in de horeca- en recre-

atiebranche op te doen.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Anja Sauer-
mann via telefoon: 055-3231555 of 06-57333303 of mail naar 
info@oegenbos.nl. 

Workshopruimte
Je kunt overigens ook met Anja contact opnemen als je eens 
gebruik zou willen maken van de Workshopruimte die op ’t 
Oegenbos aanwezig is. Daar kunnen ca. 20 – 25 personen 
in terecht. In de ruimte is ook een beamer met een scherm 
van 2 x 2 m. voor eventuele presentaties aanwezig. Over het 
algemeen wordt deze ruimte verhuurd in combinatie met het 
nuttigen van koffie met gebak of een lunch of een High Tea.

Hulp gevraagd op
Camping ’t Oegenbos
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Sinds september 2001 is het voorheen verwaarloosde defensieterrein aan de Rijksstraatweg in 
Teuge weer bewoond. Het terrein werd gekraakt en in gebruik genomen door de ecologische 
leefgemeenschap Eco-Tribe, die gericht is op zelfvoorziening.

De huidige bewoners legden een biologische tuinderij aan, richtten een gemeenschappelijke 
huiskamer in, startten een bakkerij en een bibliotheek en legden een afvalwatersysteem aan met 
regenwater en een rietfilter. De groep, die doorgaans uit twintig personen bestaat, kiest bewust voor 
een duurzame manier van leven met de aarde en haar natuur als bron van schoonheid, smaak 
en leven. De bewoners zien het als een bijzondere uitdaging om te leven in een groep waarbin-
nen iedereen eigen verantwoordelijkheid draagt voor het geheel en waar gezamenlijke afspraken 
kunnen worden gemaakt waarmee toch ieders vrijheid gewaarborgd blijft.

Ongeveer een jaar na de kraak, gingen de bewoners een gebruiksovereenkomst aan met de 
eigenaar. Bewoners van de Eco-Tribe houden op elke laatste zaterdag van de maand een eetcafé, 
hebben een kunstgalerie, werken aan recycle meubels, runnen een mobiele keuken en organi-
seren af en toe thema-/actiedagen.

Alle kinderen van groep 7/8 
zijn een viertal maandagmid-
dagen op de Ecotribe geweest 
en hebben daar veel geleerd 
over vuur maken, bijenkorven, 
fietsen maken/opknappen en 
het bouwen van een echte 
Leemoven. Deze oven is op de 
laatste schooldag naar school 
toe getransporteerd en daaruit 
hebben alle kinderen een 
heerlijke pizza mogen ontvan-
gen. Johan, Laurens en Maya 
hebben zich hier belangeloos 
een hele dag voor ingezet. 

Hiernaast een tweetal stukjes 
die door de kinderen zelf zijn 
geschreven.  

Vuur maken
Dit is één van de onderdelen 
van De Ecotribe. Johan, de 
leraar, leerde je de basis van 

vuur maken.
Met magnesium staafjes werd 
de eerste hand gelegd aan 
een vuurtje. Een katoen stukje 
werd in de brand gezet en in 
droog hooi gedaan, daarna 
moest je blazen en er takjes 
bij leggen. Daarna konden de 
kinderen met een vergroot-
glas en de zon ook nog een 
vuurtje maken.

Leemoven maken
Dit is één van de onderde-
len van De Ecotribe. Een 

groepje kinderen ging mee 
met Laurens om een Leem-
oven te maken. De bodem 
is gemaakt van leem en stro. 
Toen de bodem wat hoger 
was geworden gingen we 
de flessen er bij leggen en 
bedekten de flessen met leem. 
Daarna kwam de bovenkant 
er op en ook dat deden we 
met leem. Daarna een ijzeren 
pijp erop en het vuur in de 
oven kon aan!

Basisschool De Zaaier bedankt 
De Ecotribe voor de zeer 
prettige samenwerking en in 
2014-2015 gaan we elkaar 
vast weer opzoeken!

