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Teugse kwekerijen Deel 1 

Naast meerdere autobedrijven kent Teuge ook een vijftal kwekerijen. Enkele grotere en ook 
enkele kleinere. Een van de kleinere, maar bij veel mensen uit Teuge en wijde omgeving zeker 
niet onbekend, is Le Papillon. 
Kwekerij Le Papillon is vooral in het voorjaar een bezoekje meer dan waard. De vele bloemen 
en (perk)planten kleuren uitbundig en geven je direct een blij gevoel. Arie en Annet Boekestijn 
verkopen met name perkplanten aan particulieren en zijn geopend van half april tot augustus. 
De kwekerij is al sinds 1988 gevestigd op de hoek van de Rijksstraatweg en de Holthoevense-
straat.

Vrijdag 6 juni 2014 om 20.30 
uur is er op de 1199 meter 
lange landingsbaan van 
luchthaven Teuge een presta-
tieloop, de RUNway-RUN.  

Er wordt tot 21.30 uur gelopen 
en iedereen probeert in dat 
uur zoveel mogelijk kilo meters 
af te leggen. De winnaar bij 
zowel de mannen als de 
vrouwen krijgt een leuke prijs. 
Inschrijven kan vanaf 20.15 uur 
op het terras van restaurant 
Take-Off. 

Deelname kost € 5,-. Dit 
bedrag komt ten goede aan 
de jeugdafdeling van Sport-
club Teuge. Kinderen tot 12 
jaar betalen slechts € 2,-. Na 
afloop is de prijsuitreiking in het 
dorpshuis Op den Toega om 
22.00 uur. 

In de tussentijd kan gedoucht 
worden in de kleedkamers van 
Sportclub Teuge.
Informatie is te vinden op 
de websites van Algemeen 
Belang Teuge: www.teuge.eu, 

Sportclub Teuge: www.sp-teuge.
nl en luchthaven Teuge: www.
teuge-airport.nl 
Dit unieke evenement vindt 
voor de tweede keer plaats 
op de landingsbaan van 
luchthaven Teuge, dus grijp 
je kans en doe mee met de 
RUNway-RUN op de landings-
baan! Iedereen kan meedoen: 
jong en oud! Tot vrijdagavond 
6 juni! Er is overigens een 
uitwijkmogelijkheid naar zater-
dagavond 7 juni. Houd dus de 
websites in de gaten. 

RUNway-RUN op de landingsbaan  

Opbrengst collecte 
Reumafonds 
In de week van 10 t/m 15 
maart werd in Teuge gecol
lecteerd voor het Reumafonds. 
Hierbij is een heel mooi 
bedrag opgehaald, van maar 
liefst € 641,- door 7 collec-
tantes. We danken, namens het 
Reumafonds en de coördina
trice, alle gulle gevers voor hun 
bijdrage en de collectantes 
voor hun inzet! 

Wandelen op 
zondagmiddag 
Op zondagmiddag 20 april jl. 
is het ‘wandelen op zondag
middag’ begonnen. Er waren 
12 wandelaars actief. Ook 
wethouder Edo Horstman was 
aanwezig in het kader van de 
nationale sportweek die op 
Goede Vrijdag op het Markt-
plein is geopend. Er is een 
route van 6 km gelopen en 
na afloop was er gratis koffie 
en gebak voor de wandelaars. 
Dit werd gesponsord door het 
DELA goede doelen fonds, 
waarvoor onze hartelijke dank!
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Herdenking onder 
bedreigde beuken 
Door Jan Geschiere

Nu, 5 mei, en terugkijkend op de Teugse vorm van herden-
king van Canadese bevrijders die dat met de dood moesten 
bekopen, komen gemengde gevoelens bovendrijven. Een 
waardige herdenking op een mooie plaats.  

Er heen rijdend op de fiets 
en onderweg genoten van 
het vogelparadijsje dat 
stukjes van het vliegveld 
soms vormen, met onder 
andere kievit, tureluur, 
scholekster, plevier en patrijs 
in voorjaarsdrukte.  

Goed georganiseerd, met 
een overvliegende  formatie 
en passende woorden van 
Coert Munck, die samen 
met Arne Pruijt het idee 
lanceerde en het comité 
vormt. Bloemenhulde van 
schooljeugd, jongeren en 
ouderen. En toen deed zich 
iets merkwaardigs voor. De 
bredere Teugse gemeen
schap liet in mijn beleving 
verstek gaan (geen bloe
men van Algemeen Belang), 
maar de luchthaven (die 
geheel afwezig leek) liet 
bloemen leggen door……., 
ja, u ziet het goed , de voor
zitter van ABT! 

