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Het fietsbruggetje over de Grote Wetering was op 10 januari het decor van de eerste Teugse 
 Runs4Life hardloopwedstrijd. Zie verderop in dit nummer. 

Op dinsdag 22 maart 2016 
houdt Algemeen Belang Teuge 
haar traditionele jaarlijkse 
ledenvergadering. Het bestuur 
van ABT nodigt alle leden uit 
om op deze avond aanwezig 
te zijn. De avond begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis 
in Teuge. Het bestuur doet 
verslag van de in 2015 onder-
nomen activiteiten en geeft 
een vooruitblik van op stapel 
staande activiteiten in 2016. 
Na de vergadering kan worden 
nagepraat onder genot van 
een drankje.

De leden van ABT ontvangen 
een uitnodiging per mail, de 
stukken staan binnenkort op 
de website www.teuge.eu. 

22 maart Ledenvergadering ABT
Teugje gaat door!
Door Peter Cornelisz

De oproep in de vorige nummers van Teugje Nieuws, waarin 
medewerkers voor de productie van onze krant gezocht wer-
den, heeft succes gehad! Er waren toch meerdere Teugenaren 
die van mening waren dat dit medium in stand moest blijven.

Als Hoofdredacteur ben ik 
daar natuurlijk heel blij mee, 
want ik weet dat de krant over 
het algemeen veel gelezen 
en hoog gewaardeerd wordt.
Hetty Vorselman, Marijke Jans-
sen, Marianne Wieggers en 
Wim van Ee hebben toege-
zegd vanaf nu de productie 
van Teugje Nieuws ter hand 
te zullen nemen, in verschil-
lende rollen en functies. Hetty 
Vorselman wordt de nieuwe 
hoofdredacteur en is ver-
antwoordelijk voor het hele 
productieproces.
Marianne Wieggers zorgt voor 
de activiteitenkalender, schrijft 
stukjes en neem interviews af. 
Marijke Janssen en Wim van 
Ee leveren diverse bijdragen, 
die zich komend jaar nog 
zullen uitkristalliseren. Zelf zal 
ik de komende tijd meelo-
pen en langzamerhand alles 
overdragen, maar  verzorg ik 
nog wel de eindredactie, de 

laatste correctieronde van alle 
teksten.  

Schrijvers
Teugje Nieuws hangt als 
‘commissie’ onder Algemeen 
Belang Teuge’, maar heeft 
een eigen verantwoordelijk-
heid waar het gaat om de 
inhoud. Uiteraard wordt de 
krant door het bestuur van 
ABT gebruikt als het belangrijk-
ste communicatiemiddel.
In feite verandert er niet veel, 
buiten de productie van de 
krant zelf. Iedereen die tot nu 
toe bijdragen leverde blijft dat 
gewoon doen. Alle kopij is 
welkom. 
Het redactie-mailadres en de 
verschijningsfrequentie blijven 
hetzelfde (teugje.nieuws@
hotmail.com). Wel denkt de 
redactie nu al na over nieuwe 
ideeën, onderwerpen, etc. 
Suggesties zijn uiteraard 
welkom. 

Het bestuur streeft naar 
efficiëntie en verzoekt de leden 
die de uitnodiging voorheen 
per post ontvingen alsnog hun 
e-mail adres op te geven (dit 
kan via jan@teuge.eu). Hier-
mee wordt het ook mogelijk 
om de leden op eenvoudige 
wijze periodiek te informeren 
en uit te nodigen.
Lucas Harbers, voorzitter ABT
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* Vervoersdienst 
* Boodschappen doen 
* Kleine klussen in en rondom het huis 
* Opvang mantelzorgers 
* Opzetten Vrijwilligersvacaturebank 

Wil je je inzetten voor een of meer van deze activiteiten? 
Meld je aan als vrijwilliger bij José Pelgrom of Hetty Vorsel-
man, (06) 46 5972 26, E: hetty@teuge.eu 

Teuge helpt! 

4 en 5 juni 2016 Kunst- en Cultuurroute 
Na de succesvolle Kunst- en 
Cultuurroute 2015 willen wij 
ook in 2016 weer een Kunst- en 
Cultuurroute organiseren en wel 
op zaterdag 4 en zondag 5 juni 
2016. Iedereen die actief is op 
het gebied van kunst, cultuur, 
muziek, fotografie, verzamelin-
gen etc. kan  zijn of haar werk 
laten zien of horen. Daarvoor 
worden weer diverse locaties 
opengesteld, waaronder cbs 
de Zaaier, het Dorpshuis, de 
tennisclub en het clubhuis van 
de Klootschieters.

De organisatie is weer in 
han den van de eind 2014 op-
gerichte Stichting Organisatie Evenementen in Teuge en om-
geving, met als bestuursleden Johan Bosma van Ecosynergy, 
Jeroen de Gier en Marianne Wieggers. Marianne probeert de 
financiën weer rond te krijgen en heeft op zaterdag 23 januari 
samen met Johan een cheque van € 1.000,-- ontvangen van 
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, omdat de 
Stichting in 2015 heeft meegedaan aan ‘Kern met Pit’. De jury 
van ‘Kern met Pit’ heeft in 2015 de Kunst- en Cultuurroute beke-
ken en besloten dat de Stichting € 1.000,- zal ontvangen. 

De Stichting hoopt dat veel deelnemers zich zullen aanmelden. 
Je kunt je tot 1 maart aanmelden via organisatie.evenementen.
teuge@gmail.com of 055-3231818.

Op dinsdagavond 8 maart vindt er een bijeenkomst plaats met 
alle opgegeven deelnemers om de verdere invulling te bespre-
ken. Houd je deze avond alvast vrij?

De Stichting is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Als je 
geïnteresseerd bent dan kun je je opgeven via organisatie.
evenementen.teuge@gmail.com of 055-3231818.
De stichting is tevens op zoek naar mensen die willen helpen 
om de Kunst- en Cultuurroute te organiseren. Graag horen 
wij van mensen die hierin geïnteresseerd zijn.

Gezocht: Bestuursleden voor  
Stichting  Organisatie Evenementen 
in Teuge en omgeving.

Teuge helpt! Door Wim van Ee

Snelle fietsroute Apeldoorn - 
Deventer toekomstdroom?