Klompenpaden App
Sinds kort bestaat er een 
Klompenpaden-app. Bezitters 
van een smartphone kunnen 
de app downloaden in de 
Playstore. Via de app kun je 
de klompenpaden in Gelder-
land en Utrecht downloaden 
en vervolgens op een kaart 
openen. Je krijgt dan ook 
allerlei informatie over de 
omgeving, maar ook de 
adressen en foto’s van aan-
liggende bijzondere plekken 
of horecagelegenheden. 
Ook ons eigen klompenpad, 
het Avervoorderpad, 13 km 
lang, is er op te vinden.

GEZOCHT: 
tuinman voor een grote tuin 
in Teuge: 6 uur per week. 
Interesse? Bel: 055-3231818

TE HUUR: 
schone, droge stalling voor 
caravan, boot of aanhanger 
in Teuge.  Info: Arne Pruijt 
06-53542626

Verbinding Ecotribe en basisschool De Zaaier
Door Jan-Willem Stegeman
Op initiatief van Johan Bosma is er in de afgelopen 
maanden een stevige verbinding tussen de Ecotribe en 
basisschool De Zaaier ontstaan. 
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Begin mei bezochten zo’n 25 Teugenaren de voorlichtings-
avond over WhatsHappening in Teuge. Vlak daarna kon 
beheerder Peter Cornelisz een kleine 50 enthousiastelingen 
met hun mobiele nummer invoeren in  de Whatsapp-groep 
‘WhatsHappening Teuge’. En in de afgelopen maanden zijn 
al meerdere keren berichten gedeeld, waarin aandacht werd 
gevraagd voor verdachte personen, auto’s en situaties. Soms 
bleek het ‘loos alarm’ te zijn, maar een enkele keer was er wel 
degelijk sprake van een criminele activiteit. 

Zo bleek er geregeld een blonde jongen op een fiets diverse 
spullen uit auto’s te halen. Maar ook werden verdachte auto’s 
gesignaleerd nadat auto’s in Teuge opengebroken waren. Het 
blijkt lastig om op de juiste wijze om te gaan met deze Whats-
app-activiteit. Voorkomen moet worden dat er teveel berichten 
of berichten die niet met een criminele of verdachte situatie te 
maken hebben, worden gecommuniceerd. Dit leidt er al snel 
toe dat mensen zich gaan irriteren aan de vele berichten en de 
groep verlaten. Dat is niet de bedoeling. 

Daarom nog even de spelregels:
- WhatsHappening Teuge is een communicatiemiddel dat 

alleen ingezet wordt bij het zien van een verdachte of 
criminele activiteit. Het is geen middel voor ‘social talk’. 

- Zie je iets verdachts: bel eerst 1-1-2 en meldt duidelijk wat je 
gezien hebt.

- Pas daarna stuur je een bericht rond in de Whatsapp-groep, 
waarin je beschrijft: 

- Wat je gezien hebt, waar naar uitgekeken moet worden 
(verdacht rondrijdende auto, persoon die iets opengebroken 
of vernield heeft, oid).  

- De exacte locatie
- Hoe de auto, persoon er uit ziet (kenteken, signalement) 
- Dat je 1-1-2 gealarmeerd hebt
- Wat je zelf nog gedaan hebt, doet, of wilt doen (eventueel 

samen met buren de straat op gaan).

Een bericht zou er dus zo uit kunnen zien:
Auto opengebroken aan Parmentierstraat om ca. 19.15 uur. 
TomTom gestolen. Verdachte blauwe Opel Kadett met kenteken 
11-XX-GG gesignaleerd. 1-1-2 gealarmeerd. Politie komt. 

Houd er rekening mee dat onze wijkagente Roos Kok de 
be richten niet automatisch krijgt. Dit is technisch nog niet 
mogelijk, bovendien heeft zij geen 24 uur per dag dienst. 
Daarom altijd eerst 1-1-2 bellen. Een Whatsapp-groep vormt in 
feite de ogen en oren voor de politie. 

