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10 over rood toernooi Teuge weer groot succes!

Terwijl in de ene helft van de
kantine de nieuwe klaverjas
kampioen (Theo Berenschot),
werd gehuldigd, was in de
andere helft de spanning om
te snijden tijdens de finale
van het jaarlijkse 10 over
rood toernooi bij Sportclub
Teuge.

Bijna 100 deelnemers speelden de hele week voor een
plaats bij de laatste 10 in de
finale. Wedstrijdleider Henny
Kerkdijk, zelf ook een verdienstelijk biljarter en tevens
halve finalist, had alles uit
de kast gehaald om er weer
een prachtig toernooi van te

maken.
Diverse topspelers waaronder
ook Henk en Jonni Smeenk,
lid van de Doorstoters uit
Teuge, sneuvelden al in de
voorrondes, terwijl dit toch
spelers zijn die regelmatig op
het ereschavot klimmen.
Plaatselijke favoriet Kees

Door Ronny Huiskamp

van de Pol had de titel in de
finale voor het grijpen, maar
de spanning werd hem te
veel. Hij moest afhaken bij de
top 3, evenals Anno Nijhof uit
Terwolde die ook al menig
toernooi op zijn naam heeft
geschreven en ook zijn roots
in Teuge heeft liggen.
Een volgepakte kantine zag
vervolgens een zenuwslopend steekspel tussen 10
biljarters en pas in de achtste
beurt werd de winnaar bekend. Ronny Huiskamp ging
als eerste uit, gevolgd door
dhr. Koot en dhr. Bouwmeester. Alle deelnemers in de
finale werden beloond met
een mooie rollade. De eerste
3 kregen daarbovenop nog
een prachtig vleespakket.
Na afloop werden de sponsoren en de vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage en
na de prijsuitreiking werd er
nog even nagepraat onder
het genot van een hapje en
een drankje.
Al met al weer een geslaagd
toernooi dat zeker weer een
vervolg krijgt in 2019.

Help mee een nieuwe ansichtkaart
voor Teuge te ontwerpen! Door Wim van Ee

Verrassing voor 50-jarig bruidspaar
Anton en Jannie Kers Door Wim van Ee

Een paar jaar geleden heeft Algemeen Belang Teuge een
ansichtkaart met de groeten uit Teuge uitgegeven. Met daarop afbeeldingen van vier karakteristieke Teugse plekjes. De
voorraad kaarten is bijna op en daarom heeft het bestuur van
ABT besloten een nieuwe kaart te laten maken.
Daar hebben we uw hulp bij nodig! Want wat is aardiger dan
samen het ontwerp voor de nieuwe kaart te maken? Doe
daarom mee met de fotowedstrijd: lever een of meer foto’s
aan van een Teugs plekje (een huis, gebouw, straat, natuur,
noem maar op) waarvan u/jij denkt dat het op de nieuwe
ansichtkaart hoort. Mocht je om wat voor reden geen foto
kunnen aanleveren, dan mag je ook een plekje benoemen
en zorgen wij voor een foto.
Mail je bijdrage naar het redactieadres van Teugje Nieuws
vóór 1 oktober a.s. Een deskundige jury zal de inzendingen
beoordelen en daaruit vier foto’s kiezen.
De naam van de winnende fotograven kunnen worden vermeld op de kaart, en zij krijgen een setje van 5 kaarten. Alvast
hartelijk dank voor je medewerking!

Tijdens het SamenUitEten op 26 april was er natuurlijk ook
aandacht voor het gouden huwelijksjubileum van Anton en
Jannie Kers op die dag. Als oud-inwoners van Teuge zijn ze
vaak aanwezig bij deze maandelijkse maaltijd. Het Shantykoor ‘De Trossen Los’, waarvan Anton actief lid is (hij zit ook in
het bestuur) bracht een serenade voor het bruidspaar in de
vorm van een half uur gezellige liederen zingen. Een grote
verrassing voor het bruidspaar en alle aanwezigen.
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Kunst- en Cultuurroute
Zondag 3 juni is voor de 5e
keer de kunst- en cultuurroute in Teuge gehouden. De
route is, zoals we de laatste
keren gewend zijn, officieel
geopend op de EcoTribe.
Wethouder Harjo Pinkster
heeft bij zijn openingswoord
erop gewezen hoezeer de
gemeente dit soort lokale initiatieven, waarbij verbinden,
samen werken en inspiratie
de boventoon voeren, waardeert en onderstreept. Ook
heeft Lucas Harbers, voorzitter van Algemeen Belang
Teuge een woordje gehouden. Met enige trots feliciteerde hij de kunst- en cultuurroute met haar lustrum. Het
was namelijk de 5e keer dat
de route georganiseerd werd.
Beide heren ontvingen van
de organisatie een prachtige
mand, gevuld met lokale en
duurzame producten.
De route telde maar liefst 15
locaties met een 30-tal exposanten. Het was een heerlijke
zonnige dag, wat het rond
gaan nog aangenamer
maakte. Ca. 400 mensen
hebben van de route genoten. Op een aantal plekken
onderweg werden (zelfgemaakte) hapjes en drankjes
aangeboden. Dat viel goed
in de smaak. Hoewel er een
paar foutjes op het programma stonden en de vierspan

