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Op 4 oktober werd het nieuwe Beestenboeltje officieel geopend. Bijzonder was de verhuizing van 11 geiten die tijdelijk bij 
Jan van den Noort logeerden en door 11 kinderen in rode overalls met enige moeite teruggebracht werden naar het nieuwe 
verblijf.

De bijeenkomst is bedoeld 
voor een ieder die als vrijwil-
liger dit jaar een bijdrage heeft 
geleverd aan een project of 
evenement in Teuge. Dankzij 
al die bijdragen blijft ons dorp 

leefbaar en wordt het steeds 
mooier!

Dit keer gaan we het dorp ver-
laten en worden we verwacht 
op vrijdag 28 november om 

18.30 uur bij Glow Golf in 
Apeldoorn (www.glowgolf.nl/
nl/apeldoorn). Aansluitend 
gaan we terug naar Teuge 
waar we in het dorpshuis kun-
nen genieten van een hapje 
en drankje. Je bent natuurlijk 
ook welkom voor alleen het 
avonddeel in het dorpshuis.
Daar zal rond 20.00 uur het 
tweede deel van het pro-

gramma, onder andere gezel-
lig samen eten, starten.

We willen alle vrijwilligers vra-
gen om zich aan te melden, 
vanwege het reserveren bij 
Glowgolf en de te bestellen 
catering. Willen jullie dat voor 
15 november doen via een 
e-mail aan janwillem@teuge.
eu. 

Vrijwilligersavond ABT op 28 november  Door Jan-Willem Stegeman

Het bestuur van ABT nodigt alle vrijwilligers die actief zijn in 
commissies uit voor de jaarlijkse ‘dank-je-wel’ bijeenkomst. 
Deze wordt dit keer gehouden op vrijdagavond 28 novem-
ber. 
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Herfst in de Teugse natuur 
Door Jan Geschiere

Na een mooie nazomer is ook de entree van de herfst vrien-
delijk. Nog geen storm of al te heftige regenbuien gehad en 
een zonnetje dat uitnodigt voor allerlei buitenactiviteiten. 
Ook in de natuur zijn er nog geen al te grote veranderingen. 
Natuurlijk, de vogelwereld bereidt zich voor op de komende 
winter, waarbij vooral de trek opvalt.   

Zo werden we verrast door 
het geluid van een formatie 
overvliegende kraanvo-
gels. Duidelijk op weg naar 
warmere streken willen 
sommige de laatste jaren 
nog wel eens over de IJssel 
en de Veluwe komen. Met 
hun vleugelwijdte van bijna 
tweeënhalve meter en het 
trompetterig geluid dat ze 
maken vallen ze wel op. 

Die prachtvogel begint zich 
voorzichtig ook voor broeden  
in Nederland te interesseren 
(o.a in het Drentse veenge-
bied) en de Oostvaardersplas-
sen schijnen ook pogingen te 
doen om ze te lokken. Voor 
de Tablet- of iPad bezitters 
onder ons:  op internet kun je 
prachtfoto’s van deze vogels 
vinden, onder  kraanvogels. 

Waar je ze in deze tijd in grote 
aantallen live kunt bewon-
deren is bij Diepholz (ten 
zuiden van Bremen), waar ze 
een tussenstop van enkele 
weken maken en fourageren 
op de geoogste maïsvelden 
daar. De landbouw is daar 
wat minder gemoderniseerd 
en de maïsoogst gebeurt met 
wat verouderde machines die 
nogal wat eetbaars morsen. 
Dat past die vogels wel!  En 
de boeren schijnen daarvoor 
zelfs enige compensatie te 
krijgen.

Goed muizen- en uilenjaar
Het was een goed muizen-
jaar en daar hebben o.a.  de 
uilen goed van geprofiteerd. 
Niet alleen de steenuil, maar 
zeker ook de ransuil. Nadat 
ik in mijn eerdere column 
daaraan refereerde kreeg ik 
van diverse kanten melding 
van deze rakkers. Grappig 
is dat de ransuil, die veelal 
dekking zoekt in dennen, 
dat soms ook in berk of 
beuk  doet. Een melding van 
Twellose vrienden, over een  
groep  van inmiddels wel 
negen ransuilen, vlak bij huis 
in een berkenboom, spande 
wel de kroon. Teruggekomen 
van vakantie moesten wel 70 
uilenballen worden verwij-
derd!

Het knotseizoen voor met 
name de wilgen is ook weer 
aangebroken. Op de Wilpse 
klei is IVN Deventer ieder 
jaar actief. Ook in het Ter-
woldse zijn duidelijk sporen 
waar neembaar van een 
werkgroep. Langs de Grote 
Wetering  zou hier en daar 
een rij wilgen mijns inziens 
ook wel op z’n plaats zijn en 
een verrijking kunnen vormen 
voor de zich ontwikkelende 
natuurwaarden.
Een rondje Grote Wetering en 
vliegveld leverde deze keer 
opvallend weinig meldens-
waardigs op. Volgende keer 
beter dan maar!

Het dorpshuis bestond op 12 oktober alweer zeven jaar. Een 
mooie periode waarin de functie meer dan bewezen is. Vele 
activiteiten, zoals uitvoeringen, exposities, feestjes, etentjes, 
informatieavonden, enz., hebben plaatsgevonden. Dit was 
7 jaar lang mogelijk door een uitstekend gebouw en een 
(beperkt) aantal vrijwilligers dat zich bijna onzichtbaar inzet 
om schoon te maken, te openen, de koelkasten te vullen en 
dergelijke. 

Sinds juni fungeert het dorpshuis zonder beheerder en zonder 
bestuur. Er zijn meerdere oproepen geweest om ons te helpen 
de zaken draaiende te houden, er zijn mensen benaderd, 
maar er is nog geen structurele invulling voor de opengevallen 
plekken. Gelukkig is een aantal mensen hierop ingesprongen 
en voeren de (beheer)taken tijdelijk uit, zodat alles gewoon 
doorgang kan vinden. Maar…., deze situatie kan niet lang meer 
duren.

Dringend verzoek! 
Wij doen een dringende oproep om vrijwilligers die alleen 
of samen met een paar anderen de schouders willen zetten 
onder het beheer van ‘onze dorpskamer’. Wie komt ons helpen 
met de organisatie?
Op 13 november organiseert het interim bestuur een evaluatie-
bijeenkomst met alle vaste gebruikers in het dorpshuis. Hierbij 
zal tevens de status van het beheer worden besproken en 
mogelijk een nieuwe beheerder kunnen worden voorgesteld. 
Maar als dit niet het geval is, moeten wij er ernstig rekening 
mee houden dat de continuïteit in gevaar komt. Het kan toch 
niet zo zijn dat de vrijwilligers die al een aantal taken hebben 
dit er structureel bij moeten blijven doen?

Teuge staat erom bekend een actieve rol te spelen waar het de 
leefbaarheid van het dorp aangaat. Laten we dit bevestigen bij 
de invulling van deze essentiële functie en ons dorpshuis voor 
de toekomst beschikbaar houden als centrale plek in ons dorp!