Vergiste Coert zich, waren 
de bloemen van ABT en 
niet van de luchthaven? Of 
is de relatie van ABT met de 
luchthaven zo intiem dat 
dit logisch is? En waarom 
was de directeur van de 
luchthaven op dit ultieme 
moment niet aanwezig? 
Of moet ik misschien niet 
zeuren en dit gewoon 
vinden? 
En zo kom ik op wat de 
kop boven dit stukje sug
gereert: dit herdenken kon 

volgend jaar wel eens op 
de kale vlakte moeten 
plaatsvinden! Of wellicht in 
het geheel niet meer. Want 
die prachtige beuken op die 
plaats lopen gevaar gekapt 
te gaan worden, samen met 
nog negen andere. Die aan
vraag van de luchthaven ligt 
al enige tijd, (en nadat een
zelfde aanvraag al eerder 
pertinent was afgewezen) 
bij de gemeente Voorst.

Oude beuken  
moeten blijven
En die kapaanvraag  dreigt, 
zoals ik uit goede bron heb 
vernomen, nu wel gehono
reerd te worden!  Tenzij de 
Teugse bevolking daartegen 
tijdig massaal in het geweer 
komt! Ik weet dat ABT, naast 
enkele individuen, bezwaar 
heeft gemaakt tegen deze 
kap. Maar of dat voldoende 
is moet blijken. De directeur 
van de luchthaven heeft 
op de jaarvergadering van 
ABT ruim baan gekregen 
haar plan voor een overleg-
orgaan (soort ronde tafel  
gesprekken) in het leven te 
roepen.  Waar is ze nu? ABT 
laat je tanden zien! In plaats 
van namens haar bloemen 
leggen.
Ik kan maar een ding doen 
en dat is de Teugse bevol
king massaal uitnodigen 
in verzet te komen en ABT 
optimaal te ondersteunen in 
haar pogen die kapvergun
ning te voorkomen.

Nieuwe aanblik Zanden
Op de Zanden is afgelopen najaar een flink aantal grote 
oude beuken gekapt. Daarvoor in de plaats zijn kleine 
nieuwe boompjes geplant. De resterende beuken zijn 
ingepakt in grote doeken, alsof ze allemaal gekneusd zijn 
en in een breed verband wachten op betere tijden. Rond 
de nieuwe boompjes 
en langs het schelpen
pad schoten overal gele 
bloemen de grond uit. 
De Zanden heeft er een 
heel nieuwe aanblik door 
gekregen.

Expositie in Dorpshuis
In het dorpshuis is een nieuwe expositie te zien, dit keer van 
SIZA NAH in Teuge. Prachtige schilderijen, met daarnaast stuk
ken tekst.

Onderstaande tekst gaat over het nog uit te geven boek:

Samen aan het werk met verf.
Een brein aan het werk.
Vele breinen aan het werk.
Breinen die beschadigd zijn,
maar samen vormen zij een prachtig geheel.
Schilderen aan een Kunstzinnig Brein.
Een brein waar dode cellen in zitten.
Een brein dat niet helder denkt.
Een brein dat zoekt naar evenwicht, herkenning en erkenning.
Een brein dat niet dood is, maar leeft.
Een KUNST-ZINNIG brein  

Openingstijden van het dorpshuis: 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.
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Ontbijthotel De Slaapfabriek in Teuge bestaat in juni 5 jaar. Tijd voor een feestje! In het kader hiervan 
organiseren de eigenaren, Arvid en Marjo Prigge, een verwenweekend (4-5-6 juli) voor kinderen die 
ernstig ziek zijn. Voorafgaand aan dit weekend organiseert De Slaapfabriek diverse activiteiten, zoals 
een kookworkshop en een lege flessenactie in samenwerking met Basisschool de Zaaier in Teuge.  
Op deze manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KIKA. 

Hardlopen voor KIKA
In samenwerking met AV’34, Algemeen Belang Teuge, Basisschool De Zaaier, Sportclub Teuge, KIKA en 
een stel vrienden, wordt een KIKA RUN georganiseerd. Deze sponsorloop, waarvan de opbrengst 100% 
naar KIKA gaat, wordt gehouden op zondag 22 juni. Op die dag zijn er 4 afstanden te lopen: 500 m, 
1 km, 5 km en 10 km. Het is de bedoeling dat alle lopers zich laten sponsoren. Het is ook mogelijk om 
gewoon mee te lopen en ter plaatse zelf een bedrag dat je kunt missen te doneren. Verder staan er 
die dag allerlei kraampjes met versnaperingen, waarvan een deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
aan KIKA.  Speciaal voor deze actie zal een vrijwilliger van KIKA op de basisscholen in Teuge en de 
Vecht in de klassen komen vertellen over KIKA. Na afloop krijgen de kinderen een sponsorformulier 
uitgereikt en we hopen veel kinderen 22 juni in actie te zien. Alle informatie over de KIKA RUN en de 
sponsoractie is te vinden op: www.deslaapfabriek.nl. We hopen op een sportieve, gezellige dag!  