Overal bloeien initiatieven 
van burgers op om zorg in 
de brede zin van het woord 
in eigen hand te nemen, 
bijvoorbeeld via een zorg-, 
dorps- of buurtcoöperatie. 
Maar er blijven ook ‘kleine’ 
hulpvragen over. Ik kan niet 
meer autorijden en ook niet 
gebruik maken van het open-
baar vervoer, hoe kom ik bij 
de dokter of tandarts? Wie kan 
mij helpen met het ophangen 
van een schilde rijtje of andere 
kleine klussen in en rondom 
het huis? Hoe kan ik mijn 
boodschappen doen als er 
geen SRV langskomt? Ik heb 
even een probleem omdat 
ik mijn been gebroken heb. 
Als mantelzorger heb je 
behoef te om eens een paar 
uur vrij te zijn, even je zinnen 
te verzetten, wie kan mij even 
vervangen? 

Gelukkig wordt al heel veel 
informeel gedaan via buren 

In het vorige nummer schreven wij al over een nieuw initiatief 
in Teuge, namelijk Teuge helpt!

en anderen, ‘naoberschap’. 
Dat moet vooral zo blijven. 
Dat levert de vraag op of er 
wel behoefte is aan zo iets 
als Teuge helpt! Dat zal 
inderdaad in de praktijk moe-
ten blijken. Voorlopig wordt 
gedacht aan een bescheiden 
opzet: vervoer, boodschappen 
doen, kleine klussen in en 
rondom het huis en opvang-
service voor mantelzorgers. 
Daarnaast het opzetten van 
een vrijwilligersbank, waarin 
mensen kunnen aangeven 
over welke vaardigheden en 
kwaliteiten ze beschikken, 
waarmee ze dorpsgenoten 
misschien kunnen helpen. 

Voor meer informatie, vragen, 
opmerkingen, suggesties, 
aanvragen voor Teuge helpt! 
en aanmelding als vrijwilliger 
kun je terecht bij José Pelgrom  
of Hetty Vorselman, (06) 46 
59 72 26 (E: hetty@teuge.eu) 
en ondergetekende. 

Nee realiteit. Op 19 januari jl. heeft hierover een informatie-
avond plaatsgevonden. Fietsers kunnen vanaf eind 2017 
sneller, comfortabeler en veiliger fietsen tussen Apeldoorn, 
Deventer, Teuge en Twello. De verbetering van de fietsroute 
komt tot stand door samenwerking van het Rijk, Regio Steden-
driehoek, provincies en de gemeenten Apeldoorn, Deventer en 
Voorst. Vooral voor forenzen is het dan aantrekkelijk om vaker 
de fiets te nemen naar het werk. Voor Teuge staat de volgende 
aanpassing gepland: de rotonde N344-Woudweg. Deze krijgt 
een extra doorsteek voor fietsers. Daardoor komen fietsers niet 
meer langs de (bij drukte) onoverzichtelijke situatie bij auto-
bedrijf Haverkamp. 

Wil je meer hierover lezen kijk dan op internet: 
www.slimreizenstedendriehoek.nl/slim-reizen/sneller-fietsen-in-
de-regio
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Hietweideweg 4, 7391 XX Twello Telefoon 0571 273355
www.schimmelenplante.nl
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Teugse beeldhouwer Rienk Noorman
Door Marianne Wieggers

Rienk Noorman is kunstenaar 
en beeldhouder. Hij maakt 
beelden uit hout met de 
kettingzaag, zogenaamde 
houtsculpturen. Ook beitelt hij. 
Hij maakt beelden in opdracht 
en hij maakt ook houten 
meubels. Rienk is het meest 
trots op de grote beelden. 
Als iemand een boom wil 
omzagen, dan kun je 2 of 3 
meter laten staan en daar kan 
Rienk een beeld van maken: 
een beeld in je tuin. Je kunt 
het zelf bedenken of je kunt 
het thema aangeven voor 
een beeld, bepaalde dieren 
of abstract. 
Als er mensen zijn die hout 
over hebben van fruitbomen 
of Nederlandse hardhout 
soorten, dan is Rienk altijd 
geïnteresseerd en zal het 
graag ophalen. Neem contact 

Bomenkap 2e fase de 
Zanden een feit Door Hetty Vorselman

Het algemene doel van de bomenkap aan de Zanden is een 
gezonde bomenlaan voor het aangezicht van Teuge, aldus 
Eddie Rijckenberg van de gemeente Voorst.

Het zijn natuurlijk ingrijpende 
vaktechnisch werkzaamheden 
voor de medewerkers waarbij 
veiligheid voorop staat. Deze 
bomenkap in Teuge kent 3 
fasen. De 1e is al van 3 jaar 
geleden. Nu is het 2e deel 
gerealiseerd. De inhoud van 
het 2e deel is het kappen 
van de bomen die aangetast 
waren. 

Er is van elke boom in de 
gemeente Voorst een VTA (vei-
ligheidscontrole). De bomen 
welke nu gekapt zijn behoor-
den bij de 2e fase. De bomen 
die zijn overgebleven zijn nu 
omhuld met een bescher-
mingsdoek in verband met 
verbranding omdat de andere 
bomen nu weg zijn. Zoals je 
ook wel geconstateerd zult 
hebben is er een vleermuis-
kast geplaatst in verband met 
de aanwezigheid van vleer-
muizen in die omgeving. Ook 
zijn overgebleven beuken 
na het zagen gesnoeid als 
regulier onderhoud. 

Fase 3 gaat in wanneer bij 
de veiligheidscontroles blijkt 
dat de overgebleven bomen 
hieraan toe zijn. Deze bomen 
krijgen nog een extra VTA 
controle. Als dat zover is 
worden de aanwonenden 
natuurlijk weer geïnformeerd, 
aldus Eddie Rijckenberg. Er 
wordt zorgzaam omgegaan 
met onze natuur, een prettige 
gedachte. 

met hem op via: 
www.noormancarving.com. 
Rienk woont op de Ecotribe, 
Ambonstraat 2 in Teuge. Daar 
zijn ook zijn beelden te zien 
die te koop zijn.

Elke donderdagmiddag creatief 
op De Zaaier Door Marianne Wieggers

Alle kinderen van basisschool De Zaaier zijn elke donder-
dagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur creatief bezig op de 
school, in de moestuin bij de tennisbaan en in de keuken 
van sportclub Teuge. 

Vier kinderen zijn dan actief 
bezig in de moestuin om 
onder begeleiding van een 
groep vrijwilligers hun eigen 
groenten en bloemen te 
kweken (tuintelen). Met deze 
groenten wordt er dan in de 
keuken van Sportclub Teuge 
koken geleerd onder begelei-
ding van een andere groep 
vrijwilligers (keukelen). 

