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Dankjewel avond vrijwilligers ABT
Elk jaar weer is er de dankjewel avond voor de vrijwilligers
van Algemeen Belang Teuge. Dit jaar was deze avond op
vrijdag 24 november. Deze avond was door Vivienne van de
VIP company verzorgd (aspirant bestuurslid). We kregen deze
avond les van Simon van der Weerd en zijn assistente Dania
in Stempel Art. Na een vakkundige uitleg over de werkwijze
mochten we het zelf proberen. Onder het genot van heerlijke
versnaperingen van Elly hebben we een gezellige avond met
elkaar gehad. De foto laat zien dat er ongekende talenten zijn
in Teuge. Trots op onze vrijwilligers!

Oudste inwoner van Teuge overleden
Wie kende haar niet? Mw. Bosman in het hoekhuis op De
Zanden met in sierlijke letters L’espérance op de zijgevel. Deze
altijd opgewekte, kleurrijke vrouw, met een eigen stijl en sterke
wil. Regina (=koningin) Bosman-Busschers is op 9 november
2017 gestorven. Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld
van de wetenschap. Op verzoek van de redactie schreef haar
dochter, Regien Bosman, het levensverhaal van haar moeder
in Teuge op, met als titel: ‘Onze koningin is er niet meer.....’. Dat
artikel vindt u op blz 5 van dit blad.

1915 - 2017

SP Teuge leert reanimeren voor
Serious Request Door Debby Rib
Rumoer, paniek. Er ligt iemand op de grond. Hij ademt niet.
Wat doe je?
Reanimatie en het gebruik van een AED binnen zes minuten
na een hartstilstand vergroot de overlevingskans van het
slachtoffer met wel 50 procent. Maar hoe groot is de kans
dat er binnen 6 minuten een ambulance in Teuge is? Het
antwoord laat zich raden. Het is dus van levensbelang dat er
altijd mensen op de club zijn die kunnen reanimeren en een
AED kunnen gebruiken. Daarom heeft het bestuur van SP Teuge haar leden, vrijwilligers en ouders uitgenodigd voor een
cursus reanimatie van het Rode Kruis.
Wat houdt die cursus in? In 4 uur leren gediplomeerde instructeurs hoe je de toestand van een slachtoffer beoordeelt,
hoe je reanimeert en hoe je de AED gebruikt. De cursus wordt
afgesloten met een officieel certificaat dat 2 jaar geldig is.
Hierdoor worden onze leden, vrijwilligers en ouders gediplomeerd burgerhulpverlener en kunnen zij verschil maken als
het erop aan komt!
Maar dat is nog niet alles. Voor het vierde achtereenvolgende
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jaar organiseert het Rode Kruis
afdeling Apeldoorn de actie
Apeldoorn Reanimeert. De
opbrengst van deze actie komt
geheel ten goede aan 3FM
Serious Request, dat dit jaar aandacht vraagt voor de hereniging van kinderen en ouders. Met Apeldoorn Reanimeert
wil het Rode Kruis in 4 dagen zoveel mogelijk mensen leren
reanimeren. En speciaal voor SP Teuge heeft het Rode Kruis
twee avonden gereserveerd. Zo snijdt het mes aan twee
kanten. SP-Teuge steunt het Rode Kruis en daarmee Serious
Request en zij leren ons om onze bezoekers, spelers en vrijwilligers te helpen als elke seconde telt.

Touwtrekken Peco
Volgens de aloude Teugse
traditie vond op de laatste
zondag van september het
PECO touwtrektoernooi voor
ongetrainde teams plaats.
Ditmaal voor het eerst niet op
de oude vertrouwde stek aan
de Parmentierstraat, maar
op het fonkelnieuwe PECO
terrein aan De Zanden. Waar
de ochtend grijs en mistig
begon, brak om stipt half één
het zonnetje door en was het
voor teams en publiek goed
vertoeven op het knusse en
gezellig aangeklede veld.
Vier dames- en zes herenteams meldde zich voor de
strijd. De dames van Fris kwamen zelfs met 2 teams en
hoewel zij hun beste beentje
voorzette, bleek vanwege de
al snel modderige en gladde
ondergrond goed schoeisel
in sommige partijen van
cruciaal belang. Zij werden
derde en vierde. Omdat Fris
zich als nieuw team met
zoveel enthousiasme in de
strijd heeft gestort wonnen zij
ook de aanmoedigingsbeker.
Uiteraard leverde Peco zelf
ook een damesteam, zij werden dankzij hun volhardendheid een goede tweede. Het
team van Nuka’s 92 deed in
nagenoeg dezelfde bezetting
mee als 25 jaar geleden.
Zij bleken na 2 rondes het
sterkste team met de langste
adem en wonnen glansrijk
de damespoule.

