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De Vecht en Teuge vieren 200 jaar Voorst
De Vecht 
Het zal niet veel mensen zijn 
ontgaan dat onze mooie 
gemeente in 2018 twee eeu-
wen jong is. Na de specta-
culaire aftrap op 1 januari in 
Twello worden in de loop van 
dit jaar in alle dorpen festivi-
teiten georganiseerd. Klaren-
beek heeft het spits afge-
beten; in maart/april zijn De 
Vecht en Teuge aan de beurt. 
Een werkgroep van enthousi-
aste inwoners, met als trekker 
Henk Wolters van de OKV, 
heeft hiervoor een ambitieus 
en afwisselend programma 
ontwikkeld. Dat ziet er in grote 
lijnen als volgt uit.
De start is op vrijdag 30 
maart bij café/zalencentrum 
De Groot met lezingen over 
de geschiedenis van de Mo-
lukkers in Teuge, de geschie-
denis van De Vecht, gedich-
ten in dialect door Tinus van 
het Slyck en een historische 
fototentoonstelling + film.
Op zaterdag 31 maart kunt 
u overdag meedoen met 
excursies naar twee prachti-
ge plekken: natuurontwikke-

lingsgebied ‘Het Weteringse 
Broek’ en de herenboerderij 
‘Het Avervoorde’. Op die dag 
is de fototentoonstelling bij 
De Groot nog te bezichtigen.

Teuge
Maandag 2 april (2e Paas-
dag) laat Teuge zien wat het 
allemaal te bieden heeft. 
U kunt een bezoek bren-
gen aan het vliegveld: op 
verschillende plekken zijn 
presentaties, er zijn oude en 
nieuwe vliegtuigen te zien 
en er worden rondleidingen 
gehouden. In het Dorpshuis 
Op den Toega is een ten-
toonstelling van de OKV met 
historische foto’s en kunt u 
genieten van een hapje en 
een drankje. U bent welkom 
op het terrein van de Ecotri-
be, met rondleidingen, een 

fototentoonstelling over de 
Molukkers in Teuge, een 
beeldend kunstenaar en een 
optreden van muzikanten 
met allerhande trommels. 
Jongerencentrum Peco doet 
waarschijnlijk ook mee.
Kortom, een boeiend en 
interessant programma, dat 
u niet mag missen. Natuurlijk 
vergt dit allemaal een grondi-
ge voorbereiding en de inzet 
van veel vrijwilligers om alles 
in goede banen te leiden. 
Aan hun enthousiasme zal 
het niet liggen, nu nog mooi
 

weer op Tweede Paasdag! O 
ja, voor parkeren zijn speciale 
plekken beschikbaar; let op 
de verwijzingsborden en de 
aanwijzingen van verkeersre-
gelaars. Het beste is natuurlijk 
op de fiets te komen…
In deze uitgave van Teugje 
Nieuws is een flyer bijge-
sloten, met het volledige 
programma: wat, wanneer, 
waar, hoe laat. 
Voor actuele informatie: 
www.okvvoorst200.nl
Teugje Nieuws kijkt uit naar 
een mooie happening!

Paasworkshop maandag 19 maart 
Door Anneke van Eikenhorst

Door Wim van Ee

Op 19 maart vanaf 20.00 uur organiseert het Dorpshuis Op 
den Toega in samenwerking met ‘Heidy’s Buitenhuisje’  een 
workshop “Paasstuk maken”. 
Tijdens deze gezellige avond helpt Heidy je stap voor stap 
naar een geweldig eindresultaat.
De kosten voor deze leuke avond bedragen € 25,- per per-
soon. Hiervoor ontvang je naast de deskundige begeleiding 
van Heidy ook alle materia-
len en 1 consumptie. Ieder-
een is welkom, dus neem 
gerust een introducé mee!

Aanmelden kan via 
dorpshuis@teuge.eu of tele-
fonisch 06 18697857. De kos-
ten kunnen tijdens de avond 
contant worden voldaan.

Wilt u bij aanmelding door-
geven welk paasstuk u wilt 
maken? Keuze 1 of 2. Keuze 2.

