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Historisch weekend in De Vecht en Teuge
Op 30, 31 maart en 2 april was het de beurt aan De 
Vecht en Teuge om de 200e verjaardag te vieren van 
onze gemeente Voorst. De organisatie was perfect: aan 
alles was gedacht. Veel vrijwilligers waren actief bij de 
voorbereiding en uitvoering. De belangstelling was ge-
weldig, de stemming opperbest. Een korte impressie van 
de feestelijkheden.

De Vecht 
Burgemeester Jos Penninx 
verrichtte de aftrap op vrij-
dagavond in zaal de Groot. 
Twee boeiende lezingen 
werden gehouden; er was 
een uitgebreide fototen-
toonstelling en een film over 
200 jaar De Vecht. Roberto 
Wattimena vertelde over de 
geschiedenis van de Moluk-
kers in Teuge. Hij maakte dui-
delijk dat ze niet vrijwillig naar 
Nederland waren gekomen: 
het was een dienstbevel. De 
opzet was dat ze hier tijdelijk 
zouden zijn; het werd een 
permanent verblijf. De Moluk-
kers hebben zich zeker niet 
ongewenst gevoeld in Teuge, 
maar het was erg wennen en 
hun hart lag in Indonesië. 

Hans Hermsen schetste de 
geschiedenis van De Vecht 
en omstreken. Tot 1300 n.C. 
was het een moerasgebied, 
zogeheten komgronden 
tussen Veluwe en IJssel. Rond 
1400 werden de gronden 
gekocht door investeerders, 
voornamelijk uit Deventer. 
Om het gebied bruikbaar 
en toegankelijk te maken 
werden drie weteringen en 
wegen aangelegd. Gelei-
delijk ontstond het dorp met 
woonhuizen en winkels. Deze 
situatie heeft tot rond 1900 
bestaan. Daarna werden 
gronden en huizen door 
mensen uit de Vecht gekocht.

Zaterdag was het kerkge-
bouw van de Geref. Ge-

meente opengesteld en 
waren er excursies naar he-
renboerderij ‘Het Avervoorde‘ 
en natuurgebied ‘Het Wete-
ringse Broek’. Zie de artikelen 
daarover elders in dit blad.

Teuge 
Op 2e Paasdag zette Teu-
ge de deuren open. Er was 
van alles te beleven: in het 
Dorpshuis een fototentoon-
stelling over Teuge van vroe-
ger, een fotoproject, oude 
ansichtkaarten en munten. 
De Ecotribe hield open dag 
met rondleidingen over 
het terrein en in de galerie 
mooie foto’s en verhalen 
over de Molukkers die zo’n 
15 jaar in het kamp hebben 
gewoond. En dan het vlieg-
veld: verschillende bedrijven 
hadden open dag, er waren

oude en nieuwe vliegtuigen, 
doorlopende presentatie 
over de geschiedenis van het 
vliegveld en het slagwerk- 
ensemble van Cadenza (we-
reldkampioen 2017) speelde. 
Voor een hangar was een 
Pilots Base Camp neerge-
zet, waar je de sfeer van 
toen kon beleven met oude 
legervoertuigen, piloten en 
grondpersoneel uit WOII, in 
uniformen uit die tijd. 

Intussen reden de oldtimer 
DAFjes rond als shuttlebusjes. 
Kortom, het was een mooie, 
historische dag, waar de naar 
schatting 1500 bezoekers 
met volle teugen van hebben 
genoten.
Op blz. 6 vindt u een fotocol-
lage van deze prachtige dag.

Grote veiling sportclub Teuge!
Door Kevin Jansen

Door Wim van  Ee

Van 10 t/m 18 mei a.s. organiseert sportclub Teuge een online 
veiling. De opbrengsten van deze veiling zullen volledig ten 
goede komen aan de verbouwing van de kantine en het 
jeugdhonk. De kantine en het jeugdhonk zijn oud en nodig 
toe aan een grondige opknapbeurt. De organisatie heeft 
een erg leuk en uitgebreid aanbod weten te regelen bij vele 
sponsoren. De veilingitems zijn op dit moment al te zien via 
de website www.veiling-spteuge.nl. Via deze website kan er 
vanaf 10 mei worden geboden op de veilingitems. Tijdens 
de seizoensafsluiting, welke zal zijn op 19 mei, zal de veiling 
worden afgesloten met een live veiling.
Bij deze de oproep: Geef gul en draag bij aan een moderne 
voetbalkantine voor sportclub Teuge! 
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Tennisclub Teuge zoekt de zon op!