Voorstellen nieuwe wijkagent

Door Marianne Wieggers

Ik ben Gea Venema, 44 jaar.
Sinds een paar maanden
ben ik als wijkagent aangesteld in o.a. Teuge. Ik ben 22
jaar werkzaam bij de politie
en heb verschillende taken
vervuld waaronder recherche
en analyse.
Als wijkagent probeer ik aanspreekbaar te zijn voor de
bewoners. Ik hoor graag wat
er speelt in het dorp.
show van onze wereldkampioen Jan de Boer wegens een
planningsfout afgelast was,
waren de reacties van de bezoekers overwegend positief.
Jan baalde enorm en heeft
toegezegd het volgend jaar
dubbel en dwars goed te
willen maken!
De organisatie van de
kunst- en cultuurroute Teuge
bedankt alle exposanten/kunstenaars voor hun prachtige
creaties en bijdragen. Kunst
en creativiteit is een wezenlijk
en onmisbaar onderdeel van
de samen(be)leving!. Met elkaar hebben we er een mooi
evenement van gemaakt.
Ook bedankt de organisatie
nadrukkelijk de sponsoren
van de route, dit jaar zijn
dat: All-Inn verspreidingen,
Sterkmerk, Mill-Music, Eco Synergy en het Prins Bernhard
Cultuurfonds.

Maori mannen workshop EcoTribe
Door Maya (EcoTribe)

Maori elder Toroa Amperahama is een Maori in hart en
ziel. Geïnitieerd door zijn voorouders van Nieuw Zeeland,
wordt hij naar Europa geroepen om hier zijn wijsheid te
verspreiden. Er is veel te leren
van aarde gebonden culturen
en het is een voorrecht om
iemand van de Maori’s in ons
midden te hebben, die zijn wijsheid en liefde kan overdragen.
Deze overdracht gebeurt via zijn verhalen en leringen die hij
met de genezende krachten van zijn voorouders zal doorgeven. Een mannen workshop, the power of men, vanuit een
Maori perspectief met aandacht voor rollen en verantwoordelijkheden, het beheersen van de Te taha Wairua (vrouwelijke spirituele zijde) en de Te Taha Tinana (fysieke zijde), met
respect voor alles. Het stamleven, mannelijke rollen voor het
ontstaan van religie en de weg naar de toekomst.
14 Juli om 13.00 uur, NatuurTempel, Earth Awareness Teuge.
Reserveren noodzakelijk bij blijewerelt@gmail.com (€ 25,00).

Ik heb onlangs kennis
gemaakt met de leden van
Algemeen Belang Teuge. Een
warm en vriendelijk onthaal.
Ik hoop dat als er zaken spelen, de dorpsbewoners me weten
te vinden. Schroom niet om te bellen of te mailen.
U kunt het contactformulier op www.politie.nl invullen of via
0900-8844 contact leggen met de wijkagent.
Ook houd ik spreekuur op elke derde woensdag van de
maand. Om 19.00 uur in het buurthuis in Terwolde en om
20.00 uur in het buurthuis in Nijbroek. Schroom niet om binnen te lopen!