Meedoen?
Wil je ook meedoen, dan kan dat nog steeds. Stuur dan een 
mailtje naar petercornelisz@hotmail.com, met vermelding van 
je naam, exacte adres en gsm-nummer. Je kunt je ook aan-
melden via www.teuge.eu. Wil je meer weten over de werking 
van een Whatsapp-groep, kijk dan op www.whatsapp.com 
onder FAQ. Je kunt jezelf altijd verwijderen uit de groep. Doe 
je dit per ongeluk, dan moet je de beheerder vragen om er 
weer opnieuw in geplaatst te worden. Hebben we meer dan 
het maximaal aantal van 50 aan een Whatsappgroep toe te 
voegen deelnemers, dan creëren we een tweede groep.

WhatsHappening Teuge actief!

Begin augustus zijn enkele vrijwilligers, onder leiding van 
Herman Vukkink, gestart met het slopen van het oude 
gebouwtje van ’t Beestenboeltje. Op de foto probeert Jan 
Geschiere de oude haan heelhuids van het dak te halen. De 
komende tijd ziet het er allemaal dus wat kaal uit.  

Maar de nieuwbouw zal ook snel van start gaan, zodat de 
dieren hopelijk voor de winter een mooi onderkomen hebben, 
waar het ook voor de vele vrijwilligers wat prettiger werken is.

Subsidie Skanfonds
Dankzij de inspanningen van Marianne Wieggers heeft het 
Skanfonds (zie ook www.skanfonds.nl) een subsidie van  
€ 5.000 toegekend voor de inrichting van de educatieve 
ruimte die in ’t  (nieuwe) Beestenboeltje gerealiseerd wordt.   
Een schitterend bericht natuurlijk.  

Het Skanfonds wil dat mensen in kwetsbare situaties meer 
maatschappelijke kansen krijgen. Ze helpen daarom initia-
tieven op weg, die hun redzaamheid en aansluiting in de 
samenleving vergroten. Dat doen ze met geld en met de ken-
nis die ze hebben opgebouwd. Het katholiek sociaal denken 
is daarbij de inspiratiebron – en vormt het kompas waarop zij 
koersen. 
Ieder mens telt. Iedereen mag meedoen. Dat vraagt om een 
samenleving waarin iedereen een plek heeft en mensen 
omzien naar elkaar. Dat is lang niet altijd het geval. Daarom 
helpt Skanfonds in situaties waarin mensen aan de zijlijn raken 
en waar menselijke waarden onder druk staan. We geloven in 
initiatieven die voortkomen uit solidariteit en verantwoordelijk-
heidsgevoel. We vinden dat mensen alleen voor én met elkaar 
vorm kunnen geven aan een goede samenleving. En dat er 
oog moet zijn voor wat mensen wél kunnen. Dát is het begin 
van een rechtvaardige wereld.

De initiatieven die in Teuge ontplooid worden om met name 
jong met oud te verbinden en iedereen een actieve rol en zin-
volle invulling van het maatschappelijk leven te geven, sluiten 
natuurlijk perfect aan bij de missie en visie van het Skanfonds.

Beestenboeltje gesloopt, 
nieuwbouw komt er aan
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Na een lange periode haar 
werkzaamheden voor het 
dorps  huis te hebben uitge-
voerd, heeft Marianne Wieg-
gers haar taken als beheerder 
en bestuurder neergelegd. 
Het spreekt voor zich dat 
we Marianne dankbaar zijn 
voor het vele werk dat zij 
gedurende een lange peri-
ode heeft verricht.