Continuïteit Dorpshuis
Door Arne Pruijt
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Als maatje ga je samen met 
de vrager op zoek naar een 
passende oplossing van zijn/
haar vraag. 
Soms lijk jij zelf al een goede 
oplossing, maar als iemand 
zich vaak alleen voelt, is het 
fijn om meer mensen te leren 
kennen. Als maatje kijk je 
samen met de vrager naar 
meer mogelijkheden. Mis-
schien woont er in de straat 
wel iemand die ook verlegen 
zit om een praatje? Dat zou 
een leuke kennismaking kun-
nen zijn!

Maatje zijn is niet alleen maar 
een kopje koffie drinken met 
iemand, maatje zijn is (tijdelijk) 
een steun zijn van iemand! 
Momenteel  zijn wij onder 
andere op zoek naar maatjes  
die interesse hebben in de 
volgende vragen: 
- Een dame op leeftijd  wil 

graag eens per maand een 
tuin bezoeken of naar Hof 
van Twello; wie wil met haar 
op pad?

- Een jonge vrouw die 
momenteel kampt met 
psychische  problematiek  

wil haar sociale leven weer 
rustig opbouwen. Wil jij haar 
eerste schakel zijn en dit 
voorzichtig met haar uit-
bouwen? 

- Een jonge vrouw uit Twello 
vindt het moeilijk om contact 
te maken en zou haar 
vertrouwen in mensen willen 
opbouwen. Ben jij iemand 
zonder hoge verwachtingen 
en met veel geduld? En heb 
je misschien een hondje? 
Dieren breken het ijs.

- Een dame op leeftijd wil 
graag eens per week 
bezoek ontvangen van 
iemand om koffie te drinken 
en te kletsen. Ben jij degene 
die met haar een klets-
praatje maakt maar ook 
verder kijkt naar wellicht 
meer mensen die dit willen 
in haar omgeving?

- Een dame met autisme is 
op zoek naar een vrouwe-
lijk maatje met ervaring in 
autisme. Deze dame zou 
graag op de vrijdagmiddag 
iets leuks ondernemen of 
thuis iets creatiefs doen. Kijk 
je met haar mee naar de 
mogelijkheden?

- Een zeer leergierige dame, 
die haar inburgeringscursus 
heeft afgerond, wil graag 
hulp bij haar uitspraak. Wie 
helpt haar op weg en zoekt 
naar meer mogelijkheden 
om haar uitspraak te verbe-
teren?

Met name zijn we dringend op 
zoek naar mensen uit Teuge, 
maar ook als je bereid bent 
naar een ander dorp te rijden 
of fietsen is je reactie van 
harte welkom! Ook studenten 
en schoolverlaters nodigen 
we uit om te reageren! Als 
maatje kom je in een groep 
met andere vrijwillige maatjes. 
Er is regelmatig overleg en tijd 
voor uitwisseling van ervaring. 
Daarnaast krijg je de kans de 
nodige workshops of trainingen 
kosteloos te volgen. 

Je bepaalt zelf welke vraag er 
bij je past, samen met de coör-
dinator maak je kennis met 
de persoon achter de vraag 
en zodra er een ‘klik’ is maak 
je zelfstandig de bezoekaf-
spraken. Spreekt je  dit aan of 
wil je meer informatie? Mail 
dan naar: Sandra Nieuwen-
huis, coördinator maatjespro-
ject: maatjesproject@mensen-
welzijn.nl  of bel naar st. Mens 
en Welzijn, 0571-279090.

De Zaaier  Door Jan van den Noort

Eén van de onderdelen van 
het project ‘Teuge in het 
Groen’ is het herplaatsen 
van het beeld De Zaaier. Al 
langere tijd staat het beeld 
achter Peco, wachtend op 
een nieuwe bestemming.  In 
samenwerking tussen ABT, 
basisschool de Zaaier en 
Peco wordt bekeken waar het 
beeld een nieuwe plek kan 
krijgen. Het voornemen tot 
herplaatsing is er nog steeds, 
echter zal het herplaatsen 
niet meer in 2014 kunnen 
gebeuren.

In een overleg met de buurt-
bewoners is gebleken dat 
iedereen het er over eens is 
dat het beeld een plaats bij 
basisschool de Zaaier moet 
krijgen. Ook wil de school 

Maak jij graag iemand blij?  : )
Mens en Welzijn in Voorst is op zoek naar mensen die iets 
voor een ander willen betekenen door een maatje te zijn. 
Een maatje ondersteunt  iemand die daar op dat moment 
behoefte aan heeft. Deze behoefte kan bijvoorbeeld voort-
komen uit het gevoel veel alleen te zijn of niet goed weten 
of durven aan te sluiten bij andere mensen. Soms is het dan 
prettig dat iemand je een steuntje in de rug kan geven.

het beeld graag terug bij het 
schoolgebouw. Samen met 
de gemeente is gekeken naar 
een goede plek voor het 
beeld op gemeentegrond. 
Bovendien is het nodig dat 
het beeld een grondige 
opknapbeurt krijgt. Bij nader 
onderzoek is gebleken dat  
het beeld in een slechtere 
staat verkeert dan eerder 
verwacht. 
Met de beeldhouwgroep 
Wilpse Klei is contact over het 
opknappen van het beeld, dat 
daarvoor goed droog opge-
slagen moet worden. Voor de 
opslag is inmiddels ook een 
plaats gevonden. 
Het is dus duidelijk de bedoe-
ling dat het beeld t.z.t. weer 
een plaats krijgt, centraal in 
het dorp.

In de zomer van 2015 zal het 
beeld naar verwachting zijn 
opgeknapt en teruggeplaatst.
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In maart van dit jaar werd door de leden een deels nieuw 
bestuur gekozen. Na de verdeling van de taken en functies 
kon zelfs gesproken worden van een vrijwel nieuw bestuur. 
Dat er in Teuge veel gebeurt, dat weten we allemaal wel. 
Maar wat doet het bestuur nu eigenlijk? 

Dat is voor veel mensen niet altijd te zien. En toch steken zij 
heel veel tijd in hun vrijwillige bestuursfunctie. Met als uitein-
delijk doel van Algemeen Belang Teuge om  ‘de leefbaarheid 
in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de 
realisatie van een goed woon- en leefklimaat in Teuge en 
omstreken’.

Wat heeft het bestuur afgelopen half jaar allemaal gedaan of 
waar zijn zij mee bezig?

