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Peco kan weer vooruit na opening nieuwe pand

Door Leonie v.d. Beld

doorgang vinden. Maar het
is gelukt. En hoe! Er staat een
modern, sfeervol ingericht
pand waarmee Peco weer
met volle kracht vooruit kan!

Bijna twee en een half jaar
geleden, op 29 juli 2016,
werd de handtekening voor
de grondoverdracht gezet en
23 & 24 november jl. was het
volgende historische moment een feit: Peco opende
voor het eerst de deuren van
haar nieuwe onderkomen
aan de Fokkerstraat. Dit kan u
haast niet ontgaan zijn en de
kans is zelfs groot dat u een
van de vele mensen was die

een kijkje kwamen nemen,
want de belangstelling was
overweldigend en alle mooie
woorden en vele complimenten hartverwarmend. Het
was tevens de climax van
een aantal zeer intensieve
jaren waarin vooral na de
sleuteloverdracht in mei 2017
heel veel gevraagd werd van
de vrijwilligers. Zaterdag na
zaterdag, ontelbare avonden
en ook diverse zondagen

werd er geklust. Ondertussen
moesten de ‘gewone dingen’ zoals de Speelweek en
het Dorpsfeest natuurlijk ook

Krijg je nieuwe buren, die nog niet
bekend zijn met Teuge? Door Lonneke Schipper
Je kan jouw nieuwe buren een warm welkom heten door de
welkomstmand van Teuge aan te bieden. In de door Siza gemaakte mand zit informatie over Teuge en haar omgeving en
allerlei kleine cadeautjes en flyers van verenigingen en bedrijven uit Teuge. De welkomstmand vraag je aan bij Lonneke
Schipper. Dit kan via 055-5336787 of e-mail: familie.schipper@
telfort.nl, maar je kan haar gegevens natuurlijk ook vinden op
de website van Algemeen Belang Teuge.
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En om dat kracht bij te zetten
heeft de actiegroep voor de
komende maanden een gevulde party agenda samengesteld. Zo staat 12 januari
‘Keeteuge takes over’ in de
planning, komt DJ Sander
samen met MC Remsy op
19 januari de boel onveilig
maken en gaan we op 26 januari er een ‘Poar neem’n’. En
fans van Queen opgelet: op
9 februari is er een Queen
Tribute! De volledige party
agenda is te vinden in de
activiteitenagenda achterin
dit blad en natuurlijk op de
website en facebookpagina
van Peco. Graag tot ziens in
ons nieuwe Peco!

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.

Een nieuwe toekomst voor de
Fliegerhorst? (3) Door Wim van Ee
De provincie Gelderland werkt aan een goede, creatieve, haalbare en toekomstbestendige invulling van het
voormalige bunkercomplex uit de 2e Wereldoorlog in
Teuge. In ons dorp beter bekend als de thuisbasis van
de EcoTribe of het ‘kamp’.
De afgelopen maanden is
heel hard gewerkt om de
aangeleverde ideeën verder
te concretiseren. Op 20 november is een ‘concept-plan’
gepresenteerd door de
winnaars van de provinciale
SteenGoed Challenge voor
de invulling van het Fliegerhorst project.
“Fliegerhorst Teuge wordt een
inspiratiebron voor een gezonde aarde en een bewuste
samenleving. Het wordt een
diamant van inspiratie, die
vele facetten bij elkaar brengt
in één schitterend totaalconcept”. Aldus Mark Huser en
Maya van Oosterhout, initiatiefnemers van de natuurtempel en Earth Awareness
(aardebewustzijn), lid van de
Ecotribe. Samen met de stichting Atelierbeheer SLAK (kunst
en cultuur) en een voedingsketen- en leerbedrijf hebben
zij dit concept ontwikkeld, in
nauwe samenwerking met
projectcoach Gijsbert Jansen.