Door Marloes Ockerse

Bij de heren werden de
wedstrijden op het scherpst
van de snede getrokken. Een
aantal teams waren duidelijk
sterker en in sommige gevallen vooral meer ervaren dan
andere, maar iedereen trok
voor wat ie waard was en
zo werden het leuke partijen
om naar te kijken. De EuroZoepers doen al jaren trouw
mee en hoewel ze het zoepen netjes uitgesteld hadden
tot na de wedstrijd zijn ze
deze dag als zesde geëindigd. Het relatief jonge team
van CV ’T Kan Niet Gekker
gooide zich vol overgave in
de wedstrijden, maar kwam
her en der enige ervaring
tekort, zij werden vijfde. Het
team van de Stroboeren viel
niet alleen op door hun fel
gele truien, maar ook door
hun strijdlust, dit team werd
vierde. De heren van het
thuisteam hebben er hard
aan getrokken om de eer
van SJW Peco hoog te houden en behaalden hiermee
een mooie derde plek. Het
team van Het Woldhuis was
voor de eerder genoemde
teams net een tandje te
sterk en werd tweede. En
dat touwtrekken niet alleen
is weggelegd voor ”jonkies”
werd bij de heren bewezen
door het team van De Olde
Rotten. Zij wisten vandaag
met hun ervaring alle andere
herenteams achter zich te
laten en werden eerste.

Wat hangt ons boven het hoofd?
Door Jan vd Noort

Afgelopen maanden is er
veel geschreven en gesproken over alles wat er
zich boven onze hoofden
gaat afspelen. De minister is
nog steeds van plan om de
vliegroutes in november vast
te stellen, zodat er vanaf april
2019 vanaf luchthaven Lelystad gevlogen kan worden.
Verschillende groeperingen
hebben bezwaren tegen dit
voornemen. In Overijssel
en Gelderland zijn er veel
bezwaren van gemeentes en
burgers over de routes die
(te) lang en (te) laag over het
land liggen. Hierdoor ontstaat
er veel geluidsoverlast voor
mens en dier. Een van de
routes loopt over Teuge en
maakt het voor de parachutisten onmogelijk om van voldoende hoogte te springen.
Parachutisten en luchthaven
hebben hier bezwaar tegen
en stellen een alternatieve
route voor. De voorgestelde
B++ route wordt door het
ministerie niet meegenomen. De rol van de overheid
roept vragen op. Zo is er een
luchthavenbesluit genomen
voor Lelystad, waarvoor een
ondeugdelijke MER (milieu
effect rapportage) was
uitgevoerd. De informatieavonden gaven een beeld
van een voldongen feit
en een vaststaande ope-
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ningsdatum voor Lelystad,
waarvoor alles moet wijken.
Het grote aantal ingediende
zienswijzen geeft aan dat er
veel onduidelijkheid is en
er grote bezwaren leven bij
de inwoners. Voor Lelystad
wordt voorlopig gekoerst
op 10.000 bewegingen,
wat slechts 2% uitmaakt van
het aantal bewegingen van
Schiphol. Een aantal luchthavens in Nederland hebben
nog voldoende ruimte om
de 10.000 bewegingen te
accommoderen.
Het bestuur van Algemeen
Belang Teuge heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. ABT is van mening dat
eerst het luchtruim opnieuw
moet worden ingedeeld
en dat pas daarna luchthaven Lelystad in gebruik
mag worden genomen. De
gemaakte fouten dienen te
worden hersteld, de procedure dient transparant te zijn en
bewoners dienen voldoende
te worden betrokken in een
vroeg stadium.

