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Op dinsdag 24 maart 2015 
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 activiteiten in 
2014 ondernomen en geeft 
een vooruitblik van op stapel 
staande activiteiten 2015.

In het eerste deel van de 
avond zullen het financieel 
jaarverslag en verslagen van 
diverse commissies worden 
behandeld. In het tweede deel 
van de avond zullen we het 
concept van de nieuwe dorps
visie bespreken. Jouw bijdrage 

Opzied van Beukelaarsbos
de grote gèle vlekke,
die andach trekken mos
op zo’n gewone plekke:
Van’t zommer ’t golden veld
van tarwes dikke oaren;
heb òp’ebracht hun geld
en boaven wat stro-sporen
schittert een tweede teelt
in kleur die nooit verveelt.

Het drassig wandelpad
leidt langs de hoge akker,
woar boaven ’t lichtgreun blad
wordt pinksterbluumkes wakker;
maar ze bint gèèl van kleur,
spontaan niet op’e schoaten:
zo’n  akker deent d’r veur
um oogsten toe te loaten.
Ze stoat hier veur het zoad
da’w ’t dreuge smeren loat.
Koolzoad döt zommer duren:
zalve veur noajoars kuren.

Door die bij elkaar te brengen ontstaat een historisch resultaat 
en geschiedenis die nog niet bestaat. Daar komt natuurlijk bij 
dat de mensen die meedoen er samen verschrikkelijk veel 
plezier aan beleven.
Afgelopen jaar startten al de nodige projecten en deze zullen 
doorlopen tot het eind van 2015. Op dit moment hebben we 
ongeveer 800 ‘volgers’ of ‘likers’ (Facebook, mail) en deel-
nemers. Daarbij merkt de Kring dat mensen vooral zijn geïnte-
resseerd in de directe geschiedenis van de plek waar ze wonen 
of werken. Daar weten ze het meest van af en dat raakt hen het 
meest.
Om die reden willen we meer dan tot nu toe de nadruk gaan 
leggen op het direct betrekken van de dorpen en buurtschap
pen in de gemeente Voorst. Daarvoor zijn we op zoek naar 
mensen die zin hebben om als ‘initiatiefrijke trekker’ voor een 
lokale gemeenschap op te treden. Bert Visser in Klarenbeek is 
daarvan een uitstekend voorbeeld.
We zijn op zoek naar iemand die als trekker voor Teuge zou 
willen meedoen. Zodra we namen van mogelijke ‘trekkers’ 
hebben, dan willen we deze binnenkort uitnodigen en met hen 

daaraan zorgt voor een ver
rijking. Na de vergadering kan 
worden nagepraat onder het 
genot van een drankje.

E-mail adres doorgeven
De leden van ABT ontvangen 
een uitnodiging per mail, de 
stukken staan op de website 
www.teuge.eu en liggen ter 
inzage in het dorpshuis op 
24 maart. 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). Hiermee wordt het ook 
mogelijk om de leden op 
eenvoudige wijze periodiek te 
informeren en uit te nodigen.

bespreken wat ze van het idee vinden en hoe we e.e.a. verder 
kunnen organiseren.
Aanmelden kan bij Marten Brascamp, marten@brascamp.com, 
tel. 06 200 90 381. 
Wil je nader kennismaken met ‘Voorst schrijft geschiedenis’? We 
hebben er een aardig promotie’filmpje’ voor gemaakt, zie 
http://youtu.be/zyb6qhe9gLU.

Oudheidkundige kring zoekt trekkers  Door Marten Brascamp

24 maart Ledenvergadering ABT
Noajoarskleur Door Tinus van het Slyck

De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en 
organiseert daarom een groot aantal historische projecten. 
Bij de projecten staan de Voorsternaren, hun persoonlijke 
geschiedenis, interesses en verhalen centraal. 
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Geen witte kerst, 
wel wensballonnen! 
Door Jan Geschiere

Een witte Kerst blijft hoog op het verlanglijstje staan van 
velen van ons. Hij zat ook deze keer weer niet in het Kerst
pakket! De welbekende Drs. P. schreef  in 1999 al een liedje 
over die zachte winters. Ik citeer enkele regels: 

“De winter stelde nauwelijks 
iets voor. Dat moet dan het 
effect zijn van die broeikas. En 
veel traditie gaat aldus teloor. 
In wintersportgebieden wordt 
getreurd. In Friesland heerst 
een dof, langdurig lijden. En 
weer heeft men geen witte 
Kerst bespeurd. Veel kleintjes 
weten nu reeds niemendal 
van het vroeger zo courante 
sleetjerijden. Ontroerd vertelt 
een oude kletsmajoor: ja, ja, 
toen moest je warme kle-
ding dragen. Er waren zelfs 
momenten dat het vroor!

Maar als je die kerst 
(gedeeltelijk) moest doorbren
gen in de auto, al of niet op 
weg naar een wintersport
gebied en onderweg overval
len door een sneeuwstorm, 
zoals dit seizoen velen weer 
is overkomen, dan piep je wel 
anders! 
Mijn vrouw en ik maakten op 
nieuwjaarsdag een wande
lingetje in het Weteringse 
Broek. Tot mijn genoegen zag 
ik, langs een weiland gren
zend aan de Wetering, wilgen
stokken geplant. Dat kunnen 
hele mooie knotwilgen 
worden. U herinnert zich mis-
schien dat ik daar in een van 
mijn stukjes in deze krant al 
voor pleitte en zie daar: een 
wens in vervulling gegaan!