Gaat onze lokale tennisclub 
verhuizen naar zonniger 
oorden? Middellandse Zee? 
Tropisch eiland? Vinden zij het 
hier te koud? Hebben onze 
Teugse tennissers last van 
wintertenen? Nee, nee en 
nog eens nee. De tennisclub 
gaat op duurzaam. De tennis-
club heeft namelijk het voor-
nemen om door middel van 
zonnepanelen haar eigen 
stroomvoorziening te rege-
len. Het mes snijdt aan twee 
kanten. Beter voor het milieu; 
beter voor onze portemon-
nee. Het clubgebouw heeft 
een mooi groot dakopper-
vlak, waar een groot aantal 
zonnepanelen op past. In de 
onlangs gehouden leden-
vergadering werd hierover 
uitvoerig gediscussieerd en 
unaniem werd het voorstel 
van het bestuur aangeno-
men om op zo kort mogelijke 
termijn zonnepanelen aan te 
brengen. Een werkgroep gaat 
hiermee aan de slag. Over 
de ledenvergadering ge-
sproken: een goed bezochte 
vergadering waar veel zaken 
aan de orde zijn geweest. 
Natuurlijk een terugblik op 
het vorige jaar, waar wij terug 
kunnen zien op een mooi 
jaar met weer veel tennisac-
tiviteiten. Gezellige toernooi-
en, mooie tennisclinics en 
spannende competities. En 

natuurlijk vorig jaar mei ons 
25-jarige jubileum. Een fan-
tastisch mooi feest! 
Ook voor 2018 staan er weer 
veel mooie toernooien en 
activiteiten op het program-
ma. Onlangs is het eerste 
toernooi van 2018, het Davis 
Cup toernooi, gezellig afge-
rond. Op zondag 25 maart 
vond de spannende finale 
plaats. Wilt u meer weten 
over tennisclub Teuge kijk 
dan eens op onze website 
www.tennisclubteuge.nl of 
bezoek onze Facebookpagi-
na Tennisclub Teuge. Of nog 
beter: wordt volger dan blijf je 
op de hoogte met het wel en 
wee van deze mooie club. 
Of kom gewoon eens een 
keer op de koffie. We maken 
je graag wegwijs binnen 
onze club! Je kunt dan horen 
welke mooie korting -en 
kennismakingsaanbiedingen 
de club in petto heeft nu en 
in de komende tijd voor nieu-
we leden. Zoals zes weken 
onbeperkt gratis tennissen 
en enkele gratis tennislessen 
voor een zeer gering bedrag. 
Of voetballers van sportclub 
Teuge, die in de zomerstop, 
gebruik kunnen maken van 
een aantrekkelijk zomerlid-
maatschap van drie maan-
den (juni, juli en augustus) 
voor slechts € 30,-. Verder 
mag ieder lid van tennisclub 
Teuge driemaal per jaar gra-
tis een introducé meenemen. 
Dus als je iemand kent van 
onze club en je wilt tennissen 
een keer uitproberen? Grijp 
je kans.

Door Jan Dijkstra

De kampioenen van het Davis 
Cup toernooi.

Dubbel zoveel plezier bij 
tennisclub Teuge!

200 jaar Voorst: fietsen door het 
Weteringse Broek Door Ben Roeterd

31 maart, start om 10.30 uur, 
ca. 20 deelnemers, jong en 
oud. Na een warm welkom 
door de familie van der 
Haar, vertelden Ben Roeterd 
(gemeente Voorst) en René 
Nijmeijer hoe bijzonder dit 
gebied tot stand is gekomen: 
samen met de bewoners.
Na deze introductie werd 
het gebied in gefietst over 
de betonpaden die voor 
veel fietscomfort zorgen. Bij 
de eerste wandelbrug over 
de Groote Wetering werd 
uitleg gegeven over de 
brug (die via Marktplaats is 
gekocht) en over het Aver-
voorderpad (Klompenpad). 
Ook over de particuliere 
natuurontwikkeling en het 
bouwen van enkele nieuwe 
woningen tezamen met de 
ontwikkeling van natuur en 
landschap. Daarna richting 
Groot Lochem, nadat nog 
even was genoten van het 
weidse uitzicht richting vlieg-
veld Teuge. Bij het gebied 
Groot Lochem is stilgestaan 
bij de bouw van een nieuwe 
woning met een skelet van 
forse eiken gebinten. Er wordt 
hier veel zorg besteed aan 