Uit het persbericht: ‘Dit doen
we door op de Fliegerhorst te
wonen en werken in verbinding met de natuur, op de ritmes van de seizoenen en de
flow van creativiteit. Hier komt
een coöperatie van kunstenaars, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die
de thema’s kunst & cultuur,
bewustzijn & zingeving en de
voedselketen samenbrengen
op een monumentale locatie.
Zo kan dit een interessante
invulling creëren waarmee
deze locatie echt op de kaart
komt te staan. Het is zeker
denkbaar dat deze plek straks
landelijk en ook een internationaal publiek aanspreekt’.
Verdere uitwerking
Door alle betrokkenen – eigenaar, gemeente, provincie,
deelnemers – is het conceptplan enthousiast ontvangen.
Duidelijk is wel dat nog een
aantal flinke uitdagingen
moet worden opgelost. De

zakelijke facetten worden de
komende maanden uitgewerkt in contracten, zodat de
definitieve planuitwerking in
2019 kan plaatsvinden.
De afbeelding is nog geen
formele terreinindeling maar
een indicatie van het soort
activiteiten dat hier beoogd
wordt, zo ongeveer zou het
kunnen. Plekken en mensen
worden komende maanden
uitgewerkt, parallel aan andere aspecten van het proces.
Molukse geschiedenis
Daarover zegt de projectcoach het volgende:
“De Molukse gemeenschap
heeft alle sympathie en aandacht van iedereen die aan
de plannen werkt, die wordt
ook steeds meegenomen. Er
wordt bijvoorbeeld gedacht
aan een ruimte in de lobby
van het hoofdgebouw waar
een soort tentoonstelling kan
komen. Ook een bedrijf (Moluks restaurant?) met een link
naar die tijd zou mooi zijn,
als er een ondernemer zich
hier zou willen vestigen. Alle
functies moeten tenslotte wel
door iemand gerund kunnen
worden”.

H: Hey hallo, ik kom weer even een bakkie doen. Zo, wat
een mooie kerstboom heb jij staan zeg.
P: Ja, ik heb dur weer een heel wark van emaakt. Foi wat
geet de tied toch hard hè. Dit joar heb ze in Teuge weer
mooie dingen samen bereikt.
H: Jazeker. Neem nou het nieuwe Peco gebouw. Het is een
prachtig modern en sfeervol gebouw geworden. Met heel
veel vrijwilligers hebben ze dat maar mooi bereikt. Het zijn
wel een stel creatievelingen hoor.
P: Ja en wat dach ie van de spectaculaire opening dan.
Met een drone nog wel. Ik keek mien ogen uut. Teuge dut
nogal met dat moderne gedoe.
H: Zeker, soms lopen ze zelfs helemaal voorop. Neem nou
de 3d geprinte vergaderfabriek. Dat is toch zo’n mooi modern project in Teuge. Het printen heeft helaas wat vertraging opgelopen. Zij houden ons nog even in spanning. Ben
erg benieuwd naar het eindresultaat.
P: Ik dacht laatst al dat ze dat gingen bewaken. Er lagen
ineens allemoal militairen in de struuken rondom het
vliegveld. Ik schrok mie rot, maar het bleek een militaire
oefening te wèzen.
H: Het schiet trouwens ook al mooi op met al die nieuwe
huizen in Teuge. Ons dorp zal er in 2019 alweer een stuk
fraaier uit zien.
P: Ja, en bie de Sportclub bint ze noe ok begonnen met
de verbouwing van de kantine. Dat wordt ok vast hartstikke
mooi.
H: Dat weet ik wel zeker. Kunnen die vrijwillgers die altijd
bij Peco aan het werk waren zich nu weer uitleven bij de
Sportclub. Anders vervelen zij zich toch maar. Nee hoor,
hartstikke fijn dat er zulke handige mensen zijn, die zoveel
vrije tijd hieraan willen besteden. Grote klasse !!
P: Effen heel wat anders. Ik bin trouwens wel benieuwd
wanneer noe Lelystad Airport dur kump. Ze stelt dat doar
elke keer weer uut. Mot nog zien of ze dat haalt veur 2020.
Voorlopig kunt wie in Teuge nog mooi genieten van de
parachutes.
H: Zo is dat. Wij zullen het allemaal wel weer zien wat er
volgend jaar op ons af komt. We gaan eerst lekker kerst en
oud & nieuw vieren. Dan zie ik je volgend jaar vast wel weer
bij Teuge Runs 4 Life.
P: Wie weet. In ieder geval wens ik oe alvast hele fijne
feestdagen!!

