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Zoals de meeste inwoners van Teuge wel zullen hebben vernomen is het beeld van de Zaaier 
naar de enige rotonde in Teuge gelopen. Op onverklaarbare wijze is het beeld na het afgelopen 
dorpsfeest naar de rotonde gelopen. De Stentor wijdde er een heel artikel aan. Niemand weet 
hoe het beeld er kwam, maar het siert de verder saaie rotonde wel. De Provincie was helaas niet 
gelukkig met de plaatsing. En De Zaaier zocht daarom zijn oude stek maar weer op.

In de vorige twee nummers 
van Teugje Nieuws stond een 
oproep waarin medewerkers 
voor de productie van onze 
krant gezocht werden. Helaas 
heeft dit nog niet geleid tot 
een aanbod van mensen die 
de productie willen coördi-
neren en/of de krant drukklaar 
willen maken. 
Omdat de huidige hoofdredac-
teur en DTP’er de krant nu 10 
jaar, op vrijwillige basis, 5-6 
keer per jaar in elkaar hebben 
gezet, achten zij de tijd rijp 
het stokje over te dragen aan 
‘fris bloed’. Dit is begin 2015 al 

Beeld de Zaaier liep naar rotonde...

Einde nabij?
aangekondigd in de leden-
vergadering van ABT. 
Niemand hoopt en verwacht 
natuurlijk dat Teugje Nieuws 
straks niet meer verschijnt. 
Maar als zich geen nieuwe 
vrijwilligers aandienen, die de 
productie willen coördineren of 
de krant willen opmaken voor 
de drukker, dan verschijnt in 
januari het laatste nummer van 
Teugje Nieuws. 
De bal ligt bij de lezers en 
inwoners van Teuge. Belang-
stellenden kunnen alle 
informatie krijgen van Peter 
Cornelisz (055-3232486).

Ouderensoos Teuge 
Door Hetty Vorselman

Op dit moment maken ongeveer 20 leden deel uit van de 
ouderensoos in Teuge. Graag willen we op zoek naar meer 
ouderen die het ook gezellig vinden om deel te nemen aan 
deze gezellige middag, een keer per maand op de donder-
dagmiddag. Gezellig met elkaar kletsen tijdens een leuke 
middag of als er iets leuks is georganiseerd hieraan deelnemen.

Toekomst situatie
We willen uitgroeien naar een 
groep van zo’n 40 perso-
nen voor de ouderensoos 
in Teuge. Van 60+ tot ….. We 
willen activiteiten organiseren 
waarbij een ieder zich prettig 
voelt en gewaardeerd. Gezel-
lig een praatje maken en een 
drankje drinken op die ene 
middag in de maand. Voor 
de kosten hoeft u het niet te 
laten: 50 euro per jaar (vast 
bedrag). Zodat we daarvoor 
leuke activiteiten kunnen 
organiseren. Natuurlijk krijgen 
we zo hier en daar ook een 
stukje financiering vanuit de 
Teugse gemeenschap en 
een jaarlijkse subsidie van de 

gemeente Voorst. 
De 60+ers uit Teuge en 
omstreken krijgen in de 
maand november een uit-
nodiging om eens een keer 
te komen kijken tijdens deze 
gezellige tweede donderdag 
van de maand. De uitnodiging 
zal ingevuld weer worden 
opgehaald voor eind novem-
ber bij de aangeschreven 
bewoners. 

Maak gebruik van deze kans 
en kom gezellig een keer 
kijken. 10 december is de 
eerstvolgende mogelijkheid. 
Meer informatie? Bel met 
mw. Teunie Koldenhof (055-
3231958).
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Grote Kerstfair - De Zaaier 
Door Jan-Willem Stegeman

85 woningen Teuge Oost GAAT DOOR!

10 januari 2016: 
Teuge Runs 4 Life 

Opgeven zoon/dochter op De Zaaier

Op zaterdag 12 december organiseert basisschool De Zaaier 
in samenwerking met de Vrienden Van De Zaaier een grote 
kerstfair. 

Wij vragen aan jou en u, als inwoner van Teuge, aan ons 
netwerk, onze ondernemers en onze vrienden, bekenden en 
familieleden, mee te helpen om geld in te zamelen voor de 
nieuwe moestuin voor Teuge, waaraan straks ouderen en 
kinderen van basisschool de Zaaier wederom enorm veel 
plezier zullen beleven.

Als locatie is ervoor gekozen 
om gebruik te maken van 
de PECO accommodatie. De 
kerstfair begint rond de klok 
van 15.00 uur en ca. 19.30 
uur is het einde.

Er worden veel kinderactivitei-
ten aangeboden, er zal een 
gezellige koek- en zopie-tent 
aanwezig zijn en natuur-
lijk is er veel te koop en te 

We willen deze sponsorloop 
jaarlijks terug laten komen en 
kiezen hiervoor elk jaar een 
nieuw doel. Dus zet vanaf nu 
de zondag in het 2e weekend 
van januari vast in je agenda. 
Het is alvast een goede voor-
bereiding voor de Midwinter-
marathon in Apeldoorn. 
Teuge rent voor z’n leven en 
daagt je uit
Samen met de enthousiaste 
hulp van AV34 organiseren 
we deze sponsorloop op 
zondag 10 januari 2016. We 
beginnen om 11.00 uur met 
de eerste afstanden. We star-
ten met 500m – 1 km – 5km 
– 10 km. 