Het dorpshuis vormt een 
belangrijk ontmoetingspunt 
in Teuge. Het is dan ook 
van groot belang dat de 
continuïteit hiervan wordt 
gewaarborgd. Dit betekent 
dat wij op zoek zijn naar 
nieuwe vrijwilligers die de 
werkzaamheden van het 

beheer op zich willen nemen. 
Dit kan één beheerder zijn of 
een groepje dat met elkaar 
de taken verdeelt. Ditzelfde 
geldt voor de bestuurstaken. 
Ook hiervoor zijn wij op zoek 
naar mensen die het belang 
van een goed functionerend 
dorpshuis onderkennen en 
zich willen inzetten voor 
een goed functionerende 
‘huiskamer’ in Teuge.

Gelukkig hebben wij Gerrit 
Klaasen bereid gevonden 
om gedurende een tijdelijke 
periode het beheer op zich 
te nemen. Samen met de 
gebruikers zal hij afspraken 
maken om alles zo goed 
mogelijk af te stemmen en te 

organiseren. Gerrit is bereik-
baar op het mobiele nummer 
van het dorpshuis: 
06 1869 78 57. Actuele infor-
matie zal worden gepubli-
ceerd op de website www.
teuge.eu. 

Ten aanzien van het bestuur is 
eveneens gekozen voor een 
interim oplossing. Zo lang als 
nodig zullen de bestuurlijke 
taken worden waargenomen 
door vertegenwoordigers van 
het bestuur van Algemeen 
Belang Teuge, Sportclub 
Teuge, aangevuld met Dick 
Oleman. Zij zullen behalve de 
bestuurlijke werkzaamheden 
ook de komende maanden 
op zoek gaan naar nieuwe 

bestuursleden.
Mocht je interesse hebben 
of mensen kennen die het 
leuk vinden hun steentje bij 
te dragen aan het sociale 
klimaat in Teuge, dan kunnen 
zij contact opnemen met één 
van onderstaande bestuurs-
leden.

Voor vragen over het dorps-
huis of m.b.t. het gebruik kun 
je contact opnemen met  
Gerrit Klaasen of met het 
interim bestuur.

Met vriendelijke groet,
Lucas Harbers, Jan van de 
Noort, Arne Pruijt en Dick  
Oleman

Na zijn afscheid als trouwambtenaar van de gemeente Voorst 
in november jl. heeft Bernhard Jolink een parttime baan 
gevonden bij Radio Kootwijk. Via het uitzendbureau 65plus in 
Apeldoorn zit hij in een groep 65plussers die werken als floor-
manager bij Radio Kootwijk.

Zoals bekend gaat de weg naar Kootwijk door het bos en 
het dorpje Radio Kootwijk en daar kom je nog wel eens iets/
iemand tegen. Toen Bernhard laatst op een zaterdag om 
18.00uur moest beginnen, had hij een ontmoeting met dertig(!) 
jonge wilde zwijntjes en zes grote beesten.
Ze liepen rustig de weg over en snuffelden rond de auto, 
helemaal niet bang en goed in de gaten gehouden door de 
ouders. Wat een mooi plaatje!

Vliegveldnieuws
Veel activiteiten op het 
vliegveld deze maanden. Dat 
viel in de vorige uitgave al te 
lezen en de activiteiten voor 
de maand september staan 
in de activiteitenkalender op 
pagina 8. In ieder geval moet 
je tussen 19 en 23 september 
geregeld in de lucht kijken om 
grote formaties springers te 
zien. 
Het nieuwe havengebouw 
krijgt al duidelijk vorm. 
Nadat het geraamte snel 
was opgebouwd werd het 
opvallende gebouw vlak 
voor de ‘bouwvak’ ook dicht 
gemaakt. Het lijkt erop dat het 
nu snel in gebruik genomen 
kan worden. 