Heij nog nieuws?
Hendrika & Petronella
Deze twee buurvrouwen uit Teuge komen regelmatig bij elkaar
op de koffie om de laatste nieuwtjes met elkaar te bespreken.
H: Ha gezellig dat je er weer bent. Wat gaat de tijd toch snel

hè?
P: Ja zeg dat wel. Het joar is al bienoh weer veurbie. Heij
nog nieuws eheurd de laatste tied dan?
H: Nou, eigenlijk niet zoveel. Ben wel erg benieuwd hoe
het nu allemaal precies gaat aflopen met de vluchten van
vliegveld Lelystad en de gevolgen voor Teuge. Zal die andere staatssecretaris de boel nog weer kunnen veranderen?
P: Ik weet ut nie. Ik mot ut allemoal nog zien.
Geduld moi vake wel hebbn. Nem noe de rotonde. Het hef
effen eduurd, maar der kump bewèging in. Ok bint ze doar
druk bezig met de fietssnelweg hè?
H: Ja klopt. Mooi asfalt en goede straatverlichting. Nou kun
je binnenkort ook wel wat vaker op de fiets gaan. Straks
naar Serious Request in Apeldoorn bijvoorbeeld.
P: Ja, dat bin ik wel van plan ja. Liek mie een gezellige drukte worden doar. Goed al die acties, ok bie de voetbal doet
ze iets met reanimeren. Misschien viert wiele kerstôvond
wel bie ut Glazen Huus.
H: Dat is een keer heel wat anders. Na al die feestdagen is
dan weer Runs4life. Dit jaar ook met een rollatorrun. Ook
leuk dat ze dat er nu bij doen. Doe jij nog mee met wandelen of hardlopen?
P: Nee, ik heb last van hardloperitus.
H: Wat is dat dan? Ik ken wel aanstelleritus.
P: Elke keer as ik mien hardloopschoenen aan heb en ik wil
een stap verzettn, dan wil die andere voet nie. Net as die
darter die last hef van darteritus.
H: Nou spot d’r maar mee. Dat is allemaal spanning. Ik heb
ook veel spanning de laatste tijd. Ik heb een andere functie
aangeboden gekregen. Dat betekent dat ik meer ga werken
en ook weer ga studeren.
P: Leuk veur oe um carrière te maken, maar dan heij zeker
niet veul tied meer um samen de Teugse nieuwtjes deur te
proatn.
H: Dat zit er dan wel in ja, maar ik ben er nog niet helemaal
uit wat ik ga doen. We zullen het zien.
Alvast fijne feestdagen.
Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn

Teuge Runs 4 Life

Door Marjo Prigge

In samenwerking met Algemeen Belang Teuge, AV 34
en Ontbijthotel De Slaapfabriek wordt Teuge Runs 4 Life
georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende sponsorloop, dit jaar voor de Stichting ‘kLEEF!, uit Apeldoorn,
wordt op zondag 14 januari 2018 gehouden.
Op die dag zijn er 4 afstanden te lopen: 500 m, 1 km, 5 km
en 10 km. Net als vorig jaar is het ook weer mogelijk om 5 km
mee te wandelen. Nieuw dit jaar is ons verzoek of er mensen
met een rollator mee willen lopen, deze afstand is natuurlijk
geen 5 km, maar 200 m. Na afloop hebben we nog een
leuke verrassing voor de kinderen die hebben gelopen.
De start is bij restaurant Take off Teuge, direct aan de landingsbaan, zo kunt u heerlijk nog een kopje koffie drinken voordat
u gaat starten.
Waarom de Stichting ‘kLEEF!? Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig inloophuis in Apeldoorn voor mensen die kanker
hebben of hebben gehad. Maar ook naasten, partners,
familie en nabestaanden kunnen in het huis terecht. Vijf
dagen per week, 50 weken per jaar is het Roparunhuis Auke
van der Veen geopend voor gesprekken, steun, informatie,
lotgenotencontact en wordt er een luisterend oor geboden.
Daarnaast is er een groot aanbod aan activiteiten (waaronder
gespreksgroepen, yoga, schilderen, bewegen
o.l.v. bewegingscoaches, zingen, verpleegkundig spreekuur in samenwerking
met het Gelre ziekenhuis, massages, schoonheidsspecialisten
voor huid en nagel advies en
voor behandeling).
Iedereen uit de regio Apeldoorn kan bij Stichting ‘kLEEF!
terecht. Annemieke Simonis, directeur van Stichting ´kLEEF!: “De
Stichting is nagenoeg volledig afhankelijk van giften en sponsoring voor het voortbestaan. Daarom zijn we ook ontzettend
blij met het initiatief van TeugeRuns4life om onze Stichting dit
jaar als goed doel te kiezen. Voor meer informatie over ons
inloophuis en het activiteiten aanbod: www.stichtingkleef.nl of
volg onze facebookpagina www.facebook.com/stichtingkleef.”
Tweede weekend van januari
Jaarlijks wordt deze sponsorloop georganiseerd met elk jaar
weer een ander goed doel. Daarnaast biedt deze RUN ook
nog eens een uitstekende voorbereiding voor de Midwinter
Marathon in Apeldoorn in februari.
HET PROGRAMMA
10:00 uur: start 5 km wandelen alle leeftijden!
10:05 uur: start rollatorloop 200 m (NIEUW)
11:00 uur: start 500 m jeugd t/m 14 jaar
11:15 uur: start 1 km jeugd t/m 14 jaar
11:30 uur: prijsuitreiking jeugd
11:45 uur: start 10 km dames en heren
12:15 uur: start 5 km dames en heren
13:30 uur: prijsuitreiking dames en heren (5/10 km)