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn

Burendag in Teuge

Door Lucas Harbers

Burendag is een dag waarop buurten gezellig samen komen
en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt.
Burendag in Teuge is een traditie. Buren, vrijwilligers en betrokkenen waren op zaterdag 22 september bij het dierenverblijf
Beestenboeltje en op het speelveld aan het klussen. Het
speelveld is dit jaar verrijkt met een nieuw pannaveld. Deze
werd feestelijk geopend door Aartje, Linda en Geert-Jan.
Na het klussen werd er een heerlijke maaltijd verzorgd door
Wilfried en Marijke Jansen. De ruim 30 klussers genoten van
de hutspot met worst en garnituur. Het bleef nog lang gezellig
bij het dierenverblijf.

De crea-middag op school de Zaaier
Door Petra Kuppens

Onze school heeft een breed lesaanbod waarbij kinderen
21e -eeuws vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken,
creativiteit, oplossend vermogen en ICT vaardigheden. Deze
vaardigheden hebben een duidelijke plek binnen onze
crea-middag waaronder het werken in de moestuin, het
‘keukelen’ (koken), 3D printen, tekenen en schilderen, EHBO en
techniek.
De crea-middag wordt regelmatig vernieuwd of aangevuld
met nieuwe uitdagende en leerzame activiteiten. Zo is het
ontwerpen en werken met een 3D printer inmiddels een vast
onderdeel van ons programma.
3D printer
Onze 3D printer wordt gebruikt tijdens de creamiddag.
De kinderen van de bovenbouw leren hoe zij een 3D
model ontwerpen en tekenen met speciale ontwerpen tekensoftware. Vervolgens
wordt daadwerkelijk het
ontworpen product door de
3D printer geproduceerd.
Naast het ontwerpen en gebruik van de sofware filosoferen de kinderen in deze les
ook over de mogelijkheden
die deze techniek ons in de
toekomst kan bieden en zo
activeren we onder andere
hun creatief denken en oplossend vermogen.

En hoe geweldig is het, dat het eerste 3D geprinte gebouw
van Europa in Teuge komt. Hier gaan we als school van jong
tot oud natuurlijk van leren en een kijkje nemen!
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Kunst en cultuur kun je zien!

Tennisclub Teuge: 2019 wordt weer
een sprankelend jaar! Door Jan Dijkstra

Door Marianne Wieggers

Zondag 2 juni 2019 is het weer zover: de Kunst- en Cultuurroute wordt georganiseerd van 11.00 tot 17.00 uur. Deze route
wordt gehouden in Teuge en omgeving. Het is de bedoeling
dat de deelnemers hun werk in Teuge tentoonstellen. Dit kan
in huis, in de schuur of in de tuin. Voor mensen die van verder
komen en graag mee willen doen hebben wij de beschikking
over locaties in het dorp.

Tennisclub Teuge kijkt terug
op een fantastisch en sportief
tennisjaar. Weer vele mooie
activiteiten hebben plaatsgevonden. Van de altijd weer
spannende strijd om de
Davis Cup titel tot het open
50 plus toernooi, van de
toernooien waar onze leden
aan mee hebben gedaan
tot het onlangs gespeelde
stamppottentoernooi, van het
Isidorushoevespektakel tot
de vaste tennisgroepen door
de week. Kortom: een mooi
tennisjaar; niet in de laatste
plaats natuurlijk vanwege het
voortdurende mooie weer.

Wij roepen kunstenaars graag op om hun werk te laten zien
aan de vele belangstellenden.
Op de website www.kucult.nl zijn achtergrondinformatie en
prachtige foto’s te zien. De route is per fiets of wandelend af
te leggen en op verschillende locaties onderweg zal er koffie
en thee geschonken worden. De Kunst- en Cultuurroute biedt
kunstenaars een platform om hun werk, ambacht of (culturele) specialiteit aan het publiek en aan elkaar te tonen. Wij
brengen de doorgaans onzichtbare creativiteit in Teuge naar
de voorgrond! Er wordt weer een routemap gemaakt, zodat
de bezoekers van locatie naar locatie kunnen gaan.
Graag willen wij dit jaar extra aandacht besteden aan deelname van kinderen, jongeren, muziek en nieuwe Nederlanders.
Zijn er kinderen of jongeren die het leuk vinden om te zingen,
tekeningen of schilderijen te laten zien, geef jullie dan op en
wij zoeken een geschikte plek. Muziekbands en koren zijn
ook van harte welkom: geef jullie op en doe mee! En nieuwe
Nederlanders oftewel vluchtelingen: ook jullie zijn van harte
welkom: exposeer tekeningen of schilderijen, maak of zing
muziek uit je geboorteland en laat de Nederlanders horen
hoe mooi dat klinkt in je eigen taal!
Wil je meedoen dan kun je je aanmelden via m.g.wieggers@
hetnet.nl of 055 3231818. Wil je mee helpen met de organisatie van de route, meld je dan ook aan: je bent van harte
welkom!