Kinderen van de school heb
ben het monument schoonge
maakt en voorzien van 
nieuwe bloemen. Vanaf nu zal 
de basisschool het onderhoud 
hiervan voor zijn rekening 
nemen.

Namens de school (de jeugd 
van Teuge) hebben Jade, Frank 
en Jari, samen met meester 
Marten van Straten van groep 
7/8 en de directeur, Jan-Willem 
Stegeman, bloemen gelegd bij 
het monument. 

De Zaaier groeit naar zijn 
maximale capaciteit
Op 2 april jl. kende De Zaaier 
een zeer geslaagde open dag. 

Er was veel belangstelling voor 
de school uit het dorp zelf, 
maar ook van de nieuwbouw
wijken in Apeldoorn. Mede 
door deze belangstelling en 
concrete aanmeldingen is 
het besluit genomen om in 
het aankomende schooljaar 
met enkele groepen te gaan 
werken in de middenbouw. 
Gelijktijdig mag het karakter 
van de dorpsschool geen 
geweld aangedaan worden 
en daarom zal De Zaaier de 
instroom vanaf heden beter 
reguleren. De school kijkt hier
bij niet alleen naar het aantal 
leerlingen, maar vooral ook 
naar de onderwijsbehoefte 
van de individuele leerling.

De maximale capaciteit van 
de school is inmiddels in zicht 
gekomen en daardoor zijn er 
vanaf heden wachtlijsten actief 
in 6 van de 8 jaargroepen. 

Voor kinderen van bewoners 
uit het dorp is er wel altijd plek; 
mits op tijd aangemeld (of 
door verhuizing) en passend 
binnen het onderwijsonder-
steunings-profiel.

Het onderwijsondersteu-
ningsprofiel geeft aan welke 
leerlingen de school wel 
kwalitatief hoogstaand onder
wijs kan bieden en voor welke 
kinderen elders een betere 
onderwijsomgeving is. Dit alles 
vanuit de wet Passend Onder
wijs vanaf 1-8-2014. De school 
is trots op het feit dat het in 
een onderwijs krimpregio juist 
weet te groeien.

Tinus Ooms onderscheiden
Vlak voor Koningsdag werd Martinus Ooms, ook bekend als Tinus van het Slyck, door burgemeester 
Penninx van de gemeente Voorst Koninklijk onderscheiden. Nadat hij gestopt was met zijn werk in 
het onderwijs is Martinus Ooms raadslid geworden voor destijds PvdA-D66-GroenLinks. Maar zijn 
bloedgroep is GroenLinks. Na 10 jaar raadslid besloot hij onlangs te stoppen. 
Hij pakte het raadswerk heel serieus, maar ook met humor aan. Hij heeft zich vooral ingezet voor 
duurzaamheid, groen, zwerfafval en last but not least conservering van De Nijenbeek op landgoed 
De Poll. Ook heeft de raad dankbaar gebruik gemaakt van zijn dichtkunst bij het afscheid van burge
meester Van Blommestein en griffier Hans Peet. Zeer bewonderenswaardig is hoe hij als digibeet met 
de gehele gemeenteraad volledig digitaal is gaan werken. Martinus Ooms, op de foto tijdens de 
herdenking op het vliegveld, is onderscheiden en nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Basisschool De Zaaier en herdenking 4 mei
Door Jan-Willem Stegeman

Op uitnodiging van ABT heeft basisschool De Zaaier een grote 
betrokkenheid getoond bij de jaarlijkse 4 mei herdenking hij 
het oorlogsmonument in Teuge. 

De slaapfabriek runs 4 KIKA   Door Marjo Prigge - van der Linden
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Na een oproep in Teugje Nieuws en huis-aan-huis verspreide 
brieven hebben zich 40 mensen aangemeld die geïnteres
seerd waren in deelname aan de WhatsHappening groep 
Teuge. Op 8 mei bezochten 25 van hen de informatieavond, 
waar wijkagente Roos Kok alle ‘ins en outs’ van deelname aan 
deze activiteit vertelde. 

Een Whatsapp-groep vormt in feite de ogen en oren voor de 
politie. Zien mensen in de groep iets verdachts, dan waarschu
wen zij eerst de politie en dan de leden van de groep. Anderen 
kunnen dan ook uitkijken naar de verdachte personen of auto, 
en checken of hun eigen ramen en deuren wel goed gesloten 
zijn. 