Elke laatste donderdag van 
de maand zijn vier kinderen 
van groep 7 en 8 actief bezig 
om te helpen bij ‘samen uit 
eten’. Deze kinderen zijn al 
om 10.00 uur aanwezig en 
leren van de groep vrijwilli-
gers hoe de tafel gedekt moet 
worden en hoe er bediend 
moet worden. Zij leren de 
etiquette. Twee kinderen zijn 
in het dorpshuis werkzaam 
en ontvangen ook de gasten 
bij de deur om 11.30 uur en 

de andere twee kinderen zijn 
met de groep vrijwilligers in 
de keuken bezig om het drie 
gangen menu klaar te maken. 
Ook wordt er aandacht 
besteed aan houtbewerking 
middels lessen in timmeren 
en zagen.

Op school wordt breien, 
haken en punniken geleerd 
met weer een andere groep 
vrijwilligers en wordt er tech-
niek ervaren, zoals lamp op 
een fiets plaatsen etc., dus 
echt met de handen werken.
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Ontwikkelingen Paracentrum in 2016
Door Edwin Boerkamp, namens de leden van de VPCT/NPCT

Aanplant fruit- en notenbomen speelveld
Door Lucas Harbers

Deze groei is voor een groot 
deel het gevolg van het op-
heffen van Para Club Flevo in 
2010 en het lastiger worden 
van het parachutespringen 
in de Randstad en dan met 
name in Rotterdam en Hilver-
sum. Als bestuur en manage-
ment team van Teuge had-
den wij gelukkig door dat de 
groei van het paracentrum 
natuurlijk tot extra overlast 
van de omgeving zou kunnen 
leiden en wij realiseerden ons 
direct dat wij daar wat mee 
moesten doen.

Inmiddels ben ik samen 
met onze manager Simon 
Woerlee in het Dorpshuis 
geweest en heb daar uit-
gelegd wie wij zijn, wat de 
huidige stand van zaken en 
wat ons ambitieniveau is. 
Ook hebben wij uitgelegd 
wat het te verwachten effect 
is als zowel Rotterdam als 
Hilversum moeten stoppen 
met parachutespringen. 
Concreet verwachten wij 
dan een groei van maximaal 
4.000 sprongen die wij weg 
willen zetten door een deel 
van onze commerciële activi-

In de eerste helft van dit jaar 
worden op het speelveld 
in Teuge op twee plaatsen 
bomen gepland. Deze aan-
plant wordt mede mogelijk 
gemaakt door de samenwer-
king van sportraad Voorst, de 
gemeente Voorst en Alge-
meen Belang Teuge. De sport-
raad Voorst startte een project 
waarmee ze de basis leggen 
voor een samenwerking waar 
de gehele gemeente Voorst 
de vruchten van gaat plukken. 
Ze maken zich sterk voor een 

Het is zaterdag 16 januari en mijn ´things to do´ aan
wijzing in mijn notities is duidelijk. Schrijf een stukje voor 
Teugje Nieuws. Vanzelfsprekend! De afgelopen 2 jaar is het 
paracentrum in kwantitatieve zin gegroeid. In 2014 zijn er 
33.000 en in 2015 zelfs 38.000 sprongen gemaakt. Aan
gevuld met 5.000 tandempassagiers betekent dit dat er 
43.000 mensen uit onze vliegtuigen zijn gesprongen.

teiten te verplaatsen naar 
doordeweekse dagen. Dat valt 
dus reuze mee.
Leuk om te weten is dat het 
paracentrum inmiddels het 
grootste paracentrum van 
noordwest Europa is en in 
heel Europa zelfs in de top 
5 staat. Een hele prestatie 
voor een nuchtere club uit de 
provincie.

Programma 2016
De afgelopen 2 jaar hebben 
wij grote internationale evene-
menten gehad op Teuge. In 
2014 was dat de finale van 
de European Skydive Leage 
en het Nederlands Record 
Formatiespringen en in 2015 
hadden wij de Europese 
Kampioenschappen, gecom-
bineerd met de Worldcup.
In 2016 zullen wij ons con-
centreren op de nationale 
sportparachutist met als 
hoogtepunt de Nederlandse 
Kampioenschappen van 
18 t/m 23 augustus. In de 
aanloop naar deze NKP 
verwachten wij wel een gro-
tere training intensiteit, maar 
de wedstrijd zelf zal substan-
tieel kleiner zijn dan de EK 

afgelopen jaar.

Wat in 2016 nieuw is, is dat wij 
in de loop van het jaar onze 
parachutisten steeds vaker 
naast ons clubgebouw willen 
laten landen en dat betekent 
dus dichter bij het dorp dan 
ooit tevoren. Hier is voor 
gekozen om het luchtruim 
effectiever en ook veiliger te 
verdelen tussen de zwevers 
en de parachutisten. Dit zou 
kunnen betekenen dat bij 
bepaalde omstandigheden 
waarbij de parachutisten het 
nieuwe landingspunt net 
niet kunnen halen gedwon-
gen worden om nog dichter 
bij het dorp of zelfs aan de 
andere kant van het dorp te 
landen. Wij zullen dit goed in 
de gaten houden en uit-
zonderlijke situaties van geval 
tot geval evalueren en onze 
operatie waar nodig aanpas-
sen. Uw feedback is daarbij 
niet alleen welkom maar zelfs 
essentieel.

Even voorstellen
Terwijl ik dit schrijf realiseer ik 
me dat jullie, op een enkeling 
binnen het ABT na, mij niet 
eens kennen. Ik zal mij hier 
dan ook even voorstellen. Ik 
ben Edwin Boerkamp en ik 
ben in 1961 in Amsterdam 
geboren. Ik woon nu met mijn 
vriendin en 2 kinderen (12/15) 
in Apeldoorn. Dat laatste is 
een bewuste keuze omdat ik 

in de buurt van het paracen-
trum wilde gaan wonen toen 
het eind van mijn carrière als 
militair in zicht kwam.

Met de dagelijkse leiding van 
het paracentrum hou ik mij 
niet bezig. Die ligt met een 
nagenoeg volledige vol-
macht in handen van Simon 
Woerlee, die een fantastisch 
professioneel en gedreven 
team aanstuurt. Ik zal Simon 
vragen of hij hierover voor het 
volgende Teugje Nieuws een 
kort stukje wil schrijven.

Tot slot dan nog het volgende. 
Wij zoeken regelmatig chauf-
feurs voor onze parabusjes. Bij 
voorkeur zetten wij hier seni-
oren voor in uit de omgeving. 
Mochten er in het dorp seni-
oren zijn die het leuk vinden 
om tegen een onkostenver-
goeding van 50 euro per dag 
op een van onze busjes te 
rijden stap dan rustig binnen 
bij het paracentrum en vraag 
naar Simon of Peter.
Natuurlijk mogen ook jongere 
chauffeurs zoals studenten 
hun belangstelling kenbaar 
maken maar onze voorkeur 
voor senioren ligt hem in het 
feit dat die over het algemeen 
wat rustiger rijden...
En volgens mij heb ik daar 
laatst een telefoontje over 
gehad, onze busjes over De 
Zanden, daar was wat mee.

gezond en sportief Voorst, als 
kloppend groen hart van de 
Stedendriehoek. Ook de sport-
club laat via dit initiatief een 
aantal vruchtbomen planten 
naast de velden.