Brandgevaarlijke ballonnen
Over wensen gesproken, wat 
we tijdens die wandeling ook 
zagen leken op het eerste 
gezicht papieren zakken, 
zoals je voorheen wel eens 
zag als er kunstmest op het 
veld was gebracht. Verspreid 
over het veld liggend troffen 
we overblijfsels van zoge-
naamde wensballonnen aan! 
We vroegen ons af of die 
dingen, hoe goed bedoeld 
ook, niet brandgevaarlijk zijn. 
Erover lezend in kranten en 
op internet, zag ik dat meer
deren zich daar zorgen over 
maken. Zoals boeren (en 
inmiddels ook veel burgers) 
met gebouwen die rietgedekt 
zijn. Tegelijkertijd werd er in 
kranten nogal opgewekt 
geschreven over minder 
nieuwjaarsbranden, etc. 
Eerlijk gezegd stelde het mij 
niet gerust. Ik raapte zo’n zak 
op, waaronder op primitieve 
wijze een kaarshoudertje was 
aangebracht, en dacht aan 
wat er zou gebeuren als dit 
ballonnetje was geland op 
een rietgedekte boerderij, en 
hield m’n hart vast. Even los 
nog van de vraag wie die 
rommel weer opruimt! Ik zou 
het maar bij kaarten houden 
als er (nieuwjaars)wensen 
moeten worden verspreid.
Een gezond 2015 toegewenst!

Jaarlijks vindt het kleine kernenoverleg plaats tussen een 
vertegenwoordiging van de Gemeente Voorst en het bestuur 
van Algemeen Belang Teuge. In dit overleg worden onder
werpen besproken die in Teuge spelen, maar de gemeente 
Voorst ook aangaan. De onderwerpen op de agenda zijn 
veiligheid, ruimtelijke ordening, groenvoorziening en inge
brachte punten.  

Op 2 december 2014 heeft het bestuur van ABT gesproken met 
ambtenaren van de gemeente Voorst, onze wijkagent Roos Kok 
en de wethouders Pinkster en Van der Sleen. Via de mail heb ik 
geen inbreng ontvangen over onderwerpen die u, als inwoner 
van Teuge, belangrijk zou hebben gevonden om te bespreken. 
We hebben als ABT een agenda samengesteld. Hierbij ontvangt 
u een korte samenvatting van de avond. 

- In verband met de hoge snelheid waarmee op De Zanden 
gereden wordt, komt er enkele weken een matrixbord te 
hangen op De Zanden, net voor de voetbalclub. Dit bord 
rouleert dus het is nog niet precies bekend wanneer het bord 
geplaatst wordt; 
- We hebben een voetpad op het verlanglijstje laten zetten 
vanuit het oude gedeelte van de luchthaven naar de Hangar;
- De Boodebus is besproken omdat er de laatste weken veel 
overlast is geweest bij de school en de VIP company. Er wordt 
gekeken naar een alternatief opstap- en uitstappunt. We 
houden in de gaten dat dit niet het verschuiven van het pro
bleem is;
- De algehele verlichting rondom het vliegveld is besproken; de 
gemeente zal dit uitzoeken;
 Helaas is aan het speelveld bij de school niet veel aan de 
afwatering te doen. In het voorjaar wordt dit nogmaals bekeken. 
Dit is mede afhankelijk van beschikbare budgetten binnen de 
gemeente;
- De nieuwbouw komt in het eerste kwartaal van 2015 weer aan 
de orde en er staat al een principeafspraak met de gemeente 
om te horen wat de laatste stand van zaken is;
- Er is voor 2015 weer budget beschikbaar gesteld voor de aan
stelling van een  dorpscontactpersoon/buurtsportcoach Teuge;
- De nieuwe fietspaden worden besproken en mogelijk worden 
deze meegenomen in het knooppuntennetwerk. Dit kost even 
tijd aangezien het Veluws Bureau Toerisme niet meer bestaat.
- Er heeft een lobby plaatsgevonden omtrent de rotonde; ook 
dit wordt vervolgd.

Eind 2015 vindt opnieuw het kleine kernenoverleg plaats tus
sen een vertegenwoordiging van de Gemeente Voorst en het 
bestuur van Algemeen Belang Teuge. We evalueren dan de 
besproken zaken en bespreken nieuwe onderwerpen. Inbreng 
van de leden blijft altijd welkom.

Kleine Kernen Overleg
Door Marjo Prigge-van der Linden
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Johan is sinds 2002 inwoner 
van de ecologische leefge
meenschap ‘EcoTribe’ in Teuge. 
“EcoTribe is de eerste plek in 
Nederland met een volledig 
autonoom energiesysteem 
via zonnepanelen. Ik ben, na 
jaren voor Philips gewerkt te 
hebben, begonnen met de 
advisering en verkoop van 
autonome energiesystemen. Ik 
wilde het systeem omgooien 
omdat ik welzijn belangrijker 
vind dan welvaart.

Eco Synergy
In 2006 heeft Johan Eco 
Synergy opgericht. Eco Synergy 
is gespecialiseerd in duurzame 
elektriciteitsvoorzieningen en 
ontwerpt, levert en installeert 
complete systemen, zowel net-
gekoppeld als ook autonoom.