• Een Ledenraadpleging, om een ABT-standpunt in te kun-
nen nemen over de onderwerpen vliegveld, voetbalvelden, 
 woningbouw. Deze standpunten zijn in overleggen met 
onder andere de gemeente ook uitgedragen. • Faciliteren initiatief energiecentrale zonne-energie Teuge. 
Elders in dit nummer lees je alles over dit initiatief.  • Afstemming ontwikkelingen luchthaven. Aspecten zijn hier 
bijvoorbeeld de baanverlichting, GPS-benadering en de 
toekomst van het luchtverkeer in Nederland. Ten aanzien van 
het eerste punt heeft ABT eveneens een helder standpunt 
ingenomen.• Bomen rond KIJK: de gemeente wil een aantal beeldbe-
palende bomen kappen. Het bestuur heeft daar stelling in 
genomen en een bezwaarschrift ingediend.  • Afstemming met leden CRO, waarbij de belangen van Teuge 
in een formeel overlegorgaan van provincie en luchthaven 
vertegenwoordigd zijn.  • Als onderdeel van ‘Teuge in het groen’ realiseerde het 
bestuur, samen met De Zaaier en de directie en medewer-

Een half jaar ABT-bestuur 
Door Lucas Harbers

kers van ’t Beestenboeltje de opening van het nieuwe dieren-
verblijf. • Afgelopen half jaar zijn meerdere ‘Welkomstmanden’ over-
handigd aan nieuwe Teugenaren.  • Het bestuur leverde een bijdrage aan de dodenherdenking 
(bloemetjes en rede). • Het initiatief WhatsHappening in Teuge werd gesteund en 
ging in mei van start.• Het initiatief om te komen tot een verfraaiing van de rotonde 
werd eveneens gesteund, maar helaas tijdelijk ‘geparkeerd’. • Vernieuwing van de website Teuge.eu werd ter hand 
genomen.• Ontwikkelingen rond het bestuur en beheer van het dorps-
huis in samenwerking met de sportclub vroeg de aandacht.• De tweede Run Way Run op de landingsbaan van de lucht-
haven werd dit jaar door het bestuur georganiseerd. • Bijdrage aan de organisatie van de KIKA-run ter gelegenheid 
van het 5-jarig bestaan van de Slaapfabriek.• Opzet van de dorpscontactpersoon en buurtsportcoach voor 
2015, in samenwerking met  de sportclub.• Kernenoverleg: een afstemming met de gemeente over de 
actualiteiten en ontwikkelingen in de dorpen (in december).• Afstemming gemeente Voorst over de ontwikkelingen dorps-
plan (nieuwbouw) vindt nog steeds plaats. • Organisatie vrijwilligersavond 2014.

Het is duidelijk dat het bestuur niet stilzit. En dat er in Teuge 
verschrikkelijk veel gebeurt. Dat weten niet alleen Teugenaren, 
maar wordt inmiddels ook ver buiten Teuge gesignaleerd. Ben 
je nog geen lid en wil je steun verlenen aan de belangen voor 
het dorp, meld je dan aan via www.teuge.eu.

Africlowns gaan weer!
De voorbereidingen voor de 6e Africlownstour is begonnen. 
In het voorjaar van 2015 gaan Willem Hans Elbrecht, Peter 
Vrinds en Jans Koopmans (uit Teuge) namens de stichting de 
Africlowns als vrijwilliger weer naar Zuid Afrika. Ook tijdens deze 
tour gaan de clowns interactieve voorstellingen geven aan dui-
zenden kinderen en volwassenen. Kinderen van scholen, wees- 
en opvanghuizen, die in de armoedige Townships staan van 
Pretoria en Johannesburg, worden verrast met een optreden. 

De Africlowns vinden dat ieder kind behoort te lachen. Samen 
lachen geeft plezier en zorgt ervoor dat je even je zorgen kunt 
vergeten. Naast de voorstellingen gaan de Africlowns ook naar 
tehuizen waar kinderen en volwassenen met een beperk-
ing of zwaargehandicapten wonen. In deze huizen geven de 
Aficlowns geen voorstelling, maar zijn er individuele contacten. 
Deze ontmoetingen geven de bewoners een opening naar de 
buitenwereld. Om ook deze 6e tour weer tot een groot succes 
te laten worden is iedere bijdrage van harte welkom. Wil je de 
Africlowns steunen met een financiële bijdrage, dan kun je je 
bijdrage storten op bankrekening 29.22.423 t.n.v. Africlowns te 
Zwolle.
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Hoorzitting bomenkap  
bij Kijk 
Tijdens de hoorzitting van 
de Gemeente Voorst over 
het voornemen om veertien, 
vooral grote oude, bomen 
te laten kappen bij Kijk is het 
bestuur van Algemeen Belang 
Teuge niet overtuigd geraakt 
van de noodzaak om bomen 
te moeten kappen. Argu-
ment was de aangescherpte 
regelgeving voor het optrek-
ken van zweefvliegtuigen met 
behulp van een motorvlieg-
tuig.  
In de ogen van ABT is het 
prima mogelijk om na elkaar 
te starten: gemotoriseerd 
vliegverkeer op de verharde 
baan en zweefvliegers. Een 
eerder gepresenteerd rapport 
van de zweefvliegers hierover 
is door ons als onvoldoende 
beoordeeld. Wel begrijpt het 
bestuur van ABT dat de wet 
- en regelgeving op dit punt 
is opgelegd vanuit Europa 
en dat de veiligheid in het 
gedrang komt als de zweef-
vliegers te dicht bij de bomen-
rand komen.

Ook wordt er in de ogen van 
ABT te lichtzinnig omgegaan 
met het milieu en is er vrees 
over de kap van de aange-
plante bomen die ter com-
pensatie van de verlenging 
van de start-landingsbaan 
zijn geplant. Deze bomen zijn 
namelijk niet (kap)vergunning-
plichtig.

Tijdens de hoorzitting is 
afgesproken dat er wordt 
gekeken naar de mogelijk-
heid om de bomen te toppen. 
Tevens zal de zweefvliegclub 
met een gedetailleerd rapport 
komen om aan te tonen dat 
er niet achter elkaar gestart 
kan worden. De gegevens 
moesten voor 1 novem-
ber aangeleverd zijn bij de 
gemeente Voorst. In een ver-
volggesprek zal ABT daarna 
een besluit nemen of het 
haar bezwaarschrift zal aan-
houden of gaan intrekken.

Hoorzitting baanverlichting 
Op 29 september jl. vond 
in het gemeentehuis een 
hoorzitting plaats over de 

Het clubgebouw is spiksplin-
ternieuw en van alle moderne 
gemakken voorzien. Kleed-
kamers, toiletvoorzieningen 
(ook voor gehandicapten), 
optimale douchevoor-
zieningen, een prachtige bar 
en een uitnodigend terras 

waar de wedstrijden direct 
op de voet gevolgd kunnen 
worden. Een AED apparaat is 
beschikbaar. 
Het hele jaar door worden 
voor zowel jong als oud 
leuke  toernooien georgani-
seerd. Tennisclub Teuge is 

Bezwaren ABT:  bomenkap bij Kijk en  baanverlichting   
Door Jan-Willem Stegeman

Winterlid tennisclub Teuge

Het bestuur van Algemeen Belang Teuge wil Teugenaren 
graag informeren over de stand van zaken rond een tweetal 
door het bestuur ingediende bezwaren. Beide bezwaar-
schriften zijn tijdens  hoorzittingen besproken met de 
gemeente Voorst en de belanghebbenden /bezwaarmakers. 
Het gaat om de aanvragen voor de bomenkap bij KIJK en 
het gebruik van de baanverlichting.