Na afloop was iedereen enthousiast en alle aanwezigen 
meldden zich dan ook definitief aan. Direct daarna is de eerste 
groep gestart. In een Whatsapp-groep kunnen maximaal 50 
deelnemers toegevoegd worden. Dat toevoegen kan alleen 
door de beheerder gebeuren. Voorlopig is Peter Cornelisz de 
beheerder van de groep. Je kunt jezelf wel altijd verwijderen uit 
de groep. Hebben we meer dan 50 deelnemers, dan creëren 
we een tweede groep. 

Wil je alsnog meedoen met WhatsHappening Teuge om ons 
dorp veilig te houden, meld je dan aan bij petercornelisz@
hotmail.com, met vermelding van je adres en gsm-nummer. Je 
kunt je ook aanmelden via www.teuge.eu. Wil je meer weten 
over de werking van een Whatsapp-groep, kijk dan op www.
whatsapp.com onder FAQ. 

WhatsHappening Teuge van start

Hans Veldwijk is het vleesgeworden evenement van Sport-
club Teuge. De drijvende kracht achter de feestcommissie 
staat voor zijn grootste uitdaging tot nu toe. “Het zestigjarig 
jubileum op 31 mei en 1 juni moet voor jong en oud, dik en 
dun, man of vrouw simpelweg geweldig worden”. 

Hans, de John de Mol van Sportclub Teuge, staat rechtop, 
pal naast een grote picknicktafel waar hij met één hand op 
leunt. Onder zijn andere arm steekt een dik boek. ‘Aantekenin
gen’ staat er op geschreven. Veldwijk staat stil, in gedachten 
gezonken tuurt hij over het groene veld dat voor hem ligt uit
gestrekt. Af en toe knippert hij met zijn ogen, alsof flarden van 
ideeën zijn creatieve hersenen ontsnappen.

Waar denk je aan?
“Loop eens mee. Kijk, langs de boarding van het eerste veld, 
van de fietsenstalling tot aan de kleedkamers komen hekken 
te staan waardoor er een festivalterrein ontstaat. Op het terrein 
zullen tafels en banken worden geplaatst en ik denk dat er 
ook heaters worden neergezet. Dat is gezellig. En dáár – Veld
wijk wijst met twee uitgestrekte armen naar het hek waar in 
grote letters SPORTCLUB TEUGE” staat vermeld – dáár komt het 
hoofdpodium.”

Wat gebeurt er tijdens het 60-jarig jubileum van SP Teuge?
“Zaterdagmiddag vinden er voor F- tot en met C- junioren 
allerlei voetbalactiviteiten plaats. Zij worden daarbij begeleid 
door de mannen van ons eigen eerste elftal. We willen de 
deelnemers de middag van hun leven bezorgen. Nou oké, 
dat is misschien wat overdreven. Het wordt in ieder geval een 
prachtige dag! Aansluitend wordt er een grote club barbecue 
georganiseerd waarvoor alle vrijwilligers en leden vanaf de B- 
junioren van harte zijn uitgenodigd. De avond wordt afgesloten 
met DJ-Sander. Lokale held natuurlijk! Tussendoor zullen de 
bezoekers verrast worden met allerlei verrassende activiteiten”.

En de zondag?
De zondag zal te vergelijken zijn met de zondag zoals mensen 
die ook kennen van het jaarlijkse dorpsfeest. Supergezellig dus! 
Klapper van de dag is Boh Foi Toch. Dat is een helse boeren
band.  Spektakel verzekerd! Typisch een dag voor het hele 
gezin. Zie het als een relaxte zondag. Niet op de bank maar bij 
Sportclub Teuge.”
* Het gehele interview is te lezen in het Sportcontact van de 
maand mei. 

Programma jubileumfeest Sportclub Teuge
Zaterdag 31 mei
12.30 – 15.00  Voetbalclinic Mini-pupillen t/m F-pupillen
14.30 – 17.00  Voetbalclinic E-junioren t/m C-junioren
17.00 – 19.30  Sportclub Teuge – club BBQ
19.00 – 24.00  DJ Sander Jubileum Party
  Special Quest
Zondag 01 juni
12.30   Koffie ontvangst op De Dulmer
12.30 – 17.00  Kinderspeelterrein geopend
14.30 – 19.00  Boh Foi Toch
  Nikki Jansen
  DJ Sjoerd Wientjes

Sportclub Teuge bestaat 60 jaar
Door Frank van Lohuizen
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NL DOET
Het Oranje Fonds organiseerde op 21 en 22 
maart 2014, samen met duizenden organi-
saties in het land, NLdoet; de grootste 
vrijwilligers actie van Nederland. NLdoet zet  
de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.
En dat gebeurde ook in Teuge, waar onder 
andere de speelplaatsen rond de school flink 
onder handen genomen werden. En daar 
knapte de omgeving wel van op.