“In eerste instantie was  mijn 
doel om door voorlichting de 
markt voor autonome energie 
te stimuleren. Vanaf 2010 is 
die markt sterk gegroeid en 
houd ik me vooral bezig met 
de advisering, het ontwerp en 
de verkoop van zonnepaneel
systemen. Intussen heb ik al 
vele mensen mogen voorzien 
van hun eigen energiecentrale 
op het dak van hun  woning, 
garage, vakantiehuisje of 
tuinhuisje.”

Goede investering
Door te investeren in eigen 
zonnepanelen lever je ook 
een bijdrage aan de wereld.  
“De energie die je zelf opwekt 
wordt afgetrokken van de 
energie die je afneemt bij je 
energiemaatschappij. Het is 

een investering, maar die heb 
je al terugverdiend tussen de  
zeven en negen jaar.” 

Het gaat Johan niet om het 
geld of het maken van winst, 
hij wil het leven voor ieder
een verbeteren door ervoor 
proberen te zorgen dat alle 
mensen hun eigen elektriciteit 
kunnen opwekken op een 
verantwoorde en bewuste 
manier. Een investering in 
energie is een investering in 
een betere wereld! 

Kijk voor meer informatie op 
de website: www.ecosynergy.nl

Nieuwe fase Bestemmingsplan Teuge

Dit is een belangrijke stap 
voorwaarts in de ontwik
keling van Teuge. Het 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Teuge-Oost’ lag met het 
bijbehorende beeldkwaliteits-
plan begin vorig jaar ter 
inzage. De periode daarna 
heeft de gemeente gebruikt 
om de ingediende ziens-
wijzen samen te vatten 
en te beoordelen. Naar 
aanleiding hiervan is het 
bestemmingsplan op enkele 
punten gewijzigd en nu klaar 
voor vaststelling door de 
gemeenteraad. Zo wordt de 
bouwhoogte van de nieuw 
te bouwen woningen aan 
de westzijde van het plange
bied (huidige Peco locatie) 
teruggebracht naar 9 meter. 
Ook wordt voor deze locatie 
vastgelegd dat ten minste 
vier vrijstaande woningen of 
twee-onder-een-kapwoningen 
worden gerealiseerd om te 

Energie, voor iedereen toegankelijk 
en betaalbaar Door Lineke Güth

“Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel mijn 
eigen wereld veranderen”, aldus Johan Bosma, pionier, 
ingenieur en eigenaar van Eco Synergy te Teuge. “Na jaren 
in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, wilde ik mijn idealen 
nastreven en me meer nuttig maken voor de verduur
zaming van de wereld.”

Net voor het opmaken van dit Teugje Nieuws werd bekend 
dat het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Voorst het bestemmingsplan met bijbehorend 
beeldkwaliteitsplan voor TeugeOost voorlegt aan de 
gemeenteraad.

voorkomen dat een muur van 
rijwoningen ontstaat. Verder 
wordt het maximum aantal te 
bouwen woningen tot 2020 
in de regels van het bestem
mingsplan vastgelegd en 
worden maatregelen getrof
fen om de waterproblema
tiek voor de woningen in de 
directe omgeving van het 
plangebied te verhelpen.

Peco verhuist dan
De ontwikkeling is van essen
tieel belang voor het behoud 
van de leefbaarheid in het 
dorp. Het creëren van een 
bijzonder woon- en leefge

bied, waarin groen en ruimte 
belangrijke waarden zijn, 
vormde het uitgangspunt voor 
het bestemmings- en beeld-
kwaliteitsplan. Een vaststelling 
van het bestemmingsplan 
door de raad maakt de 
realisatie van 85 woningen 
op het terrein van het voor
malige Kamp Teuge (MOB-
complex) ten noorden van de 
Rijksstraatweg mogelijk. Peco 
wordt dan verplaatst naar een 
perceel ten oosten van de 
tennisbanen.
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Sinds 1 januari heeft Teuge een nieuwe dorpscontactper
soon en buurtsportcoach. Hetty VorselmanPas is de nieuwe 
‘spin in het web’ en is betrokken bij het verenigingsleven, de 
dorpsbelangenorganisatie en het dorpshuis. 

Met het aantreden van de nieuwe dorpscontactpersoon 
Hetty Vorselman worden niet alleen nieuwe initiatieven 
opgestart, maar worden reeds bestaande activiteiten goed 
onder de loep genomen. Hoe houd je dingen in stand die 
hun positieve kracht hebben bewezen? Wat gaat er goed, 
hoe kan het misschien nog beter? Wat heb je daarvoor 
nodig, maar zeker ook: met welke mensen ga je dat ten uit
voer brengen? Hoe maak je optimaal gebruik van structuren 
en voorzieningen die er al zijn in het dorp? Denk daarbij dan 
bijv. aan de Sportclub, Peco en De Zaaier.

Zij is een verbinder die 
organisaties, verenigingen, 
onderne mers en inwoners uit 
de kleine kern samenbrengt 
en initiatieven ontplooit.
De afgelopen twee jaar zijn in 
Teuge veel initiatieven gestart 
onder leiding van Marianne 
Wieggers als dorpscontact
persoon (DCP) en buurtsport
coach (BSC). Vanuit haar rol 
heeft ze een grote bijdrage 
geleverd aan de leefbaarheid 
en verbinding in het dorp. 