Tennisclub Teuge, al meer dan twintig jaar een begrip in 
onze regio, is een kleine, gezellige en laagdrempelige 
club met enthousiaste leden. De tennisclub heeft een mooi 
accommodatie met drie all weather banen, waarop je het 
hele jaar kunt spelen. Ook is er een mini oefentennisbaantje 
voor de allerkleinsten. 

bezwaren tegen het in 
gebruik nemen van de baan-
verlichting door Luchthaven 
Teuge. Over het toestaan van 
het gebruik van de baanver-
lichting heeft de gemeente 
Voorst in een eerder stadium 
een positief besluit genomen. 
Naast de bestuursleden Marjo 
Prigge- van der Linden en 
Jan van den Noort waren op 
de hoorzitting vertegenwoor-
digd de gemeente Voorst, 
de Lucht haven Teuge en de 
Om gevingsdienst Veluwe IJssel 
(OVIJ =vergunningverlening). 
Daarnaast waren naast ABT 
de bezwaarmakers Platform 
Vlieghinder Teuge, de fami-
lie Ter Riele en de Gelderse 
Milieufederatie aanwezig. 

ABT heeft het bezwaar 
ingediend op basis van de 
opbrengst van de ledenraad-
pleging, die begin 2014 is 
gehouden. Dit bezwaar omvat 
een achttal punten. Op de 
hoorzitting heeft het bestuur 
een tweetal punten extra 
toegelicht. Het gaat dan met 
name om de vrees voor toe-
name van de geluidshinder 
in de nu nog stille avonduren 
(verplaatsing van geluid) en 
om de vrees voor toename 
van de hinder van uitlaatgas-
sen en de effecten op de 
gezondheid  door het gebruik 
van straalvliegtuigen. De 

bezwaren van ABT zijn terug 
te voeren tot de leefbaarheid 
in het dorp.
Ook de andere bezwaar-
makers hebben hun bezwaar 
kunnen toelichten. Deze 
bezwaren zijn voornamelijk 
gebaseerd op zaken als 
verruiming van de openings-
tijden, onvoldoende onder-
zoek naar de effecten van 
lichthinder op flora en fauna, 
verruiming van verlichting, ter-
wijl de provincie als speerpunt 
“duisternis” heeft,  het ont-
breken van een Milieu Effect 
Rapportage (MER). 

De gemeente Voorst is ver-
gunningverlener (voorheen 
was dit de provincie) en heeft 
het verlenen van de vergun-
ning laten begeleiden door 
de OVIJ. De OVIJ licht tijdens 
de hoorzitting toe dat zij de 
vergunning verleent op basis 
van het landzijdig gebruik en 
dat deze vergunning niet gaat 
over het luchtzijdig gebruik en 
de daarmee samenhangende 
hinder. Dit wordt geregeld in 
het luchthavenbesluit, dat de 
provincie naar verwachting 
eind 2015 vaststelt. Voor dit 
luchthavenbesluit worden 
onder andere de belangen-
verenigingen geraadpleegd. 
De gemeente zal binnen 
enkele weken haar standpunt 
mededelen aan de insprekers. 

vooral een kleinschalige en 
informele club met leden die 
veel plezier en gezelligheid 
combineren met sportieve 
prestaties. Tennis voor ieder-
een, ongeacht je niveau! 

Een half jaar tennissen
Door de drie all weather 
banen is tennis in Teuge 
het hele jaar mogelijk. Voor 
het eerst maakt de club het 
mogelijk om alleen winterlid 
te worden. Tegen een gunstig 
tarief van € 80,- kun je de 
hele winter spelen van 1 okto-
ber tot 1 april; een half jaar 
dus. Je bent dan in principe 

volwaardig lid, waarbij je van 
alle voorzieningen op ons 
tennispark gebruik kunt/mag 
maken. Het winterlidmaat-
schap eindigt automatisch 
op 31 maart. Alternatieven 
als een (dure) zaal huren of 
niet tennissen zijn dan niet 
meer aan de orde. De club 
heeft vooralsnog een maxi-
mum gesteld aan het aantal 
winterleden. Dus wees er snel 
bij! Geïnteresseerd? Of wil  
je meer informatie? Neem 
dan contact op met G. van 
Zandvoort van onze club via 
0571-274961.
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Op 18 september 2014 presenteerde EnergieRijk Voorst (ERV) 
samen met Algemeen Belang Teuge de hoofdlijnen van een 
plan dat moet leiden tot een zonneveld in Teuge. Jan van 
den Noort heette de 25 belangstellenden welkom en Otto 
Hettinga van ERV gaf een heldere presentatie, die tot posi-
tieve reacties onder de aanwezigen leidde. 

Deelnemers zonneveld in Teuge gezocht  
Door Henk Vos

Het idee is een veld van vier 
hectare, met 7700 zonne-
panelen met een totale 
capaciteit van ongeveer 1,5 
mln. kWh per jaar. Eventueel 
gefaseerd aan te leggen 
De Teugse huishoudens 
gebruiken per jaar ongeveer 
1 mln. kWh. Er is dus nog 
energie beschikbaar voor 
bedrijven, maar eventueel 
ook voor andere huishoudens 
in de gemeente Voorst. Groene 
stroom, opgewekt in Teuge en 
voor Teugenaren, voor een 
goede prijs, dat is het idee. 

Hoe meer deelnemers hoe 
beter
Een mooie plek zou het vlieg-
veld kunnen zijn. De directie 
toonde een positieve grond-
houding, maar er moet nog 
veel worden uitgezocht. Ook 
moet nog met de bedrijven 
worden gesproken. Maar ERV 
vindt het belangrijk om eerst 
met de inwoners te praten. 
Daar moet zeker draagvlak 
zijn. 
BronSolar uit Zutphen is 
bereid het zonneveld aan 
te leggen en te financieren. 
Na vijf jaar kan ERV het veld 
geleidelijk aan overnemen. 
ERV levert vanaf het begin 
stroom aan Teugenaren. Het 
is wel van belang dat veel 
Teugenaren stroom afne-
men. Hoe meer Teugenaren, 
des te groter de winst. De 
winst kan in een spaarpot 
en jaarlijks wordt bepaald 
welk maatschappelijk doel 
wordt gesteund. Uiteraard 
speelt ook energiebespa-
ring een rol. Want wat je niet 
gebruikt, hoeft niet te worden 
opgewekt. 

Het is uiteraard van belang 
dat mensen meedoen: 
meedenken bij het uitwerken 
van de plannen, afnemen 

van stroom en gas van ERV 
en mee-investeren in het 
zonneveld. Om het dorp 
een centrale rol te kunnen 
laten spelen zou een Teugse 
coöperatie kunnen worden 
opgericht. De Teugenaren 
kunnen dan zelf de tarieven 
bepalen en bepalen naar 
welk maatschappelijk doel de 
winst gaat. 
Problemen met het netwerk 
kunnen voorkomen, maar als 
de Teugse zonnecentrale niet 
werkt, dan zorgt netwerkbe-
heerder Liander er voor dat er 
toch via het netwerk elek-
triciteit aangeboden wordt. 
Afnemers zullen niets merken 
van een storing in de zonne-
centrale. 

Bij de aanleg van het veld 
moet ook gekeken worden 
naar de esthetische kant. Is 
het idee van zo’n ingreep in 
het landschap al maatschap-
pelijk geaccepteerd? Een 
goede locatie en inpassing 
in het landschap is van groot 
belang. Op voorhand lijkt 
het vliegveld een geschikte 
plek. Als het daar niet lukt, of 
slechts gedeeltelijk, komen 
ook andere (aangrenzende) 
locaties aan de orde. 