het omliggende landschap 
door aanleg van een poel, 
singels en hagen. De vogels, 
reeën, kikkers en kleine zoog-
dieren hebben het Wete-
ringse Broek omarmd! Even 
verder is een paar hectare 
energiebos aangelegd; dit 
bos wordt over een aantal 
jaren geoogst en gebruikt 
om energie op te wekken 
voor Zuidbroek, een nieuwe 
wijk in Apeldoorn-Noord. 
Via het laatst aangelegde 
betonpad kwamen we bij de 
Beemterweg om de route te 
vervolgen richting Nieuwe 
Wetering. Hier is natte natuur 
aangelegd die ook dienst 
doet om overtollig water op 
te vangen. In het gebied ‘Het 
Hul’ werd uitgelegd waarom 
hier veel knotwilgen zijn 
aangeplant: medewerkers 
van Apenheul halen hier 
wekelijks takken om de apen 
te voeren; vooral gorilla’s zijn 
gek op verse wilgentakken. 
Daarna terug naar De Vecht; 
iedereen had genoten van 
een prachtige fietstocht. 
De tocht werd ’s middags 
herhaald, weer met zo’n 20 
deelnemers.

Taalmaatje Voorst Door Marianne Wieggers

Sinds enkele weken ben ik werkzaam als taalmaatje van 
Mens en Welzijn Voorst. Ik praat elke week een uur met een 
echtpaar uit Eritrea en een echtpaar uit Servië die in Twello 
wonen, zodat zij hopelijk de Nederlandse taal beter gaan 
beheersen. Het is leuk en dankbaar werk en ik merk dat het 
spreken en het verstaan steeds beter gaat. Zij hebben een 
inburgeringscursus gevolgd, maar het is heel goed om elke 
week de Nederlandse taal te oefenen, zodat zij hopelijk de 
taal voldoende gaan beheersen om zich beter thuis te voelen 
in Nederland. Er zijn nog steeds taalmaatjes nodig, dus lijkt 
u dit wat, laat u dan informeren door een medewerker van 
Mens en Welzijn Voorst die bereikbaar is via 0571-279090.
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Nieuwe directeur CBS De Zaaier
Beste Teugenaren,

Mij werd gevraagd me voor 
te stellen aan het dorp in 
het ‘Teugje Nieuws’. Voor 
mij een mooie gelegenheid 
om tegemoet te komen aan 
ieders nieuwsgierigheid en u 
uit te nodigen om persoon-
lijk kennis met mij te komen 
maken. 

Ik ben Petra Kuppens (44 jaar) 
en vanaf april de nieuwe 
directeur van CBS De Zaaier. 
Tevens ben ik getrouwd en 
moeder van drie kinderen; 2 
dochters (9 en 12 jaar) en een zoon (15 jaar). 
Al jaren heb ik ervaring in het onderwijs als leerkracht, boven-
schools projectcoördinator ondernemerschap en innovatie 
en als directeur. Hiervoor heb ik met veel plezier als directeur 
in Arnhem gewerkt. Vanwege de aankomende verhuizing en 
nieuwbouw voor deze school vond ik het een mooi moment 
voor een nieuwe uitdaging en kwam ik de vacature voor De 
Zaaier tegen. Ik ben gevallen voor de onderwijskundige visie, 
de kleinschaligheid van de school en het ambitieuze team. 
Ook de prachtige ligging met het vele groen, een moestuin 
en een weitje laten zien dat de school een brede ontwikke-
ling voor kinderen voor ogen heeft en de school een centrale 
functie heeft binnen het dorp en de maatschappij. 
Zelf woon ik in het dorp Leuvenheim bij Brummen en ken 
zodoende de rol van een dorpsschool, waarbij samenwer-
king en verbondenheid met de omgeving kenmerkend zijn. 
Mijn voorganger Jan-Willem heeft de band met het dorp altijd 
sterk weten te behouden. Uiteraard ben ik geen kopie en een 
ander persoon, maar zal ik deze band met Teuge graag voort 
willen zetten. 