De brandweer (Epe, Voorst, 

Wijzigingen beheer en bestuur Dorpshuis Op den Toega

Radio KootwijkApeldoorn) hield op dinsdag 
5 augustus een oefening op 
het vliegveld, waarbij een 
ongeval met een neergestorte 
helikopter tot een goed einde 
gebracht moest worden. Op 
dinsdag 2 september wordt 
er wederom geoefend. De 
rookwolken die ongetwijfeld 
zichtbaar zijn hebben dan dus 
met deze oefening te maken. 
Parachutespringen is een 
bijzondere sport. Je wordt 
hoog de lucht in gebracht en 
springt dan uit een vliegtuig 
in de vrije lucht. En je voelt je 
zo vrij als een vogeltje. Op 
onderstaande foto moet de 
spring(st)er dit gevoel zeker 
hebben, wetend dat meerdere 
vogels hem (of haar?) op zijn/
haar vlucht begeleiden. En zo 
is er altijd wel wat te zien op 
Teuge Airport.



-6-

De Slaapfabriek bestaat dit jaar 5 jaar! Precies een jaar 
geleden ontstond het idee om i.p.v. een knallend feest te 
geven, een verwenweekend te organiseren voor zes gezin
nen waarvan de kinderen kanker hebben. 

De Slaapfabriek verwenweekend en KIKA Run  
Door Marjo Prigge

Noe moj ‘s effen luusteren

Daarnaast zou er op zondag 
22 juni een hardloopwed-
strijd georganiseerd worden: 
De Slaapfabriek runs 4 KIKA! 
Mooie initiatieven voor een 
nog mooier doel.

Samen met de VOKK (Vereni-
ging Ouders met Kanker) 
werden 6 gezinnen uitge-
kozen. Kinderen in de leeftijd 
tussen 4 & 11 jaar met een 
hersentumor mochten van 
vrijdag 4 juli t/m zondag 6 juli 
2014 met hun gezin bij ons 
komen logeren. 
Bij de voordeur verwelkom-
den de clowns Puk en Bluf 
de gasten. Zij zorgden voor 
veel hilariteit en de gezinnen 
voelden zich al snel thuis. Na 
heerlijk buiten in de zon te 
hebben genoten van zelf-
gebakken poffertjes, werden 
de ouders door drie profes-
sionele masseuses gemas-
seerd. Een heerlijk relaxed 
begin van het weekend!

Hummer limousine
De volgende ochtend 
stonden twee Hummer limo’s 
voor de deur om de kinderen 
en hun ouders naar Bussloo 
te brengen voor een geza-

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Jan Haverkamp, alias ’de 
burgemeester van Teuge’, overleed.  Jan Speelziek, jarenlang 
zijn overbuurman, en inmiddels ook overleden, schreef al  in 
1993 in zijn boek ’Noe moj’s effen luusteren’ de biografie van 
Jan Haverkamp, met daarbij ook veel historische informatie. 
Afgelopen maand kwam ik het boekje tegen op een van de 
donderdagse curiosamarkten in Apeldoorn. Oudere Teu-
genaren zullen de verhalen allemaal wel kennen, maar de 
jongeren vast niet. Daarom nog maar eens een stukje historie, 
waarbij het moeilijk is om het mooiste verhaal te kiezen. 

De klomperij van de Gebr. Leerkes
Tussen de twee Teugse cafés, ‘Het Zwaantje’ en de ‘Nieuwe 
Zwaan’ (de laatste stond op de hoek van De Zanden) bevond 
zich een grote schuur, waarin Burgers vele jaren een rijwiel-
handel en herstelwerkplaats exploiteerde. Zijn bedrijf floreerde 
zo goed, dat hij later (rond 1892. Red.) verhuisde naar Deventer 

menlijk potje midgetgolf. Na 
het golfen werden ze verrast 
met een extra tochtje in de 
limo langs Zutphen & Deven-
ter. 

Na de lunch werd het tijd 
voor de rally die door een 
goede neef met vrienden 
was georganiseerd. Na een 
rit rond het vliegveld in een 
brandweerauto uit het jaar 
1954, stapten alle families in 
een Jeep of Range Rover en 
kon de rally beginnen! Tja…. 
en als je overnacht in een 
hotel praktisch op de start-
baan van een vliegveld,  dan 
kun je natuurlijk niet naar huis 
gaan zonder zelf een rond-
vlucht te hebben gemaakt. Het 
rondvluchtenbedrijf op Teuge 
stond meteen klaar toen ik 
hen vroeg of alle gezinnen 

en er de Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek Burgers stichtte, 
meer bekend als ENR Burgers Deventer.  