Waar op het speelveld?
Op het veld tussen de 
Bleriotstraat en het dierenver-
blijf komt een aantal wal-
notenbomen. Op de strook 
tussen het trapveld en de 
jeu-de-boule baan komen 
fruitbomen. Deze fruitbomen 
markeren tevens de rand 
van de nog aan te leggen 
moestuin voor cbs de Zaaier. 
De komende jaren kunnen 
de bewoners van Teuge gaan 
genieten van fruit en noten-
voorziening langs de randen 
van het speelveld.
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Op woensdag 6 april tussen 
9-12 uur heeft De Zaaier in 
Teuge weer haar jaarlijkse 
open dag. Tijdens deze open 
dag kunt u het reguliere 
lesprogramma zien. Voor het 
schooljaar 2016-2017 heeft 
De Zaaier de mogelijkheid om 
weer een aantal leerlingen 
een onderwijsplek te bieden. 
De school zal dan doorgroei-
en naar 140 kinderen en dat 
zal ook het maximale aantal 
zijn en blijven. De Zaaier 
kenmerkt zicht door kleinscha-
ligheid, persoonlijke aandacht 
en aantoonbare goede 
onderwijsresultaten.

Mijn kind zit momenteel op 
een andere school...
Het kan zijn dat u momenteel 
niet tevreden bent over de 

zorg die uw huidige school 
biedt, of misschien is er een 
andere reden waarom u op 
zoek bent naar een andere 
school. Het staat u vrij om 
informatie in te winnen over 
onze werkwijze. We zijn ook 
van harte bereid met u in 
gesprek te gaan over onze 
mogelijkheden. Wij zullen u 
dan zo goed mogelijk van 
advies dienen. Wij hopen dat 
u dit in openheid met uw hui-
dige school kunt doen, maar 
hebben er begrip voor als er 
situaties zijn waarin dat wat 
lastig ligt. 
Zie www.cbsdezaaier.nl voor 
meer informatie.

Wees welkom! (U kunt 
natuurlijk ook op een ander 
moment komen kijken.)

Basisschool De Zaaier is op zoek naar nieuwe bibliotheek-
medewerkers op de maandagmiddag onder schooltijd 
van 13.15 tot ongeveer 14.15 uur. Het gaat om het ruilen 
van boeken, netjes houden van de bibliotheek en kinderen 
helpen met het zoeken van de juiste boeken. Kunt u ons 
helpen? We zoeken twee hulpouders. Om u op te geven 
of voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de 
directeur van de school: Jan-Willem Stegeman.

Open Dag De Zaaier
Door Jan-Willem Stegeman

Whatshappening Teuge groeit!
Oproep 

“KIJK! Teuge doet het” Door Arne Pruijt

Nieuw Bestuur
De laatste paar jaar heeft het bestuur van KIJK! Teuge bestaan 
uit 1 bestuurslid, Hans Bijloo. Het bleek niet gemakkelijk nieuwe 
bestuursleden te vinden en Hans heeft de kar dus alleen moe-
ten trekken. Wij bedanken hem hier nadrukkelijk voor! 

Om weer een volwaardig bestuur te vormen en KIJK! Teuge 
meer te betrekken bij de activiteiten van ons dorp heeft het 
bestuur van het dorpshuis onderzocht of een combinatie van 
dorpshuis en KIJK! van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. 
Allereerst is samen met de Culturele Commissie een jaarpro-
gramma voor 2016 opgesteld en is de combinatie gevonden 
waarbij het dorpshuis als binnenlocatie en KIJK! als buitenloca-
tie gaat functioneren voor leuke projecten.

Hierdoor is het idee ontstaan om ook het bestuur van KIJK! en 
het dorpshuis samen te voegen.  En dat plan is gerealiseerd. 
Per 1 januari 2016 is het bestuur weer volledig.
Dorpshuis en KIJK! Teuge gaan samen verder onder 1 bestuur.

Culturele Commissie
Voor het dorpshuis en KIJK! is een activiteitenprogramma 
samengesteld door de Culturele Commissie. Deze enthousiaste 
groep bestaat uit 5 dorpsgenoten en is vast van plan het dorp 
te voorzien van leuke en toegankelijke culturele activiteiten. 
Mocht u zich betrokken voelen en zin hebben mee te doen in 
deze commissie, Lars, Maike, Antoinette, Hetty en Arne zouden 
het heel leuk vinden deze superleuke taken te delen.
Naast leuke dingen bedenken en uitvoeren, hebben we zelf 
ook heel veel plezier bij de voorbereidingen van deze ‘zware 
taak’! Meedoen…? Meld je aan!

Supertrots presenteren wij hierbij het voorlopige programma 
voor dit jaar. Pak de agenda en noteer:
28 maart:  ‘KIJK! Eieren’, van 11.00 – 13.00 uur paaseieren 

zoeken voor jong en oud onder het genot van 
een paasbroodje en een heerlijk kopje koffie.

4 mei:  ‘KIJK! vrede’, herdenking en kranslegging bij het 
monument.

12 juni:     ‘KIEK!’, dialectmiddag met proeverijtjes van streek-
gerechten en streekdrankjes. 

3 juli: ‘KIJK! Dorpsgenoten’, dorps-BBQ, samen bakken, 
braden en lekker teuten.

29 oktober ‘KIJK! niet..’, halloween op zaterdagavond voor de 
kinderen (..en de groten als ze durven). Span-
nende lampionnen-optocht met chocolademelk 
(en meer) bij het vuur.

Bij mooi weer zullen de activiteiten op KIJK! plaatsvinden, bij 
slecht weer kunnen we uitwijken naar het dorpshuis.

Afgelopen maanden is het aantal deelnemers aan WhatsHap-
pening Teuge gegroeid naar meer dan 75. Dit betekent dat 
op zo’n 295 huishoudens ruim 25% daarvan een deelnemer 
telt. Oftewel, als een verdacht persoon of een inbreker/dief 
gesignaleerd wordt, en dit wordt (nadat 112 gebeld is) gedeeld 
via de WhatsHappening groep Teuge, dan wordt op iedere 
vier huizen vanuit één huis uitgekeken naar deze persoon of 
personen. 
Het aantal Whatsapp-groepen groeit snel, ook in omliggende 
dorpen en steden. Bekend is dat inbrekers in de gaten houden 
waar deze groepen actief zijn en dat zij daardoor minder snel 
naar een dergelijke locatie gaan. In Apeldoorn staan in wijken 
met Whatsapp-groepen ook al bordjes, zoals er vroeger bor-
den stonden met  ‘Buurtpreventie’.   
Helaas houdt WhatsHappening Teuge niet iedere persoon 
tegen die op zoek is naar spullen die van een ander zijn. 
Waakzaamheid, goede sluiting van ramen en deuren, felle ver-
lichting met sensoren en andere afschrikmiddelen blijven dan 
ook helaas nog noodzakelijk.