Keuze 1.
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Algemene Leden Vergadering ABT & 
bierproeverij 20 maart Door Lucas Harbers

In het eerste deel van de avond zal een terugkoppeling wor-
den gegeven over de activiteiten afgelopen jaar. Vervolgens 
kondigt het bestuur de geplande activiteiten voor komend 
jaar aan, hoe worden de belangen van Teuge behartigd.
In het tweede deel van de avond kunt u genieten van een 
bierproeverij. Tijdens de proeverij kunt u ook genieten van 
lokale lekkernijen. 
De stukken ALV ABT staan op de website www.teuge.eu en 
liggen ter inzage in het dorpshuis op 20 maart 2018.

Algemeen Belang Teuge houdt op dinsdag 20 maart 
vanaf 19.30 uur haar Algemene Leden Vergadering in 
dorpshuis Op den Toega in Teuge. Het bestuur van ABT 
nodigt alle leden uit om op deze avond aanwezig te 
zijn.

TeugeRuns4Life editie 2018
Door Marjo Prigge

De derde editie van TeugeRuns4Life is weer een feit. Wat een 
super mooie dag was het weer met zoveel enthousiaste 
wandelaars, lopers en publiek. Dit jaar was het goede doel 
Stichting ‘kLeef! uit Apeldoorn. Algemeen Belang Teuge & De 
Slaapfabriek hadden in samenwerking met AV’34 het hele 
parcours uitgezet en wachtten met veel smart op de deelne-
mers.

Na een heerlijk kopje koffie bij Take Off druppelden de eerste 
wandelaars binnen om zich nog ter plekke in te schrijven 
voor de wandelroute van plusminus 5 km. Burgemeester 
Penninx loste het startschot. 
Aangemoedigd door vele toeschouwers brachten alle deel-
nemers samen geld binnen voor Stichting ‘kLeef!. Na afloop 
van de diverse afstanden werden de winnaars gehuldigd en 
beloond met gesponsorde prijzen van bedrijven uit de regio. 
Met veel plezier en het goede doel in gedachten, slaagden 
280 hardlopers & wandelaars (30 meer dan vorig jaar) erin 
hun afstand te volbrengen. 
Nadat de laatste loper binnen was, de winnaars van deze af-
standen waren gehuldigd en iedereen zich tegoed deed aan 
diverse lekkernijen, kon de eindstand worden opgemaakt:  
€ 2.000,- binnengehaald voor de Stichting ‘kLeef! uit 
Apeldoorn, inloophuis voor mensen met kanker, naasten en 
nabestaanden uit Apeldoorn en ruime omgeving. Een gewel-
dig resultaat! 

Uitslagen via www.uitslagen.nl (Teuge Runs 4 Life)

Uitslagen
Kidsrun 500 m Meisjes
1e Naomi Lantink
2e Noor van Mourik
3e Linde Wolff van Wulfing

Kidsrun 500 m Jongens
1e Benthe de Vries
2e Rens Klinkhamer
3e Elijah Bakboord

Kidsrun 1 km Meisjes
1e Isa van den Hoogen
2e Evi Ziens
3e Eva Harbers

Kidsrun 1 km Jongens
1e Rowan Witteveen
2e Lukas Stol
3e Thijs Krijger

 
5km Dames
1e Danique Wilbrink
2e Corien van der Bijl
3e Veerle Willems

5km Heren
1e Erwin van Heiningen
2e Ruben Hiddink
3e Cees Weeda

10km Dames
1e Linda Ooms
2e Marloes Pol
3e Mirjam van Mourik

10 km Heren
1e Guus Beking
2e Quirijn Waaijenberg
3e Bas van Beek

Welkomstmand Door Lonneke Schipper

Afgelopen jaar zijn er 10 welkomstmanden uitgereikt aan 
nieuwe bewoners. De Holthoevensestraat is een favoriete 
straat in Teuge om te wonen, want daar werden in 2017 drie 
manden aangeboden De welkomstmanden worden gemaakt 
door cliënten van Siza. En deze manden waren weer goed 
gevuld met informatie over ons mooie dorp. Leuke cadeau-
tjes, bloemstukjes, planten, waardebonnen en veel informatie. 
En dit alles is allemaal aangeboden door ondernemers en 
organisaties uit Teuge. Sinds 2017 worden de eieren in de 
welkomstmand gelegd door de kippen van kinderboerderij 
Het Beestenboeltje. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage!