Vanuit de samenwerking tussen de gemeente Voorst, Alge
meen Belang Teuge en sportclub Teuge worden deze twee rol
len in 2015 weer mogelijk gemaakt.  De DCP en BSC is in dienst 
van Algemeen Belang Teuge en wordt aange stuurd door een 
delegatie uit het bestuur van Algemeen Belang Teuge, Sport
club Teuge en het Dorpshuis.

De drie pijlers voor de op te pakken activiteiten zijn: • Sociaal / Maatschappelijk• Sportief • Cultureel / educatief

Naast het samenbrengen van diverse partijen in het dorp, is de 

Dorpscontactpersoon en Buurtsportcoach Teuge 2015

Dorpshuis weer huiskamer van Teuge! 
Door Anneke van Eikenhorst

dorpscontactpersoon en buurtsportcoach een aanjager van 
(nieuwe) initiatieven. 

Even kennismaken
Hetty Vorselman-Pas stelt zich graag voor: “Mijn naam is Hetty 
Vorselman-Pas en ik ben 46 jaar. Velen zullen mij kennen van 
‘vroeger’ als Hetty Pas wonende destijds in het ‘Woudhuis’. Onder
tussen al weer bijna 15 jaar getrouwd met Fred Vorselman en 
met ingang van mei 2015 wonende in Teuge aan de Botten
hoekseweg. Terug naar mijn ‘roots’, de plaats Teuge heeft altijd 
door zijn hartelijkheid een warm plekje in mijn hart gehouden, 
ondanks het feit dat ik in andere plaatsen woonde. 
Dorpscontactpersoon van Teuge en tevens buurtsportcoach 
voor Sportclub Teuge. Dat is de functie die ik vanaf 1 januari 
2015 zal bekleden. Het bevorderen van initiatieven om de 
leefbaarheid en sportiviteit van Teuge te vergroten via de pijlers 
zoals hiervoor beschreven. De Teugse bevolking heeft altijd een 
open karakter gehad en staat tevens open voor nieuwe initia
tieven. Mensen, vrijwilligers en de ondernemers binnen Teuge 
verbinden met elkaar, zodat we samen nieuwe initiatieven 
kunnen ontplooien. Heb jij ideeën of suggesties, schroom niet 
en geef ze door. Samen kunnen we kijken hoe we initiatieven 
handen en voeten kunnen geven. Ik zal bij de bestaande 
komende activiteiten aanwezig zijn om kennis te maken met 
iedereen.
Je kunt mij altijd bereiken via dorpscontactpersoon@teuge.
eu of  buurtsportcoach@teuge.eu. Fysiek zal ik op dinsdag,- en 
donderdagochtend aanwezig zijn in het dorpshuis van Teuge. 
Je kunt mij telefonisch bereiken op mijn mobiele nummer: 
06-46597226.
Ik verheug mij erop om samen met de inwoners van Teuge de 
leefbaarheid van Teuge nog verder te optimaliseren.”

De overheid draagt steeds meer over aan de burgers. De 
ge meente zal daarbij in toenemende mate faciliterend moeten 
optreden. De behoefte daaraan lijkt niet altijd even duidelijk. 
Hierin vervullen met name de besturen van de diverse vereni-
gingen een belangrijke rol in hun contacten met de gemeente. 
Teuge heeft al vaak laten zien dat het een levendig dorp is. Dat 
daar het Dorpshuis een belangrijke rol in speelt, is voor ieder
een wel duidelijk. We zijn gaan kijken hoe je het Dorpshuis nog 
meer een centrale functie kunt geven in het dorp. Het woord 
Dorpshuis zegt het eigenlijk al: een huis voor het dorp. Een plek 
waar mensen even binnen kunnen lopen en elkaar ontmoe
ten. Ongedwongen. Een praatje maken, bakje koffie drinken, de 
krant of een tijdschrift lezen, een spelletje doen …… 

Nieuwe activiteiten
Vanaf 3 februari zal op dinsdagochtend en donderdagochtend 
van 09.00-12.00 uur het Dorpshuis open zijn voor iedereen, 
die het leuk vindt om langs te komen. We starten nu eerst met 
deze 2 ochtenden. Het is ook denkbaar dat er themadagen 
worden georganiseerd, bijv. door eens iemand uit te nodigen; 
bijv. van een zorginstelling, de politie of de gemeente. Het 
Dorpshuis kan de rol gaan vervullen van informatiepunt over 
allerlei zaken. In de toekomst zou er, naast ochtenden, ook 
gekeken kunnen worden naar een middag, zodat er meer 
mogelijkheden ontstaan om jongeren er bij te betrekken. Denk 
eens aan bijvoorbeeld een opa/oma/kleinkind actviteit! 
Er zijn heel veel ideeën die nog uitgewerkt kunnen worden. 
Daarbij willen we ook vooral luisteren naar de behoefte, die er 
is. En waar kun je daar dan beter met elkaar over praten dan 
aan de koffie in het Dorpshuis. Maar we staan open voor alle 
suggesties en wellicht hulp daarbij.