NLdoet
De  actie van het Oranje Fonds wordt met beide handen 
aangegrepen om samen met een aantal vrijwilligers KIJK! 
Teuge aan te pakken en weer een verzorgd en gastvrij 
uiterlijk te geven. Wat gaan we doen op vrijdag 11 maart van 
9.00 – 15.30 uur (maar elk uurtje hulp is welkom!):
• Wilgen knotten, hout snipperen en uitstrooien
• Waterpomp herstellen
• Het monument en de banken schoonmaken
• Opruimen van takken en bomen
• Gezellig lunchen
• Veel lachen

Natuurlijk kunnen we dit als bestuur niet alleen. Dus.., als je tijd 
hebt en zin om lekker buiten bezig te zijn met een leuke ploeg 
mensen, meld je dan aan als vrijwilliger via NLdoet: 
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=12142 of bij 
één van de bestuursleden.
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De mand is gevuld met informatie van Algemeen Belang, 
kleine cadeautjes, waardebonnen en flyers van ondernemers 
uit Teuge. En uit de reacties die wij krijgen blijkt keer op keer dat 
de mand gewaardeerd wordt.

Eind december kregen wij nog 4 verzoeken voor een wel-
komstmand. De eerste mand werd uitgereikt door Marijke Pas 
aan haar nieuwe buren en ze vertelde hier het volgende over:
“Aan De Zanden wordt al enige tijd druk verbouwd. Mathijs Diks 
en Leonie Wassink hebben de sleutel op 1 april gekregen van 
het huis aan De Zanden. Elk vrij weekend en de late uurtjes 
werden besteed aan het opknappen van de woning. Eind 2015 
hebben ze hun intrek genomen. Leonie is overgekomen uit 
Nijbroek en Mathijs woont zijn hele leven al in Teuge. Mathijs is 
actief medewerker van Peco en hij voetbalt in het tweede van 
Sportclub Teuge, een echte Teugenaar dus. Leonie is werkzaam 
in de agrarische sector. De nieuwe buren zijn gelijk betrokken 
bij de buurt, door mee te doen aan de jaarlijkse kerstversiering. 
Wij wensen jullie een fijne tijd in Teuge.” 

Aan het Zwanenpad reikte de familie Velderman de mand uit 
aan hun nieuwe buren, die zich graag zelf even voorstellen. 
“Mijn naam is Richard Derksen. Samen met mijn vrouw Petra en 
2 dochters, Talitha en Kiara zijn wij vanaf 20 november 2015 in 
Teuge aan het Zwanenpad komen wonen. Dit bevalt ons zeer 
goed! Oorspronkelijk komen wij uit Beekbergen, waar wij dan 
ook 26 jaar hebben gewoond. Werken en sporten doen wij 
voornamelijk in Apeldoorn. Petra werkt parttime bij de bakker 
en ik ben werkzaam bij Remeha. Sporten doen wij graag als 
gezin. Talitha bij Aquapodro met het wedstrijdzwemmen en 
Kiara en ik bij AV 34. Kiara doet daarbij ook aan atletiek en ik 
ga graag hardlopen en wielrennen. Wij hopen nog met veel 
mensen kennis te maken in Teuge en dat we hier nog vele 
jaren met veel plezier mogen wonen.

Garreld Noorman gaf zijn buurvrouw Babette aan de Ambon-
straat een welkomstmand en schreef het volgende: “Onze 
nieuwe buurvrouw is Babette Aleida en oorspronkelijk komt 

Vier Welkomstmanden uitgereikt
Door Lonneke Schipper

Vorig jaar zijn er 10 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe 
bewoners in Teuge. Leuk om te zien dat buren deze mand 
aanvragen voor hun nieuwe buren om ze kennis te laten 
maken met ons mooie dorp Teuge. 

ze uit Apeldoorn. Ze is opgeleid beeldend kunstenaar en 
alternatief therapeut.  Ze heeft 5 jaar gestudeerd aan de 
kunstacademie in Breda en heeft zich daarna omgeschoold 
tot alternatief behandelaar. Na een aantal jaren te hebben 
gereisd door Europa en in verschillende landen te wonen, 
is zij teruggekomen naar Nederland en heeft zij nu haar 
nieuwe onderkomen gevonden in de gezellige woongroep 
aan de Ambonstraat te Teuge.  Zij is ontzettend blij weer in 
haar geboortestreek terug te zijn. Babette maakt sculpturen 
en muziekinstrumenten, die gebruikt worden tijdens meditatie 
(sjamanistische drums). Verder maakt zij veel pyrografiewerk 
(houtbranden). Babette heeft haar atelier ook aan de Ambon-
straat. U kunt al haar werk vinden onder de naam: Mayil’s. Ze 
is heel blij met de welkomstmand en vindt het superleuk dat 
dit georganiseerd wordt door de buurt. Ze voelt zich heel erg 
welkom op haar nieuwe plek”.

De laatste welkomstmand van 2015 werd door Joyce van 
restaurant Take Off uitgereikt aan haar nieuwe overburen 
Stephanie en Sebas. Stephanie werkt bij Take Off, maar woont 
nu samen met Sebas in het leuke huisje tegenover Take Off. 
Ook zij waren blij met de goed gevulde welkomstmand. En wij 
wensen ze heel veel plezier en geluk in hun nieuwe huis. 

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 web-
site van Algemeen Belang Teuge.

Peco gaat verhuizen Door Leonie van den Beld

Het zal voor velen van jullie geen nieuws meer zijn dat de 
spreekwoordelijke kogel eindelijk door de kerk is, maar toch 
wil het bestuur van Peco jullie er bij deze officieel van op de 
hoogte brengen dat de voorgenomen verhuizing van Peco 
binnen het nieuwe bestemmingsplan definitief is. 

Uiterlijk september 2017 
zullen wij de deuren van 
ons huidige gebouw sluiten 
en gaan wij verder in een 
ongetwijfeld prachtig pand op 
het terrein aangrenzend aan 
de tennisclub. Op moment 
van schrijven wordt de laatste 
hand gelegd aan de tekenin-
gen, waarna de vergunnings-
procedure gestart  wordt. 