Clément van Dijk
Tot mijn grote verrassing ontving ik in augustus 2017 een 
prachtige welkomstmand van mijn nieuwe buren Jeroen en 
Marianne met allerlei informatie over mijn nieuwe dorp Teuge 
en wat er allemaal te doen is. Ik ben er erg blij mee! Graag 
wil ik Algemeen Belang Teuge hartelijk bedanken. Ik hoop 
hier heel lang te mogen wonen, want het bevalt mij prima. 
Ondertussen zoek ik nog 10 uur vrijwilligerswerk per week 
van maandag t/m vrijdag in de middaguren. Ik zal worden 
ingezet bij de lokale omroep in Twello, maar ik ben nog op 
zoek naar ander vrijwilligerswerk. Je kunt mij hierover bellen: 
06-28126682. Hopelijk word ik hierover benaderd. Tot ziens in 
ons mooie dorp!. Clément van Dijk, Zandenallee 2a.

Wil je jouw nieuwe buren 
ook een welkomstmand 
aanbieden? Vraag dan bij 

Lonneke Schipper een wel-
komstmand 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.
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Lust je nog peultjes?? Door Jan v.d. Noort

Van half maart tot en met oktober wordt er door leerlingen 
van de Zaaier groente verbouwd in hun schooltuin. De leerlin-
gen leren groentes herkennen, zaaien, planten, verzorgen en 
uiteindelijk oogsten en opeten. Voor de begeleiding van deze 
activiteiten zoeken we nog meer vrijwilligers, die op toerbeurt 
op de donderdagmiddagen van 13.00 – 14.30 uur de leerlin-
gen begeleiden. 
Als je geen verstand hebt van tuinieren is dat niet erg, net als 
de leerlingen kun je dat leren. Wel wordt van de vrijwilligers 
verwacht dat ze leerlingen kunnen begeleiden. Als dank voor 
je inzet is er regelmatig groente te verdelen. 
Heb je tijd en ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via: 
secretaris@teuge.eu

Peco komt dit jaar met iets nieuws! 
De Snuffelroute op zaterdag 2 juni 2018
Door Renee Steunenberg

Voor leuke spulletjes met een goed verhaal kan je een kring-
loopwinkel, Marktplaats of rommelmarkt afstruinen, maar we 
hebben een andere mogelijkheid bedacht! Fiets, wandel of 
rij door de straten van Teuge en bezoek de adressen van de 
Snuffelroute. Op deze dag toveren bewoners hun garage, 
carport of tuin om in een tijdelijk winkeltje met tweedehands 
spullen die ze verkopen voor een zacht prijsje. 

Wil je deelnemen als verkoopadres aan deze route, mail dan 
naar onderstaand adres en geef aan wat je wil verkopen. 
Peco brengt dit dan in kaart en zorgt voor de reclame.
We vragen € 10,- inschrijfgeld.
Ook wordt er een tekenwed-
strijd georganiseerd voor de 
kleintjes met een prijs voor 
de mooiste tekening.
E-mail: Snuffelroutepeco@
hotmail.com
Voor vragen kan je terecht bij: 
Melissa Berenschot, Stefanie 
Verwaaijen of Renee Steu-
nenberg

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: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent.
P: Hee hallo, zo ie volgt De Luizenmoeder dus ok al. Mooi is 
dat hè. Zal het hier op De Zaaier ok zo an toe goan? 
H: Geen idee. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet of ze 
inmiddels al een nieuwe directeur gevonden hebben. Als 
dat net zo’n type als “Anton” wordt, dan belooft het nog wat. 
Heb je trouwens de ramen en deuren thuis wel goed op 
slot gedaan?
P: Ja doar let ik noe wel arg goed op. Het is toch niet 
normaal de laatste tied met al die inbraken in Teuge. Zie 
haalt alles overhoop um maar iets van sieraden of geld te 
vinden. Ik vind ut maar een eng idee.
H: Steeds meer mensen hebben zeker het geld thuis goed 
verstopt. Op de bank met die lage rente krijg je er ook niks 
meer voor. Of je moet bitcoins aankopen.
P: Och doar snap ik helemoal niks van. Ik heb alleen 
eheurd dat dat ok ene grote zeepbel mot wezen. Dus vroag 
ik mie af of dat veiliger is dan thuus. 
H: Geen idee. Het leeft in ieder geval wel in Teuge al die 
inbraken. Gelukkig hebben wij inmiddels al de 100e deel-
nemer bij de Whatshappening groep. Hopelijk kunnen we 
zo elkaar op tijd waarschuwen en de schade beperken.
Over schade gesproken. Had je laatst trouwens nog storm-
schade dan?
P: Nee, dat viel gelukkig mee. Ut ging wel flink tekeer zeg. 
Had ie nog schade dan?
H: Nee, met de storm gelukkig niet. Wel had ik een tijdje 
terug wateroverlast. In de kelder stond een hele boel water. 
P: En wat zong iedereen toen: “Bie Hendrika in de kelder is 
nog zat, van dat nat”.
H: Nou zo leuk was dat anders niet. 
Heb je de laatste weken nog een beetje genoten van de 
Olympische Spelen dan?
P: Ja, doar heb ik weer arg van genoten. Vooral van het 
schaatsen. Het begon ok gelieke goed met een gouden 
medaille veur die deurne uut Lettele. Mooi, zo’n gewone 
meid bie ons uut de buurte.
Nou, verder hek ok geen nieuws meer eheurd. Ieje dan?
H: Nee, we gaan al zo weer richting het voorjaar. Dan is er 
altijd weer van alles te doen.