Dus kom langs en loop binnen. Al is het maar een half uurtje 
(langer blijven mag natuurlijk ook). En vraag je buurvrouw, 
buurman, zus, broer, dochter, zoon of wie dan ook om eens 
mee te gaan. En als vervoer nou lastig is? Bel even met Hetty 
(tel. 06-46597226) en dan is daar vast een oplossing voor te 
vinden. Kortom, van harte welkom in onze huiskamer.
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Basisschool De Zaaier heeft 
in de afgelopen jaren een 
enorme groei van het aantal 
leerlingen kunnen bewerk
stellingen. Op dit moment 
bezoeken 130 kinderen de 
school en hiermee groeit de 
school richting zijn maximale 
capaciteit. De school wil graag 
het karakter van een dorps
school behouden en daarom 
ook zijn er wachtlijsten actief 
bij diverse groepen. Natuurlijk 
krijgen kinderen uit het dorp 
voorrang, maar dan moe

ten deze kinderen wel tijdig 
worden opgegeven! Een 
dringend verzoek om dit tijdig 
te doen (aanbevolen bij het 
eerste levensjaar), zodat de 
school een goede planning 
kan maken. Voorkom hiermee 
teleurstellingen door te late 
aanmeldingen.

De school is zeer bekend met 
de overstap van leerlingen 
van een andere basisschool 
en dit kan in eerste instantie 
anoniem en vrijblijvend. ‘Een 

Op 28 november nodigde 
het bestuur van ABT iedereen 
uit die zich afgelopen jaar 
als vrijwilliger had ingezet 
voor een van de commissies 
die onder ABT actief zijn. De 
avond startte in Apeldoorn, 
waar kennisgemaakt kon 
worden met ‘Glow Golf’, een 
soort mini-golf met Glow in 
the Dark effecten. Het vinden 
van het gaatje was niet voor 
iedereen even makkelijk. 
Maar gezellig was het wel. 
In het Dorpshuis stond vervol
gens een heerlijk stamppot-
buffet klaar. Na de zware 

wedstrijd ging dat er prima in. 
En daarna bleef het nog wel 
even gezellig. Al met al een 
geslaagde ‘bedankavond’, 
waarvoor de organiserende 
bestuurders hartelijk bedankt 
worden! 

In het vorige Teugje Nieuws heb ik een oproep gedaan voor 
vrijwilligers die een maatje willen zijn voor een ander. Heel blij 
ben ik met de reacties die hierop zijn gekomen. Nu is er een 
mevrouw uit Teuge die graag mensen thuis taalles wil geven, 
maar de mensen die een taalmaatje vragen  zijn om diverse 
redenen niet in de gelegenheid zelf naar Teuge te komen.
Daarom is onze vraag of er mensen in Teuge of omgeving zijn 
die in het bezit zijn van een auto en eens per week enkele 
dames in Twello willen ophalen en weer terugbrengen. Uiter
aard worden de benzinekosten vergoed. Voor meer informatie 
kun je mij mailen: maatjesproject@mensenwelzijn.nl
Of bel op de maandag- of donderdagochtend met Mens en 
Welzijn Voorst (0571) 279090 en vraag naar Sandra Nieuwenhuis.

De website van Algemeen Belang Teuge,  www.Teuge.eu 
bestaat in zijn huidige vorm al weer enkele jaren en is aan 
vernieuwing toe. Voor de nieuwe website is het bestuur van 
ABT op zoek naar:• Mooie digitale foto’s van Teuge en omgeving• Schrijvers van artikelen • Websitebeheerders
Je kunt je foto’s en aanmeldingen sturen naar Hans Bijloo, 
hans@teuge.eu. Hans kan ook meer informatie geven over 
de werkzaamheden.

Elke Teugenaar kan een 
welkomstmand aanbieden 
aan nieuwe buren. In de 
leuk gevulde mand zit een 
informatief boekje over Teuge 
en allerlei kleine cadeautjes 
en flyers van bedrijven in 
Teuge. Vanaf nu is Lonneke 
Schipper de dorpsgenoot die 
deze manden voor Algemeen 
Belang Teuge maakt. 
Heb je een leuke aanvulling, 
flyer of ander idee voor de 
welkomstmand, neem dan 
contact op met Lonneke. Want 
hoe gevulder de mand, hoe 
meer de nieuwe buren kun

nen kennis maken met Teuge 
en haar bewoners.
Geef je nieuwe buur een 
warm welkom

Krijg je nieuwe buren? 
Vraag dan bij Lonneke een 
welkomst mand aan. Dit kan 
via (055) 533 67 87 of e-mail 
familie.schipper@telfort.nl. 

Open Dag cbs De Zaaier 
Door Jan-Willem Stegeman

Glowen tijdens Vrijwilligersavond 

Oproep Oproep voor Teuge.eu 

Welkomstmand

Op woensdag 1 april 2015 houdt basisschool De Zaaier in 
Teuge zijn jaarlijkse Open Dag.
Op deze dag zal de school zijn normale programma vol
gen zodat iedereen een goed beeld kan krijgen van de 
dagelijk se werkwijze van de school. U kunt vrijuit door de 
school lopen en/of een rondleiding vragen.

Textielcontainer bij basisschool De Zaaier
Bij basisschool De Zaaier staat een kledingcontainer van 
het Leger des Heils. De container staat goed zichtbaar tus
sen de school en de gymzaal in. In deze container kunt u 
al uw oude kleding en schoenen (verpakt in plastic zakken) 
deponeren. Praktisch alle kleding en schoenen worden 
hergebruikt door mensen die hieraan behoefte hebben. 
Daarnaast ontvangt de school ook een bedrag per kilo 
textiel.