Privacy Statement voor Besturen
Door Lucas Harbers

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle
organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) bewaren. Deze organisaties moeten zich aan
de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt
zowel voor het bewaren van digitale bestanden als voor
mappen op de plank.
Wat houdt deze nieuwe privacywetgeving nu eigenlijk in? Is
uw vereniging/stichting AVG-proof? Tijdens de AVG avond
voor Besturen op 11 juni in het dorpshuis Teuge werd de
wetgeving toegelicht.
In samenwerking met gemeente Voorst, Dommerholt Advocaten uit Apeldoorn en Algemeen Belang Teuge organiseerde
de vrijwilligerscentrale Voorst, Dorothy den Boer en Simone
Beerthuis, een deskundigheidsbevordering in verband met
de nieuwe privacy wetgeving. 28 Besturen van verenigingen,
stichtingen en sportclubs waren vertegenwoordigd op deze
maandagavond. De avond begon met een inhoudelijk informatief deel over de nieuwe wet AVG door de deskundigen
van Dommerholt advocaten Apeldoorn: mr. Mañana Hulsteinden Hartog en mr. Priscilla Trip.
Vervolgens werd in het interactieve deel de privacy statement
van Algemeen Belang Teuge voorzien van adviezen en
aanvullingen, toetsend aan de AVG. Jan van den Noort en
Lucas Harbers verwerken deze opmerkingen en zullen het
statement delen met de aanwezige besturen. Samen met de
presentatie vormt dit een basis voor een eigen invulling om te
voldoen aan de AVG.
De stukken staan op www.teuge.eu
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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.
P: Zo, nog effen veur dat ie op vakantie goat bie oe koffie
drinken. Meestal goat jullie toch al vulle eerder weg?
H: Ja dat klopt, maar er waren nog teveel leuke evenementen in Teuge die ik niet wou missen. Neem nou de officiële
opening van de rotonde.
P: Ja, doar moi wel bie wèhn. Het hef effen eduurd veur dat
alle neuzen van de hoge heren dezelfde kante op stonden,
maar uuteindelijk heb ze ut toch mooi veur mekare emaakt.
Niet veur niks dat de burgermeister zelfs de opening deed.
H: En wat te denken van het afscheid van het oude Peco
gebouw. Daar hebben ze ook heel veel aandacht aan
besteed. Het begon met een groots ontbijt voor alle Teugenaren.
P: Nou, ze hebn nogal uut epakt doar bie Peco. Noa ’t ontbijt was de hele middag afscheidsfeest van ’t olde gebouw.
Leuk met al die olde dj’s.
H: Ook leuk om al die oude bekenden van vroeger weer te
zien. Heb je al jouw oude liefdes weer ontmoet?
P: De meesten wel. Toen dach ie daj heel wat haddn, noe
liek ze allemoal weer op mekera, óf ze bint kaal óf hartstikke gries.
H: Laatst was er ook nog een mooie actie dat alle Teugenaren voor weinig geld konden zweefvliegen. Goede actie,
maar ze krijgen mij de lucht niet in.
P: Wat dan, bin ie te zwoar dat ze oe de lucht niet in krieg of
durf ie dat niet? Ik had dat ok wel ewild, maar ik was te late
met opgeven. Gelukkig doet ze dat nog een extra keer.
H: Heb je laatst dat testvliegtuig ook nog gehoord?
P: Nee, ik heb de hele middag buutn ezeten wachten.
Elke keer veranderde de planning weer dat ze zouden
ôvervliegn. Uuteindelijk ben ik in sloap evallen en heb het
hele vliegtuug niet eheurd. Dan zal het met het geluud wel
meevallen.
H: Voor de rest is het nou bijna overal vakantie. Bij de
voetbal in Teuge kunnen ze nu mooi gaan beginnen met
de verbouwing. Wat een mega bedrag hadden die jongens
trouwens met de veiling opgehaald. Ik hoorde een bedrag
van 10.000 euro.
P: Dat heb die vente dan toch maar mooi edoan.
Nou, ik goa er weer vandeur. Ik wens oe een hele fijne
vakantie. Geniet ervan.

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

Teuge in het groen

Door Nico Jurgens

Vorig jaar konden de inwoners van Teuge in drie ‘ateliers’ hun visie geven op de ontwikkeling van hun dorp.
Tijdens deze avonden werden vele ideeën ingebracht.
Deze zijn gebundeld in het rapport ‘Kanskaart Teuge’.
Op 18 juni jl. werd een informatieavond gehouden
waarmee een aanzet gegeven is om de ideeën te realiseren.

De avond werd georganiseerd door de gemeente
Voorst in samenwerking met
Landschapsbeheer Gelderland en ABT. Paulien Dekker
(gemeente) vatte de resultaten van de ateliers samen
en vertelde wat de stand van
zaken is.
Van de gebouwen die de
Duitsers tijdens de Tweede
Wereldoorlog bij het vliegveld bouwden (Fliegerhorst
Teuge; later kamp voor de
Molukkers en thans Ecotribe), is het complex zuidelijk
van de Rijksstraatweg nog
in zijn geheel aanwezig.
Dit complex is één van de
drie verkozen projecten in
de ‘SteenGoed Benutten’
Challenge. Dit opent mogelijkheden om het complex
een grote onderhoudsbeurt
te geven. Wie ideeën heeft
voor de bestemming van het
complex kan die inbrengen
via https://wonenenruimte.
gelderland.nl.
In en om het dorp is een
aantal panden aangewezen
als karakteristiek gebouw
waarvan het wenselijk is
dat die zoveel mogelijk in
hun huidige uiterlijke vorm
behouden blijven.
Zoals het motto ‘Teuge in het
groen’ al aangeeft, zijn de
eerste acties gericht op het
vergroenen van Teuge en het
buitengebied en het opwaarderen van het dorpslint. In
zijn uitgebreide presentatie
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vertelde Ruud Borkes dat de
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland het landschap
zoals dat omstreeks 1900
bestond, voor ogen houdt.
Inwoners van Teuge en het
buitengebied die hun erf
willen vergroenen of die
aanplant op hun erf willen
vervangen door inheemse
soorten, kunnen zich tot 15
september bij de gemeente
(e.rijckenberg@voorst.nl) aanmelden voor het project ‘Teuge in het groen’, waardoor ze
de mogelijkheid krijgen om
via de gemeente een aantal
planten, struiken of jonge
boompjes tegen inkoopprijs
te verkrijgen.
Na deze goed verzorgde presentatie kreeg Marjolein Bijsterveld (gemeente) nog kort
het woord om aandacht te
vragen voor het van het riool
loskoppelen van de afvoer
van regenwater. Ook hier
komt de gemeente tegemoet
door het goedkoop verstrekken van materiaal. Informatie
kan verkregen worden bij de
gemeente, vakgroep Groen
& Infra of per mail p.vandijk@
voorst.nl.
In de toekomst zal ook in
de oude wijk een regenwaterriool worden aangelegd,
maar het is nog niet bekend
wanneer dat zal gebeuren.
U kunt een digitale versie van
de Kanskaart Teuge en de op
deze avond gegeven informatie lezen op de website
www.teuge.eu.