Menigeen zal het in de krant al gelezen hebben. Het beroep 
dat bij de gemeente was ingediend tegen het bestemmings-
plan Teuge-Oost is ingetrokken. Daarom heeft ook geen zitting 
plaatsgevonden bij de Raad van State. De gemeente is in over-
leg getreden met de indiener van het beroep en heeft uitein-
delijk met hem een koopovereenkomst gesloten. De gemeente 
koopt gronden van hem terug.

Voor de indiener was dit aanleiding om het beroep in te trek-
ken. Het rechtsgevolg is dat het gehele bestemmingplan per 
24 september 2015 onherroepelijk is geworden. Goed nieuws 
dus voor Teuge! Dit betekent in de toekomst veel nieuwe bewo-
ners en veel welkomstmanden uitdelen, inclusief de verwach-
ting veel kinderen voor de basisschool de komende jaren. De 
gemeente start met de voorbereidingen en de uitwerking van 
plannen. Een voorlichtingsavond in Teuge volgt later.

De afgelopen jaren zijn in Teuge veel initiatieven gestart 
onder leiding van Marianne Wieggers en Hetty Vorselman-
Pas als Dorpscontactpersoon (DCP) en Buurtsportcoach (BSC). 
Vanuit hun rol hebben ze een grote bijdrage geleverd aan 
de leefbaarheid en verbinding in het dorp. Aan het eind van 
dit jaar stopt Hetty met deze rol. Daarom is het bestuur van 
Algemeen Belang Teuge op zoek naar een nieuwe DCP/BSC
 “Een dorpscontactpersoon en buurtsportcoach is een echte 
‘spin in het web’. Ideaal gezien woont hij of zij in het dorp 
en is betrokken bij het verenigingsleven, de dorpsbelangen-
organisatie of het dorpshuis. De dorpscontactpersoon en 
buurtsportcoach is een verbinder die organisaties, verenigin-
gen, ondernemers en inwoners uit de kleine kern samen-
brengt en initiatieven ontplooit.”

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

Naast het samenbrengen van diverse partijen in het dorp, is 
de dorpscontactpersoon en buurtsportcoach een aanjager 
van (nieuwe) initiatieven. 

Belangrijkste eigenschappen van de DCP en BSC zijn:
• Communicatief
• Toegankelijk
• Creatief
• Organisator
• Verbindende factor
• Pro-actief
• Bekend met en bij voorkeur woonachting in Teuge

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een 
project(activiteiten)plan schrijft en aan het eind van het jaar 
een verantwoording oplevert. 

De DCP/BSC wordt benoemd voor één jaar. Het betreft een 
betaalde functie voor 12 uur. De DCP/BSC is in dienst van ABT 
en wordt aangestuurd door een delegatie uit het bestuur van 
ABT. Salarisbetaling geschiedt door middel van een samen-
werkingsovereenkomst met de VKK (Vereniging voor Kleine 
Kernen in Gelderland). Beide rollen kunnen zowel door 1 als 
door 2 personen worden vormgegeven. 

Reacties op deze oproep kunnen op korte termijn worden 
gestuurd naar Lucas Harbers (lucas@teuge.eu) of Jan van 
den Noort (jan@teuge.eu) .

Onze school staat erg in de belangstelling van ouders/ver-
zorgers rondom het dorp Teuge. Daar zijn wij als school erg 
blij mee, want de school kan niet alleen bestaan van Teugse 
kinderen. We willen echter wel een kleine dorpsschool blijven 
en reguleren daarom de instroom van de kinderen. Kinderen 
die wonen in het dorp Teuge hebben voorrang ten opzichte 
van andere kinderen, echter dit t/m het derde levensjaar. Voor 
kinderen die later worden ingeschreven vervalt de voorrangsre-
gel. Opgeven kan al vanaf de geboortedag. Voorkom dus een 
teleurstelling en schrijf uw zoon/dochter op tijd in!

zien rondom ‘Kerst’. Met de 
opbrengst van deze fair wil 
de school graag meer tablets 
kunnen kopen om zo nog 
beter te kunnen aansluiten  
bij de individuele onderwijs-
behoefte.

Alle dorpsbewoners en ove-
rige belangstellenden zijn van 
harte welkom!

Noteer de datum alvast in je 
agenda en doe mee. Nadere 
informatie omtrent aanmel-
ding, etc. volgt binnenkort. 
De organisatie is in handen 
van Wim van Beek, Marjo 
Prigge en Hetty Vorselman. 
Meer info? TR4L@teuge.eu of 
06-46597226 

Oproep Dorpscontactpersoon en 
Buurtsportcoach Teuge voor 2016
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Teuge helpt! Door Wim van Ee

Een initiatief van Teugenaren 
voor Teugenaren 
Hetty Vorselman, dorpscon-
tactpersoon en drijvende 
kracht achter dit initiatief, 
schetste in grote lijnen wat er 
aan de hand is. Nederland 
vergrijst, de langdurige zorg 
verandert in rap tempo, de 
mensen worden steeds ouder 
en willen het liefst in hun 
eigen vertrouwde woonom-
geving blijven. Dat betekent 
dat verzorgingshuizen gelei-
delijk gaan sluiten. Er moet 
bezuinigd worden op de 
(langdurige) zorg om ook in 
de toekomst kwalitatief goede 
zorg in ons land te kunnen 
waarborgen. 

We weten allemaal dat ouder-
dom vaak met gebreken 
komt. De druk op mantel-
zorgers (partner, kinderen, 
vrienden) neemt toe. Thuis-
zorg, wijkverpleegkundigen en 
andere professionals verlenen 
zorg aan huis. Overal in den 
lande bloeien initiatieven van 
burgers op om zorg in eigen 
hand te nemen, bijvoorbeeld 
via een zorg-, dorps- of buurt-
coöperatie. 