Inschrijven kan via: www.inschrijven.nl We hopen op een
sportieve en gezellige dag! Facebook: teugeruns4life
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Tennisclub Teuge: Sportief,
leuk en gezond! Door Jan Dijkstra

Wist u dat… er sinds 2011 een praktijk
voor Medische Acupunctuur is in Teuge?
Heidi Hugen-Beckers, arts - acupuncturiste sinds 2002 en waarnemend huisarts sinds 2007,
heeft haar acupunctuurpraktijk
aan de Rijksstraatweg 210 te
Teuge. Aan het einde van de
lange oprit, tussen de weilanden
met de paarden en schapen,
komt u uit bij ‘The Needle Ranch’.
In het houten huis is Heidi haar
acupunctuurpraktijk gevestigd.
Ze beschikt hier over een spreekkamer en 2 behandelkamers.
U kan bij haar terecht voor een breed scala aan klachten.
Hierbij kan u denken aan allerlei pijnklachten, slaapstoornissen, stress gerelateerde klachten, allergieklachten, hormonale
klachten, etc. Alle klachten, zowel lichamelijk als geestelijke
klachten, kunnen gezien worden als een verstoring van het
evenwicht van uw lichaam. De acupunctuurbehandeling is
erop gericht om dit evenwicht zo goed mogelijk te herstellen,
waardoor klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen.
Na een gesprek en zo nodig lichamelijk onderzoek, stelt Heidi
haar acupunctuur behandelplan op. Intussen kan u plaatsnemen op de comfortabele behandelbank. Als aanvulling wordt
er een meting gedaan met de AcuGraph. Dit is een apparaat
waarbij een aantal punten op handen en voeten worden
gemeten, waarna de software uw energiestatus in beeld kan
brengen. Hier kunnen nog aanvullende puntenkeuzes uit
volgen.
Zonder last te hebben van de naalden (het zijn flinterdunne
naalden), blijft u ca 30 minuten in een ontspannen houding
liggen. Het is niet ongebruikelijk dat men in slaap valt door
het ontspannende effect van de acupunctuur. Na de behandeling wordt een vervolgafspraak gepland. Bij elk bezoek
wordt weer een AcuGraph meting gedaan, zodat het effect
en eventuele verstoringen kunnen worden vervolgd en behandeld. Voor meer informatie kan u kijken op de website:
www.priksmurf.nl of op facebook: priksmurf.nl

Aan de Zanden valt menig
zweetdruppeltje en niet
alleen bij de voetbalclub.
Ook bij de tennisvereniging
wordt voortdurend gespeeld
alsof er Wimbledon titels te
behalen zijn. 25 jaar lang al
biedt tennisclub Teuge een
onderkomen aan sportieve
tennissers. Hier wordt sport
en spel, inspanning en
ontspanning, leuke sociale
contacten gecombineerd.
Tennis is er voor jong en oud.
Tot op hoge leeftijd kun je
hier lekker buiten zijn en in
je eigen tempo het mooie
tennisspel beoefenen. Ieder
lid beschikt over een eigen
sleutel van ons park en kan
dus zelf bepalen op welk
moment hij/zij wil spelen. Een
belangrijk gegeven bij onze
club. Je bent niet afhankelijk
van barbediening of een
beheerder die het hek open
doet. Tennisclub Teuge is
vooral een vriendenclub. Je
leert al heel snel de leden
kennen en je merkt dan dat
het een zeer laagdrempelige
club is waar weliswaar tennis
de sport is, maar waarbij het
prettig met elkaar omgaan
als zeer belangrijk wordt
ervaren. Een nieuw lid krijgt
direct ondersteuning bij de
introductie binnen de club.