De club gaat ook op duurzaam. Zonnepanelen gaan
de energie opwekken die
wij nodig hebben. Voor
2019 staat er alweer een
uitdagend programma in de
steigers. Met natuurlijk weer
het Davis Cup toernooi, de
competities, het open 50
plus toernooi, het Isidorushoevetoernooi, pannenkoektoernooi voor de kids,
stamppottentoernooi en
vele andere activiteiten. Ook
familie- en vriendentoernooien vinden met regelmaat
plaats. Hierbij kunnen familie,
bedrijven of andere vriendenclubs gebruik maken van
ons park voor een bedrag
van slechts € 50,--. Hier zijn
enkele voorwaarden aan
verbonden. In toenemende
mate wordt hier gebruik van
gemaakt. En natuurlijk lopen
in 2019 de bijzondere acties
door. Bijvoorbeeld: drie keer
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gratis tennissen op onze
mooie tennisbanen. Gewoon
om eens uit te proberen of
je tennis leuk vindt. Winterlid:
van 1 oktober tot 1 april. Voor
de voetballers: als het zomerstop is en je wilt graag blijven
sporten: een tennisabonnement van drie maanden.
Het is duidelijk: bij tennisclub
Teuge gebeurt altijd wat.
Het is er gezellig. Het is een
zeer laagdrempelige club
waar je je in no time thuis
voelt. Al was het alleen maar
omdat je direct als nieuw lid
wordt opgevangen door een
buddy die je wegwijs maakt
binnen de club. Een mooie
accommodatie maakt het
plaatje compleet, waarbij de
zeer lage contributie geen
belemmering kan zijn. Kijk
eens op onze website: www.
tennisclubteuge.nl of op onze
facebook pagina: Tennisclub
Teuge. Of kom gewoon eens
een keer aanwaaien. Je bent
van harte welkom!

TEUGE RUNS 4 LIFE: 6 januari 2019
Teuge gaat hardlopen voor
de Bas van de Goor Foundation! Algemeen Belang Teuge, AV 34 en Ontbijthotel De
Slaapfabriek organiseren op
zondag 6 januari Teuge Runs
4 Life. Deelnemers kunnen
500m, 1 km, 5 km of 10 km
rennen (een mooie voorbereiding op de Midwinter
Marathon in Apeldoorn!) of 7
km wandelen. De start is zoals gewoonlijk bij restaurant
Take Off Teuge. Elk jaar halen
de lopers en wandelaars van
Teuge Runs 4 Life geld op. Dit
jaar voor de Bas van de Goor
Foundation (BvdGF).
De organisatie koos voor de
stichting van oud volleyballer
Bas van de Goor, die tegenwoordig in Apeldoorn woont.
Bas was jarenlang prof volleyballer bij het Nederlandse
volleybalteam en won met
zijn team in 1998 Olympisch goud in Atlanta. Op 11
november 2003, krijgt hij de
diagnose diabetes type 1. Hij
speelt nog een jaar op het
hoogste niveau door en richt
in 2006 de Bas van de Goor
Foundation op. In datzelfde
jaar loopt Bas een marathon

en in 2008 beklimt hij de Kilimanjaro. Mét diabetes. Met
zijn foundation wil hij mensen met diabetes inspireren
tot een sportief leven, om op
die manier hun kwaliteit van
leven te verbeteren.
Bas van de Goor: “Iedereen
die bij de foundation werkt vrijwillig of betaald - is super
gemotiveerd, omdat het
werk ertoe doet, ik ren graag
mee! De stichting is nagenoeg volledig afhankelijk van
giften en sponsoring voor het
voortbestaan. Daarom zijn
we ook ontzettend blij met
het initiatief van Teuge Runs
4 Life om onze Stichting dit
jaar als goed doel te kiezen”.
11 December jl. heeft Bas
een voorlichting gegeven op
De Zaaier. Dit werd door de
kinderen enthousiast ontvangen.
Zie onderstaande poster voor
het programma. De prijsuitreiking voor de jeugd is om
11:30 uur en voor dames en
heren om 13:30.
Inschrijven kan via: www.
inschrijven.nl