Op 29 oktober was in het Dorpshuis een informatieavond 
over dit nieuwe project van Algemeen Belang Teuge. De zaal 
zat niet vol, maar de sfeer was plezierig en constructief en de 
discussie levendig. Natuurlijk waren er vragen en twijfels: hoe 
kan het anders als je iets nieuws opzet? 

Hoe los ik dat op? 
Er blijven ‘kleine’ hulpvragen 
over. Ik kan niet meer auto-
rijden en ook niet gebruik 
maken van het openbaar 
vervoer, hoe kom ik bij de 
dokter of tandarts? Wie kan 
mij helpen met het ophangen 
van een schilderijtje of andere 
kleine klussen in en rondom 
het huis? Hoe kan ik mijn 
boodschappen doen als er 
geen SRV langskomt? Ik heb 
even een probleem omdat 
ik mijn been gebroken heb. 
Als mantelzorger heb je 
behoef te om eens een paar 
uur vrij te zijn, even je zinnen 
te verzetten, wie kan mij even 
vervangen? 

Gelukkig wordt al heel veel 
informeel gedaan via buren 
en anderen, ‘naoberschap’. 
Dat moet vooral zo blijven. 
Dat levert de vraag op of er 
wel behoefte is aan  zoiets 
als Teuge helpt! Dat zal 
inderdaad in de praktijk moe-
ten blijken. Voorlopig wordt 
gedacht aan een bescheiden 
opzet: vervoer, boodschappen 
doen, kleine klussen in en 

rondom het huis en opvang-
service voor mantelzorgers. 
Daarnaast het opzetten van 
een vrijwilligersbank, waarin 
mensen kunnen aangeven 
over welke vaardigheden en 
kwaliteiten ze beschikken, 
waarmee ze dorpsgenoten 
misschien kunnen helpen. 

Vrijwillige hulpdienst  
Klarenbeek 
In Klarenbeek is men al een 
stap verder. Sinds begin dit 
jaar draait daar het project 
‘Helpende Handen’ van  
 Klarenbeeks Belang en per   
1 oktober jl. werd een 
hulpcoördinator (Anja Boon-
zaaijer) aangesteld. Dat is 
een pilot van de gemeenten 
Voorst en Apeldoorn. 

Anja vertelde enthousiast 
over de ervaringen van de 
hulpdienst (waarvan zij ook 
coördinator is) tot nu toe: 
trage start, het aantal aan-
vragen is beperkt, maar 
groeit geleidelijk. Ook in 
Klarenbeek wordt al veel 
informeel gedaan en mensen 
vragen niet zo makkelijk om 
hulp. Gewezen wordt op de 
belang rijke ‘signaalfunctie’ en 
het aanspreekpunt zijn van 
zoiets als een hulpdienst. Er 
zijn meer dan genoeg vrijwil-
ligers. 

Mens en Welzijn Voorst 
Om een goed beeld te krijgen 
van de mogelijkheden van 
Mens en Welzijn in Twello is 

Conny Kalker aanwezig. Zij is 
consulente van het Steunpunt 
Mantelzorg en coördinator 
Algemene hulpdiensten. Ze 
geeft een overzicht van het 
aanbod aan professionele en 
vrijwilligersdiensten van de 
stichting. Dat is bestemd voor 
de hele gemeente Voorst 
en daarop kunnen uiteraard 
ook Teugenaren een beroep 
doen.

Hoe nu verder in Teuge? 
Antwoorden worden gezocht 
op de gestelde vragen. Zoals: 
waar liggen de grenzen bij 
vrijwillige hulpverlening, hoe 
zit het met de verzekeringen 
als je vrijwilligerswerk doet?
Er hebben zich al vrijwil-
ligers gemeld, en iemand 
die wil helpen bij de coördi-
natie. Binnenkort krijgen alle 
Teugenaren vanaf 60 jaar 
een brief in de bus. Met een 
duidelijke uitleg van het pro-
ject Teuge helpt! En de vraag 
of zij informele zorg nodig 
hebben, nu of in de nabije 
toekomst. Zo ja, welke? Zo 
ontstaat hopelijk zicht op wat 
de behoefte is en wat het best 
bij Teuge past. 

Voor meer informatie, vragen, 
opmerkingen, suggesties, 
aanvragen voor Teuge helpt! 
en aanmelding als vrijwil-
liger kun je terecht bij Hetty 
Vorselman, dorpscontactper-
soon Teuge (06) 46 59 72 26 
(E: dcp@teuge.eu) en onder-
getekende.
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Veel plezier op Burendag
Door Hetty Vorselman

Kleine Kernen Overleg
Door Sybille Schmoz

Gevarieerd programma in Peco 
Door Leonie van den Beld

Zaterdag 26 september was 
het zover. Burendag bij ‘t 
Beestenboeltje in Teuge. Veel 
buurtbewoners en vrijwil-
ligers uit Teuge kwamen op 
deze zonnige middag naar 
het dierenverblijf achter de 
Zaaier. ‘Beestenboel’-directeur 
Herman Vukkink had een 
lijst gemaakt met alle werk-
zaamheden die moesten 
gebeuren. Het was een drukte 
van jewelste. Alle acties van 
de actielijst moesten worden 
afgewerkt. 