Tennis voor jong en oud!
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Je staat er niet alleen voor,
maar wordt wegwijs gemaakt
op ons park. Ook wordt gekeken, als je daar behoefte aan
hebt, om in contact te komen
met gelijkgestemde medespelers. Wij helpen je daarbij.
Het tennispark Teuge beschikt
over drie banen, waarop je
het hele jaar kan doorspelen.
De contributies zijn laag; daar
hoef je het niet voor te laten.
Er staat een schitterende
kantine met een gezellige
verblijfsruimte, douches en
toiletten, ruime kleedkamers.
Een AED-apparaat is beschikbaar, een invalidentoilet,
terrasverwarming op ons
ruime terras. Voorzieningen
voor fietsers, ruime parkeergelegenheid en verlichting
om ook tot ’s avonds laat te
kunnen spelen. Bedrijven,
families en vriendenclubs
kunnen bij ons terecht om
tegen een baanhuur van
€ 50,- per dagdeel te beschikken over ons gehele park.
Na afspraak kan hierin veel
geregeld worden. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan
eens op onze website: www.
tennisclubteuge.nl. Of onze
Facebookpagina: Tennisclub
Teuge. U bent bij ons van
harte welkom!

Winter in Teuge

Onze koningin is er niet
meer...... Door Regien Bosman
In 1956 kwam moeder
Bosman met man en twee
kinderen in Teuge wonen, eerst
op de Zanden 12, later op 2
waar ze haar sprookjestuin
kon creëren. Naast het werk
als huisvrouw - buiten werd
nog gewassen met tobbe
en wasbord - fietste ze veel
met ons naar Het Woudhuis,
een geliefde plek om van de
natuur te genieten en haar
tuin met bijzondere planten te
verrijken. Na de droevige dood
van onze vader heeft ze haar
oude beroep van costumière opgepakt. Met succes nam ze
de maat, knipte patronen en vervaardigde de kleding op een
oude trapnaaimachine. Daarnaast verhuurde ze B & B en
verdiende zo een aardig zakcentje bij. Fietsen deed ze veel,
naar de markt, het zwembad en de schilderles in Apeldoorn,
op vakantie naar Terschelling, tot op hoge leeftijd.
Vanwege artrose kon ze haar beroep geleidelijk aan niet
meer uitoefenen en werd bewegen steeds moeilijker. Erop uitgaan zat in haar bloed! Zo kwam er een prachtige nieuwe uitdaging in haar leven: de scootmobiel! Het was even oefenen,
maar binnen de kortste tijd reed ze overal met dat ding naar
toe: Twello, Deventer, Apeldoorn, Terwolde, Gorssel, Nijbroek,
ze werd berucht en beroemd. Berucht om de ongelukken,
beroemd om het snelle herstel en direct weer op pad gaan,
zelfs toen ze haast niets meer kon zien!
We hebben veel gepraat hoe we haar van de scootmobiel
af konden krijgen, maar niemand kreeg haar ervan af en
niemand durfde door te pakken. Tot ze uiteindelijk zelf inzag
dat het zo niet langer kon. Gelukkig had ze de tuin nog, haar
grootste hobby.
Haar verzorgers van Sensire waren dol op haar. Iedere
morgen werd ze opgetut en op haar verjaardag kreeg ze
van haar hoofdverzorgster een reisje naar dochterlief in het
Groninger land aangeboden.
Liep je bij verkiezingstijd langs haar raam dan zag je aan
de affiche met het rode appeltje haar politieke voorkeur: de
SP. Dit jaar was ze het oudste lid en Lilian Marijnissen kwam
haar persoonlijk feliciteren. Een absoluut hoogtepunt in haar
leven was het bezoek van Emile Roemer tijdens haar 100ste
verjaardag, samen met burgemeester Jos Penninx.

Door Jan Jutten

De wintervogels zijn weer terug
en de zomergasten zijn weer
verdwenen.
Het ijsvogeltje is gelukkig het
hele jaar te bewonderen. Ik zie
het ijsvogeltje bijna dagelijks
bij De Zanden langs het vliegveld. Hij of zij zit vaak onder
Foto: Hans de Greeff
het tunneltje bij de Zanden.
Het is en blijft een prachtige verschijning met al die fantastische kleuren. Hopelijk komt er geen strenge winter met veel
sneeuw, want dan heeft dit vogeltje het heel moeilijk. En dan
de wolf die in Nederland is gesignaleerd. Men wil dit dier
graag terug in Nederland, maar men realiseert zich niet wat
dit kan betekenen. Mijn mening is dat Nederland zeker te
klein is voor een wolf en een veel te groot gevaar vormt voor
mens en dier. Vooral de schaapskuddes zullen het zwaar voor
de kiezen krijgen, maar ook de mens zelf. En op Teuge lopen
toch veel schaapskuddes, dus liever geen wolf. Krijgen we
niet te veel predatoren in Nederland, we hebben er al zoveel
gekregen de laatste jaren.
De bodembroeders hebben het al zo moeilijk gekregen door
het grote aantal roofdieren en roofvogels. Laten we eerst
eens zorgen dat de weidevogels, fazanten, patrijzen en wat
al niet meer op de grond broed, weer wat in aantal groeit,
voordat we weer een nieuwe opeter er bij krijgen.
Fijne feestdagen