VIP Company: total beautycentre
in hartje Teuge
Middenin ons prachtige dorp bevindt zich aan de Rijksstraatweg VIP Company. Bij VIP Company komt het totale beautysegment samen. Het bedrijf is gespecialiseerd in permanente
make-up, fillers, verjongingsbehandelingen en (speciale)
haarwensen. Daarnaast beschikt het over een kapsalon,
visagie, nagelstudio en een zonnebank. Tevens kunnen
tanden gebleekt worden. Het absolute pareltje van de salon
zijn de plasmabehandelingen: een verjongingsbehandeling
die corrigeert zónder operatie. Met een blijvend resultaat!
Daarnaast worden lippen geïnjecteerd met hyaluronzuur voor
een natuurlijk, stralend volume. Daarnaast verkoopt de salon
HairOlicious: haarstukken van echt haar om te verlengen of
volume te creëren.
De vrouw achter deze luxe beautysalon is Viviënne van Beusekom. Samen met haar man en twee dochters (Liv en Joy)
woont ze boven haar zaak. Zo ziet ze het ook het liefst, want
het is een dame met passie. Ook in de avonduren helpt Viviënne menig klant aan een stralende huid of prachtige, volle
lippen. De klant is bij VIP Company ook echt een VIP dus.
Viviënne kwam een aantal jaar geleden vanuit Apeldoorn
naar Teuge. Haar salon groeide daar uit zijn jasje en Vivienne kreeg de kans het prachtige pand in Teuge te betrekken.
Spannend, maar ontzettend gaaf. Inmiddels is ze een echte
Teugenaar, Liv en Joy gaan met veel plezier naar basisschool
de Zaaier en Viviënne heeft een jaar in het bestuur van
Algemeen Belang Teuge gezeten. Doordat er veel klanten in
de avonduren, in verband met privacy, de salon bezochten,
moest zij die bestuurstaken neerleggen.
Dat VIP Company betrokken is bij Teuge blijkt uit de sponsoring van de kunst- en cultuurroute.
Naast gelaats- en lichaamsbehandelingen beschikt VIP Company over voordelige kappersabonnementen. Heren kunnen
onbeperkt worden geknipt. Tevens zijn er kleur- en hightlightabonnementen. Ook haarverlenging per maand in een supervoordelig abonnement is mogelijk. Viviënne en haar team
nodigt u van harte uit een kijkje te nemen in haar salon. Kom
gezellig binnen! Kijk voor meer informatie op www.vipcompany.nl en volg VIP Company op facebook voor leuke acties.
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Soos Beemte Broekland
Door Ilona Achterkamp

Goedendag allemaal.
Ik maak graag van deze
gelegenheid gebruik om een
stukje in het Teugje Nieuws
te schrijven. Met veel plezier lees ik altijd het Teugje
Nieuws. Nu las ik dat de soos
in Teuge helaas was opgeheven en kreeg ook te horen
dat de soos in de Vecht
inmiddels ook niet meer
bestaat.
Daarom dacht ik laat ik
hiervan gebruik maken om
een stukje over de soos
van de Beemte te vertellen.
Iedere eerste dinsdag van de
maand van 14.30 tot 16.30
uur is er in het dorpshuis Ons
Huus aan de Beemterweg
25A in Beemte Broekland
een soos. Op dit moment
hebben we een aantal van
12 senioren. De kosten van
deze middag zijn € 5,00 p.p.
Hier krijg je een kop koffie/
thee voor en een glaasje
drinken. Van deze kosten
wordt er een activiteit geregeld.
We hebben verschillende

activiteiten, onder andere nodigen we wel eens een gast
vrouw/heer uit die iets verteld
over zijn of haar hobby. Zo
hebben we al eens een
imker gehad, een wolspinster,
taxateur en iemand die iets
verteld over de sapjes en
jam bereidingen. Geheugen
training en bingo staan ook
wel eens op de middagen
gepland. Maar natuurlijk zijn
eigen ideeën ook welkom.
In januari 2019 is het éénmalig op de tweede dinsdag
van de maand 8 januari i.v.m.
nieuwjaarsdag die op de eerste dinsdag van de maand is.
Heeft u nog vragen neem
dan gerust contact op met
Helga van Assen Tel: 0628797622 of met Ilona Achterkamp Tel: 06-40636419.
Heeft u geen vervoer, geen
probleem dan kunnen wij u
komen ophalen en brengen
u weer thuis.
Groet namens de soos van
Beemte Broekland, Ilona,
Wilma, Bea en Helga.