Op het dak
Zonnepanelen op het dak is 
ook een optie, maar in Teuge 
is niet voldoende dakopper-
vlak beschikbaar om ieder-
een van stroom te kunnen 
voorzien. Los van de vraag of 
de daken constructief gezien 
ge schikt zijn. Bovendien draagt 
versnippering niet bij aan de 
haalbaarheid van het plan. 
Eén locatie, op de grond, is uit 
rendementsoverwegingen de 
beste keus. ERV zal zelf geen 
energieleverancier of hande-
laar in energie worden. 
Wat ERV wel doet is een con-

tract sluiten met een lever-
ancier die levert en afneemt. 
Je doet als consument dus 
zaken met ERV maar op de 
achterhand is er een erkende 
partij die de zaken voor ERV 
regelt. 

In de exploitatieopzet wordt 
uiteraard ook rekening 
gehouden met een reële 
vergoeding voor te gebruiken 
grond of dak. Natuurlijk zijn 
er ook risico’s. Het aantal 
deelnemers bepaalt mede 
de winstgevendheid. En het 
is van belang dat we een 
aaneengesloten oppervlak 
vinden. Kapotte panelen val-
len onder de garantie en er 
is ook een opbrengstgarantie. 
De panelen zijn verzekerd, 
ook tegen vandalisme. Het 
veld wordt beschermd door 
een hekwerk en camera’s. Het 

risico voor de afnemers is in 
ieder geval minimaal. Voor 
een overschot aan stroom 
hoeven we niet bang te zijn. 
Stroom die niet wordt gebruikt 
vloeit terug in het landelijke 
distributienet. ERV zou nu ook 
al stroom kunnen leveren, 
nog niet van de zonnecen-
trale, maar wel van andere 
groene aanbieders in de 
regio. Begin 2015 zal hierover 
meer bekend worden. 

Na afloop van de avond 
vulden 17 bezoekers een 
enquête in en alle 17 steunen 
het idee van een zonneveld 
door en voor Teugenaren. 
Een enkeling twijfelt ook wel 
aan de haalbaarheid. Op de 
sites van Algemeen Belang 
Teuge (www.teuge.eu) en van 
ERV (www.energierijkvoorst.nl) 
komt alle informatie te staan.

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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Iedereen was het erover eens: het oude houten gebouw-
tje kon echt niet meer. Het was na 33 jaar versleten en 
hard aan vervanging toe. Maar ja, een nieuw gebouw kost 
geld en dat was er niet. Dus heeft het wat jaartjes gekost 
voordat eindelijk gesloopt en nieuw gebouwd kon worden. 
Mede dankzij de inzet van Marianne Wieggers, die heel wat 
 fondsen wist binnen te slepen, kon in augustus dan toch 
gestart worden.

’t Beestenboeltje geopend!

En door de niet aflatende 
inzet van heel veel vrijwilligers 
in de afgelopen maanden, 
kon de nieuwe kinderboer-
derij met de (educatieve) 
ontmoetingsruimte, dan 
op dierendag 4 oktober 
ge opend worden.  
Het was een groots feest op 
de zonnige, warme zater-
dag, waar ook heel veel 
belangstellenden, waaronder 
een grote groep kinderen, 
op af kwamen.  Zelfs burge-
meester Jos Penninx kwam 
informeel een kijkje nemen. 
De groep vrijwilligers van het 
‘voerteam’ waren in prachtige 
nieuwe bodywarmers 
gestoken. Kinderen konden 
geschminkt worden of op een 
pony rijden, ouders dronken  
koffie of thee met cake en 
iedereen keek bewonderend 
rond in het nieuwe gebouw.

Geen hoofdstoten meer
Lucas Harbers, voorzitter ABT 

en projectleider van Teuge in 
het Groen, heette de aan-
wezigen van harte welkom 
op die bijzondere dag.  ”Het 
nieuwe onderkomen is 
niet alleen prettig voor de 
dieren, ook de vrijwilligers en 
bezoekers kunnen genieten 
van dit gebouw met nieuwe 
faciliteiten, inclusief een 
toegangsdeur waar het risico 
op je hoofd stoten voorbij is. 
Het dierenverblijf zorgt voor 
verbinding in Teuge. Tijdens 
de realisatie, ope ning en bij 
het gebruik komen dorps-
genoten samen, werken en 
genieten ze. Dit vergroot de 
leefbaarheid in ons dorp”, 
hield Lucas de aanwezigen 
voor.
“Het nieuwe dierenverblijf kan 
weer minimaal 33 jaar mee”.

Lucas bedankte in zijn open-
ingsspeech onder andere  
Herman Vukkink, directeur 
dierenverblijf, die  de afgelo-

pen periode 70 uur per week 
druk was met het nieuwe ver-
blijf. Maar ook  Jan van den 
Noort die hem en anderen 
met raad en daad terzijde 
stond, Patricia  Heuvelmans 
voor de organisatie van de 
opening en natuurlijk alle 
vrijwilligers, cbs de Zaaier,  
‘t Indiaantje, SIZA en diverse 
bedrijven en instanties,  
inclu sief aannemer Gerard 
Pannekoek. 
Herman Vukkink overhan-
digde de sleutels van het 
dierenverblijf officieel aan Jan-

Willem Stegeman, directeur 
cbs de Zaaier en Nicole Vos, 
directrice kinderdagverblijf het 
Indiaantje. Jan-Willem vertelde 
dat de school had besloten 
om ‘t Beestenboeltje twee 
schapen  te schenken. Deze 
zijn inmiddels de nieuwe 
bewoners van het verblijf.

Tijdens de opening meldden 
zich spontaan donateurs en 
vrijwilligers voor het voerteam 
aan. Van deze mensen kun-
nen er geen genoeg zijn...
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Algemeen Belang Teuge en de gemeente Voorst zitten 
jaar lijks aan tafel in een kernenoverleg. In dit overleg 
worden onderwerpen besproken die in Teuge spelen, 
maar de gemeente Voorst ook aangaan. De onderwerpen 
op de agenda zijn veiligheid, ruimtelijke ordening, groen-
voorziening en ingebrachte punten. Het kernenoverleg wordt 
gevoerd door het bestuur van Algemeen Belang Teuge, ver-
tegenwoordigers van de gemeente Voorst en onze wijkagent.

‘Jong leert Oud en Oud leert Jong’, Kinderen leren ouderen 
SMS’en en computeren. De ouderen leren de kinderen breien 
en haken, techniek, timmeren en schilderen. Marianne Wieg-
gers, dorpscontactpersoon namens Algemeen Belang Teuge 
(ABT) bedacht ‘Tuintelen’ en ‘Keukelen’. 

Ruimtelijke ordening, veiligheid, groen  
Door Marjo Prigge-van der Linden

Samen uit eten bindt generaties  
Door Bernhard Jolink

Als bestuur vragen we jullie 
als inwoners van Teuge zaken 
aan te dragen om in dit 
overleg mee te nemen. Zaken 
die jou opvallen of waar jij als 
individu te weinig draagvlak 
voor krijgt. Het overleg is niet 
bedoeld voor meldingen 
zoals ‘een losse stoeptegel’, 
daarvoor bestaat een meld-
punt binnen de gemeente. In 
het overleg zullen we zaken 
als verkeersveiligheid, staat 
van de wegen en openbare 
terreinen bespreken.