Een in dichtvorm geschreven 
legende uit het ‘Niebelungen
lied’ verhaalt ons over een 
vorm van klootschieten uit 
onze donkere middeleeuwen, 
in het toenmalige Koninkrijk 
der Nederlanden. 
En van de vermaarde rid
der Siegfried, zoon van het 
Koningspaar Siegmund en 
Siegelind. De ‘kloot’ was  in 
die tijd van steen, met een 
gewicht van handzaam tot 
ver over de, naar schatting,  
100 kilo.

Siegfried had een vriend, 
Günther, Koning van Bour
gondië, die in Worms zetelde. 

Koning Günther had gehoord 
van een Prinses Brünhilde uit 
IJsland. Zij was vermaard om 
haar kracht en schoonheid. 
Deze mooie ‘sportprinses’ 
wenste hij tot vrouw. Prinses 
Brünhilde echter, naar wiens 
hand reeds vele  bekende en 
sterke ridders hadden gedon
gen, wilde alleen die ridder 
huwen, die haar zou kunnen 
overtreffen met speerwerpen, 
klootschieten en verspringen. 
Koning Günther zag daar 
geen kans toe, en riep de 
hulp in van zijn vriend, ridder 
Siegfried.

Ridder Siegfried, die al 

eens een draak had ver
slagen, nam het voor hem 
op. Met een list, en door 
zich onzichtbaar te maken, 
slaagde hij er in om Ko ning 
 Günther verder te laten 
werpen met de speer, verder 
te klootschieten,  en verder 
te springen dan Prinses 
Brünhilde. Daarop huwde 
Ko ning Günther ‘zijn’ Prinses 
 Brünhilde.

Echter, toen Koning Günther 
na de plechtige en fees
telijke bruiloft te bedde zijn 
huwelijk wilde bevestigen, gaf 
Prinses Brünhilde zich nóg 
niet gewonnen. Deze pittige 

sportvrouwe knevelde Koning 
Günther met haar gordel en 
hing hem tot het ochtend-
gloren op aan een spijker 
in de hoek van de echtelijke 
slaapkamer. Ridder Siegfried 
moest toen ten tweede male 
zijn vriend te hulp snellen. 
Hoe dat in zijn werk ging? … 
De woorden om dat te vertel
len moeten nog uitgevonden 
worden.

Vrij naar: Mythen en legenden 
uit de middeleeuwen, haar 
oorsprong en invloed op de 
letterkunde en kunst. Door H.A. 
Guerber (1916).

Het exacte aantal ballon
nen en springers is nog niet 
bekend, maar de laatste keer 
waren het meer dan 100 
parachutisten. Dus een onwijs 
leuk evenement, zeker de 
moeite waard om te bekijken. 
Hoe laat het plaats vindt, is 
echter op dit moment nog 
niet bekend, omdat het o.a. ook van het weer 
afhangt.

Van 3 t/m 8 juli vinden de Nederlandse Kam
pioenschappen Parachutespringen plaats. Ver
schillende onderdelen van het parachutesprin
gen komen aan bod. Precisiespringen: op de 
centimeter nauwkeurig proberen te landen, 4 
en 8 man/vrouw formatiespringen en nog veel 
meer. Met mooi weer zal er dan ook de hele 
dag veel te zien zijn.

Formatiespringen met 85 m/v
Van 19 t/m 23 september vindt in mijn ogen 
het mooiste evenement plaats. 85 parachu-

tisten zullen proberen om het 
Nederlandse record ‘Format
iespringen’ te verbeteren. Dit 
is een erg indrukwekkende 
gebeurtenis. Alleen al het 
geluid van een vallende 
formatie van 85 man/vrouw 
is heel bijzonder om te horen. 
De 85 beste parachutisten uit 

heel Nederland zullen trachten om het vorige 
record te verbeteren. 

Geweldig dat dit alles op vliegveld Teuge 
plaatsvindt. Ook dit mag je zeker niet mis
sen!! Omroep Gelderland en RTV Oost komen 
opnames maken van dit evenement. 

Kom je ook kijken? Vanaf het terras bij thee
schenkerij ‘t Oegenbos kun je de landingen 
van de parachutisten het beste volgen. Soms 
landen ze zelfs op het terrein van de mini
camping ‘t Oegenbos. Maar natuurlijk zijn er 
rondom het vliegveld meerdere plekken, waar 
men een goed uitzicht heeft.

Bouw nieuw 
havengebouw 
van start
Het is al vaker aangekondigd, 
maar nu gaat het toch echt 
gebeuren. De bouw van het 
nieuwe duurzame, energie
neutrale havendienstgebouw 
is onlangs van start gegaan. 