Van het schoonmaken van 
de geitenhokken, kippenhok-
ken, tot aan het egaliseren 
van de weilandjes rondom 
het Beestenboeltje. Het was 
gezamenlijk genieten van 
het werken in de mooie 
najaarszon. Na goed 2 uur 
arbeid is er in de Bleriotstraat 
nog een kleine bbq  geweest, 

Jaarlijks vindt het Kleine Kernen Overleg plaats tussen een 
vertegenwoordiging van de Gemeente Voorst en het bestuur 
van Algemeen Belang Teuge. Dit jaar gebeurt op dinsdag 24 
november. In dit overleg worden onderwerpen besproken die 
in Teuge spelen, maar de gemeente Voorst ook aangaan. De 
onderwerpen op de agenda zijn veiligheid, ruimtelijke orde-
ning, groenvoorziening en ingebrachte punten. 
Omdat het ABT de inbreng van de bewoners zelf zeer op prijs 
stelt en we samen voor een leefbaar Teuge staan, willen we 
je uitnodigen om belangrijke zaken, die op de avond van het 
kernenoverleg aan de orde zouden kunnen komen, met ons te 
delen. Wij kunnen deze onderwerpen dan als agendapunten 
inbrengen en achteraf wordt jij vanzelfsprekend op de hoogte 
gehouden. 

Tijdens het vorige kernenoverleg hebben we de volgende 
punten besproken: 
•  Het plaatsen van een matrixbord tussen de Hangar en de 

Slaapfabriek, alert op snelheid 
•  Mogelijk verlengen van het schelpenpad van de Hangar 

naar Take-Off 
•  Mogelijkheden vestigen supermarkt in Teuge
•  Beperken overlast terugkomst Boodebus
•  Verlichting op het terrein naar het vliegveld 
•  Ontwikkelingen Teuge Oost 
•  Buurtsportcoach 
•  Bomenkap Kijk 
•  Afwatering op het speelveld naast de Zaaier 

Heb je op dit moment een actueel onderwerp om in te 
 brengen? Stuur deze dan voor 21 november a.s. naar het 
secreta riaat van het ABT: sibylle@teuge.eu. Je inbreng wordt 
zeer op prijs gesteld. Namens het ABT alvast hartelijk dank!

Na de heerlijke zomermaanden, met –anders dan andere 
jaren– begin juli het Touwtrektoernooi, gevolgd door een 
prachtige Speelweek en een spetterend Dorpsfeest, is het 
nieuwe seizoen in Peco begin oktober geopend met een 
aantal gezellige en goedbezochte feestavonden voor de 
jeugd. Maar zoals bekend heeft Peco voor àlle leeftijden wat 
te bieden. Zo stond tijdens Peco’s Classics begin deze maand 
de muziek van de jaren ’60 tot ’00 centraal en hoopt Sinter-
klaas dat hij ook dit jaar weer door tientallen Teugse kinderen 
ontvangen zal worden op zijn verjaardag op 5 december. 

En een aantal weken later, net voor kerst op vrijdagavond  
18 december, zijn de leden van de ouderensoos welkom voor 
een gezellige avond. Een gevarieerd programma dus voor de 
laatste maanden van het jaar.

In september is de welkomstmand overhandigd aan de 
 familie Jochems die aan de Woudweg is komen wonen. 

Naast het huis lopen hun New Forestpony’s in de wei. Een 
grote hobby van de familie, want zij fokken deze pony’s. 
De heer Jochems is vroeger zelf boer geweest (melkkoeien en 
fokvarkens) en de landelijke omgeving met de boerderijen en 
kassen in Teuge spreekt de familie dan ook aan.
Ze houden ervan om te fietsen, verkennen zo hun nieuwe 
omgeving en genieten volop.

Welkomstmand weer uitgereikt

Wil je jouw nieuwe buren 
ook een welkomstmand 
aanbieden? Vraag dan 
bij Lonneke Schipper een 
welkomstmand aan. Dit 
kan via (055) 533 67 87 
of e-mail: 
familie.schipper@telfort.nl

georganiseerd door een paar 
vrijwilligers. Men kon er genie-
ten van een gezellig hapje 
en drankje. Voor her haling 
vatbaar, ofwel op naar de 
volgende Burendag. 
Het Beestenboeltje heeft 
natuurlijk ook donaties nodig 
om het dierenverblijf te kun-
nen blijven onderhouden, 
de dieren van eten te kun-
nen voorzien, enz. Dus wil je 
een donatie doen voor het 
Beestenboeltje? Neem dan 
contact op met Jan van de 
Noort (penningmeester). Wij 
houden je op de hoogte.
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Beste vrijwilliger,  op 27 november a.s. organiseert ABT de jaarlijkse dank je wel avond, 
locatie Sporthal Teuge. De bijeenkomst is bedoeld voor een ieder die als vrijwilliger dit 
jaar een bijdrage heeft geleverd aan een project of evenement in Teuge.  Dankzij alle 
bijdragen blijft ons dorp leefbaar en wordt het steeds mooier! 
Programma: 
Sporthal Teuge open: 19.00 uur  Start programma: 19.30 uur “Ons hou die program nog 
geheim! “ Einde avond: circa 22.00 uur 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het zou fijn zijn, als je voor 13 november 
middels een e-mail aan sibylle@teuge.eu, wil laten weten of je aanwezig zult zijn.
“ONS het daar baie sin in!!!!!” 
Namens het bestuur van ABT,  Marjo Prigge-van der Linden en Sibylle Schmoz

Uitnodiging Dankjewel-avond

Uitslagen enquête ABT Door Bernadette Wissink en Hetty Vorselman

Tot onze grote spijt is er een 
drukfout opgetreden waar-
door diverse gezinnen die 
de enquête per post hebben 
ontvangen, vraag 1 t/m 4 niet 
hebben ontvangen. Onze 
excuses hiervoor. Ondanks 
deze fout hebben wij een 
duidelijk beeld gekregen waar 
eventuele mogelijkheden 
liggen wat activiteiten betreft 
op sociaal en creatief gebied. 