Welkomstmand Teuge
Florian en Jolijn
In augustus 2017 hebben wij,
Florian Groot Koerkamp en
Jolijn Overvelde, de sleutel
in ontvangst mogen nemen
van de woning aan de Bleriotstraat 35. Na ongeveer 8
maanden klussen zijn we in
maart verhuisd. Onze woning
is nu van binnen bijna af.
Nog een paar laatste klusjes
te gaan. Door onze nieuwe
buren werden we ontvangen met de welkomstmand.
Hiervoor willen we ze hartelijk bedanken! Teuge is ons niet
onbekend. Florian woont al heel zijn leven in Teuge. Hij is momenteel werkzaam als financieel administratief medewerker.
Jolijn komt uit De Vecht en werkt bij de gemeente Apeldoorn
als uitkeringsconsulent voor dak- en thuislozen. In onze vrije
tijd vinden we het leuk om met vrienden af te spreken en om
te sporten. Florian gaat regelmatig naar de sportschool en
Jolijn is drie keer in de week te vinden op het voetbalveld. We
waren al een tijdje op zoek naar een woning in de buurt van
Twello/Teuge omdat veel vrienden en familie hier in de buurt
wonen en we houden van een gezellige omgeving. Met
onze woning aan de Bleriotstraat is dit wat ons betreft gelukt.
Wichard, Stannie en Ruben
Op 23 februari 2018 zijn wij,
Wichard, Stannie en Ruben
Bruinink aan de Drostendijk
74 komen wonen. Wichard
is opgegroeid in Nunspeet
en Stannie in Harderwijk. In
1992 zijn wij getrouwd en in
Nunspeet gaan wonen. Daar
hebben wij 9 jaar gewoond
en onze 3 kinderen zijn er
geboren. In 2001 zijn we
naar Ugchelen verhuisd,
waar wij 16 jaar met plezier
hebben gewoond. Wij waren
al wel langere tijd op zoek naar een plekje buitenaf. Toen
vorig jaar het boerderijtje aan de Drostendijk te koop kwam
waren wij meteen verkocht. Omdat wij ons huis in Ugchelen
heel snel konden verkopen hebben wij, ter overbrugging, een
half jaar in een appartement in Apeldoorn-Zuid gewoond.
Wij wonen hier nu meestal met z’n drieën en onze hond, Pip.
Onze oudste twee kinderen Laura (22) en Jurian (20) studeren en wonen op kamers. Ruben (17 ) woont nog thuis. Hij
hoopt dit jaar zijn havo-diploma te halen. Wichard werkt bij de
Rabobank als accountmanager MKB en Stannie als coördinerend oncologie verpleegkundige op de interne polikliniek van
het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Wij zijn al helemaal
gewend op ons nieuwe plekje en hebben inmiddels kennis
gemaakt met onze buurt. We zijn erg vriendelijk ontvangen
en voelen ons heel welkom. Onze buren David en Sanne
hebben ons verrast met de welkomstmand. We vinden dit een
erg leuk initiatief waar we heel blij mee zijn.

Dirk, Mireille en Justin
Beste buurtbewoners van Teuge en omstreken, Allereerst
willen wij melden, dat wij ontzettend vriendelijk en gastvrij zijn
onthaald door ons nabije buurtjes en wij van de belangen
vereniging Teuge zo’n mooie welkomstmand hebben mogen
ontvangen, helemaal geweldig !!! Hierdoor voelen wij ons
erg welkom in Teuge!!! Wij willen ons graag even voorstellen;
wij zijn Dirk, Mireille & Justin Punt. Onze zoon Justin is bijna
15 jaar en zit in de 3e klas van het middelbaar onderwijs. Wij
komen uit de wijk Het Woudhuis in Apeldoorn, waar wij ruim
23 jaar erg fijn hebben gewoond. Maar opeens kwam er een
nieuwe uitdaging op ons pad... ja, namelijk de woning aan
de Holthoevensestraat, waar wij op 15 december 2017 de
sleutel van ontvingen en direct met een aardige verbouwing
zijn gestart. Wij zijn al aardig ver, maar de verbouwing is nog
niet helemaal af, maar wij zijn al zo blij met het tot nu toe
behaalde resultaat! Nog even
iets over ons: Deze woning
aan de Holthoevensestraat 27
hebben wij mede gekozen,
daar er een mogelijkheid
was voor het realiseren om
een deel van de woning te
gebruiken voor ons Bouw- en
Monumenten Advies Punt.
Wij wonen hier nu vanaf april
2018 met erg veel plezier!
Wij komen elkaar vast nog wel
tegen. Hartelijke groeten van
Dirk, Mireille en Justin Punt
John, Fiona, Dean en Kate
Sinds 1 maart 2018 wonen
wij, John, Fiona, Dean en Kate
Kok aan de Teugseweg 18.
Hiervoor hebben wij 12 jaar
lang in Posterenk gewoond.
Inmiddels hebben wij al
aardig onze draai gevonden
in Teuge. Wij hebben met veel
buren kennis gemaakt. Allemaal erg leuke, verschillende
en gastvrije mensen!
Wij hebben een mooie
welkomstmand ontvangen,
waarvoor onze dank. De informatie in de mand maakt het
nog makkelijker voor ons om snel vertrouwd te raken met de
buurt. De komende tijd gaan wij aan de slag om de grond
rondom het huis klaar te maken voor onze paarden. Daarna
gaan wij hopelijk lang genieten van de mooie omgeving.
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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.