Nieje natuur
De Beukelaerse Wètering kö’j um wel neumen:
hee leep bi ons nogal rechtoe rechtan;
niet een riviertjes um bie weg te dreumen;
enten, meerkoeten en zwane maakten d’r nog wat van.
Bi’t Hartelaer, veur Teuge, maak’te een flauwe bochte.
De Kromme Bèke heet’e op papier.
Vandoar dat ze bi ’t vliegveld ’n paar keer òfsloan mochten,
met plekke veur het vliegtuug, fietse en dier.
As “Ruumte veur Rivier”bi’t “Park van Teuge”
bint noa de oevers doar een stuksen wat “verFliert”;
langzaam òflopend zô’j noar ’t water meugen;
tamee meschien een zandstrandjen ’t doar siert.

Kinderen zoeken amateurkunstenaars Door Marianne Wieggers
Voor de Teugse kunst- en
cultuurroute worden amateurkunstenaars gezocht die
kinderen van basisschool De
Zaaier in Teuge willen helpen
om een tekening of schilderij
te maken. Deze kunstwerkjes zullen tentoongesteld
worden tijdens de kunst- en
cultuurroute op zondag 2
juni 2019.
Elke donderdagmiddag (behalve tijdens de schoolvakanties) vindt er op basisschool
De Zaaier de crea-middag
plaats, waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Ouderen
helpen kinderen met breien,
koken, werken in de moestuin, repareren van fietsen
en nog veel meer. Het is de
bedoeling dat deze crea-middag uitgebreid wordt met
tekenen en schilderen en dat

kan het beste gebeuren met
behulp van amateurkunstenaars die kunnen tekenen
en/of schilderen. Het is de
bedoeling dat twee amateurkunstenaars op deze
donderdagmiddag van 13.00
tot 15.00 uur aanwezig zijn
op de school om de kinderen hiermee te helpen. De
kunstenaars hoeven niet elke
donderdagmiddag aanwezig
te zijn, want het gebeurt met
verschillende teams van twee
personen.
Wilt u ook meedoen of wilt
u meer informatie over deze
nieuwe, leuke activiteit neem
dan contact op met de voorzitter van de stichting die de
kunst- en cultuurroute organiseert: Marianne Wieggers:
055 3231818.

Teugse dames en heren op
Autocross Holterberg
De Autocross van MAC de Holterberg is al jaren een begrip
in Holten en omstreken. De crossen groeien uit naar grote
evenementen met in het najaar rond de 150 deelnemers. Er
wordt gecrossed met standaard auto’s, waardoor de drempel om mee te rijden laag is. Het is voor iedereen altijd een
gezellige dag en er wordt op een pure manier genoten van
de autosport. Bij de crossen staat altijd een MAC tent, waar
de vrijwilligers van de catering klaarstaan om het publiek te
voorzien van een hapje en een drankje, ofwel een goed
georganiseerd evenement.
Dit jaar deden naast de Teugse heren Johnny Weijers, Guido Vredenberg, Frans Berenschot en Michael Coulier ook
de Teugse dames Marloes Bodde, Wilma Berenschot, Sharon Berends en Kim Bakkenes mee. Een pure beleving van
adrenaline en gezelligheid vonden de dames. Voor alle vier
was het de eerste keer dat ze meededen. Kim Bakkenes wist
zelfs de 3e plaats te bemachtigen met een goed gereden
race. De heren behaalden dit jaar geen podiumplaats. Maar
meedoen is belangrijker dan winnen (zo denkt niet iedereen
erover...).

Kerstrebus 2018
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8, 7395 SC Teuge. Onder de juiste inzendingen worden drie VVV-bonnen t.w.v. € 15,- verloot.