Even voorstellen
Sinds  enkele maanden ben 
ik bestuurslid van Algemeen 
Belang Teuge wat ik met 
veel plezier doe. Ik heb mijn 
focus gericht op het Ruimte-
lijke Ordening beleid binnen 
Teuge.  Vanuit mijn rol als lid 
ABT, inwoner van Teuge en 
vooral ook de rol als moeder 
van onze dochter Kim, wil ik 

Kinderen leren van vrijwilligers 
hoe groenten en bloemen 
worden geteeld in hun eigen 
moestuin en hoe ze met de 
eigen verbouwde groenten 
een gezonde maaltijd kunnen 
bereiden. ‘SamenUitEten’ is 
nu ruim drie jaar een maan-
delijkse activiteit, waarbij in de 
keuken van Sportclub Teuge 
voor  ongeveer 25 gasten 
een zeer gevarieerd driegan-
gen menu wordt bereid. 

In het aangrenzende Dorps-
huis serveren vrijwilligers en 
kinderen van ‘De Zaaier’ dan 
de gerechten. De kinderen 
ontvangen de gasten en 
helpen bij het koken, tafeldek-
ken,  bedienen en afwassen. 

je vragen om met mij mee 
te denken over zaken die jij 
tegenkomt en die te maken 
hebben met de ruimtelijke 
ordening in Teuge. 

Ik persoonlijk stoor me er heel 
erg aan dat er op de Zanden 
zo ontzettend hard gereden 
wordt. Motorfietsen, maar 
ook auto’s, zien de Zanden 
als een soort van racecircuit 
en dit levert levensgevaarlijke 
momenten op, bijvoorbeeld 
op het moment dat we onze 
oprit uit willen lopen. Ook de 
parallelweg van de Rijksstraat-
weg is een aandachtspunt. 
Deze wordt veel gebruikt door 
ouders die nog even snel hun 
kinderen naar het Indiaantje 
of via de Hessenlaan naar de 
achteringang van de voetbal-
club brengen. Behalve veel 
geluidsoverlast veroorzaakt 
ook dit gevaarlijke situaties, 
juist voor kinderen. 

Volle bak in dorpshuis
Iedere laatste donderdag van 
de maand (behalve juli en 
december) is het ‘volle bak’ in 
het Teugse Dorpshuis.  Anneke 
van Eikenhorst heeft thans de 
leiding en zorgt ook voor de 
inkoop en alles wat er bij de 
logistiek komt kijken: “Een hele 
klus, maar erg dankbaar werk. 
We hebben een vaste groep 
vrijwilligers en de samenwerk-
ing met de Zaaier loopt ook 
als een trein. 

Alle kinderen van groep 7 en 
8 komen één of twee keer 
aan de beurt. We vinden het 
natuurlijk belangrijk dat ze het 
nodige leren over hygiëne 
en veiligheid, maar proberen 

Voetpad 
Daarnaast hebben we rond- 
om het vliegveld nagenoeg 
geen enkele verlichting, wat 
het erg donker en onveilig 
maakt tijdens de herfst en 
wintermaanden. Het zou ook 
mooi zijn als er een voetpad 
komt richting het nieuwe 
gedeelte van het vliegveld 
(richting het dorpshuis, Sport-
club Teuge en de Hangar). Dit 
zijn zaken die ik graag aan de 
orde wil brengen, misschien 
heb jij wel hele andere zaken 
waar jij je aan stoort. Of sluit 
je je aan bij mijn constaterin-
gen? 

Zijn er zaken/punten waar 
je tegenaan loopt, maak dit 
dan via de mail of een briefje 
kenbaar. 

Zo kan ik kijken of ik iets 
tijdens het kernoverleg bij de 
gemeente Voorst voor je kan 
doen. Hoe meer reacties ik 
van jullie als inwoners van 
Teuge krijg, des te meer we 
gezamenlijk kunnen inbren-
gen bij de Gemeente. Een 
duidelijke stem is sterker dan 
zacht gefluister. Ik hoor graag 
van je vóór 20 november 
2014!

ook over te brengen dat dit 
teamwork moet zijn en dat de 
kinderen niet moeten aarze-
len om elkaar te corrigeren; je 
leert op die manier ook van 
elkaars fouten”, aldus Anneke.

Anneke is blij dat de keuken 
van de Sportclub gebruikt 
kan worden en blij met de 
winkeliers uit Twello die dit 
gezamenlijke eten onder-
steunen door de inkoop voor 
een groot deel te financieren: 
“Mede daardoor, en natuurlijk 
door alle vrijwilligers kun-
nen de kosten laag worden 
gehouden: waar vindt je nog 
een driegangen menu voor 
zeven euro?”
 
Leerzame ervaringen
Jan Oleman, voorzitter van 
de ouderensoos in Teuge is 
enthousiast over de activiteit: 
“Contacten als deze, onder-
ling, maar zeker ook met jon-
geren kunnen bijdragen aan 

de levenslust van ouderen, 
aan hun gezondheid en aan 
het gevoel dat de wereld 
waarin ze leven ook die van 
hun is. Maar ook voor de jon-
gere generatie biedt dit soort 
projecten leerzame ervarin-
gen. Zij komen niet alleen 
in contact met een andere 
wereld, maar ontdekken ook 
dat ze daar een positieve rol 
in kunnen vervullen. We kun-
nen trots zijn dat we in ons 
dorp zo veel mensen heb-
ben die zich hiervoor willen 
inzetten”.
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In aanloop naar de zomervakantie horen we steeds vaker 
het gezellige geluid van enthousiast spelende kinderen in 
de tuin aan de Parmentierstraat 7. Er komt een trampoline 
en de grote container voor de deur wijst op noeste arbeid in 
en om het huis. Als de schoolvakantie aanbreekt komt het 
hele gezin Van der Straten definitief over vanuit Bilthoven: 
moeder Sibylle, vader Robert, de 9-jarige Pieter en zijn 
 broertje en zusje van 4 jaar, Max en Anna. Omdat Robert al 
een aantal jaren in Twello werkte, ontstond de wens om in 
deze om geving te gaan wonen.

Nieuwe buren, welkom in Teuge!!  
Door Anneke van Eikenhorst

Kennismaken met de nieuwe 
buurt gaat dan bijna vanzelf 
in deze tijd van het jaar:  Als 
buren van Peco kunnen ze al 
snel aanschuiven bij de bbq 
met spelletjes, die jaarlijks 
georganiseerd wordt voor de 
buren van Peco. In augustus 
meedoen aan de speelweek 
en vervolgens het straatfeest 
van het Zwanenpad, waar ze 
ook bij worden uitgenodigd. 
Als dan het fenomeen ‘buurt-
maken’ aan ze wordt uitge- 
legd, laten ze er zelf ook geen 
gras over groeien en zetten 
ze op 5 september meteen 
heel gastvrij hun deuren open 
voor een hele grote buurt! En 
een week later is de èchte 
vuurdoop: het Dorpsfeest! 
Tijdens het ‘buurtmaken’  
hebben de buren de ge- 
legenheid aangegrepen om 
de welkomstmand aan te 
bieden. Een warm welkom 
namens Algemeen Belang 
Teuge en de inwoners van 
het dorp in de vorm van een 
mooie, goed gevulde mand, 
waarin behalve de nodige 
producten van verschillende 
bedrijven ook heel veel han-
dige weetjes over Teuge en 
de mores van het dorp. Sibylle 
was al een beetje voorbereid, 
want ze had bij haar afscheid 
van een collega het boekje 
‘Van op den Toega naar 
Teuge’ gekregen. 