Zwoele omstandigheden tijdens
sfeervol Festifly Door Leonie v.d. Beld
Door Wim van Ee

SJW Peco en D&S organiseerden het tweedaagse festival Festifly. Mogelijk waren het de zwoele, tropische
omstandigheden die net dat beetje extra festivalgevoel
met zich mee brachten, want het was een bijzonder
geslaagd weekend met een evenzo ontspannen als
feestelijke sfeer.

Teugje Nieuws wil aandacht geven aan mensen uit Teuge, De
Vecht en omstreken die iets bijzonders presteren. Ditmaal Nico
Jurgens (1950), een groot molenliefhebber, sinds twee jaar
woonachtig in Teuge.
Een molenman in hart en
nieren
Een bescheiden man met
een boeiend verhaal. Onlangs heeft hij een onderscheiding gekregen van de
Stichting ‘Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding’.
Deze prijs wordt toegekend
aan mensen die zich op een
bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt
voor de instandhouding van
molens. En dat heeft Nico
altijd gedaan – en doet hij
nog steeds. Zie ook zijn site:
molenbehoud.nl.
De rode draad in zijn verhaal is korenmolen De Hoop van
Keldonk (nabij Veghel), die in 1972 – zeer tegen de zin van
Nico – werd afgebroken. In dat jaar werd ook het Gilde van
vrijwillige molenaars opgericht. In die tijd zag men nog niet
zo de waarde in van (wind)molens en de meeste waren dan
ook vervallen. Vanaf zijn 13e levensjaar waren molens voor
Nico al zijn grote hobby, die goed paste bij zijn affiniteit met
geschiedenis en techniek. De molen van Keldonk – toen al
vervallen - zag hij voor het eerst in 1965. Die trok direct zijn
belangstelling vanwege zijn slanke vorm en speciale vorm
van de kap. Vóór de sloop had Nico alles nauwkeurig opgemeten en gedocumenteerd. En dat bleek heel waardevol. Het
tij keerde in 2003: via een vriend hoorde hij dat een groep
enthousiaste vrijwilligers de molen wilde herbouwen op de
nog bestaande molenstomp.
Met donateurs en subsidie
werd geld bij elkaar gebracht;
te weinig om een molenmaker voor het hele karwei in
te schakelen. De vrijwilligers
gingen zelf aan de slag en
zo hebben ze samen de molen herbouwd, met Nico als
adviseur. Eind 2017 was de
klus geklaard, de kroon op
het werk van Nico. Je kunt er
veel meer over lezen op de
site keldonksemolen.nl

De line-up bestond zaterdagavond uit DJ Tieke, Ouwe
Jongens Krentenbrood,
Dansado & De Feestneger en
DJ Sander. De sfeer zat er van
begin tot eind goed in. De
parkeerplaats van het nieuwe
Peco pand was omgetoverd
tot een sfeervol feestterrein met als eyecatcher het
indrukwekkende podium in
de vorm van een kasteel.
Voeg hieraan de prachtige
lichtshow, de heerlijk zachte
temperaturen en het enthousiaste publiek toe en het
behoeft geen verdere uitleg
dat het gewoonweg een
fantastisch feest was.
Zondag zette het tropische
weerbeeld zich voort, maar
gelukkig voor de feestgangers ging de zon in de loop
van de dag schuil achter een
wolkendek wat het vertoeven op het feestterrein een
stukje aangenamer maakte.
Jong en oud wisten hun weg
te vinden naar Festifly. De
kinderen vermaakten zich
opperbest in de kidsarea
met onder meer een springkussen, kleurplatenwedstrijd
en een snoephoekje. Hun
ouders en overige bezoekers
maakten er op hun beurt
ook een mooie middag van.
Waar velen voorin stonden te
hossen op de beats van de