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn
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Doe je ook mee met NLdoet 2018?
Door Jan v.d. Noort

Op 9 en 10 maart organiseert het Oranjefonds weer de jaar-
lijkse vrijwilligersdagen onder het motto NLdoet.
Ook in Teuge zijn weer activiteiten gepland waar vrijwilligers 
gedurende een dagdeel de handen uit de mouwen kunnen 
steken. Het is nog steeds mogelijk om je aan te sluiten bij de 
activiteiten. Je kunt je aanmelden via de website  
www.nldoet.nl. Als je de postcode intoetst krijg je de activitei-
ten te zien die in Teuge en de directe omgeving plaatsvinden. 
Op 9 maart wordt er tussen 9.00 en 13.00 uur onderhoud 
gepleegd bij het KIJK monument. 
Op 10 maart wordt er in het centrum van het dorp geklust 
bij kinderboerderij Het Beestenboeltje, de speelweide en de 
schoolmoestuin wordt klaargemaakt voor het komende sei-
zoen. Hier wordt van 13.30 – 17.00 uur geklust.
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima steken ook 
elk jaar de handen uit de mouwen,  schroom niet en meld je 
aan. Voor meer activiteiten in de regio kijk op de website!!!

Uitslag 
Kerstpuzzel
De uitslag van de kerstpuzzel 
2017 was: 

Teugje Nieuws wenst iedereen 
fijne feestdagen

Vele inzendingen kregen wij 
retour, waarvoor hartelijk dank! 
Fijn om te weten dat het Teugje 
Nieuws overal wordt gelezen.
De winnaars van de VVV Bon 
van € 15,- zijn: 

Roos de Vries uit Teuge
Ans Prijs uit Teuge
Ellen Dijkhof uit Apeldoorn

Vijfde editie Cleantech Tomorrow 
in Epe en Voorst Door Loes Brijker

In april dit jaar organiseert de Cleantech Regio het 
jaarlijkse event Cleantech Tomorrow. Gastgemeenten 
zijn Epe en Voorst. Was Cleantech Tomorrow de afgelo-
pen vier jaar nog een eendaags congres, voor de vijfde 
editie wordt breder uitgepakt.

Op vrijdag 20 april en zaterdagmorgen 21 april zijn er 
pre-events lokaal in de gemeenten Epe en Voorst. Zoals open 
bedrijvendagen en energiemarkten. De zaterdagmiddag en 
-avond is het centrale publieksevent op airport Teuge. Dit 
wordt een duurzaam festival met informatieve stands in het 
‘dorp van morgen’. Presentaties, muziek, duurzame hapjes bij 
foodtrucks en veel gezelligheid.
Dinsdag 24 april is de businessvariant van het publieksfestival 
met onder andere sprekers, informatieve stands, veel netwerk-
gelegenheid, Cleantech Battles, succesverhalen van onderne-
mers en er is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van 
werknemers.

Inwoners betrekken
Deze veranderde opzet is ingegeven door de gemeenten Epe 
en Voorst. Zij gaven aan graag de vijfde editie van Cleantech 
Tomorrow te willen hosten, maar vonden het tegelijkertijd 
belangrijk om de aanpak wat te wijzigen. Erik Visser, wethou-
der van Epe hierover: “Ik heb de afgelopen jaren met belang-
stelling en plezier de congressen bezocht. Ik ondersteun ook 
van harte de duurzaamheidsdoelstellingen van de Cleantech 
Regio. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als we duurzamer 
willen worden het nou juist de inwoners en bedrijven zijn die 
de succesfactor zijn.”