De na zijn vertrek vrijkomende schuur werd overgenomen door 
de drie gebroeders Leerkes, die er een klompenmakerij ves-
tigden. Chris en Anton waren de klompenmakers, Gerrit en zijn 
maat Cornelissen de houthakkers, die de voorraad peppel- en 
wilgenhout op peil hielden. Naast dit beroep hield Gerrit zich 
nog bezig met een handeltje in kippen en konijnen.  De schuur 
was dagelijks een trefpunt voor het klompenkopende publiek uit 
Teuge en verre omstreken.  
Wegens het ontbreken van kranten en andere media werd daar 
ook het laatste nieuws uitgewisseld. Verder was deze schuur, 
waar vaak nog tot laat in de avond werd gewerkt, tevens tref-
punt voor de dorpsjeugd en boerenknechts uit de omgeving. Bij 
gebrek aan een disco en wegens het ontbreken van geld, trof 
men er elkaar. De gastvrijheid van de gebr. Leerkes was alom 
bekend, vrouw Leerkes was niet karig met koffie en zo vormde 
deze schuur een centraal gebeuren, geliefd bij de bewoners.

mochten vliegen. Sommige 
kinderen hebben zelfs zelf 
heel eventjes mogen sturen. 
Bij aankomst op de Slaap-
fabriek stond de BBQ al klaar. 

Fotoshoot
Zondag, de laatste dag van 
het verwenweekend, stond 
een heus styling- en visagie-
team klaar om alle gasten 
er op hun mooist uit te 
laten zien. Na een glamour 
fotoshoot van alle gezin-
nen, werden er dromenvan-
gers geknutseld of heerlijk 
gespeeld op het springkussen 
en genoten in de tuin. Om 12 
uur werden er wensballonnen 
door de kinderen opgelaten. 
Aan het begin van de mid-
dag, arriveerden familieleden, 

vrienden & sponsoren, om 
te horen hoeveel geld er 
was opgehaald tijdens alle 
acties die waren georgani-
seerd de afgelopen tijd. Wat 
zou het totaalbedrag  van 
de statiegeldflessenactie, de 
kookworkshop, de kerstmarkt,  
de KIKA run van 22 juni jl. en 
alle overige donaties zijn? 
Om half 2 was het zover. Na 
een prachtige en emotionele 
speech van Arvid, werd er een 
cheque aangeboden aan 
Wieger, vrijwilliger van KIKA, 
t.w.v. € 10.000,-!

Dan kunnen wij niet anders 
concluderen dat de opzet om 
een heerlijk verwenweekend 
te organiseren voor zij die het 
zo verdienen, dik is geslaagd!

De Slaapfabriek
De Zanden 47

7395 PA Teuge
06 – 28828781

info@deslaapfabriek.nl info@xtens.nl 
www.xtens.nl

(055) 534 1408

r e c l a m e  e n  v o r m g e v i n g
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Teuge heeft, aan de Rijksstraatweg, één rotonde die niet is 
aangeplant. Het is de Teugenaren en de andere weggebrui
kers die gebruik maken van de rotonde al jaren een doorn in 
het oog dat er alleen maar onkruid groeit op deze rotonde, 
mede omdat in andere dorpen en steden rotondes vaak 
prachtig zijn aangekleed door een hovenierbedrijf of voor
zien zijn van indrukwekkende kunstwerken. Kijk maar eens 
op www.rotondekunst.nl.

Het is augustus en dus topdrukte in Peco. Want ondanks het 
feit dat er nu geen reguliere feesten op vrijdag en zaterdag
avond zijn is het des te meer feest voor de kinderen die 
meedoen met de Speelweek en zijn achter de schermen de 
voorbereidingen voor het Dorpsfeest in volle gang. 