Gooi uw oude kleding en schoenen daarom niet weg in 
de grijze container, maar deponeer alles in de kledingcon
tainer bij De Zaaier! Voor  meer informatie kunt u contact 
opnemen met de schooldirecteur Jan-Willem Stegeman, 
zaaier@cbsdezaaier.nl, 06-46332604

kind kun je niet overdoen!’ 
De school is gekenmerkt tot 
kandidaat excellente school.

U bent op 1 april van 09.00 
uur tot 12.00 uur van harte 
welkom.
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Een interview met Meiltje de Groot, directrice van Luchthaven 
Teuge, levert een goed en verrassend beeld op van alles wat 
er is gerealiseerd in 2014 en wat er aan ontwikkelingen gaat 
komen in 2015. Ook al is het aantal vliegbewegingen in zijn 
totaliteit, alleen al door het faillissement van Stella Aviation, 
afgelopen jaar met ca. een derde deel omlaag gegaan, 
beweging zit er echt nog wel in de luchthaven.

Veel beweging op en rond het vliegveld  
Door Peter Cornelisz

Kappen of kappen met kappen?  Kunst- en Cultuurroute 2015

Vlak voor de kerst kon het 
personeel van de luchthaven 
eindelijk de tochtige en koude 
keet die als havenkantoor 
diende, verlaten en de intrek 
nemen in het splinternieuwe 
futuristisch ogende havenge
bouw. Dit gebouw, gesitueerd 
naast restaurant The Hangar, 
is op 8 april aanstaande voor 
geïnteresseerden te bewon
deren tijdens de officiële 
opening.  

Verlichting werkt
Het zal nog weinigen zijn 
opgevallen, maar de baan
verlichting werkt inmiddels. 
Gemiddeld wordt deze één 
keer per week ontstoken, 
vooral om binnenkomende 
kleine zakelijke vliegtuigen 
veilig te laten landen. In deze 

Zoals bekend wil de lucht-
haven een aantal oude 
bomen bij het monument 
bij ‘KIJK’ kappen. Door veran
derde regelgeving en de 
strikte, starre eisen van de 
Inspectie is men gedwongen  
maatregelen te nemen om 
de zwevers nog de lucht in te 
kunnen laten gaan. Maar van 
verschillende kanten, ook van 
de kant van Algemeen Belang 
Teuge, is hiertegen bezwaar 
aangetekend. 
Inmiddels heeft een hoorzit
ting van de gemeente plaats
gevonden. De wethouder 
heeft de zweefvliegers ver
zocht om een gedetailleerd 
overzicht van de exacte tijden 
van vertrek van de vliegtuigen 
en de zweefvliegers aan te 
leveren. De noodzaak van het 
kappen van de bomen moet 
in ieder geval goed worden 

periode zal de LED-verlichting 
iets vaker aangaan omdat het 
al voor 17 uur donker is. In de 
zomer zal de verlichting maar 
zelden aangaan. 

Het faillissement van Stella 
Aviation heeft natuurlijk een 
flink gevolg voor het aantal 
‘vliegbewegingen gehad, 
maar desondanks is Meiltje 
positief: “de overige vlieg
bewegingen zijn met 3% 
gestegen. De para’s hebben, 
mede door enkele grote 
evenementen, een recordjaar 
achter de rug en zij hebben 
de nodige ambities. Overi
gens met als uitgangspunt 
dat die ambities niet leiden tot 
meer overlast.”Teuge is inmid
dels al het grootste paracen
trum van Nederland. In een 

aangetoond. 
Er is dus nog geen definitief 
besluit genomen over het 
kappen van de bomen. ABT 
wacht momenteel op de 
uitnodiging voor een vervolg
gesprek. Daarna kan ABT de 
beslissing nemen om het 
bezwaarschrift wel of niet aan 
te houden. ABT streeft hierbij 
naar het komen tot een geza
menlijke oplossing.
Als de bomen toch gekapt 
moeten worden dan komt de 
luchthaven met een plan voor 
herplanting  rondom KIJK en 
het monument, dat eerst aan 
ABT en Stichting De Zanden 
wordt voorgelegd. 

Na de succesvolle edities in eerdere jaren wordt er dit jaar 
in Teuge weer een Kunst- en Cultuurroute gehouden. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 juni kan iedereen die actief is op 
het gebied van kunst, cultuur, muziek, fotografie, etc. zijn of 
haar werk laten zien of horen. Daarvoor zullen weer diverse 
locaties opengesteld worden, waaronder cbs de Zaaier, het 
activiteitencentrum van SiZa aan de Rijksstraatweg en het 
Dorpshuis.   
De organisatie is dit keer in handen van de kersverse ´Stich-
ting Organisatie Evenementen in Teuge en omgeving´, met 
als zeer enthousiaste bestuursleden de bij Ecotribe aanges
loten Johan Bosma (zie ook het artikel over zijn energiebedrijf 
elders in dit nummer) en Jeroen de Gier. 
Ondertussen probeert Marianne Wieggers de financiën voor 
het project weer rond te krijgen. Zo werd op 24 januari een 
presentatie gehouden bij ‘Kern met pit’, en hopelijk heeft die 
presentatie weer budget voor bijvoorbeeld posters en folders 
opgeleverd.    
De vorige editie telde maar liefst 22 deelnemers. De organi
satoren zijn benieuwd wie er dit keer meedoen, en hopen 
vooral op nieuwe deelnemers, die de Kunst- en Cultuurroute 
nog verrassender maken. Geïnteresseerden kunnen zich tot 
1 maart opgeven bij Jeroen de Gier: 0652237608, of via 
jdegier76@gmail.com.

volgend nummer schrijven we 
meer over de ambities van de 
para’s in Teuge.