The Next Level en duurzaamheid in de praktijk
Cleantech Tomorrow is het jaarlijkse event waarop nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van duurzaam-
heid worden gedeeld en waarin motiveren, enthousiasmeren, 
prikkelen en inspireren centraal staan. Het motto van Clean-
tech Tomorrow in 2018 is The Next Level en het is een event 
voor duurzaamheid in de praktijk. Benadrukt wordt vooral wat 
de praktijk aan innovaties biedt. Geen theoretisch, ‘hoog over’ 
en abstract verhaal, maar vooral ook toegepast en praktisch.

Hoofdlocatie Airport Teuge
Hoofdlocatie is in 2018 Airport Teuge. Harjo Pinkster, wethou-
der van Voorst, vindt het natuurlijk een eer om vanuit zijn ge-
meente de locatie Teuge te mogen inzetten. “Uiteraard, mede 
omdat juist vanuit dit vliegveld duurzaamheid zeker ‘the next 
level’ is. Bijvoorbeeld door het energieneutrale luchthavenge-
bouw, een bedrijf als Cleantech Aviation dat toch voorloper 
is met biofuel voor de luchtvaart en TEACH dat mbo-opleidin-
gen biedt gerelateerd aan de luchtvaart.”

Het programma staat in grote lijnen en wordt de komende 
periode nog verder ingevuld. Meer informatie over sprekers, 
programma en nog veel meer op: www.cleantechtomorrow.nl

GEZOCHT!
Tweedehands zitmaaier
info tel. 055-3231818.



-5-

Kunst- en Cultuurroute Teuge
Door Johan Bosma

Na een jaartje overgeslagen 
te hebben heeft de stichting 
Organisatie Evenementen 
Teuge het voornemen dit jaar 
weer een Kunst- en Cultuur-
route te organiseren. 
Vorig jaar zou de route aan-
vankelijk wel georganiseerd worden, maar hadden wij niet 
goed opgelet bij het prikken van een datum. Na de publica-
ties bleek dat de kunstroute in het pinksterweekend gepland 
stond. Dat is voor de meeste mensen, dus ook voor de deel-
nemers, een weekend voor familie en uitjes. Omdat ook de 
agenda van de organisatie behoorlijk vol stond hebben wij 
toen besloten de Kunst- en Cultuurroute Teuge in 2017 over te 
slaan.

Dit jaar zal de route op zondag 3 juni plaats vinden. De 
route is alleen in het dorp Teuge en directe omgeving. Voor 
deelnemers die van verder komen en toch graag mee willen 
doen hebben wij beschikking over locaties in het dorp. Verder 
is het de bedoeling dat de Teugse deelnemers hun werk in of 
rondom hun eigen huis tentoonstellen. Dit kan in huis zijn, in 
de schuur of in de tuin. 

Wij willen net als voorgaande edities een routemap gaan 
uitbrengen, zodat de bezoekers per fiets of wandelend van 
locatie naar locatie kunnen gaan. Het doel van de Kunst- en 
Cultuurroute Teuge is kunstenaars in ons dorp een platform 
te bieden om hun werk, ambacht of (culturele) specialiteiten 
aan publiek en aan elkaar te kunnen tonen. Daarnaast werkt 
een kunst- en cultuurroute inspirerend en verbindend en we 
brengen met elkaar de doorgaans onzichtbare creativiteit in 
ons dorp naar de voorgrond! 

Op onze website www.kucult.nl staat meer informatie en er 
zijn ook prachtige foto’s te vinden.
Wil je graag deelnemen aan de kunstroute, meld je dan aan 
bij de stichting. Dat kan via email:  
organisatie.evenementen.teuge@gmail.com. Voor ons is het 
belangrijk te weten wie je bent, wat je doet en waar je woont. 
Telefonisch overleggen kan ook, met Marianne Wieggers 
(055 3231818) of Johan Bosma (06 10568834).
Lijkt het jou leuk mee te denken over de kunstroute of 
misschien denk je er wel eens aan zelf een evenement te 
willen organiseren? De stichting fungeert als een kapstok die 
projecten kan financieren en uitvoeren. Op dit moment willen 
wij graag het bestuur van de stichting uitbreiden en zijn we 
op zoek naar vrijwilligers voor het uitvoeren van kleine taken. 
Heb je interesse? Laat het ons weten!