Burendag 2017 in Teuge

Door Lucas Harbers

Burendag in Teuge is een traditie geworden. Jaarlijks zijn we
met buren, vrijwilligers en betrokkenen op de 4e zaterdag in
september aan het klussen en genieten.
Op zaterdag 23 september kwamen 40 buren en vrijwilligers klussen bij het dierenverblijf ‘t Beestenboeltje en op het
speelveld. Het dierenverblijf en de omgeving werden schoongemaakt, de kippenren en het geitenverblijf opgeknapt, een
deel van de ruimte opnieuw bestraat, de stal afgemest en
oude materialen opgeruimd. De klussers werden tijdig voorzien van koffie en versnaperingen. In de heerlijke herfstzon
genoot het gezelschap vervolgens van lekkernijen uit de
grillpan en passende drankjes.
Buren en vrijwilligers, dank voor de bijdrage en de gezellige
dag in en rondom het dierenverblijf in Teuge. Noteer alvast
de volgende klussendag en BBQ op je kalender: NLDoet op
zaterdag 10 maart 2018. (www.nldoet.nl/klus/29070)

Op 9 november 2017 is onze koningin in het Deventer Ziekenhuis overleden. Een van haar begeleiders schreef: Het is
mooi dat ze tot het laatst thuis heeft kunnen wonen en de
regie heeft kunnen houden over haar huis en tuin waar ze zo
van hield.
En daar is iedereen het mee eens.
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Welkomstmanden
Deze keer hebben we nieuwe bewoners in de Holthoevensestraat mogen begroeten. Sinds juni zijn Henri en
Evaly Hurenkamp samen
met hun kinderen Lieke en
Jens, onze nieuwe buren.
Reden om hen de welkomstmand te overhandigen. Op
een prachtige zomeravond
hebben ze de mand in
ontvangst genomen en ze
waren er erg blij mee. De
familie Hurenkamp komt uit
Apeldoorn, waar ze 7 jaar in
de wijk Zuidbroek gewoond
hebben. Voor velen is Henri
geen onbekende. Als voorzitter van SJW Peco heeft hij
al vele voetstappen in Teuge
staan. Vooral nu het nieuwe
gebouw van Peco van de
grond is gekomen, heeft
Henri hier veel vrije tijd in
gestoken. Evaly moest even
wennen aan de vele vogels
rondom hun huis. Het is duidelijk dat ze in een landelijk
dorp zijn neergestreken. Lieke

is 6 jaar en is na de vakantie
op De Zaaier gekomen en
haar broertje Jens, 2 jaar,
vindt het heerlijk om in de
grote tuin te kunnen spelen.
We hopen dat de familie
Hurenkamp jarenlang met
plezier op hun nieuwe stek
mogen wonen en als buurt
heten we jullie van harte welkom in onze straat. Groeten,
familie Ten Voorde
In mei hebben David en
Sanne Hunink de sleutel in
ontvangst mogen nemen
van de woning aan de Drostendijk nr. 70. Na maanden
verbouwen is de woning
van binnen helemaal af. Wij
wonen hier samen met onze
2 kinderen. Onze dochter
Bo is 5 jaar en onze zoon
Mats is bijna 3 jaar. David
is geboren in Kerschoten,
opgegroeid in Wenum Wiesel
en is werkzaam bij HACO Tail
Lift Parts. Sanne is geboren
in Arnhem, opgegroeid in de
bossen nabij Ughelen en is
verpleegkundige bij het Gelre
ziekenhuis. Samen hebben
wij de afgelopen 6 jaar in de
wijk Zuidbroek in Apeldoorn
gewoond. Toch hadden wij
beiden een droom om
achteraf te wonen met meer
ruimte en vrijheid. Sinds juli