Er heeft een aanbested  ing 
plaatsgevonden en de Fa. 
Draaisma uit Apeldoorn gaat 
het bijzonder vormgegeven 
gebouw realiseren. De 
 grond   is inmiddels bouwrijp 
gemaakt, de bouwhekken 
zijn geplaatst. De oplevering 
vindt plaats vlak voor of na de 
bouwvak. 

Op de foto een ‘artist 
impressie’ van het gebouw 
dat een plek krijgt tussen de 
het Hotelsuite-vliegtuig en The 
Hangar.

Klootschiet-legende Door Halbo Bosker

Veel activiteiten op vliegveld Door Anja Sauermann

Dit jaar is op vliegveld Teuge heel veel te zien en te beleven, met name op het gebied van 
parachutespringen. Op zondag 22 juni, dezelfde dag dat de KIKA-run wordt gehouden, 
vinden er ‘Ballonsprongen’ plaats. Waarschijnlijk vroeg in de ochtend en indien het weer het 
toelaat, zal een groot aantal parachutisten uit een aantal heteluchtballonnen springen.
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Eerste Peco’s Popquiz groot succes  
Door Leonie van den Beld

Genietend van het vroege voorjaarszonnetje op het terras van 
Peco onderwierpen verschillende Teugenaren zich begin maart 
aan de ultieme test op het gebied van muziek. De eerste editie 
van Peco’s Popquiz was een feit
Zo’n veertig deelnemers, verdeeld over zeven groepen, had
den zich opgegeven om hun muziekkennis op de proef te 
stellen. De vragen waren pittig en per ronde aan een thema 
verbonden, zoals ‘kleuren’ en ‘van a naar b’. De heren van 
‘Het Keukenlaatje’ namen uiteindelijk vol trots de eerste prijs in 
ontvangst: een uitje naar de Grolsch fabriek. Het was al met al 
een gezellige en vooral muzikale middag die voor herhaling 
vatbaar lijkt. 
Ook Koningsdag werd feestelijk gevierd in Teuge. De kinderen 
op hun vrolijk versierde fietsen gaven met hun aankomst op 
het feestterrein het startsein voor een gezellige middag. Terwijl 
zij zich uitleefden op de springkussens en het pannavoet
balveldje vermaakten de volwassenen zich ondertussen prima 
met de verloting. De muzikale omlijsting van zanger Ben en de 
DJ’s, de zachte temperaturen en de heerlijke versnaperingen 
maakten het helemaal af. 

Binnenkort in en rondom Peco
Zaterdag 14 juni is het ‘Teuge aan zee’, want dan organiseert 
Peco een spetterende Beachparty. Vervolgens wordt exact 
een week later, op zaterdag 21 juni, het Peco Voetbaltoernooi 
gespeeld op de sportvelden van Sportclub Teuge. In tegenstel
ling tot andere jaren zal de prijsuitreiking aansluitend plaats
vinden in de kantine van de sportclub en is Peco ’s avonds niet 
geopend. Maar om nog wel even in de voetbalsfeer te blijven: 
de WK-wedstrijden van het Nederlands Elftal zullen live worden 
uitgezonden in Peco, waarbij iedereen van harte welkom is 
om te komen kijken. En nog meer sport maar dan anders: op 
zondag 13 juli wordt de voetbal ingeruild voor het touw wan
neer de touwtrekkers van Peco hun eer verdedigen tijdens een 
thuiswedstrijd. Ook dan is iedereen van harte welkom om te 
komen kijken en aan te moedigen.

Start nieuw bestuur ABT  
Door Lucas Harbers

Op 25 maart is tijdens de Algemene Ledenvergadering een 
nieuw bestuur gekozen. Harry van Essen en Marianne Wieg
gers namen afscheid en werden voor hun bijdragen in het 
zonnetje gezet. Harry van Essen trad af als penningmeester; hij 
heeft deze rol vele jaren met veel enthousiasme vervuld. 

Daarnaast trad Marianne Wieggers af als secretaris. Ze kreeg 
voor al haar inzet in het bestuur en haar werk voor het dorp, 
het erelidmaatschap van Algemeen Belang Teuge. De broche, 
die bij het erelidmaatschap hoort, werd opgespeld door Jan 
van den Noort. Marianne blijft zich, ondanks het neerleggen 
van haar functie, nog steeds vol inzetten voor het dorp Teuge. 
Ze is dorpscontactpersoon en buurtcoach van Teuge en zet 
zich in voor fondsenwerving voor projecten en commissies.