Paasvuur op 1e Paasdag in Teuge
Nog even en Pasen staat weer voor de deur, en net als ande-
re jaren organiseert sportclub Teuge weer op Eerste Paasdag 
een paasvuur. Voor dit paasvuur wordt er nog naar snoeihout 
gezocht. De takken mogen maximaal een doorsnede hebben 
van 15 cm. 
U kunt het snoeihout aanleveren op de volgende zaterdagen 
10, 17, 24 en 31 maart, tegenover de Bottenhoekseweg in 
Teuge (Stationsstraat in, spoor over na 300 meter rechts). U 
kunt hier terecht van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Op 1e paasdag ’s avonds rond 19.00 uur beginnen de festivi-
teiten voor de jeugd. Rond 19.30 uur zal het paasvuur traditi-
oneel worden aangestoken en kan een ieder genieten van 
het paasvuur onder het genot van een te verkrijgen hapje 
en drankje. Op 2e paasdag zal overdag alles weer worden 
opgeruimd en schoongemaakt. 
U bent van harte welkom!

Wateroverlast Door Nico Jurgens

Regelmatig bereikt het 
grondwater in de kern van 
Teuge een hoogte waardoor 
kelders en souterrains onder-
lopen. In tuinen, plantsoenen 
en weilanden blijft langdurig 
water staan. In kruipruimten 
staat vaak water dat door op-
trekken vocht in huis brengt. 
Dit bevordert schimmelvor-
ming die nadelige gevolgen 
voor de gezondheid heeft.
Alle inwoners van deze wijk 
ondervinden problemen van 
de hoge grondwaterstand; 
wel verschilt de mate waarin 
de inwoners deze problemen 
ondervinden.
In het verleden werd het 
gebied waar zich nu de 

kern van Teuge bevindt, 
doorsneden door sloten. Bij 
het bouwrijp maken van de 
grond zijn de sloten gedempt 
en is een drainagesysteem 
aangelegd. Dit drainagesys-
teem functioneert inmiddels 
niet meer.
De ervaring van inwoners is 
dat de ernst van dit probleem 
in de loop der jaren gelei-
delijk is toegenomen. Eén 
van de inwoners van de wijk 
heeft zowel de gemeente als 
het waterschap aangeschre-
ven. Algemeen Belang Teuge 
gaat dit onderwerp voor de 
hele wijk bespreken met de 
gemeente.
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Nieuwbouw Peco vordert gestaag
Door Leonie v.d. Beld

Het is inmiddels zo’n negen 
maanden geleden dat Peco 
de sleutel in ontvangst mocht 
nemen van het nieuwe 
pand aan de Fokkerstraat 
en we kunnen zeggen dat 
het casco opgeleverde pand 
meer en meer vorm begint te 
krijgen. De buitenkant van het 
gebouw en het omliggende 
terrein zijn voor een groot 
deel klaar, dus de kluswerk-
zaamheden vinden nu 
voornamelijk binnen plaats. 
Op zaterdag is het vaste prik en ook de vrije avonden worden 
door onze vrijwilligers zeer regelmatig ingevuld met het klus-
sen in Peco. Af en toe plaatsen we wat foto’s op Facebook om 
geïnteresseerden een beetje op de hoogte te houden van de 
voortgang. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die zich niet op 
sociale media begeven en wel nieuwsgierig zijn, dus hebben 
we de redactie gevraagd ook hier wat foto’s te plaatsen.

Sky Service Netherlands eerste “groene” 
vliegbedrijf in Teuge Door Onno v.d. Zee

Sky Service Netherlands - 
Rondvluchtencentrum-Teuge.
nl wordt het eerste operatio-
nele “groene” vliegbedrijf op 
luchthaven Teuge.
Eind 2017 werden hiervoor 
de contracten getekend met 
zonneplan uit Zwolle, maar 
liefst 52 hypermoderne 
zonnepanelen gaan samen 
per jaar 12.500 kWh stroom 
opleveren!