Kanskaart Teuge
“Op de eerste kaarten staat
Teuge aangegeven als ‘Op
ten Thuegh’. Het dorp ligt
halverwege Apeldoorn en
Deventer en is ontstaan als
halteplaats tussen deze twee
steden. Herberg de Zwaan
vormde als overnachtingsplek
het centrum van het kleine
lintdorp. Het buurtschap lag
op de kruising van twee
‘hessenwegen’. Dit zijn 17e
eeuwse handelswegen tussen Noord Duitsland en Oost
Nederland richting Utrecht.
Hessenwegen hebben hun
benaming te danken aan
Duitse kooplieden uit de buurt
van Kassel en Hessen….”
Een tekst die zo uit een editie
“Op den Toega” zou kunnen
komen, echter recent is gepubliceerd in de Kanskaart Teuge. Deze kanskaart is ontstaan
door een nauwe samenwerking door de gemeente
Voorst, Algemeen Belang

zijn wij er gaan wonen en
hebben al van een paar
heerlijke zomermaanden
mogen genieten. Bo gaat
naar school De Zaaier, waar
zij het erg naar haar zin heeft.
We zijn zeer hartelijk ontvangen door onze nieuwe buren
en willen graag bedanken
voor de welkomstmand!
Ik ben Teun Venhoeven en
heb in augustus het huis van
Davy en Linda gekocht aan
de Parmentierstraat, wat zij al
geheel gerenoveerd hadden. Ik ben 23 jaar geleden
geboren in Apeldoorn. Zo
rond mijn 12e ben ik bij SP
Teuge komen voetballen. Dat
is mij zo goed bevallen dat
ik er nog steeds voetbal, nu
in Teuge 3. Door de mensen,
de sfeer en de gezelligheid
in Teuge wist ik al een paar
jaar dat als ik een huis zou
gaan kopen, het hier gekocht
moest worden. En nu ben ik

Door Lucas Harbers

Teuge en betrokkenen onder
begeleiding van H+N+S
Landschapsarchitecten in
samenwerking met Steenhuis
Meurs en DaF Architecten.
Daarvoor zijn drie werksessies
georganiseerd, waarin met de
kaarten op tafel gezamenlijk
aan de slag is gegaan. Naast
de drie interessante werksessies is ook een informatieve
avond bij Ecotribe georganiseerd, waarbij de geschiedenis en de huidige bedrijvigheid werden getoond.
De Kanskaart beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het
dorp, de huidige situatie en
kwaliteiten en kansen voor de
toekomst Teuge. Deze kanskaart staat op de site www.
teuge.eu onder Algemeen
Belang Teuge/ Dorpsvisie
en zal worden gebruikt voor
gesprekken en initiatieven bij
ontwikkelingen in Teuge.

dan ook erg leuk ontvangen
door mijn buren met de
welkomstmand. Na het
behalen van mijn melkveehouderij diploma ben ik een
half jaar naar Nieuw-Zeeland
geweest om te werken. Bij
thuiskomst in Nederland ben
ik gelijk aan het werk gegaan
als zzp’er en dat doe ik nu
ruim 2,5 jaar. Ik ben eerst verder gegaan in de agrarische
sector en bij verschillende
bedrijven als hovenier, dakdekker en vastgoed renovatie
aan het werk geweest. Momenteel ben ik actief in de
bouw bij een betonboorbedrijf. Ik woon nog steeds niet
helemaal in Teuge, omdat
het nogal lang duurt voordat
een vrijgezelle jongen zijn
huis heeft ingericht, maar het
einde is in zicht.
P.S. De oranje unimog is niet
van mij... (voor degene die
het mij nog niet gevraagd
hebben ;) )

Wil je jouw nieuwe buren
ook een welkomstmand
aanbieden? Vraag dan bij
Lonneke Schipper een welkomstmand aan. Dit kan via
(055) 533 67 87 of e-mail:
familie.schipper@telfort.nl ,
maar je kan haar gegevens
natuurlijk ook vinden op
de website van Algemeen
Belang Teuge.

Kerstmarkt Vier Seizoenen Twello
Ilja Hartung organiseert in Twello op 17 december 201 een
kerstmarkt bij Restaurant De Vier Seizoenen. Aangezien zij nu
in Teuge woont zou ze het uiteraard ook erg leuk vinden om
ondernemers uit Teuge te kunnen boeken op de kerstmarkt in
Twello. Als je je nog op wilt geven kan dit nog. Haar telefoonnummer is: 06-41848687.
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Beestenboeltje
Biljarten
Bingo
De Zaaier
Dorpsfeest
Dorpsvisie
Jaarwisseling
Kerstmis
Keukelen
Nieuwjaar
Oliebol
Op den Toega
Ouderensoos
Parachute
Peco
Rotonde
Samen uit Eten
Schaatsen
Siza
Sneeuwpop
Speelweek
Tennis
Teuge
Vliegveld
Voetbal
Volleybal
Voornemens
Vuurwerk
Welkomstmand

OPLOSSING: _______________________________________________________________________________________________________

U kunt de oplossing vóór 01-02-2018 mailen naar teugje.nieuws@hotmail.com of opsturen naar Bottenshoekseweg
8, 7395 SC Teuge. Onder de juiste inzendingen worden drie VVV-bonnen t.w.v. € 15,- verloot.