Mijn eerste dagen zitten erop waarbij ik een positieve indruk 
heb gekregen van de warme sfeer. Ik voel me welkom, onder 
andere dankzij de ouders, kinderen en team die me op mijn 
eerste dag feestelijk hebben ontvangen. Met de meeste ou-
ders heb ik die dag kennis gemaakt en alle kinderen hadden 
een prachtige bloem voor me gemaakt en deze persoonlijk 
aan mij overhandigd. Na het kennismaken hoop ik iedereen 
ook te leren kennen, niet alleen de mensen in de school, 
maar ook de vrijwilligers, buren en dorpsgenoten. Ik zal bij 
mijn overburen zelf langsgaan om kennis te maken. De rest 
van het dorp en betrokkenen nodig ik bij deze uit om eens 
binnen te wandelen voor kennismaking. Ik ben over het alge-
meen op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. 
Loop gerust een keertje binnen.

Tot ziens!

Hartelijke groet,
Petra Kuppens

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: Gezellig dat je er weer bent. Het werd ook wel weer eens 
tijd. Ben je zo druk geweest de laatste tijd?
P: Nou, wel druk met uutgoan. Der was de laatste tied van 
alles te doen in de omgeving. Nem noe Lente Live. Zo’n 
prachtig feest met binoa altied heerlijk lenteweer. En dan 
natuurlijk ok al die activiteiten van Voorst 200 in De Vecht 
en Teuge.
H: Ja, daar was genoeg te doen. De gemeente Voorst heeft 
zich goed op de kaart gezet. Geen wonder dat daarom 
zelfs koning Willem Alexander naar Twello is gekomen voor 
de Koningsspelen op school.
P: Dat is toch ok wat hè. Een hele grote eer veur die schole. 
Tis wel een hele organisatie heur um die beste man doar 
veilig rond te loaten lopen.
H: Zeker. Daar komt heel wat bij kijken. Veiligheid is natuurlijk 
een heel belangrijk iets. Daar kon je laatst op over stem-
men hè met dat referendum.
P: Och, dat hek nie edoan. Ik vind dat veuls te ingewikkeld. 
Tuurluk is de veiligheid belangriek, maar de privacy ok. 
Tegenwoordig moj wel uutkieken. Ze kunt zo allerlei gege-
vens ôver oe vinden.
H: Wees maar blij dat je geen Facebook hebt. Ik zit nog te 
twijfelen of ik hier mee stop. Binnenkort liggen al je gege-
vens op straat. Het is maar goed dat eind van deze maand 
de wet over gegevensbescherming komt. 
P: Heij verder nog nieuws eheurd dan? 
H: Ik hoorde dat je in Twello mee kunt doen met Samen-
Loop voor Hoop. Dan kun je in groepsverband 24 uur 
wandelen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. 
Misschien dat er nog groepen uit Teuge mee willen doen.
P: Dat bint goede acties. Goed dat mensen zich inzetten 
veur zulke acties.
Ik heurn dat bie de Sportclub ok een groepje vente goed 
bezig bint um geld in te zamelen veur de verbouwing van 
de kantine. Dat doet ze met een grote veiling.
H: Ja, wat dat betreft kunnen we trots zijn op zoveel vrij-
willigers in ons dorp. Hierdoor is er altijd wel weer wat te 
beleven in ons mooie Teuge! 

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn
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Kinderdagverblijf ’t Indiaantje 
krijgt nieuwe eigenaar
Op 28 april 2018 was er bij ’t Indiaantje een ‘oud en nieuw’ 
receptie, aangezien Nicole Vos na 17 jaar heeft besloten haar 
kinderdagverblijf te verkopen. Ze heeft een geschikte koper 
gevonden: Leontien van der Werf (bekend van kinderdagver-
blijf Pommetje). Ze is enthousiast en wil ’t Indiaantje op de-
zelfde manier voortzetten, waarin het kind centraal staat. Het 
moment te kiezen om afscheid te nemen is moeilijk en voelt 
dubbel voor Nicole, omdat ze het nog steeds fantastisch vindt 
om met kinderen te werken. Toch voelt ze ook de drang om 
een nieuwe uitdaging aan te gaan, die ze in Brabant hoopt te 
vinden. Nu heeft zij alle vertrouwen in Leontien en haar man 
Raymond dat zij hun frisse energie steken in kinderdagverblijf 
Pommetje, met locatie ’t Indiaantje. Mocht u een keer willen 
komen kijken (op afspraak), dan is dat altijd mogelijk.