Het bedrijf loopt hiermee 
voorop binnen de beperkte 
technische mogelijkheden 
die er zijn om als vliegbedrijf 
toch zo groen mogelijk te 
laten zijn. De vliegtuigen, de 
hangaar, wat technisch voor-
handen is om groen te zijn, 
heeft het bedrijf de afgelo-
pen jaren geïnvesteerd.
Daar, met name technische 
oplossingen om bijvoorbeeld 
elektrisch vliegen operatio-
neel te maken, ligt nog vele 
jaren van ons vandaan. De 
eerste stappen (op vliegveld 
Hilversum) zijn in gang gezet 
om echt vliegtuigen operatio-
neel te hebben om geduren-
de 6 uur te kunnen vliegen 
met 4 personen. Een snelle 
oplaadtijd zal nog lang op 
zich laten wachten.
3 Jaar geleden koos het be-
drijf al voor het isoleren van 
de hangaar om stookkosten 
voor het verwarmen naar nul 
te brengen, nu is er gekozen 
voor zonne-energie voor de 
elektra.

Omdat het vliegveld ruim 
100 jaar oud is en de infra-

structuur qua bekabeling net 
zo oud als het veld zelf, heeft 
de voorbereiding inmiddels 
een aantal maanden nodig 
gehad om straks nieuwe ka-
bels te leggen om deze giga 
kWh stroom terug te kunnen 
leveren op het “Teuge net”.
Onder het motto van bloed, 
zweet en tranen en geduldi-
ge telefoon- en emailverkeer 
met de betrokkenen, ziet het 
er naar uit dat deze zomer 
alle werkzaamheden zullen 
gereedkomen.
Wij zijn dan ook trots dat wij 
de voortrekkersrol voor de 
bedrijven op Teuge op ons 
mogen nemen en hopen dat 
na ons vele panelen zullen 
volgen, zodat wij met z’n al-
len straks voldoende stroom 
generen om Teuge en om-
geving te kunnen voorzien.

Dit alles zonder enige 
vorm van fondsen hebben 
wij dit moeten realiseren, 
omdat in tegenstelling tot 
de landbouwbedrijven die 
voor asbest verwijdering en 
plaatsen van zonnepanelen 
wel subsidie ontvangen. Ook 
de gemeente Voorst gaf te 
kennen hier geen potjes voor 
te hebben en dit alles maakt 
ons trots, dat hebben we dan 
toch maar weer ff voor elkaar 
gekregen.
Zodra de installatie gereed is, 
zal middels een beeldscherm 
de passagiers van het bedrijf 
kunnen zien hoeveel stroom 
er opgewekt wordt, zodat zij 
milieubewust instappen.
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Nieuws uit de EcoTribe

Tennisclub Teuge – activiteiten 2018

Door Johan Bosma

Door Jan Dijkstra

De EcoTribe heeft in het 
laatste weekend van januari 
een nieuwe bewoner erbij 
gekregen! Wij zijn allen zeer 
blij en trots op de prachtige 
zoon van Garreld en Esther. 
Luka is een gezonde knaap 
die zich nu al zichtbaar ‘thuis’ 
voelt bij de Tribe!   

Ook in 2018 is er weer van 
alles te doen op ons mooie 
tenniscomplex. Door het 
hele jaar heen vinden er 
competities plaats, waarbij 
onze leden hun krachten 
kunnen meten met andere 
clubs. Vorig jaar nog werd 
ons damesteam met verve 
kampioen. In februari en 
wellicht later in het jaar ook 
nog weer de bekende en po-
pulaire tennisclinics, waarbij 
de leden diverse tennisvaar-
digheden op een hoger peil 
kunnen brengen. Momenteel 
loopt de altijd zeer gewilde 
Daviscup competitie, waarbij 
vier landenteams strijden om 
de beker met het zilveren 
vlaggetje. Op zondag 25 
maart is de finale. Tevens 
kunnen de leden die dag 
hun nieuwe pasje ophalen. 
In het voorjaar vindt er ook 
een uitwisseling plaats met 
tennisclub Welsum. Vorig 
jaar voor het eerst gehou-
den en de deelnemers zijn 
unaniem voor een herhaling. 
In juni wordt weer het open 
50 plus toernooi georgani-
seerd. Tennissers uit de regio 
kunnen hieraan meedoen. In 
september is er het besloten 
50 plus toernooi; alleen voor 
de leden van TC Teuge. Het 
pannenkoektoernooi voor  
de jeugd wordt gehouden in 
september. En als afsluiting  