Knuffel speciaal voor jou!
Voordat Petra Bonekamp met haar kleine atelier Wol & Zo was
begonnen, had ze al het idee om een project te starten om
knuffels en dekentjes te haken voor ernstig zieke kinderen en
kinderen die een ouder, broertje of zusje hebben verloren en
dus goed troost kunnen gebruiken. Telkens verdween het idee
op de achtergrond, voornamelijk door drukte en omdat ze
ging werken! Voor Wol & Zo krijgt ze soms een opdracht. Ze
zet zich daar volledig met veel liefde voor in, maar ze merkt
dat ze hier niet genoeg voldoening uit haalt.
Toen haar dochter Tessa dit jaar in het ziekenhuis kwam te liggen, kwam het idee weer omhoog. Iets moois haken en het
vervolgens aan een kindje geven, zonder er iets voor terug te
krijgen ..... daar kreeg Petra een goed gevoel van!
Petra ging hier toen over nadenken en begon het nieuwe
initiatief onder de volgende voorwaarden.
Ze wil graag in haar eigen omgeving beginnen. Er zijn vast
kinderen in de gemeente Voorst die wat troost kunnen gebruiken. Ze is natuurlijk lang bezig om iets moois te maken,
daarom vind ze het belangrijk dat het ook de smaak van het
kindje is die de knuffel en of dekentje ontvangt. De vrager
zal dus mogen kiezen tussen de knuffels en dekentjes. Ze

As ik van huus goa kiek ik umme noar ’t noorden:
De bèke ligt t’r bie in alle rust.
Wat mien noe mangs al wat begint te storen:
De avifauna liekt totaal hier uut’eblust.
Of nee. Eén voagel ston d’r laatst op wacht:
Reiger, deur ander vliegtuug met ‘ebracht?

Tinus Ooms (van het Slyck)
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gebruikt alleen mooie materialen die ze zelf betaalt en als
het project gaat lopen dan hoopt ze hiervoor nog sponsoren
te krijgen! Ze haakt voor dit project belangeloos, vraagt geen
onkostenvergoeding. Mensen mogen altijd een donatie geven, zodat ze weer nieuw materiaal kan kopen.
Dus woont u in de gemeente Voorst? Dan kunt u meedoen
met haar project en dus mee haken, breien en quilten. Petra
wil vanaf november 2018 twee keer
per maand samenkomen in Teuge. Dit
om samen te werken, ervaringen uit te
wisselen en te laten zien wat er al af is.
Tevens om te kijken waar vraag naar
is en wat door de groep gemaakt kan
worden.
Meedoen is gratis, voor koffie en thee
en lekkers wordt gezorgd. Wilt u meer
informatie? Neem contact op met Petra
via haar website : eenknuffelspeciaalvoorjou.jouwweb.nl
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ACTIVITEITENAGENDA

Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

DECEMBER 2018
19 Biljarten, Dorpshuis Op den Toega
21 Kerstbingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine
22 Peco, Matsoe Matsoe
22 Kerstklaverjassen, 13.00 uur, Sportclub Teuge
24 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

JANUARI 2019
4 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine
6 Teuge Runs 4 Life, startpunt restaurant Take Off

Colofon

7, 14, 21, 28 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Biljarten, Dorpshuis
12 Nieuwjaarsklaverjassen, 13.00 uur, Sp Teuge

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een

12 Peco, Keeteuge Takes Over

full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

19 Peco, DJ Sander & MC Remsy

Redactie: Wim van Ee, Marijke Jansen en Hetty

20 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

Vorselman

26 Peco, Poar Neem’n

Opmaak: Patrick Jansen

FEBRUARI 2019
1 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine

Aan deze editie werkten mee: Tinus Ooms, Leonie van

4, 11, 18, 25 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

den Beld, Petra Kuppens, Lonneke Schipper, Jan Dijkstra,

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Biljarten, Dorpshuis

Lucas Harbers, Viviënne van Beusekom, Marianne Wieg-

9 Peco, Queen Tribute
17 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

gers, Ilona Achterkamp.

23 Peco, John Denies

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu

Teugje Nieuws wenst
iedereen fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar!

Heb je kopij, stuur die dan
vóór vrijdag 15 februari 2019 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
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.

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.
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