De uitslag 
Van de inzenders was 48% 
man, 40% vrouw en 12% had 
dit niet ingevuld. 12% had de 
leeftijd van 19-35, 20% de 
leeftijd van 36-55 en 56% de 
leeftijd van 56-75, 12% had 
hier niets ingevuld.

In vraag 3 werd gevraagd 
hoe men op de hoogte 
gehouden wil worden over de 

In de maand september heb je een enquête van ons ont-
vangen. Deze kon zowel per email als in het toegezonden 
formulier ingevuld worden. 300 Huishoudens hebben een 
enquête ontvangen, waarvan wij er 25 retour hebben 
 ontvangen. 

Als afgevaardigden van het ABT hebben Jan van den Noort 
en Marjo Prigge op 2 september 2015 de plechtigheid bijge-
woond rond de bijzetting van de urn met de as van Linton 
Stephenson.

ontwikkelingen Teuge? De ant-
woorden: via vereniging 12%, 
via stichting 8%, via school 
20%, via Teugje Nieuws 80%, 
via Voorster Nieuws 72%, via 
social media 40%, 12% had 
het niet ingevuld. 

Vraag 4, Teuge helpt: hier 
geeft 44% aan wel te willen 
helpen en ook 44% geeft aan 
‘niet helpen’. Welke behoefte 
aan activiteiten is er? 24% 
geeft aan behoefte te hebben 
aan activiteiten voor de jeugd, 
48% activiteiten voor volwas-
senen, 12% activiteiten voor 
ouderen. 36% gaf aan al een 
daginvulling te hebben. 

Vraag 6, waar liggen de inte-
resses qua activiteiten? 8% 
inloopochtend, 24% knutselen 
voor kinderen, 12% toneel 
voor kinderen/jeugd, 28% 

workshops op creatief gebied, 
4% dansavonden, 24% thema 
avonden, 12% fietsen op 
zondag, 12% wandelen op 
zondag, 8% samen uit eten, 
28% anders. 

Op de vraag of men vrijwil-
ligerswerk wil doen antwoordt 
men met ‘ja’ bij: 4% keuke-
len, 8% samen uit eten, 4% 
ondersteuning Beestenboeltje, 
4% vrijwilliger dorpshuis, 4% 
organiseren activiteiten, 20% 
anders. 56% geeft aan geen 
vrijwilligerswerk te willen 
doen. 
84% van de respondenten 
is lid van Algemeen Belang 
Teuge, 16% niet. 
De genoemde suggesties van 
de invullers worden nader 
onder de loep genomen. 

Conclusie
Iedereen is tevreden over de 
wijze waarop de i nwoners 
van Teuge en omstreken 
geïnformeerd worden over de 
ontwikkelingen in Teuge. 
Ongeveer de helft van de 

mensen die de enquête heb-
ben ingevuld heeft interesse 
in een activiteit op creatief 
gebied en dan met name 
workshop-gericht. Misschien 
kunnen we hier in 2016 wat 
mee. Ook lijkt er interesse 
te zijn voor knutselen met 
kinderen en thema avonden. 
Jammer genoeg is het aantal 
personen, dat dit hebben 
aangegeven te miniem om 
dit te kunnen organiseren. 

De vraag Teuge Helpt! heeft 
ook een goede score. 
Iedereen die iets wil doen 
kan zich opgeven bij Hetty 
Vorselman (055-3123156 of 
06-465967226) of Wim van 
Ee (055-3231903). 

Met de uitslag van de 
enquête is het duidelijk 
geworden waar we ons in de 
toekomst wel of niet op kun-
nen richten, voor wat betreft 
het organiseren van activitei-
ten. Iedereen hartelijk bedankt 
voor het meedoen aan deze 
enquête.

Urnbijzetting Linton Stephenson  Door Marjo Prigge-van der Linden

 
De ceremonie vond plaats 
in Terwolde in het bijzijn van 
zijn vrouw, kinderen, klein-
kinderen, burgemeester Jos 
Penninx en diverse geno-
digden. De urnbijzetting werd 
door de naaste familieleden 
verricht, direct naast de vier in 
 Terwolde ge legen graven van 
de andere in juni 1943 omge-
komen bemanningsleden van 
de Lancaster bommenwerper. 
Namens het ABT hebben 
we bloemen gelegd en na 
het spelen van de diverse 

volksliederen mocht iedereen 
de z.g. “poppy” in het graf 
deponeren. Het was heel 
indrukwekkend en mooi om 
mee te maken. 

Een klein stukje geschiedenis
Zoals dit werd verteld door de 
heer Piet Mölder: 
In de nacht van 12 juni 1943, 
hoorde de heer Mölder sr. 
een zwaar gebrom langs zijn 
huis komen. Hij ging uit bed 
en zag voor het raam een 
brandend vliegtuig voor-

bijkomen. Hij hoorde een 
explosie, maar het brandende 
vliegtuig vloog laag over de 
grond richting Teuge. Hij ging 
weer naar bed. Maar kon niet 
slapen. Een paar uur later 
ging hij eruit om te kijken 
waar hij die explosie had 
gehoord. Er lag een jonge-
man die zijn vingers voor zijn 
mond hield om maar geen 
geluid te maken. Dhr. Mölder 
zag direct dat het een vlie-
genier was, hij was gewond 
en kon niet lopen. Later 
bleek dat dit de heer Linton 
 Stephenson was uit Canada. 
Hij had als enige de crash 
overleefd met de Lancaster, 
zijn kameraden waren omge-

komen en zijn laatste wens 
was om na zijn overlijden 
naast hen te komen liggen. 
Op zijn verzoek is de crew 
nu weer compleet. Linton 
Stephenson mocht 94 jaar 
worden. 
Op de jaarlijkse herdenking, 
die ABT op 4 mei bij het mo-
nument op luchthaven Teuge 
(bij KIJK) organiseert, zal het 
overlijden van Linton Stephen-
son een extra dimensie geven 
aan de plechtigheid.
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De Stichting Organisatie van 
Evenementen in Teuge en 
omgeving, die ook de laatste 
Kunst- en Cultuurroute organi-
seerde, doet in 2015 mee aan 
‘Kern met pit’ van de KNHM 
en zal in januari 2016 het 
predikaat kern met pit ontvan-
gen, alsmede een bedrag van 
€ 1.000,-. 