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jan-Willem Stegeman (directeur 
Basisschool De Zaaier, op de foto geheel rechts) Marjo Prigge - 
van der Linden (directeur De Slaapfabriek), Hans Bijloo (direc-
teur Kunstkantoor), op de foto zittend rechts, en de bestaande 
bestuursleden Jan van den Noort  (links) en Lucas Harbers 
(achter).
De rollen en taken van het nieuwe bestuur staan op de ver
nieuwde website www.teuge.eu

Activiteiten bestuur
In de maand april heeft het nieuwe bestuur van ABT de 
 volgende dorpsbelangen behartigd:
- Op 14 april hebben we in een rondetafelgesprek met de 

gemeente Voorst een terugkoppeling gegeven van de leden
raadpleging begin dit jaar met betrekking tot de ontwikkelin
gen op en rond de luchthaven. Een rondetafelgesprek is het 
moment om raadsleden van de gemeente te voorzien van 
informatie voorafgaand aan de raadsvergadering.

- We hebben een bezwaar ingediend en toegelicht tegen 
het voornemen van de kap van oude bomen op de Oude 
Zanden (naast KIJK). 

- We hebben het standpunt ontwikkeling nieuw dorpsplan 
vanuit de ledenraadpleging begin dit jaar kenbaar gemaakt 
aan het college van Burgemeesters en Wethouders en raads-
leden van de gemeente Voorst.

Vol energie gaan we verder met het bevorderen van de leef
baarheid in Teuge en omstreken. 
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Start bouw nieuw dieren-
verblijf ’t Beestenboeltje
De vergunning voor het nieuwe dierenverblijf is door de 
gemeente toegekend. Lucas Harbers, projectleider van 
Teuge in het Groen, is enthousiast: “In de laatste twee weken 
van augustus zal het nieuwe dierenverblijf waarschijnlijk 
gebouwd worden.” Na 32 jaar, komt er dan eindelijk een 
prachtige nieuwe kinderboerderij in Teuge.

Directeur ‘t Beestenboeltje Herman Vukkink vult aan: “We 
maken een educatieve ruimte in het verblijf waar onder andere 
basisschool de Zaaier, ’t Indiaantje en Siza gebruik van kunnen 
maken. En het belangrijkste; er is ruim plaats voor nette hokken 
voor de dieren en de opslag van voer en materialen.”

Samen met de gemeente wordt bij de notaris een ‘recht van 
opstal akte’ opgemaakt en dan kan de bouw beginnen. Voor 
de bouw zijn we in gesprek met Gerard Pannekoek, Valentijn 
Oude Hengel en Henk van den Hoek. Er is nog een klein gat in 
de begroting; Herman zoekt nog naar mensen die materialen 
willen leveren of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit betreft de 
volgende zaken:

- Water (nieuwe bron + drinkbak + kranen, leidingen)
- Elektra (verlichting, stopcontacten)
- Hekwerk (binnen en buiten)
- Dakgoot (20 meter + afvoer)
- Slopen en afvoeren van de oude schuur (dag bepalen + 

container/ aanhangers)
 Ontgraven 
- Zand aanvullen
- Straatwerk (tegels, straten)
- Inrichting verblijf (stalen kasten, tafels, stoelen, schoolbord, 

gereedschap en materialen)

Heb je tijd of materiaal beschikbaar voor het nieuwe dieren
verblijf, neem dan contact op met ha.vukkink@upcmail.nl en/of 
lucas.harbers@capgemini.com. 

Het zou mooi zijn als we het nieuwe Beestenboeltje kunnen 
heropenen op dierendag 4 oktober 2014.

Carnaval op De Vecht, De Vrogge Reuiers
Door Trees Hendriks

Carnaval in het Vrogge Reuiersdarp is alweer een paar 
maanden achter de rug, maar de naam Vrogge Reuiers zal 
voorlopig niet verdwijnen. Deze naam is waarschijnlijk afge
leid van een boer die vroeg de aardappels rooit. Vrogge 
reuiers = vroege rooiers.
De vereniging is opgericht in het jaar 1973 als onderdeel 
van de toenmalige jeugdraad die voor de jeugd diverse 
dans en feestavonden organiseerden. Carnavalsvereniging 
de Vrogge Reuiers uit De Vecht is een bloeiende vereniging 
die zijn Residentie heeft bij Café De Groot op De Vecht, ook 
wel De Grote Slok genoemd. De vereniging bestaat uit een 
bestuur, prins, prinses, adjudant, raad van elf en leden.
Zoals de naam al doet vermoeden organiseert de vereni-
ging het carnaval op De Vecht, in carnavalstijd ook wel het 
Vrogge Reuiersdarp genoemd. En dat is duidelijk te zien 
aan de grote poort die door de raadsleden dwars over de 
brug bij de residentie geplaatst wordt. De praalwagen van 
De Vrogge Reuiers rijdt mee tijdens de optocht in Wilp-
Achterhoek. 