Afscheid ‘Peco-oud’ nadert
Door Leonie v.d. Beld

‘Peco-oud’ en ‘Peco-nieuw’. 
Het zijn termen die binnen de 
gelederen van Peco inmid-
dels heel gewoon zijn. Het 
wordt zoetjesaan al wat stiller 
in ‘Peco-oud’ met daaren-
tegen volop bedrijvigheid 
in ‘Peco-nieuw’. Maar ‘Pe-
co-oud’ zal zeker niet stilletjes 
uitdoven, want op zondag 
8 juli is iedereen van harte 
uitgenodigd om gezamenlijk 
afscheid te komen nemen 
van ons -inmiddels kraken-
de en lekkende- maar o zo 
gezellige pand. We beginnen 
’s ochtends met een ontbijt 
voor alle Teugenaren, de 
uitnodiging hiervoor volgt. 
Daarna zal het afscheid 
doorgaan in Peco-stijl met 
een ouderwets knalfeest op 
de zondagmiddag! Tussen 
14.00 en 19.00 uur staan de 
deuren voor iedereen open 
om nog een laatste rondje 
te kunnen maken door het 
gebouw waar velen van u 
dierbare herinneringen aan 
zullen hebben en om te 
proosten op de toekomst van 
onze prachtige stichting.  

En wat wordt die toekomst 
mooi! Wellicht heeft u hier 
en daar al eens een sneak 
preview op de sociale media 
langs zien komen, maar als 
u nieuwsgierig bent hoe het 
nieuwe Peco er in z’n geheel 
uitziet kom dan gerust eens 
kijken. Er wordt hard gewerkt, 
zodat het pand het eerste 
weekend van oktober offi-
cieel geopend kan worden. 
Hierover volgt ter zijner tijd 

meer informatie.

Buitenactiviteiten 
Tussen alle perikelen van ‘Pe-
co-oud’ en ‘Peco-nieuw’ door 
zullen de jaarlijkse buitenac-
tiviteiten ook weer doorgang 
vinden. Het laatste weekend 
van mei, zaterdag 26 en zon-
dag 27 mei, organiseert Peco 
samen met D&S Festifly. De 
line-up is inmiddels bekend 
en in zijn geheel terug te vin-
den op de Facebookpagina 
van Festifly en de website van 
Peco. Voor de zaterdagavond 
worden toegangskaarten 
verkocht, zondagmiddag is 
de entree gratis. De band 
Kroepin zal er zondagmiddag 
samen met DJ Bart en DJ 
Sander een groot feest van 
maken en voor de kleintjes is 
er van alles te beleven in de 
kids area. 
Een weekend later biedt Peco 
vervolgens de gelegenheid 
om de overdaad aan genut-
tigde calorieën weer vak-
kundig weg te trainen tijdens 
het Peco Voetbaltoernooi op 
zaterdag 9 juni. Twijfel niet, 
haal je (oude) voetbalschoe-
nen voor de dag en schrijf je 
in met een team! 
Tenslotte is het handig om 
alvast te noteren dat de 
Speelweek plaats vindt van 
13 t/m 18 augustus en het 
Dorpsfeest op 14, 15 en 16 
september. 
Al deze informatie en nog 
veel meer is terug te vinden 
op onze vernieuwde website, 
te vinden via het vertrouwde 
webadres www.sjwpeco.nl.