 

van het tennisjaar 2018 vindt 
in november het stamppot-
toernooi plaats. En het kan 
maar zo zijn bij onze club 
dat tussentijds spontaan 
toernooitjes en wedstrijden 
worden gehouden. Kortom: 
er is weer veel actie aan de 
Zanden en hopelijk gaan we 
weer een mooi tennisjaar 
tegemoet. Hebt u interesse 
om eens een balletje bij ons 
te slaan, kijk dan eens op 
onze website:  
www.tennisclubteuge.nl. Er 
zijn altijd leuke en financieel 
aantrekkelijke introductieac-
ties bij onze club. Je mag ons 
ook liken of volger worden 
op onze FB-pagina: Tennis-
club Teuge. We zien jullie 
graag bij ons op de club!

Gemeente Voorst 200 joar
Steet, a’j goed kiekt, ok op de penne:
cadeautjen a’j weer es op huus an ging’ 
van ’t Niejoarsfeest, um d’r vast’ an te wennen
dat toen vier karspels Gemeente Voorst anving’ . 
                    
De Statenhoed, ’t café, noe restaurant van Swinckels,
was waor ’t begon, pal noast de olde karke,
woar roadsgeneudigden noar binnen ging’
um ’t, in costuum, veur ons weer uut te warken.
  
Wi zagen lu van al Voorster Belangen
die ’t feest, het joar lang, plaats’lijk brengt. *
Buten, op ’t scharm brokken campagne vangen
woar kröömkes gratis chocola en glühwein schenkt.
  
Inwoning in ’t café en ok nog op “Kruusvoorde”
kwam ’n Huus veur Voorst bi Twelles hoogste punt,
dat, uut ’egreujd, Elizen nog bekoorde
en woar zovölle  nauw’lijks noar binnen könt.

Vergaderinggebouwen he’ w noe wel genog.
Twee an de Wilpseweg, gebruuk die toch!

                                                              Tinus van het Slyck
*De Vecht, Teuge: 30/3 en 31/3, 2/4

Tennisclub Teuge pakt de 
zaken groots aan in 2018!

Teuge helpt!
Onze inzet:
* Vervoersdienst
* Boodschappen doen
* Kleine klussen in en rondom het huis
* Opvang mantelzorgers
* Opzetten Vrijwilligers vacaturebank

Hebt u hulp nodig?
Wil je je als vrijwilliger inzetten voor één of meer van deze 
activiteiten?

Neem contact op met één van ons drieën van het meld-
punt: 
José Pelgrom (055) 301 33 27, E: jose.pelgrom@gmail.com
Hetty Vorselman (055) 312 31 56
Wim van Ee (06) 26 59 00 62 E: wimvanee1@gmail.com



-8-

Colofon
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 
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Aan deze editie werkten mee: Leonie van de Beld, 

Lonneke Schipper, Lucas Harbers, Tinus Ooms, Jan Dijk-

stra, Marjo Prigge, Johan Bosma, Jan v.d. Noort, Anneke 

van Eikenhorst, Renee Steunenberg, Nico Jürgens, Mari-

anne Wieggers, Onno v.d. Zee, Loes Brijker.

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

maandag 9 april 2018 om 23.59 a.s. naar:

Bottenshoekseweg 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.

MAART

Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge

  5, 12, 19, 26 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

  6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Biljarten, Dorpshuis

Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

NLdoet, 9.00 uur – 13.00 uur, bij KIJK!

NLdoet, 13.30 uur – 17.00 uur, Beestenboeltje

10, 17, 24, 31 Hout brengen Paasvuur

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

Paasworkshop, 20.00 uur, Dorpshuis 

ALV en bierproeverij, 19.30 uur, Dorpshuis

APRIL

Paasvuur Sp Teuge, 19.30 uur, Bottenhoekseweg

Activiteiten 200 jaar Voorst, hele dag

2, 9, 16, 23, 30 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 Biljarten, Dorpshuis

Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge

Oudersoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

20, 21, 24 Cleantech Tomorrow, vliegveld Teuge

MEI

  1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Biljarten, Dorpshui

Herdenkingsbijeenkomst, 19.00 uur, bij KIJK!

7, 14, 21, 28 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

ACTIVITEITENAGENDA
TeugeWijzigingen voorbehouden.
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