Daarnaast wordt in elke 
provincie een winnaar onder 
de deelnemers gekozen, 
die daarmee een trofee en 
€ 1.500,- ontvangt. Voor die 
verkiezing kan door alle 
inwoners van de provincie 
Gelderland gestemd worden. 
Dus stem op De Kunst- en Cul-
tuurroute 2015! Ga naar de 

Stefano Ariu is 43 jaar oud, 
kunstschilder van beroep en 
geboren in Haarlem. Hij heeft 
zijn jeugd doorgebracht in 
Alkmaar, waar hij ook de schil-
dersopleiding heeft gevolgd. 
Stefano woont in een camper. 
Dat geeft hem meer inspira-
tie en vrijheid. Hij wil mobiel 
blijven. Hij verblijft regelmatig 
bij de Ecotribe in Teuge. Daar 
wonen vrienden van Stefano. 
De alternatieve leefomstan-
digheden van de Ecotribe 
met vrijdenkende mensen, 
die minder in hokjes denken, 
spreken hem aan.
Stefano schildert voornamelijk 
mensen, meestal vanaf een 
foto. Zo heeft hij al hon-
derden schilderijen gemaakt. 

Wat niet iedereen weet is dat 
SC Teuge ook een afdeling 
Gymnastiek heeft. Daar is 
zowel een dames- als een 
heren- en een jeugdgroep 
actief. Zij trainen altijd op de 
maandagavond; 
de jeugd van 18 tot 20 uur, 
de dames van 20 tot 21 uur 
en de heren van 21 tot 22 uur. 

Met name de dames kun-
nen nog wel wat extra leden 
gebruiken die op de maan-

In eerdere edities van Teugje Nieuws schreven we al dat de 
Luchthaven een nieuwe toekomstvisie aan het opstellen is. 
Deze visie wordt gebruikt als input voor het nieuwe Lucht-
havenbesluit van de provincie Gelderland voor Vliegveld 
Teuge. In dit Luchthavenbesluit wordt (onder andere) geregeld 
hoeveel ‘geluid’ de luchthaven en haar gebruikers maximaal 
mogen produceren, hoeveel vliegbewegingen er gemaakt 
mogen worden, welke vliegtijden er gelden voor verschillende 
typen vliegverkeer, de regels voor vliegveiligheid, veiligheid op 
de grond en verontreiniging en de ruimtelijke indeling van het 
luchthavengebied. 

Afrondende fase 
Op het moment dat wij dit schrijven (eind oktober) en jullie 
dit lezen (half november), zitten we middenin de afrondende 
fase van deze toekomstvisie. We? Ja, in de stuurgroep en de 
klankbordgroep van omwonenden praten we als Algemeen 
Belang Teuge mee over de ontwikkeling van deze visie. Ook 
organiseren we een informatieavond over deze toekomstvisie. 
ABT handelt volgens uitkomsten van de ledenraadpleging. We 
hebben als uitgangspunten: groei van de luchthaven alleen 
binnen de bestaande geluidsnorm, aandacht voor vlieghinder 
en veiligheid en betere communicatie met ‘de luchthaven’. 
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Jan-
Willem via jan-willem@teuge.eu. 

Algemeen Belang Teuge wil dit najaar een definitieve dorpsvi-
sie voor het dorp Teuge vaststellen. Op de jaarvergadering in 
het voorjaar is een concept versie gepresenteerd, als vervolg 
op een eerdere, verlopen dorpsvisie. De visie geeft een beeld 
van de ontwikkelingen voor de komende 5 tot 10 jaren. In de 
visie wordt ingezoomd op onder andere onderwerpen als: 
leefbaarheid, werkgelegenheid, vrije tijdsbesteding, recreatie en 
toerisme, luchthaven en bedrijfsleven, buitengebied, bereik-
baarheid, veiligheid. 
Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren doet het ABT bestuur 
hierbij een oproep aan dorpsbewoners om dit najaar mee te 
denken en te praten over de definitieve dorpsvisie. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden via mail jan@teuge.eu . Vervol-
gens worden zij uitgenodigd voor een bijeenkomst. 

’t Voorster orgel, gold en wit.
Schimmelpenninck Van der Oye-
woapen schilden d’r op zit; 
helmbossiersels, hele mooie;
ene hef een ooievaar:
met zo’n name niet zo raar.
Dernhorst nös vlak an de weg.
Joarlijks wacht wi op twee niejen,
die het veurjoarslegsel brech
en d’r weer en wind zölt liejen.
Statig stapt ze nog dat joar
deur de kale weie doar. 
In hun plechtige jacquet, 
met gewoagd-rooie accenten,
hebt ze ’t eeuwen hier ‘ered, 
op de vlucht iedere lente. 
Noa Egypte’s zandwoestijn
vindt ze ‘t ’s zommers hier heel fijn.
Kievitkukens zie ’j niet meer.
Kikkers is ’t menu noe weer. 