De vrijwilligers van Peco 
hebben zich georganiseerd 
in verschillende projectgroe-
pen welke allemaal een 

specifiek onderdeel van de 
nieuwbouw onder hun hoede 
zullen nemen. Zo zullen 
de technische mensen zich 
bezig houden met de bouw 
van het pand, zullen andere 
medewerkers zich gaan 
buigen over de entree, bar 
en het interieur en is er een 
sponsor- en PR groep welke 
zal trachten jullie als Teugena-
ren zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van de ont-
wikkelingen en waar mogelijk 
of nodig te betrekken bij het 
project. Wordt dus vervolgd. 
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Mede dankzij het mooie weer, de vele deelnemers (150), de 
mooie omgeving en natuurlijk de medewerking van Marjo 
Prigge van de Slaapfabriek en Wim van Beek en zijn crew 
van AV ’34, werd de 1e editie van Teuge Runs 4 Life een 
groot succes! 

Ook na 5 jaar blijft het een ontmoeting  waar veel mensen 
iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms ook 
serieuze gesprekken, terwijl je lekker eet van een goed ver-
zorgde maaltijd.  Je zit al gauw zo’n 2 tot 2,5 uur met elkaar 
aan tafel en de tijd vliegt.

Teuge Runs 4 Life 2016, 
een succes! Door Hetty Vorselman

SamenUitEten, smaakt 
naar meer Door Anneke van Eikenhorst

Bij de voorinschrijving via www.inschrijven.nl hadden zich 88 
deelnemers gemeld. Alvast een mooi deelnemersveld om 
deze 1e editie van Teuge Runs 4 life te laten slagen. Door de 
perfecte weersomstandigheden, het heerlijke zonnetje en niet 
al teveel wind kwamen er zich nog 62 personen aanmelden 
bij restaurant Take Off. De gastvrijheid van Joyce en Robin van 
Take Off was super. 

Het ‘goede’ doel van dit event is natuurlijk de mens en bewe-
gen, maar natuurlijk ook het verzamelen van een mooi bedrag 
voor het verplaatsen van de moestuin, als het plan van de 
huizenbouw in Teuge begint. Het voornemen is dat we elk jaar 
een ander doel zullen kiezen. Dit jaar een lokaal doel, volgend 
jaar een landelijk doel. 

Startschot door burgemeester
Burgemeester Penninx verrichtte tijdens de 500 meter, 1000 
meter en de 5 kilometer het openingsschot. De kinderen waren 
tijdens hun hardloopwedstrijd erg fanatiek en werden natuur-
lijk aangemoedigd door alle aanwezige ouders en opa’s en 
oma’s. Bij de 5 en 10 kilometer was het een mooi deelnemers-
veld. Al met al een super evenement waar we als organisatie 
met veel plezier op terugkijken. Mede dankzij onze sponsoren 
was dit een geslaagde dag! Op naar 2017. Wij heten u dan 
welkom op de 2e zondag, 8 januari 2017. 

Uitslagen: 
500 meter: 
1e plaats Rowan Witteveen, Apeldoorn 
2e plaats Ingmar Witteveen, Apeldoorn 
1000 meter: 
1e plaats Tim Halkes, Apeldoorn 
2e plaats Lynn Oosterhuis, Apeldoorn 
5 km dames: 
1e plaats Wendy Vermeer, Apeldoorn 
2e plaats Irma Holtman, Apeldoorn 
3e plaats Floor Halkes, Apeldoorn 
5 km heren: 
1e plaats Eelke Nuijten, Apeldoorn 
2e plaats Niels Keijzers, Apeldoorn 
3e plaats Tim Berends, Apeldoorn 
10 km dames: 
1e plaats Anke Harbers, Bornerbroek 
2e plaats Marloes Pol, Deventer 
3e plaats Jacolien Harbers-Vukkink, Teuge 
10 km heren:
1e plaats Bjorn van Ekeren, Twello
2e plaats Mandito Hulsebos, Deventer
3e plaats Mark Pantus, Apeldoorn

Meer uitslagen: www.uitslagen.nl (Teuge Runs 4 Life)

De hele ochtend is het al een gezellige drukte, wanneer de 
vrijwilligers samen met een groepje leerlingen van basisschool 
De Zaaier in de weer zijn met alle voorbereidingen voor de 
maaltijd. Niet alleen koken in de mooie keuken van de Sport-
club, maar ook het in orde maken van het Dorpshuis en het 
gezellig dekken van de tafels wordt met veel plezier gedaan. 
Niet alleen in het menu, maar ook in de aankleding wordt 
geprobeerd iedere maand weer de nodige variatie aan te 
brengen.

Uitgangspunt  is van het begin af aan de ontmoeting tussen 
jong en oud. We willen daar nog meer inhoud aan gaan 
geven. Het programma wordt met ingang van 25 februari 2016 
uitgebreid.

Je kunt dan al om 10.30 uur terecht voor:
• een spelletje koersbal (onder begeleiding)
• een potje sjoelen
• een ander spel
• de krant of een tijdschrift lezen
• gezellig kletsen onder het genot van een kop koffie (met iets  
  lekkers erbij)

Vanaf 12.00 uur kun je dan aanschuiven voor een lunch met 
lekkere broodjes en altijd iets extra’s erbij (bijv. soep, een bal-
letje...). Komt het niet uit om het hele programma aanwezig te 
zijn? Geen probleem. Kom dan gewoon alleen wanneer het 
uitkomt. 

Zin om mee te doen? Of ken je iemand die misschien even 
over een drempel geholpen moet worden? Neem gerust even 
contact op met Anneke van Eikenhorst of loop eens binnen op 
de laatste donderdag van de maand. Er is voor iedereen plek. 
De lunch kost € 7,00 + consumpties.
Tel. 055-3232190 of email agvaneikenhorst@gmail.com.
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Al weer Gered 
Door Cees Verwaaijen

Actieve en gezellige vrijwilligersavond 
Door Sybille Schmoz Slaapfabriek 

wint award

Ruim 100 zeer geïnteres-
seerde belangstellenden 
werden door een aantal van 
onze vrijwilligers op profes-
sionele wijze begeleid langs 
werkplaats en magazijn. 
Waarbij de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ niet 
van de lucht waren bij het 
zien van zoveel gered en nog 
te redden gereedschap. 