Muren kunnen praten
Nico is zijn hele leven bezig geweest met oudheidkundig
onderzoek (bouwgeschiedenis) en advieswerk voor behoud
van molens en ander cultureel en industrieel erfgoed. Een
bevlogen en deskundig man. Hij kent vrijwel alle molens in
Nederland en kan er veel over vertellen. Met een groot hart
voor de geschiedenis. Iemand heeft eens gezegd: “muren
kunnen praten, je moet ze wel kunnen verstaan.” Nico is zo’n
iemand; daarnaast beschikt hij over een grote kennis (vernuft)
en volharding. Een terechte en verdiende onderscheiding,
gefeliciteerd!
Teugje Nieuws wenst Nico Jurgens en zijn partner Jet een
goede tijd toe in Teuge!
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band Kroepin, hielden anderen zich wat verder van het
podium op om gezellig bij te
kletsen. Kortom, een middag
met voor ieder wat wils met
de beroemde ‘Teugse gezelligheid’ als grote gemene
deler.
Gelukkig is het seizoen pas
net begonnen en heeft Peco
nog veel meer van dit soort
gezellige evenementen in de
planning staan. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de Speelweek (13 t/m 18 augustus)
en het Dorpsfeest (14, 15 en
16 september). Echter de
aandacht zal dit jaar vooral
uitgaan naar de verhuizing
van de Teugse jeugdsoos
van het oude doch nostalgische gebouw aan de
Parmentierstraat naar het
prachtige, fonkelnieuwe pand
aan de Fokkerstraat. Op 8
juli neemt Peco afscheid van
het oude gebouw, waarbij iedereen die zich op wat voor
manier dan ook verbonden
voelt met Peco welkom is
om er met z’n allen nog één
keer een ouderwets knalfeest
op de zondagmiddag van te
maken. De opening van het
nieuwe pand zal vervolgens
het eerste weekend van oktober plaats vinden. Hierover
zal te zijner tijd meer informatie volgen.

Nieuws van De Zaaier

Glasvezel in het buitengebied,
gaan we de 50% halen? Door Jan v.d. Noort

Door Petra Kuppens

Uitnodiging opening nieuwe schooljaar ‘Back to school’
Vrijdag 31 augustus vanaf 15.15 uur op het schoolplein
Onze vrienden van De Zaaier (VVDZ) organiseren jaarlijks een
schoolfeest. We openen daarmee het nieuwe schooljaar en
u bent daarbij van harte uitgenodigd. Er zijn verschillende
activiteiten, hapjes en drankjes. Op deze dag worden de winnaars van de lotenverkoop bekend gemaakt (rond 17.00 uur).
Afgelopen weken zijn de kinderen weer langs de deuren geweest met loten van De Zaaier. Er zijn weer prachtiger prijzen
te winnen en tegelijkertijd draagt u bij aan iets extra’s voor
de kinderen van onze school. Zo kunnen de kinderen volop
genieten van de familieschommel en werken ze met veel
plezier vanaf groep 4 met een eigen laptop. Allemaal mede
mogelijk gemaakt door de opbrengsten van het schoolfeest,
waarvoor hartelijk dank!
Namens team De Zaaier en VVDZ, tot ziens op 31 augustus!

De laatste dagen om je aan
te melden voor glasvezel in
het buitengebied zijn aangebroken! Jaren van voorbereiding en afwachten of ook
de buitengebieden over snel
internet zullen gaan beschikken zijn inmiddels verstreken.

Nieuwe gezichten
Nico is onze nieuwe conciërge. U zult
hem in en rondom de school ook in
vakanties aantreffen.
Op de foto Nico zonder bril.

Tevens mogen we 2 nieuwe onderwijsassistenten Silvia en Bianca verwelkomen. We hebben hiermee een mooie
aanvulling op ons team en weer extra
handen in de klas.
Vertrek juf Gea
Juf Gea gaat ons verlaten. Zij heeft ervoor gekozen na 10
jaar op een andere school te gaan werken, De Wingerd in
Twello. Niet op één vast moment, maar tot de vakantie kunt u
haar op maandag, dinsdag of woensdag na schooltijd gedag
zeggen.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Voor ons als school is het fijn om vooraf te weten hoeveel
vierjarigen we kunnen verwachten. We willen alle kinderen uit
Teuge een plekje bieden. Daarnaast zijn ook kinderen vanuit
de omgeving van harte welkom, maar het is wel prettig te weten hoeveel plekken we buiten Teuge nog kunnen vergeven.
Daarom het verzoek om de kinderen die nog 4 jaar moeten
worden tijdig aan te melden. U kunt bellen met Petra Kuppens
de directeur van De Zaaier voor een afspraak of aanmeldingsformulier, of mailen naar directeur@cbsdezaaier.nl

Terwijl de dorpen en steden
al jaren een redelijk goede
infrastructuur hebben was er
tot nu toe geen instantie of
bedrijf, die wat voor het buitengebied wilde betekenen.
Nu blijken er in onze regio
plotseling 2 instanties te zijn
die met elkaar de concurrentie aangaan. Je zou zeggen
dat dit goed is voor de consument voor wat betreft de prijs
en het aantal mogelijkheden.
De werkelijkheid is echter
anders. Door de voorwaarde
van 50% deelname kan de
aanleg in het buitengebied
in gevaar komen. Bij eerdere
projecten bleken deelname
percentages net boven de
50% uit te komen. Doordat er
nu 2 bedrijven concurreren
is het mogelijk dat beide te
laag eindigen. Wat is nu wijs?
Iedereen is natuurlijk vrij om
zich aan te melden bij een
van de 2 bedrijven. Sommigen geven de voorkeur aan
de instantie, die zijn nek heeft