Stem op ‘Kern met pit’ Kunstschilder op Ecotribe
Door Marianne Wieggers

Dames gezocht bij afd. Gymnastiek
Door Benno Huis in ’t Veld

Toekomstvisie Luchthaven
Door Jan-Willem Stegeman

Dorpsvisie Teuge 
Door Jan van den Noort

Vremde 
vogels
Door 
Tinus van het Slyck

homepage kernmetpit.nl/, klik 
vervolgens op ‘Stem op jouw 
favoriete project!’ en zoek in 
de Provincie Gelderland naar 
het project in Teuge.
Alvast hartelijk dank voor uw 
stem!
Namens de Stichting, Johan, 
Jeroen en Marianne

Hij verkoopt redelijk veel 
schilderijen en in opdracht 
schildert hij alles, ook dieren.  
In juni jl. deed hij ook mee 
met de Kunst- en Cultuurroute 
en dat heeft hij als een leuk 
evenement ervaren.
Mensen die geïnteresseerd 
zijn in zijn werk kunnen 
contact met hem opnemen: 
06-15552299 of vrijheid31@
hotmail.com.

dagavond de spieren willen 
losmaken. Heb je interesse, 
kom gerust op maandaga-
vond eens kijken in de gym-
zaal aan de Bleriotstraat.
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Kleintje
Gevraagd: 
4 eetkamerstoelen. 
Bel 055-3231818 of 06-12684919.

Te huur:
Twee paardenstallen aan de Zandenallee in Teuge 
met weidegang en paardenrijbak. 
Tel. 055-3231818.

In 2012 is de gemeente Voorst het project gestart om Voorst 
Hartveilig te maken. Onlangs kon gevierd worden dat 
we erin geslaagd zijn om Voorst Hartveilig te maken. Dat 
betekent dat er een minimaal wenselijke dekking is van 
het aantal beschikbare AED’s en het aantal geregistreerde 
vrijwilligers.

De afdeling volleybal van SC Teuge viert dit jaar haar 
40-jarig jubileum: iets om even bij stil te staan. 

Gem. Voorst is Hartveilig!
Door Anneke van Eikenhorst

Afd. volleybal 40 jaar! 
Door Annie Korthuis

In totaal heeft de gemeente 
in dit project 10 nieuwe AED’s 
geplaatst en 23 buitenkasten. 
Dit brengt het totale aantal 
AED´s in de gemeente Voorst 
op 46, allen opgenomen in 
het alarmeringssysteem van 
Hartveilig Wonen. 

Hartveilig Wonen is afhan-
kelijk van vrijwilligers die 
wonen en/of werken in de 
gemeente en die getraind zijn 
om te reanimeren en/of te 
defibrilleren. In Voorst bestaat 
dit netwerk van vrijwilligers 
geregistreerd bij Hartveilig 
Wonen uit 375 mensen. Een 
werkgroep van vrijwilligers 
zorgt ervoor dat Hartveilig 
Wonen in alle kernen contact-
personen heeft. In 2014 zijn 
de vrijwilligers ingezet voor 
15 reanimatiemeldingen. In 
2015 waren dat er tot en met 
september al 10. 

Wat is Hartveilig Wonen? 
Hartveilig Wonen is georgani-
seerde burenhulp, waarmee 
het aantal sterfgevallen door 
een acute circulatiestilstand 
kan verminderen. Hartveilig 
wonen is vrijwillige hulp, aan-
vullend op ambulancezorg. 
Als vrijwilliger kun je mensen-
levens redden door deel te 
nemen aan Hartveilig Wonen. 

Hoe werkt Hartveilig Wonen? 
Hartveilig Wonen is een 
georganiseerde burenhulp 
waarbij vrijwilligers rondom 
het slachtoffer snel ter plaatse 
kunnen zijn om iemand te 
reanimeren, in afwachting van 

Daarom had de jubileumcom-
missie een mooi programma 
in elkaar gedraaid. Op 27 mei 
gingen we met zijn allen naar 
Doesburg alwaar we de dag 
begonnen bij het oudste café-
restaurant van Nederland: 
Stadsbierhuis De Waag, geves-
tigd in een prachtig historisch 
en monumentaal pand (1478) 
waar we hartelijk werden ont-
vangen en op koffie met taart 
werden getrakteerd. 

Daarna ging het op de 
pe dalen om de mooie 
omgeving van Doesburg te 
verkennen. Een prachtige 
route langs de IJssel/Oude 
IJssel . Weer teruggekomen 
in Doesburg was het tijd voor 
de lunch en daarna was er 
een stadswandeling onder 
leiding van een gids die ons 
veel wist te vertellen over 
de historie van Doesburg. 
Tot slot een bezoek aan het 
mosterdmuseum (zeer de 
moeite waard!) en menigeen 
ging naar huis met een potje 
mosterd, een flesje vlierbes-
senazijn met daarbij enkele 
interessante recepten. Al met 
al een prachtige dag, ook 
de weergoden waren ons 
gunstig gezind: een heerlijk 
zonnetje maakte de dag nog 
mooier dan ie al was. 