Na de rondleiding kon men 
kijken naar een zich herha-
lende beamer -presentatie 
van onze werkzaamheden.  
Op een tafel lag  een keur 
aan oude en heel speci-
fieke gereedschappen.  De 
discussies waren soms niet 
van de lucht wanneer er 
gereedschappen, waar wij de 
functies ook niet van kenden, 
werden besproken.  Daar-
naast kon men de namen 
noteren van een aantal 
genummerde gereedschap-

De avond vond plaats in de 
Sportzaal bij de Zaaier en  
was ook dit jaar weer een 
succes. We lieten ons door 
de enthousiaste Trommel-
meesters van `Drum 4 fun` 
gedurende een uur meene-
men in de wereld van ritme 
en beweging. Het team had 
tijdens het dorpsfeest afgelo-

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers heeft de stichting 
Gered Gereedschap Voorst het gered om op zaterdag 
10 oktober een zeer geslaagde open dag te houden. 

Op 27 november vond de jaarlijkse vrijwilligersavond van 
Algemeen Belang Teuge plaats. Op deze ‘dankjewelavond’ 
is een ieder die zich vrijwillig inzet voor ons dorp welkom.

pen, en degene die hier met 
kop en schouders bovenuit 
stak was Dhr Henk Ilbrink uit 
Voorst, als ik tenminste zijn 
naam goed heb ontcijferd.
Omdat wij nagenoeg altijd 
met gesloten portemonnee 
werken is hier voor de win-
naar geen prijs aan ver-
bonden en moet hij het doen 
met de eeuwige roem van de 
vermelding van zijn naam in 
dit blad. 

Elke cent naar project
Nu kun je dit Hollandse zui-
nigheid, of kneuterigheid of 
zelfs krenterig noemen, maar 
wij vinden het heel belangrijk 
dat elke door ons bij elkaar 
geschraapte cent terecht komt 
daar waar hij voor bedoeld is, 
namelijk voor onze projecten. 
Wij zijn dan ook heel dank-
baar voor alle bijdragen, in 
welke vorm dan ook, die wij 

pen zomer het middagpro-
gramma voor de kinderen in 
de grote tent verzorgd. 

Het is goed om te zien en 
te voelen dat we ons als 
Teugenaren verbonden 
voelen en veel samen kun-
nen bereiken. Dat was niet 
alleen aan de opkomst te 

ontvangen van bedrijven, 
instellingen, verenigingen, 
kerken en particulieren. 
Want om projecten af te 
kunnen ronden moeten wij 
vaak boortjes, zaagbladen, 
naaimachinenaalden, etc. 
etc. kopen. Ook zijn we zeer 
verguld met ons plekje bij 
de Fam. Winterman aan de 
Voordersteeg nr. 12 in Twello, 
waar we naast gratis verblijf 
uiteraard onze energiekosten 
betalen. 

Wel krijgen onze vrijwilligers 
op maandagmorgen en don-

zien maar ook te merken aan 
de ont spannen sfeer tijdens 
het trommelen. Maat houden: 
voor sommigen een hele 
uitdaging en voor anderen 
de gewoonste zaak van de 
wereld. 

Dank jullie wel. Ik wens, 
namens ABT, alle vrijwilligers 
ook voor het komende jaar 
veel inspiratie en daadkracht 
toe om in Teuge actief te zijn. 

Ontbijthotel De Slaapfabriek in 
Teuge heeft voor de tweede 
keer (!), de Publieksprijs voor 
beste meeting- en eventloca-
tie in de categorie S (tot 25 
personen) gewonnen. 

Met deze waardering hoopt 
Marjo Prigge-van der Linden, 
dat De Slaapfabriek bekender 
zal worden als vergaderlo-
catie en/of groepsaccommo-
datie en niet alleen als B&B. 
Tijdens hun verblijf zal het de 
gasten aan niets ontbreken. 

Marjo verhuurt de locatie op 
basis van, zoals zij zelf altijd 
zegt, een “soort legosysteem”. 
Van complete verzorging t/m 
complete zelfsupport.

derdags een kopje koffie met 
een koekje. Hiervoor is een 
speciaal potje, namelijk de 
opbrengst van het oud-ijzer. 
Kun je je vinden in onze 
manier van werken, of wil je 
contact met ons opnemen, 
dan kun je je wenden tot onze 
secre taris, Dhr. G. Bierman tel. 
0575-476506, of email naar: 
voorst@geredgereedschap.nl . 

Ook een financiële bijdrage is 
zeer welkom: 
NL21RABO 036.62.73.132; 
t.n.v. Stichting Gered Gereed-
schap Voorst. 
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Project de Zaaier genomineerd voor ‘Kern met Pit 2016’  
Door Lucas Harbers

Afscheid Lineke Güth Kom toneelspelen!

Kern met Pit is een jaarlijkse 
wedstrijd, georganiseerd door 
Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM). 
De wedstrijd daagt bewoners-
groepen uit om hun idee 
voor de leefomgeving binnen 
een jaar te realiseren. De 
beste ideeën mogen deelne-
men aan de wedstrijd. In de 
wedstrijd worden projecten 
beoordeeld door een vakjury. 
De beide projecten in de 
gemeente Voorst zijn genomi-
neerd voor Kern met Pit 
2016. Wanneer deze in 2016 
worden gerealiseerd maken 
ze kans op de uitreiking cer-
tificaat Kern met Pit in januari 
2017.

Eind vorig jaar is Lineke gestopt als redactrice van Teugje 
Nieuws. Vier jaar heeft zij zich als niet-Teugenaar vrijwil-
lig ingezet  voor ons dorp, nadat ze bij toeval via Marianne 
Wieggers bij de redactie terechtkwam. Zij vond het leuk om 
naast haar baan als kapster ook haar ‘schrijftalent’ wat meer 
te kunnen ontplooien en heeft de afgelopen jaren ook diverse 
interviews gehouden en uitgeschreven en stukken tekst geredi-
geerd.  

Veel Teugenaren zullen Lineke niet kennen. Maar andersom 
heeft Lineke, door het schrijven voor Teugje Nieuws, wel veel 
Teugenaren leren kennen. Lineke woont zelf in Deventer en 
zegt over haar ‘Teugse periode’:
De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier meegewerkt aan 
het Teugje Nieuws. Hoewel ik niet uit Teuge kom of er woon, 
heb ik dit leuke dorp helemaal in mijn hart gesloten! Ik stond 
versteld van de vele activiteiten die er georganiseerd worden, 
er was elke editie weer genoeg te vertellen wat het Teugje 
Nieuws kon vullen. Na vier jaar ga ik stoppen met redigeren 
voor dit leuke dorpsblaadje. Ik heb ook met heel veel plezier 
met Peter samengewerkt en ik hoop dat hij het stokje over kan 
dragen aan een enthousiaste opvolger!

Wat is er leuker om met een 
ge zellige groep spelers twee 
keer per jaar een toneelstuk 
op de planken te zetten om 
ons publiek een avondje 
lachen te bezorgen? Bij 
Toneelvereniging S.O.V.V. uit 
Apeldoorn ben je van harte 
welkom!