Prins en jeugdprins(es)
Elk jaar wordt een prinsenbal georganiseerd in de maand 
november. Op die avond worden er een nieuwe prins en 
prinses gepresenteerd. De laatste jaren zoekt men een 
prins van buiten de vereniging, vroeger kwam de prins uit 
de raad van elf. Ook kiest de vereniging een jeugdprins, 
-prinses en (jeugd-)raad van elf. Die komen uit de groepen 
7 en 8 van de basisscholen in en om De Vecht (kinderen 
geven zich daarvoor zelf op) en de jeugd mag dan de 
zaterdagmiddag heersen over het Vrogge Reuiersdarp.

De raad van elf stelt samen met het bestuur het pro
gramma op en dat wordt in de maanden voorafgaand 
aan het carnaval verder uitgewerkt. Op vrijdagavond is er 
het ‘reuiersbal’ voor iedereen die 18 jaar en ouder is. Op 
zaterdagmiddag is het knarrenbal voor de jeugd tot en met 
13 jaar. Zaterdagavond volgt dan het groot narrenbal voor 
iedereen die 14 jaar en ouder is. Zondagmiddag doen de 
Vrogge Reuiers mee aan de grote optocht in Wilp-Achter
hoek en als ze terug zijn op De Vecht wordt het carnavals
weekend afgesloten met een kleintje carnaval, natuurlijk bij 
De Groot. Als je na het lezen van dit stukje denkt ‘ ik heb zin 
om mij erbij aan te sluiten’, dan ben je van harte welkom. 
Als lid of gezellig op een van de dagen in het carnavals
weekend.
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Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 

13 maart 2014 

                       Nr. Z-HZ_WABO-2014-099 

Mij bekend, 
De Secretaris 

Behoort bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 

13 maart 2014 

                       Nr. Z-HZ_WABO-2014-099 

Mij bekend, 
De Secretaris 



-8-

De Slaapfabriek
De Zanden 47

7395 PA Teuge
06 – 28828781

info@deslaapfabriek.nl

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.

Mei
28 en 30  Vrij - CBS De Zaaier
31  Jubileumweekend - SP Teuge

Juni
1 Jubileumweekend - SP Teuge
1 Fietsen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - ABT
6 Vrij, Grp 1 t/m 4 - CBS De Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
6 RunWay-Run op landingsbaan, 20.30 – SP Teuge
9 t/m 13 Vrij - CBS De Zaaier
12 Soos - Bejaardensoos Teuge
13 WK: Nederland / Spanje - SJW Peco
13 t/m 15 Pupillenkamp - SP Teuge
14  ‘Teuge aan zee’, Beachparty – SJW Peco 
14 Feestavond TKV - Teugse Klootschietersver.
15 Wandelen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - ABT
18 Vrij - CBS De Zaaier
18 WK: Nederland / Australië - SJW Peco
21 Voetbaltoernooi - SJW Peco 
22 Ballonspringen – Luchthaven Teuge
22 KIKA-run - Slaapfabriek
23 WK: Nederland / Chili - SJW Peco
24 t/m 28 Avondvierdaagse - CBS De Zaaier
26 Samen uit eten - ABT

Juli
3 t/m 8 Nederlandse Kampioenschappen  
 Parachutespringen – op Luchthaven Teuge
4 Vrij, Grp 1 t/m 4 - CBS De Zaaier
13 Touwtrekken – SJW Peco
18 Zomervakantie (t/m 31 augustus) - CBS De Zaaier

Augustus
3 Fietsen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - ABT
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
17 Wandelen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - ABT
18 t/m 23 Speelweek 2014 - SJW Peco

September
1 Eerste schooldag - CBS De Zaaier
5 Bingo - SP Teuge
7 Fietsen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - ABT
11 Soos - Bejaardensoos Teuge
12 t/m 14 Dorpsfeest 2014 - SJW Peco
19 t/m 23 Formatiespringen parachutisten  
 op Luchthaven Teuge
21 Wandelen op zondag 13:30, ’t Oegenbos - 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:
Leonie van den Beld, Lucas Harbers, Jan Geschiere, Marjo 
Prigge - van der Linden, Jan-Willem Stegeman, Halbo Bosker, 
Lenie Speelziek, Anja Sauerman, Frank van Lohuizen en Trees 
Hendriks. 
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Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Lochemsestraat 7, 7396 PJ Terwolde, 
tel. 06 -1259 1873
Tel: 055-323 1818, 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 opne
men 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 31 juli a.s. naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit emailadres 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

info@xtens.nl 
www.xtens.nl

(055) 534 1408
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