Al 40 jaar lid
’s Avonds werd de dag 
afge sloten met een ont-
spannen en gezellig etentje, 
samen met de partners, bij 
Jan de Groot in de Vecht. 
Het bestuur had een foto-
collage gemaakt van 40 
jaar volleybal in Teuge en er 
werden veel herinneringen 
opgehaald. Er zijn zelfs leden 
die vanaf het eerste uur lid 
zijn. In de beginjaren was er 
ook een herenteam dus zelfs 
een aantal partners waren er 

de ambulance. Via een sms 
of melding via een applicatie 
op een smartphone krijgen 
vrijwilligers een melding van 
een hartstilstand. In die mel-
ding staat waar het slachtof-
fer zich bevindt en waar de 
dichtstbijzijnde Automatische 
Externe Defibrillator (AED) zich 
bevindt. Door middel van 
acceptatie naar de meld-
kamer weet deze dat er vrijwil-
ligers onderweg zijn. De vrijwil-
liger gaat hierna ter plaatse 
en start de reanimatie op. Na 
aankomst van de ambulance 
zal het ambulance personeel 
de zorg overnemen. 

In Teuge draaien er 4 AED’s 
mee in het systeem van Hart-
veilig Wonen en hebben zich 
20 vrijwilligers aangemeld, die 
opgeroepen kunnen worden. 
In de afgelopen jaren is er 
al enkele malen gebruik 
gemaakt van dit netwerk. 
Maar het zal duidelijk zijn! 
Hoe meer vrijwilligers zich 
registreren, hoe groter de 
kans dat er altijd voldoende 
mensen beschikbaar zijn bij 
een inzet! 

Doe mee aan deze vorm van 
burenhulp! Het kan maar zo 
gebeuren dat u er zelf gebruik 
van moet maken. Kijk op  
www.hartveiligwonen.nl.

in die beginjaren bij. Helaas 
hebben zij het geen 40 jaar 
weten vol te houden. Veel lief 
en leed werd er in die 40 jaar 
gedeeld… want het sociale 
aspect is in al die jaren heel 
belangrijk geweest (en nog 
steeds). We hopen dan ook 
dat we over 10 jaar weer een 
feest kunnen vieren… op 
naar de 50! 

Een weekje later was er een 
sportieve ontmoeting met het 
bestuur van SC Teuge. Ook 
zij wilden het jubileum niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
In wisselende samenstelling 
werden de krachten gemeten 
aan het volleybalnet. Gelukkig 
wisten de dames de meeste 
games te winnen. Tijdens 
het napraten in de kantine 
van de sportclub verraste het 
bestuur ons met bloemen 
voor alle volleybaldames en 
een cadeau voor de club: een 
serie bidons voor het wed-
strijdteam. Leuke geste! 
We zijn er trots op bij Teuge te 
volleyen en hopen dat nog 
lang vol te houden. Al was het 
alleen maar omdat we zoveel 
met elkaar delen. Het is alleen 
jammer dat we dat nu nog 
zonder trainer moeten doen. 

We zijn het nieuwe seizoen 
van start gegaan zonder 
trainer, dus mocht iemand 
het leuk vinden om een 
groep enthousiaste dames te 
trainen, neem dan contact op 
met ons.
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NOVEMBER 
16, 23, 30
Dynamic Tennis, 11.00 – 12.00 uur, Gymzaal Teuge
17, 19, 24, 26 Huiskamerochtend, 10.00 uur, Dorpshuis 
Teuge 
17 Ledenvergadering Sp. Teuge, 20.00 uur, Sportclub Teuge
17, 18, 24, 25 Biljarten in het Dorpshuis, 13.30 uur 
26 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis Teuge 
27 Dank Je Wel Avond vrijwilligers ABT, 19.00 uur, Sportzaal 
Teuge 
27 Klaverjassen, 20.00 uur, Sportclub Teuge 
29 Sinterklaasfeest Teugse Klootschiet Vereniging, 14.00 
uur, clubgebouw TKV 

DECEMBER 
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 29 
Huiskamerochtend, 10.00 uur, Dorpshuis Teuge 
01, 02 Biljarten in het Dorpshuis, 13.30 uur 
07, 14, 21, 28 Dynamic Tennis, 11.00 – 12.00 uur,  
Gymzaal Teuge 
10 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur Dorpshuis Teuge 
11 Klaverjassen, 20.00 uur, Sportclub Teuge 
12 Kerstmarkt Teuge, georganiseerd door  
de Vrienden van de Zaaier 
18 Kerstbingo Sp. Teuge, 20.00 uur 
19 Kerstbingo Teugse Klootschiet Vereniging, 20.00 uur, 
Clubgebouw TKV 
19 Kerst Koppel Klaverjassen, Sportclub Teuge 
24 GEEN huiskamerochtend 
31 GEEN huiskamerochtend 

JANuARI 2016 
03 Nieuwjaarsreceptie Teugse Klootschiet Vereniging, 
13.00 – 15.00 uur, Clubgebouw TKV 
04, 11, 18, 25 Dynamic Tennis, 11.00 – 12.00 uur,  
Gymzaal Teuge 
08 Bingo Sp Teuge, 20.00 uur, Sportclub Teuge
09 Nieuwjaars Koppel Klaverjassen, Sportclub Teuge 
10 Teuge Runs 4 Life, starten vanaf 10.30 uur,  
nadere info volgt 
17 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Hartelaar 16, Teuge 
22 Klaverjassen, 20.00 uur, Sportclub Teuge 
28 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis Teuge 

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 
full-colour  uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken. 
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Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Sibylle Schmoz, 
Parmentierstraat 7, 7395 MJ Teuge.
E-mail: sibylle@teuge.eu.  
Site: www.teuge.eu

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws 
bezorgd. Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zit-
ten 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 12 januari 2016 a.s. naar:
Rijksstraatweg 198 
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

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

ACTuELE INFO KuN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl,

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl

Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

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

De Slaapfabriek
De Zanden 47

7395 PA Teuge
06 – 28828781

info@deslaapfabriek.nl