Het in 1956 opgerichte 
amateurtoneelgezelschap 
S.O.V.V. is springlevend en 
geestdriftig. Het relatief kleine 
gezelschap met 20 leden 
brengt jaarlijks twee produc-
ties op de planken. Arie Stoer, 
voorzitter van de vereniging: 
“Ons pu bliek wil een gezellig 
avondje uit beleven. Kluchten 
en blijspelen spreken het 
meest aan. En voor de spelers 
zijn deze prachtig om te spe-
len; ze leven zich als typetje 

Onlangs heeft Peter Cornelisz, 
namens het bestuur van Alge-
meen Belang Teuge en het 
dorp Teuge, Lineke bedankt 
voor  haar inspanningen in 
de afgelopen vier jaar. 

Op zaterdag 23 januari 2016 werden in Inspiratiehuis Arn
hem projecten in Gelderland genomineerd voor Kern met Pit 
2016. De gemeente Voorst was vertegenwoordigd met twee 
projecten, ‘Posterenkse wandelpaden’ en ‘Het herplaatsen en 
opknappen van het beeld De Zaaier’. 

Het project in Teuge, het 
herplaatsen en opknappen 
van het beeld De Zaaier, heeft 
afgelopen jaar al bekend-
heid gekregen. In september 
stond het beeld plotseling 
op de rotonde in Teuge. Na 
een verzoek van de provincie 
Gelderland is het beeld weer 
verwijderd en staat nu in een 
schuur waar het nu kan dro-
gen om vervolgens te worden 
opgeknapt. Het beeld heeft 
last van betonrot. Kunstkring 
Voorst kan het beeld opknap-
pen. Voor de financiering 
worden fondsen gezocht . 
Met de nominatie ’Kern met 
Pit’ maken we kans op een 
bijdrage in de kosten.

Samenwerken in Teuge
Voor het project de Zaaier 
werkt Algemeen Belang Teuge 
samen met S.J.W.Peco, cbs 
de Zaaier en de gemeente 
Voorst. Na de opknapbeurt 
zal het beeld voor school de 
Zaaier aan de Bleriotstraat 
worden geplaatst. 
De presentatie in Arnhem 
was door Jan van den Noort 
voorbereid met het regelen 

van een oude houten zaai-
bak. Herman Vukkink gaf een 
demo zaaien aan de jury. Kim 
en Eva kleurden het beeld op 
papier en Marjo Prigge - van 
der Linden en Lucas Harbers 
gaven uitleg over het project. 
Het resultaat is de nominatie 
Teuge ‘Kern met Pit 2016’.

dan ook helemaal uit.” 

S.O.V.V. speelt zonder souf-
fleur. Elke maandagavond 
wordt er druk geoefend in 
Wijkcentrum Orca aan de 
Germanenlaan in Apeldoorn. 
Wil je vrijblijvend een oefen-
avond bijwonen om te kijken 
of het klikt? Kijk dan even op 
de site van de vereni ging: 
www.sovv.nl. Onze voorjaars-
voorstelling is op zaterdag 
16 april in de Multizaal van 
Sporthal Jachtlust in Twello. 
Entree is slechts € 6,00 per 
persoon. 
Overigens kan ook de Teugse 
toneelvereniging Op Den 
Toega spelers, decorbouwers 
en helpers gebruiken. Heb je 
zin en tijd om mee te doen? 
Geef je dan op bij Johan 
Buitenhuis, 06-15595042.
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FEBRUARI 
2, 9, 16, 23 Dynamic tennis 11.00 - 12.00 gymzaal 
3,  4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Biljarten in het Dorpshuis 13.30 
5, 12, 19 Oud leert Jong en Jong leert Oud 
13.15 - 15.00 – cbs De Zaaier 
6 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 
12 Bejaardensoos in het Dorpshuis 13.30 
12 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 
21 Wandelen op zondag, Dorpshuis 10.00
25 Samen uit Eten in het Dorpshuis 10.30 ABT 
26 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 

MAART 
1, 8, 15, 22, 29 Dynamic tennis 11.00-1200 gymzaal 
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Biljarten in het 
Dorpshuis 13.30 
4, 11, 18, 25 Oud leert Jong en Jong leert Oud 
13.15 - 15.00 – cbs De Zaaier 
4 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 
5 Black & White party, SJW Peco, 21.00
11 Bejaardensoos in het Dorpshuis 13.30 
11 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 
20 Wandelen op zondag, Dorpshuis 10.00
24 Samen uit Eten in het Dorpshuis 10.30 ABT 
25 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 

APRIL 
1 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30
1, 8, 15, 22 Oud leert Jong en Jong leert Oud 
13.15 - 15.00 – cbs De Zaaier 
5, 12, 19, 26 Dynamic tennis 11.00-1200 gymzaal
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Biljarten in het Dorpshuis 13.30 
8 Bejaardensoos in het Dorpshuis 13.30 
8 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30
16 Bart & Willem show, SJW Peco, 21.00 
17 Wandelen op zondag, Dorpshuis 10.00
24 Klaverjassen in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 

MEI 
6 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30 
3, 10, 17, 24, 31 Dynamic tennis 11.00-1200 gymzaal 
4, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Biljarten in het Dorpshuis 13.30 
12 Bejaardensoos in het Dorpshuis 13.30 
13, 20, 27 Oud leert Jong en Jong leert Oud 
13.15 - 15.00 – cbs De Zaaier 
15 Wandelen op zondag, Dorpshuis 10.00
21, 22 Festifly, SJW Peco, 21.00
26 Samen uit Eten in het Dorpshuis: 12.00 ABT 

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

Redactie: Peter Cornelisz. 

Aan deze editie werkten mee:
Marianne Wieggers, Lucas Harbers, Jan-Willem Stegeman, 
Hetty Vorselman, Lonneke Schipper, Marjo Prigge-van der 
Linden, Sibylle Schmoz, Leonie van den Beld, Wim van Ee, 
Anneke van Eikenhorst, Arne Pruijt, Edwin Boerkamp, Cees 
Verwaaijen en Bob Bakker. 

Uitgever: Xtens, Apeldoorn 

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Sibylle Schmoz, 
Parmentierstraat 7, 7395 MJ Teuge.
E-mail: sibylle@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 voor-
raad strekt). 

Heb je kopij, stuur die dan 
vóór 11 april 2016 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

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.

De Zanden 1, 7395 PA Teuge
Tel. 055 - 323 2010  www.petervandebunte.nl

De Slaapfabriek
De Zanden 47

7395 PA Teuge
06 – 28828781

info@deslaapfabriek.nl