Voorlopig geen kunstwerk op rotonde Teuge  

Voorbereidingen Dorpsfeest in volle gang

Eind 2012 is Algemeen Belang 
Teuge van start gegaan met 
‘Teuge in het Groen’, waar-
binnen een vijftal projecten 

Bovendien dient het Touw-
trekweekend zich daarna 
ook al weer snel aan en is 
de actiegroep druk bezig om 
de verschillende activiteiten 
voor het komende jaar op te 
zetten, waarover later meer. 

Dorpsfeest 12, 13  
en 14 september
Een beknopt overzicht van 
het programma: vrijdagavond 
wordt het weekend om 18.30 
uur geopend met het ‘vlieg-
tuigschieten’ (inschrijven vanaf 
18.00 uur) waarna de band 
Flame voor een knallend 
openingsfeest zal zorgen. 

Zaterdagmiddag zijn alle 
kinderen om 14.30 uur 
welkom voor een vrolijke en 

worden opgestart. Het doel 
van ‘Teuge in het Groen’ is het 
vergroenen van het dorp in 
de kern maar zeker ook in de 
buitengebieden. De aanplant 
van inheemse gewassen eind 
2012 is duidelijk zichtbaar. 
Over de diverse projecten is al 
eerder geschreven in Teugje 
Nieuws. 

Fraai ontwerp
Anderhalf jaar geleden is het 
idee de rotonde in Teuge te 
verfraaien met een kunst-
werk uitgewerkt in een plan. 

gezellige kindermiddag. En 
als de kinderen zijn uitgefeest 
barst enkele uren later onder 
leiding van de band Manilla 
het volgende grandioze feest 
alweer los. Kaarten hier-
voor zijn in de voorverkoop 
verkrijg baar bij Peco, Café 
de Groot in De Vecht (let op: 
pinnen niet mogelijk) en bij 
Boekhandel Oonk in Twello. 
Wees er op tijd bij, want op = 
op! 

De laatste dag van het dorps-
feest staat, zoals inmiddels 
bekend, in het teken van ‘Ter 
land, te zee en in Teuge’ met 
dit jaar als nieuw onderdeel 
‘fierljeppen’. Na dit -ongetwij-
feld hilarische- spektakel zal 
de band Dakkeraf voor een 
swingende afsluiting van het 
weekend zorgen. 

Antoinette de Bruin maakte 
een schetsontwerp, waarin 
het logo, het wapen van 
Teuge terug zou komen in de 
verfraaiing van de rotonde. 
Hovenier Erik van Rooyen 
werkte dit uit in een ontwerp-
plan, wat door Antoinette 
vervolgens is vertaald in een 
maquette, waarop driedi-
mensionaal kenmerken van 
Teuge zichtbaar zijn. Zowel 
verkeer uit alle windrichtingen, 
als vliegverkeer en para-
chutespringers zouden in het 
kunstwerk Teugse elementen 
kunnen herkennen.

Het plan bevatte zowel de 
inrichting als het beheer van 
de rotonde. Voor de realisatie 
is subsidie aangevraagd door 
Marianne Wieggers, Erik van 
Rooyen zou met zijn hove-
niersbedrijf de groenvoor-
ziening regelen en er is door 

Touwtrekweekend 
26 & 28 september

omwonenden van de rotonde 
een beheercommissie 
opgericht. Er zijn gesprekken 
gevoerd met de gemeente 
(verantwoordelijk voor het 
beleid rond rotondes) en de 
provincie (eigenaar rotonde) 
voor de realisatie van het 
plan.

Helaas is er een impasse 
ontstaan. De provincie, ver-
antwoordelijke voor inrichting, 
beheer en de financiën,  wilde 
deze zaken opleggen aan 
de gemeente, maar de 
gemeente accepteert dat niet 
in deze vorm. Daarmee wordt 
het plan, de rotonde in Teuge 
te verfraaien met een kunst-
werk, (voorlopig) niet uitge-
voerd. Het is jammer dat zo’n 
mooi burgerinitiatief strandt 
in een wirwar van ambtelijke 
regeltjes.