Oud en Nieuw bij Peco
Door Roel Verwaaijen

Oud en Nieuw vieren we nog één keer bij het oude pand van
Peco. Iedereen is welkom op oudejaarsdag, van jong tot oud.
We hebben weer een verwarmde tent en eten en drinken is
er genoeg. Vanaf 15.00 uur beginnen we met het befaamde
carbid schieten. Vanaf ca. 17.00 uur hebben we voor iedereen een stamppotten buffet met een BBQ. Er is ook weer
een speciale kids area waar de kinderen vuurwerk mogen
afsteken en binnen kan er op groot scherm naar alle oudejaarsconferences en -loterijen gekeken worden en is er ook
speciaal entertainment voor de kinderen. Om de gezelligheid
erin te houden is er vanaf 21.00 uur weer een muziekbingo
georganiseerd met mega-prijzen, wat vorig jaar een hilarisch
spektakel was!!
Om 0.00 uur wordt er samen een berg vuurwerk afgestoken
en voor de laatste keer hebben we geen sluitingstijd. De entree is voor iedereen gratis.
Muntprijs: € 1,25 eenmalige munten.
Alle opbrengsten komen ten goede aan de nieuwbouw van
SJW Peco.
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Er stond een grote eik aan de Rijksstraatweg tegenover de
afslag Teugseweg; hij diende ook als aanplakzuil. Bij de
aanleg van de rotonde op die plek, werd hij omgehakt. Nu
de rotonde door Algemeen Belang Teuge wordt opgesierd,
verdient dit offer aandacht!
Tinus van het Slyck schreef hierover het volgende gedicht, in
de bundel: ‘(Ge)dichten op De Teuge II’:

Woud-weg
Ab Hake Boom
flitsten op tied:
töt mien verdriet
bleef reus ter niet.
Verkeer in toom
velt woudkoning,
gekruust met wit.
Deed Wodan dit?
zien eik exit
deur zendeling.

Veurname lucht
die hangt doar rond,
reus an de grond
greun ende vond,
met groot gerucht.
Was anplakpoal’;
punaises meldt’t .
In ’t Teugse veld
vertier vertelt
veur allemoal.

De erewacht
langs de Rijksweg,
die schaduw breg,
noe ’t leudjen leg,
of um’ebracht?
Niet in de weg
bi ’t Zwaantjesveld
-’t autogeweld
doar uut’eteldblief ze terecht’.

Peco op weg naar nieuw

ACTIVITEITENAGENDA

Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

DECEMBER 2017
13, 19, 20, 27 Biljarten, Dorpshuis Op den Toega
17 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
18 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
19 Ouderensoos, 14.00 uur, Zalencentrum de Groot
22 Kerstbingo Sp Teuge, 20.00 uur, Sportclub
23 Kerst Koppel Klaverjassen, 13.00 uur, Sportclub
31 Oud en Nieuw, Peco
JANUARI 2018
3, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Biljarten, Dorpshuis
5 Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge
8 15, 22, 29 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
11 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis
14 Teuge Runs4Life, vanaf 10.00 uur
21 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
25 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis
FEBRUARI 2018
2 Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Biljarten, Dorpshuis
5, 12, 19, 26 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
9 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis
18 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

Colofon

22 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
Redactie: Wim van Ee, Marijke Jansen en Hetty
Vorselman
Opmaak: Patrick Jansen
Aan deze editie werkten mee: Regien Bosman, Leonie
van de Beld, Lonneke Schipper, Lucas Harbers, Tinus
Ooms, Marloes Ockerse, Jan Jutten, Jan Dijkstra, Jan vd
Noort, Marjo Prigge, Roel Verwaaijen, Ilja Hartung, Heidy
Hugens en Debby Rib
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu
Heb je kopij, stuur die dan
vóór 5 februari 2018 a.s. naar:
Bottenshoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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

Teugje Nieuws digitaal
Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen,
meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een
mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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