Crea-Club van start
Inmiddels heeft het gezin z’n 
draai al aardig gevonden. Wat 
ze vooral benadrukken is dat 
ze op zo’n open en harte-
lijke manier zijn ontvangen 
in Teuge, waardoor ze zich 
meteen opgenomen voelen. 
Niet alleen in het dorp, maar 
ook zeker op De Zaaier. Door 
de fijne opvang door juf Nely, 
juf Maaike en meester Marten 
hadden Anna, Max en Pieter 
helemaal geen moeite om te 
wennen.  

Sibylle, die haar baan als 
leerkracht in Bilthoven moest 
opgeven, is inmiddels gestart 
met haar eigen bedrijf: De 
Luistervink (praktijk voor 
kindercoaching, remedial 
teaching en hulp bij dislexie). 
Maar ook haar creatieve 
talenten wil ze niet onbenut 
laten. Na de Herfstvakantie 
organiseert ze de ‘Crea-Club’ 
voor kinderen vanaf 5 jaar.

Ook aan De Zanden konden 
deze zomer nieuwe buren 
worden verwelkomd:  Marijke 
Pas en Raymond Groot 
Koerkamp. Zowel Marijke als 
Raymond zijn van kinds af 
aan diep geworteld in Teuge 
en omgeving. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld nauw betrokken 
bij Peco en Sportclub Teuge. 
Raymond werkt bij Bonhof en 

Marijke doet momenteel haar 
eindstage op De Zaaier.
Op het Dorpsfeest heeft 
Raymond dit jaar op geheel 
eigen wijze deelgenomen 
aan het fierljeppen. Hij kwam 
ongelukkig terecht, waar-
door zijn arm uit de kom 
schoot. Hopelijk is dat inmid-
dels weer hersteld. Leuk, die 
‘buitenlandse’ sporten, maar 
misschien kun je het beter bij 
de Teugse sporten houden! 
Onlangs heeft Hanny Jansen 
hen namens de buren de 
welkomstmand overhandigd. 
Niet alles was nieuwe infor-
matie, maar wel leuk om te 
geven en te krijgen. 

Aan de Rijksstraatweg 209 
zijn sinds kort ook nieuwe 
Teugenaren neergestreken: 
Rianne Jacobsen en Bjorn 
Stielstra hebben hard geklust 
en er hun plekje gevonden. 
Een blijk van welkom in de 
nieuwe buurt in de vorm van 
een welkomstmand werd 
aangeboden door buurvrouw 
Lonneke Schipper. Dat werd 
bijzonder gewaardeerd!

Rianne woonde voorheen in 
Beekbergen en werkt op een 
Kinderdagverblijf in Apel-
doorn. 
Bjorn, afkomstig uit het 
Twentse Aadorp, is projectlei-
der op het gebied van het 
Opruimen van Conventionele 
Explosieven (OCE), met name 
uit de 2e Wereldoorlog. 
Ze zochten een huis in een 
rustige omgeving met een 
ruime tuin en vonden dat in 
Teuge. Bjorn vindt tuinieren 
erg leuk en moet Rianne 
daar nog een beetje in mee 
krijgen. Maar de kippen vindt 
Rianne toch wel leuk, nu ze 
er eenmaal zijn. Toen buren 
enkele huizen verderop hun 
huwelijksjubileum aankon-
digden, maakten Rianne en 
Bjorn van de gelegenheid 
gebruik om de voorberei-
dingen van de buurt voor dit 
feest bij hen thuis te organ-
iseren. Hierdoor konden ze 
meteen met de hele buurt 
kennis maken. 

Nogmaals een fijne tijd in 
Teuge toegewenst allemaal.

Lijkt het jou leuk om je (nieuwe) dorpsgenoten blij te maken?
G E Z O C H T :

VRIJWILLIGER voor de WELKOMSTMANDEN
Elke Teugenaar kan bij jou een welkomstmand aanvragen voor nieuwe buren.

J O U W  T A K E N :
-  Tweedehands mandjes scoren bij de kringloop of de rommelmarkt
-  De mandjes vullen met o.a. gadgets, flyers, folders, Teugje Nieuws en het boekje ‘Welkom in 

Teuge’
-  Leuk inpakken en afleveren bij dorpsgenoten die de mand geven aan een nieuwe buur.
-  De voorraad spullen aanvullen door bij bedrijven/verenigingen langs te gaan.
Er wordt ongeveer 6x per jaar een mand uitgereikt. Gemaakte kosten (mandjes/inpakpapier) 

worden vergoed door Algemeen  Belang Teuge.

I N T E R E S S E ?  Meld je dan aan bij Anne Pannekoek (06-53979122) of Marjo Prigge (marjo@teuge.eu)
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Vier dagen, zes vliegtuigen, de 120 beste formatie-para-
chutisten uit heel Nederland met pakken en helmen in de 
nationale kleuren, en een hele hoop enthousiasme. Alle 
ingrediënten voor een nieuw nationaal record in para-
chutespringen waren aanwezig. De spanning was om te 
snijden, de toegestroomde toeschouwers konden live 
 meegenieten. Een grote formatie van 84 parachutisten  
hoog in de lucht boven Teuge, zou het lukken? 

Para’s ruiken aan record  
Door Tessa Heyl

Ruim een jaar is er onder 
de bezielende leiding van 
initiatiefnemer Henny Wig-
gers toegewerkt naar dit 
evenement. Sponsoren zijn 
aangezocht om het evene-
ment te ondersteunen en de 
staf van het paracentrum, met 
veel vrijwilligers, was op het 
juiste moment gereed om 
het evenement volledig te 
faciliteren.

Van de eerste poging waarbij 
nog geen eens de helft van 
de parachutisten op de juiste 
plek lag, tot de derde keer dat 
er 83 parachutisten precies 
deden wat ze moesten, het 
record was bijna te proeven. 
En ja, even leek het werkelijk-
heid te zijn. In de 12e sprong 
lag het er bijna; het nieuwe 
Nederlandse record! Helaas 

schrijven de regels voor dat 
het uiteindelijk gemaakte 
figuur precies zo moet zijn, 
als van tevoren bedacht. 
Geen officieel record dus, 
maar de grootste complete 
formatie ooit in Nederland 
(van 84 parachutisten) heeft 
wel degelijk gelegen boven 
Teuge. 