Muziekles op De Zaaier!
Vanaf september 2018, zal er op dinsdagmiddag op de Zaaier
muziekles worden gegeven door een van de muziekdocenten van Excelsior. Na schooltijd is er gelegenheid om muzieklessen te gaan volgen op trompet, bugel, bariton, hoorn en
trombone.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen
met Jasper Esselink (leerkracht De Zaaier), jasper.esselink@
gmail.com of bel 06 48 12 99 90
Gezocht: coördinator oud papier
Ouders helpen mee om oud papier in te zamelen voor de
school. Voor het coördineren hiervan (o.a. indelen vrijwilligers)
zoeken wij nog iemand die deze taak op zich wil nemen.
Interesse of wellicht eerst nog vragen, neem contact op met
Petra Kuppens (directeur De Zaaier).

uitgestoken en die als eerste
de mogelijkheid bood voor
glasvezel en met gemeentes
al afspraken heeft gemaakt.
Anderen kiezen er voor om
hun oude dienstverlener aan
te houden. Algemeen Belang
Teuge vindt het belangrijk
dat het buitengebied over
glasvezel gaat beschikken
en heeft sympathie voor
de aanbieder, die in eerste
instantie de mogelijkheid
voor glasvezel heeft opgepakt (Glasvezel buitenaf). Wij
vragen de beide aanbieders
om, ongeacht de uitslag van
de vraagbundeling, glasvezelaanleg in het buitengebied
mogelijk te maken.
Wij roepen iedereen, die zich
nog niet heeft aangemeld
op dit voor de sluitingsdatum
alsnog te doen. Als we dan
toch nog een tip mee mogen
geven: de kans voor aanleg
is het grootst bij diegene
met de hoogste percentages
(voor)aanmeldingen. (Zie
hiervoor de websites van de
beide aanbieders). Meld je
zo snel mogelijk aan, je wilt
deze unieke mogelijkheid
voor je eigen digitale toekomst toch niet verloren laten
gaan!

Oorlogswees
Een donk’re oavend in de eerste oorlogsjoaren.
Dèventer Dirk vermindert zodoond de gevoarn,
Brengend Bussloo illegale berichten,
Artikelen um de Nazi’s nog meer te betichten.
Dèventerweg brengt hum ok oaverdag op pad.
“Beekmeertjen”, woar’e een prachtig zommerbaantjen had.
’s Oavends op het Stadhuus soms met wat linkse moaten,
Töt ze in Kamp Amersfoort de vrieheid achter zich mot loaten.
“Papa is stout geweest”, heurt ’t zönneken van acht,
Dat moandenlang op Dirk zien thuuskomst wacht.
De Duiters begint dan met hun terroriseren:
noar willekeur, as straf, wat mensen fusilleren.
In ’t Woudenbargse bos richt Grüne Polizei ’t geweer
op vieftien Nederlanders, doar hun veld van eer.
“Honden, doe je plicht” dörft Dirk hun toe te schreeuwen;
Zien onverdeende lot straks oaverlèèft de eeuwen.
Het zönneken van toen, noe meer as tachtig joar,
is nooit trotser op Papa as uutgerèkend doar.

Tinus van het Slyck
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In gesprek met Theo Schaefers
Door Wim van Ee

Op 4 mei jl. werd bij het monument bij KIJK in Teuge de
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van oorlogsgeweld. Na
afloop kregen alle aanwezigen het boekje ‘I flew, I fell, I
lived’, samengesteld door Theo Schaefers (71). Tijd voor
een goed gesprek.

Een nieuwe toekomst voor de
Fliegerhorst? Door Wim van Ee
De provincie Gelderland is op zoek naar goede, creatieve, haalbare en toekomstbestendige ideeën voor de
invulling van het voormalige bunkercomplex uit de 2e
Wereldoorlog in Teuge. In ons dorp beter bekend als de
thuisbasis van de EcoTribe. Een van de drie projecten
van de SteenGoed Challenge van de provincie.

Vanaf zijn jeugd heeft Theo
veel belangstelling gehad
voor de luchtvaart. Hij werkte
10 jaar op Schiphol als
KLM-onderhoudsmonteur.
Eigenlijk had hij piloot willen
worden. Dat lukte niet, hij
kwam in het bankwezen
terecht. Vanaf 1990 kon hij
zijn hobby uitleven bij het
technisch onderhoud van
historische vliegtuigen – met
name twee nog vliegwaardige Dakota’s - van de stichting
Dutch Dakota Association.
Dat deed hij tot hij in 2005
met de VUT ging. In 2008
verhuisde hij van Haarlem
naar Apeldoorn. Dat was niet
zonder reden: hij kende de
vorige directeur van vliegveld
Teuge.
Sindsdien doet hij allerlei vrijwilligerswerk op het vliegveld:
hand- en spandiensten, afhandeling van rondvluchten,
informatie geven etc. Ook is
hij vrijwilliger bij de stichting
‘Hoogvliegers’, die eenmaal per jaar rondvluchten
aanbiedt aan gehandicapte
kinderen, ook vanaf Teuge.
Sinds 2016 verzorgt hij rondleidingen op vliegveld Teuge,
onder het motto: ‘Behind
the scenes of aviation’. De
geschiedenis van de luchthaven hoort daar ook bij, met
de nadruk op wat er allemaal
is gebeurd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. In de gemeenten Epe en Apeldoorn
vertelde hij als gastdocent