Veel activiteiten
Meiltje is enthousiast als ze 
over de activiteiten in 2015 
praat. Ze somt een heel lijstje 
op: “samen met de vliegclub 
gaan we 80 jaar vliegveld 
Teuge vieren. Van 19 t/m 21 
juni vindt Wings, Wheels & 
Goggles weer plaats, een 
spectaculair evenement. Er 
komt, net als in 2013, ook dit 
jaar weer een open dag. Na 
de opening van het havenge
bouw op 8 april is er op 15 
mei de jaarlijkse Hoogvlie-
gersdag. In september kan 
een bijzondere theatervoor
stelling over Anthony Fokker 
bezocht worden. ‘Normade’ 
wordt georganiseerd in 
samenwerking met Theater 
Orpheus in Apeldoorn. En ik 
hoop dat ook de RunWayRun 
dit jaar weer georganiseerd 
wordt”, sluit Meiltje de opsom
ming af.

Luchthavenbesluit
In 2015 moet de Provincie 
ook het Luchthavenbesluit 
vaststellen. Als voorbereiding 
zijn er inmiddels een stuur
groep onder leiding van de 
burgemeester van Apeldoorn, 
klankbordgroep en diverse 
‘tafels’ gestart. Een zo’n tafel 
wordt onder andere gevormd 
door vertegenwoordigers  
vanuit ABT, het Platform 
Vlieghinder, omwonenden en 
ambtenaren van gemeentes 
in de omgeving. Er is een 
aantal onderzoeken uit
gezet die informatie moeten 
op leveren over het econo
misch-toeristisch belang, het 
aantal arbeidsplaatsen en de 
vraag hoe je hinder zoveel 
mogelijk kunt beperken.
Tenslotte meldt Meiltje nog de 
samenwerking met ROC Aven
tus, dat sinds kort studenten 
opleidt op de luchthaven. 
Volop innovatieve, maar ook 
culturele ontwikkelingen dus.

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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Rond de jaarwisseling waren alle huidige en oud vrijwilligers 
van Peco uitgenodigd voor een gezellige ‘Proat avond’ ter 
gelegenheid van het 40 jarig bestaan van stichting jonge
renwerk Peco. Het hele gebouw hing vol met onder andere 
talloze krantenartikelen, oude pasjes en foto’s welke uit de 
archieven tevoorschijn waren gehaald. Het deed vele herin
neringen opleven en leidde tot soms een tikje melancho
lische, maar vooral veel enthousiaste reacties en boeiende 
gesprekken.

Peco viert 40-jarig bestaan Door Leonie van den Beld

Mooi was ook om te zien hoe 
Peco zich door de jaren heen 
heeft ontwikkeld en hoeveel 
mensen, verschillende 
generaties inmiddels, zich er 
belangeloos voor hebben 
ingezet, iets wat ook werd 
benadrukt door de huidige 
voorzitter Henry Hurenkamp 
in zijn toespraak. 

Hij gaf na zijn welkomstwoord 
de microfoon door aan twee 
oud-voorzitters, Johan Buiten
huis en Albert Steunenberg, 
die Arnold en Joke Hagen 
naar voren vroegen. Zij 
werden in het zonnetje gezet 
vanwege het uitzonderlijk 
vele werk dat zij jarenlang, 
veelal achter de schermen, 
voor Peco hebben verzet. 
Een tikkeltje beduusd maar 
toch ook wel prettig verrast 
namen zij een grote oranje 
terrastegel met Peco-logo in 
ontvangst als symbolisch blijk 
van waardering. De avond 
zette zich hierna onvermin
derd gezellig voort en er zal 
zeker met veel plezier op 
terug worden gekeken.

Geschiedenis
Het hele avontuur begon 
voor heel veel jongeren uit 
Teuge en omgeving 40 jaar 
geleden. De jeugd mocht van 
de ‘Burgemeester van Teuge’, 
Jan Haverkamp, een schuur 
gebruiken voor een fuif. Nie
mand kon toen vermoeden 
welke impact dit had en nog 
steeds heeft voor Teuge en de 
wijde omgeving. 
De enthousiaste jeugd van 
toen wilde het niet bij een 
eenmalige fuif houden en dit 
vaker organiseren, zo gezegd 
zo gedaan. Maar niet in een 
houten schuur met stro maar 
in een echt stenen gebouw. 
Dit werd wederom goed geor
ganiseerd en een daverend 
succes. 

Het gebouw moest uitgebreid 
worden. Dit allemaal met hulp 
van eigen medewerkers van 
het eerste uur, en inmiddels 
alweer nieuwe aanwas van 
jonge medewerkers. Deze 
steeds grotere club mensen 
begon steeds meer uiteenlo
pende activiteiten te orga

niseren, van Sinterklaasfeest 
tot bejaardenavond en van 
Speelweek tot Dorpsfeest.