Iets dat alleen maar mogelijk 
was door de goede samen-
werking tussen de organisa-
toren, het paracentrum met 
haar staf en haar vrijwilligers, 
de autoriteiten, en de om- 
geving en zijn bewoners. Een 
grote dosis flexibiliteit en een 
prettige samenwerking zorgde 
ervoor dat er volledig op het 
record kon worden gericht, 
en alle momenten konden 
worden benut. De getoonde 

haar Nationale Paracentrum 
Teuge, tegen de achtergrond 
van het mooie Teugse land-
schap? Ook de volgende keer 
bent u welkom om met ons 
de spanning en de euforie 
van het record te beleven. 
Want we hebben nu gezien 
dat het zeker kan, volgende 
keer gaat het gebeuren ook!

belangstelling voor een 
goede motivatie-boost voor 
alle deelnemers! 

Is het verhaal nu klaar? Zeker 
niet! De interesse is gewekt en 
het smaakt naar meer. Houd 
oren en ogen open, want wat 
is er mooier dan een plaatje 
van een Nederlands Record 
boven vliegveld Teuge met 
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Peco nog steeds voor jong tot oud  
Door Leonie van den Beld

Rode vlaggen langs Wetering

WhatsHappening Teuge 
heeft tweede groep

Na een fantastisch dorpsfeest en een gezellig touwtrektoer-
nooi is voor Peco weer een nieuw seizoen van start gegaan. 
En hoe! Rijen dik stonden de bezoekers begin oktober voor de 
deur voor de Neonparty en een week later de Fright Night. Een 
geweldige start dus, maar uiteraard heeft Peco nog veel meer 
in petto. 

Denk bijvoorbeeld aan Peco’s Classics op 1 november aan-
staande. Vorig jaar geïntroduceerd ter vervanging van Goud 
van Oud en direct een groot succes. In twee zalen is er muziek 
met onder andere een live band, dus zowel voor jong(er) als 
oud(er) is er wat wils. 
Ook is het belangrijk om te vermelden dat er voor de aller-

Waarschijnlijk hebben meer-
dere wandelaars of fietsers 
ze al gesignaleerd.  Een groot 
aantal kleine rode vlaggetjes 
langs de oever van de weter-
ing bij het vliegveld. 

Jan van de Noort, door een 
buurtbewoner al aangespro-
ken op die vlaggetjes, ging 
op onderzoek uit. Het Water-
schap Vallei en Veluwe bracht 
uitkomst. 

De vlaggetjes zijn door een 
muskusrattenvanger geplaatst. 
Zij geven aan  waar de vallen 
staan om de muskusratten 
mee te vangen. Of en zo ja, 
hoeveel ratten er zouden zijn, 
is ons niet bekend.  

Het gaat goed met Whats-
Happening Teuge. Geregeld 
worden er al berichten 
gedeeld, wanneer iemand 
iets verdachts ziet of anderen 
wil waarschuwen. 

Het is wel even wennen voor 
sommigen dat het geen 
groep is waar gezellig gekletst 
of een foto gedeeld kan 
worden met elkaar.  Daar zijn 
andere Whatsapp-groepen 
voor. Het aantal deelnemers 
is tot boven de 50 gestegen 
en daarom zijn de deelne-

jongste Teugenaren weer een heuglijk bericht uit Spanje is 
binnengekomen: Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag 29 
november op bezoek in Peco. De Goedheiligman heeft laten 
weten zich nu al te verheugen op deze middag en hoopt dat 
er een heleboel kinderen zullen zijn. En waar begin december 
de kids centraal staan zijn het eind december juist de ouderen 
uit Teuge, die speciaal welkom zijn voor ‘hun’ bingoavond. 
Kortom: Peco is er voor jong tot oud! 

Zie voor actuele informatie met betrekking tot de activiteiten-
kalender de website www.sjwpeco.nl. En neem ook eens een 
kijkje op onze Facebookpagina!

mers nu in twee groepen 
verdeeld. Dus nog meer ogen 
en oren die de politie kunnen 
helpen bij het signaleren van 
verdachte situaties en per-
sonen. 
Zie ook op www.teuge.eu

Toneelvoorstelling  
‘Oma’s wil is wet’
Zaterdag 8 november voert Toneelvereniging S.O.V.V. in de 
Multizaal van Sporthal Jachtlust te Twello (Jachtlustplein 7) 
het blijspel ‘Oma’s wil is wet’, geschreven door Ine Assinck, 
op. 

Ook dit keer een blijspel. Er gebeurt de hele avond van alles 
en nog wat, maar wel zo kolderiek dat het publiek een ge - 
zellige avond lachen wordt  bezorgd. De toneelvoorstelling 
begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en tijdens 
de pauze is er een grootse verloting met mooie prijzen. Toe-
gangskaarten (€ 6,00 per persoon) zijn verkrijgbaar aan de 
zaal en in de voorverkoop bij  Fred Dekker aan de Snipweg 
24 in Apeldoorn en bij Bakkerij Van der Wal Jolink aan de 
Dorpstraat 48 in Beekbergen.
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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.

NOVEMBER
6  Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
8  Toneeluitvoering Oma’s wil is wet’- S.O.V.V.  
    in Jachtlust Twello
10 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
11 en 12 Biljarten in het dorpshuis 13.30 
13 Soos – Bejaardensoos Teuge
13 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
13 Evaluatiebijeenkomst gebruik dorpshuis 20.00 -  
     dorpshuis
17 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
18 en 19  Biljarten in het dorpshuis 13.30
19 Wandelen & fietsen op zondag 13.30, ’t Oegenbos - ABT 
20 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
23 Sinterklaasfeest: 13.30 uur - TKV
24 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
25 en 26 Biljarten in het dorpshuis 13.30
27 Samen uit eten: 12.00 – ABT
27 Oud leert Jong leert Oud: 13.15-15.00 - cbs De Zaaier
28 Dankjewel avond voor vrijwilligers – 18.30 – ABT

DECEMBER
1  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal 
2 en 3  Biljarten in het dorpshuis 13.30 
4  Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
5  Bingo 20.00 uur - Sportclub Teuge
8  Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
9 en 10 Biljarten in het dorpshuis 13.30 
11 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier 
15 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
16 Soos + aansluitend kerstdiner – Bejaardensoos Teuge
16 en 17  Biljarten in het dorpshuis 13.30
18 Oud leert Jong leert Oud  13.15-15.00 - cbs De Zaaier
19 Gezellige avond ouderen bij Peco - Bejaardensoos
22 Dynamictennis: 11.00-12.00 in de gymzaal
23 en 24 Biljarten in het dorpshuis 13.30

JANUARI
5 Dynamic tennis 11.00-12.00 gymzaal
7 en 8 Biljarten in het dorpshuis 13.30
8 Soos en nieuwjaarsreceptie voor leden - Bejaardensoos
8 Oud leert Jong leert Oud 13.15-1500 – cbs De Zaaier
12 Dynamic tennis 11.00-12.00 gymzaal
13 en 14 Biljarten in het dorpshuis 13.30
15 Oud leert Jong leert Oud 13.15-1500 – cbs De Zaaier
19 Dynamic tennis 11.00-12.00 gymzaal
20 en 21 Biljarten in het dorpshuis 13.30
22 Oud leert Jong leert Oud 13.15-1500 – cbs De Zaaier
27 en 28 Biljarten in het dorpshuis 13.30
29 Samen uit eten in het dorpshuis 12.00 ABT
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