Net bekomen van dit spette-
rende dorpsfeest wordt er 
twee weken later alweer 
sportieve strijd geleverd aan 
het touw. Vrijdagavond 26 
september staan de mannen 
en vrouwen van het Peco 
 Touwtrekteam tegenover 
andere geoefende teams in 
het kader van een F.V.T. com-
petitiewedstrijd. Zondagmid-
dag 28 september kunnen 
vervolgens de ongeoefende 
teams laten zien wat ze waard 
zijn aan het touw. Aanmelden 
kan via de website van Peco. 
Het toernooi begint om 13.00 
uur en supporters en overig 
publiek zijn beide dagen van 
harte welkom voor de nodige 
mentale ondersteuning.
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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.

SEPTEMBER
1  Eerste schooldag - cbs De Zaaier
1  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal 
2 en 3  Biljarten in het dorpshuis 13.30 
4  Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
5  Bingo 20.00 uur - Sportclub Teuge 
7  Fietsen op zondag 13.30, ’t Oegenbos – ABT
8  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
9 en 10  Biljarten in het dorpshuis 13.30 
11 Soos – Bejaardensoos Teuge
11 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
12 t/m 14  Dorpsfeest 2014 – SJW Peco 
15  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
16 en 17  Biljarten in het dorpshuis 13.30
18 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
18 Info-avond Teuge Energieneutraal: Dorpshuis 19.30 
19 tm 23 Formatiespringen parachutisten op Luchthaven
21 Wandelen en fietsen13.30, ’t Oegenbos – ABT
22 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
23 en 24 Biljarten in het dorpshuis 13.30
25 Samen uit eten: 12.00 – ABT
25 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
28 Darttoernooi - Bunker T.K.V. 
OKTOBER
3  Bingo 20.00 uur - Sportclub Teuge 
5  Fietsen op zondag 13.30, ’t Oegenbos – ABT
6  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal 
7 en 9  Biljarten in het dorpshuis 13.30 
10 Soos – Bejaardensoos Teuge 
10 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
13 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
14 en 15 Biljarten in het dorpshuis 13.30 
16 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
19 Wandelen en fietsen 13.30, ’t Oegenbos – ABT 
20  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
21 en 22  Biljarten in het dorpshuis 13.30
23 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
27 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
28 en 29 Biljarten in het dorpshuis 13.30
30 Samen uit eten: 12.00 – ABT
30 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
NOVEMBER
1  Bingo 20.00 uur - Sportclub Teuge 
3  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal 
4 en 5  Biljarten in het dorpshuis 13.30 
6 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
10 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
11 en 12 Biljarten in het dorpshuis 13.30 
13 Soos – Bejaardensoos Teuge
13 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
19 Wandelen en fietsen 13.30, ’t Oegenbos – ABT 
17 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
18 en 19  Biljarten in het dorpshuis 13.30
20 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
23  Sinterklaasfeest: 13.30 uur - TKV
24 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
25 en 26 Biljarten in het dorpshuis 13.30
27 Samen uit eten: 12.00 – ABT
27 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
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Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Lochemsestraat 7, 7396 PJ Terwolde
Telefoon: 06 -1259 1873 
E-mail: info@teuge.eu 
Site: www.teuge.eu

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd. 
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aan-
huis-bladen, dan ontvang je Teugje Nieuws helaas niet. 

Voor bezorgklachten over Teugje Nieuws kun je contact 
op nemen met All-In-verspreidingen: 0571 - 274137. 

Teugje Nieuws gemist, kijk dan op www.teuge.eu. Of haal een 
exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt). 

Heb je kopij, stuur die dan vóór 13 oktober a.s. naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

Teugje Nieuws digitaal
Wil je Teugje Nieuws digitaal in je mailbox ontvangen, meld je 
hiervoor dan aan op www.teuge.eu