Heel veel vrijwilligers
Halverwege de jaren tachtig 
kon Peco met behulp van de 
kennis van (oud)medewer-
kers en de bereidheid van 
Jan Haverkamp de grond en 
het gebouw in eigendom 
krijgen. Met de club, oud-
medewerkers van Stichting 
Beheergebouw Peco en het 
gebouw in eigen bezit, was 
er een stevige fundering voor 
het Jeugd- en jongerenwerk 
in Teuge. Hierna breidden 
zich activiteiten nog verder uit 
en werd Peco een absoluut 
begrip in de regio. Peco blijft 
ook in het heden actief en 

kijkt naar de toekomst waarbij 
de hoop is dat de nieuwbouw 
kan worden gerealiseerd.

Deze voorbije jaren en de 
toekomst kunnen alleen maar 
mogelijk worden gemaakt 
door een ongelofelijke groep 
enthousiaste jonge pubers, 
die vanaf 1974 tot op de dag 
van vandaag nog steeds 
hun handen uit de mouwen 
willen steken en iets willen 
betekenen voor Peco. 
Zonder het soms zelf te weten 
zet dit een enorme stap naar 
hun volwassenheid, en geeft 
het Peco al 40 jaar de kans 
om zonder één cent subsi
die geweldige activiteiten te 
leveren voor het dorp en de 
gehele gemeente Voorst.

Sky Service shirtsponsor van E6 
Door Onno van der Zee

SP-Teuge en Rondvluchten
centrum Sky Service Nether
lands zitten tegen over elkaar 
in het gezellige en altijd 
behulpzame Teuge. Sinds kort 
is het Team E6 van SP Teuge 
voorzien van een shirtsponsor.
Na een aantal wedstrijdjes 
van deze 10 ontzettend leuke 
jongens bekeken te hebben 
en door de sportiviteit die in 
het veld en langs het veld 

door de ouders elke keer te 
vertoond werd, verscheen er  
een grote glimlach op mijn 
gezicht.

“Jongens, ik ga jullie spon
soren! Niet alleen nieuwe 
shirts, maar jullie mogen ook 
allemaal een rondvlucht 
maken”. De vlucht werd na 
de wedstrijd van 22 novem
ber 2014 (4-2 gewonnen!) 
gemaakt. Zo gaan buren in 
Teuge met elkaar om!

Wist je dat je Teugje Nieuws ook digitaal in je mail
box kunt ontvangen. Dit is zeker ook interessant voor 
mensen die een NEE-NEE-sticker op de brievenbus heb
ben geplakt. Bijvoorbeeld jouw buren? Zij ontvangen 
dan dit schitterende blad niet. Maar via de mail kunnen 
ze net als jij op de hoogte blijven. Je kunt je opgeven 
voor die digitale uitgave via www.teuge.eu of door een 
mailtje te sturen naar de redactie op: 
teugje.nieuws@hotmail.com 

Digitaal Teugje
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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.

JANUARI
27 en 28 Biljarten in het dorpshuis 13.30
29 Samen uit eten in het dorpshuis 12.00 - ABT
30 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
FEBRUARI
2 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
3 en 4 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
5 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
6 Bingo in kantine Sportclub Teuge 19.30
9 Dynamic tennis 11.00-12.00 gymzaal
10 en 11 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
12 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
12 Bejaardensoos in het dorpshuis 13.30,  
     daarna boerenkoolmaaltijd bij de Groot
13 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
16 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
17 en 18 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
19 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
23 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
24 en 25 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
26 Samen uit Eten in het dorpshuis 12.00 - ABT
MAART
2 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
3 en 4 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
5 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
6 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30
9 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
10 en 11 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
12 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
12 Bejaardensoos in het dorpshuis 13.30
13 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
16 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
17 en 18 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
19 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
21 NL-Doet met deelnemers uit Teuge
23 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
24 Algemene Ledenvergadering Dorpshuis 20.00 - ABT 
24 en 25 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
26 Samen uit Eten in het dorpshuis 12.00 - ABT
27 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
30 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
31 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
APRIL
1 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
1 Open dag 9.00-12.00 cbs De Zaaier
2 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
3 Bingo in de kantine van Sportclub Teuge 19.30
6 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
7 en 8 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
8 Opening nieuw Havengebouw - Luchthaven
9 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
9 Bejaardensoos in het dorpshuis 13.30
10 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
13 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
14 en 15 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
16 Oud leert Jong leert Oud 13.15-15.00 – cbs De Zaaier
20 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
21 en 22 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
24 Klaverjassen in kantine Sportclub Teuge 19.30
27 Dynamic tennis 11.00-12.00 Gymzaal
28 en 29 Biljarten in het dorpshuis: 13.30
30 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: Lineke Güth en Peter Cornelisz. 

Aan deze editie werkten mee:
Marianne Wieggers, Anneke van Eikenhorst, Leonie van den 
Beld, Lucas Harbers, Jan Geschiere, Marjo Prigge - van der Lin
den, Jan-Willem Stegeman, Martinus Ooms, Lonneke Schipper, 
Sandra Nieuwenhuis, Onno van der Zee, Marten Brascamp en 
Hans Bijloo. 

Fotografie: Peter Cornelisz, Lucas Harbers en Bob Bakker.

Uitgever: Xtens, Apeldoorn 

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 23 maart 2015 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