over de luchtoorlog boven
de Veluwe. “Ik wil kinderen
historisch besef bijbrengen,
over de verschrikkingen van
de oorlog en het voorrecht
dat we nu in vrijheid leven.”
Speciale uitgave
Zo kwam Schaefers op het
spoor van Linton Stephenson,
de enige overlevende van
de crash van de Lancaster
bommenwerper nabij Teuge
op 12 juni 1943, nu dus 75
jaar geleden. Hij nam het initiatief en maakte het ontwerp
voor een speciale uitgave, in
nauwe samenwerking met
de OKV en de werkgroep 4
mei van ABT. De gemeente
verschafte de nodige financiële middelen.
Het is een mooi geïllustreerd
boekje geworden, met het
complete verhaal van de
vlucht van de bommenwerper, het neerstorten, de hulp
die werd verleend en hoe
het verder ging met Linton
Stephenson. Theo vertelt
deze geschiedenis ook op
een aantal basisscholen in
de gemeente Voorst.
Teugje Nieuws maakte kennis
met een enthousiaste, gedreven man met een boeiend
verhaal.
Voor geïnteresseerden is het
boekje ‘I flew, I fell, I lived’
nog verkrijgbaar en via de
website www.teuge.eu komt
hier binnenkort informatie
over.

Op 11 juni jl. zetten de leden
van de EcoTribe hun beste
beentje voor aan vertegenwoordigers van de provincie,
gemeente en de eigenaar
om hun ideeën toe te lichten.
Ze wonen al 17 jaar op het
terrein, hebben laten zien hoe
je op een andere manier met
elkaar kunt samenleven. Ze
hebben in die jaren allerlei
oplossingen bedacht om zonder nutsvoorzieningen (gas,
elektra, water, riolering) daar
te kunnen wonen. Ze hebben
een duidelijke plaats in de Teugse gemeenschap verworven.
Hun toekomstvisie is gebaseerd op de gedachte van een
ecologische woon- en werkgemeenschap, een toonbeeld
van hoe je zou kunnen leven. Met respect voor elkaar, voor
de natuur, aandacht voor recycling, biologische producten,
gezondheid en welzijn, kunst, cultuur, natuurlijke materialen,
spiritualiteit en alles wat daar mee samenhangt. Die levensvisie willen ze graag delen met anderen via workshops, trainingen, opvangfunctie, bezoekers, verblijfsmogelijkheden, ruimte
voor kleine bedrijven en werk voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt etc. Dat doen ze trouwens nu ook al. Ze
zijn bereid op allerlei gebied zelf de handen uit de mouwen
te steken.
Samen een goed plan maken
Duidelijk werd wat de groep voor ogen staat, ideeën te over.
Het hoe zal nog (verder) ingevuld moeten worden, men
is op zoek naar een duurzaam concept. Want er moet nog
heel veel gebeuren en veel worden uitgedacht. Om ‘s wat te
noemen: hoe zet je zoiets organisatorisch op, wat wordt de
eigendomsstructuur, kosten hoognodige, kostbare restauratie
van de gebouwen, is permanent wonen mogelijk? Met een
geloofwaardig financieel plaatje: hoe exploiteer je zoiets, wat
zijn verwachte kosten en opbrengsten (business case)?
De groep is optimistisch gestemd: ze hebben contacten met
andere, vergelijkbare groepen, er zijn voorbeelden hoe het
kan. In elk geval ontbreekt het niet aan visie en enthousiasme.
De gemeente wil meedenken en meehelpen. Nu maar zien
of ze de provincie kunnen overtuigen met een goed plan. En
zijn er nog concurrenten? Teugje Nieuws wenst de EcoTribe
alle succes toe bij hun activiteiten!
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ACTIVITEITENAGENDA

Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

JULI
14 Mannen workshop EcoTribe NatuurTempel, 13.00
15 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

AUGUSTUS
13 t/m 18 Speelweek Teuge, meer info op website
19 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
30 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis
31 Back to School, De Zaaier 15.15 uur

SEPTEMBER
3, 10, 17, 24 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 Biljarten, Dorpshuis
5 Pannenkoekentoernooi, Tennis Club Teuge
7 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine
14 t/m 16 Dorpsfeest Teuge
16 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
27 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
Redactie: Wim van Ee, Hetty Vorselman, Marijke Jansen
Opmaak: Patrick Jansen
Aan deze editie werkten mee: Jan van de Noort, Lucas
Harbers, Leonie van de Beld, Lonneke Schipper, Tinus
Ooms, Petra Kuppens, Marianne Wieggers, Maya (Ecotribe), Nico Jurgens, Gea Venema en Ronny Huiskamp.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu
Heb je kopij, stuur die dan vóór
maandag 10 september 2018 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.
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