Grote belangstelling paasvuur Teuge
Door Harry Aalpoel

Vier zaterdagen zijn er vrijwilligers van sportclub Teuge bezig 
geweest om een grote stapel  te maken. Met behulp van 
loonbedrijf Nikkels is er een prachtige stapel snoeihout ont-
staan in de wei van Erik Blumink. Net als andere jaren hebben 
Hetty en Fred de vrijwilligers weer voorzien van koffie en Her-
bert voor een drankje na afloop. Dit jaar was er voor het eerst 
ook een paashaas met eitjes aanwezig bij het brengen van al 
het snoeihout  Om 18.30 uur waren er 35 kinderen aanwezig 
om de paashazen wakker te maken om vervolgens rondom 
het paasvuur paaseitjes te zoeken. Om 19.30 uur mocht onze 
clubman van het jaar Henri Teunissen onder grote belangstel-
ling het paasvuur aansteken. Dit was nog een enorme klus 
met de regenval van de dagen er voor. Maar uiteindelijk zat 
de fik er goed in, en kon iedereen onder genot van een hap-
je en een drankje genieten van het grote vuur. Alle mensen 
die hebben meegeholpen om het weer tot een groot succes 
te laten verlopen enorm bedankt.
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Teugje Nieuws wil aandacht 
geven aan mensen uit Teuge, 
De Vecht en omstreken die 
iets bijzonders presteren. De 
eerste editie gaat over Saskia 
Dhont, een mountainbiker uit 
Teuge.

Een ijzeren laatbloeier, die 
de uitdaging zoekt 
Ze zegt het haast veront-
schuldigend: “ik ben iemand 
die de uitdaging zoekt, het 
avontuurlijke, de strijd met 
de elementen, de kou en de 
hitte, de uitputting, fysiek en 
mentaal…”
Saskia (1972), een geboren 
en getogen Teugse, ontdek-
te pas in 2012 haar grote 
talent voor mountainbiken. Daarvoor werkte ze enige jaren 
bij Defensie, als logistiek medewerker. Daar heeft ze ook haar 
man leren kennen; in 1999 werd ze moeder. Daarna heeft ze 
gewerkt in het zwembad in Apeldoorn als zweminstructrice. 
Nadat ze het mountainbiken had ontdekt, werd ze in het jaar 
daarop al Nederlands kampioen. Over talent gesproken! 
Daarna ging het hard: ze vertelt enthousiast over de vele 
wedstrijden die ze heeft gereden, vooral in het buitenland. 
Want Nederland kent nu eenmaal geen hoogten van 2000 
of 3000 m. Een mountainbike tocht is meestal zo’n 80 tot 120 
km. over onverharde wegen, soms meerdaagse wedstrijden. 
Voordat de tocht begint is ze altijd heel nerveus, maar zodra 
het startschot heeft geklonken valt alles van haar af en gaat 
ze er keihard tegenaan. Over zandpaden, rotsen, door water-
poelen, door de bergen, het maakt allemaal niets uit, ze gaat 
de uitdaging aan. Bij afdalingen worden soms snelheden 
bereikt tot wel 70 km per uur.
De wedstrijden zijn van april t/m oktober. Meestal rijdt ze in 
teamverband, met vrouwen of mannen, en dat vindt ze leuk. 
Ze traint bijna iedere dag, zo’n 14 uur per week. Meestal op 
de Veluwe, waar ze met volle teugen geniet van de prachtige 
natuur, het wild en het buiten-zijn. Ze is amateur en wordt 
gesponsord door 9thWave Cycling, een bedrijf uit Vaassen, 
waarbij ze ook parttime werkt.

Keuzes maken
De combinatie van gezin, werk en hobby vraagt voortdurend 
om keuzes: je kunt nu eenmaal niet alles. Sociale activitei-
ten komen daardoor wel eens in de knel, en dat kost haar 
moeite.
Deze maand rijdt ze een belangrijke 4-daagse wedstrijd op 
Europees niveau in Kroatië. Daarna volgen wedstrijden in 
Duitsland, Luxemburg, Italië en elders, “ik ben de hele zomer 
onder de pannen.”
Wie een keer mee wil met Saskia om een mooie route over 
de Veluwe te maken, mag contact met haar opnemen. 
Voorwaarde: in het bezit van een mountainbike, helm en een 
goede conditie.
Teugje Nieuws wenst deze sportieve vrouw veel succes toe 
met al haar activiteiten!

Supergave workshops voor 
kids & teens Door Erna Buitenhuis

Buitenhuis Groepsuitjes verzorgt voor kids & teens nu 
ook allerlei leuke workshops op de woensdagmiddag 
die zeer geschikt zijn voor een feestje.

Activiteiten meivakantie 
Speciaal voor de kinderen uit Teuge en omstreken geven we 
in de meivakantie de workshop dromenvanger maken tegen 
een speciaal tarief. Om voor deze korting in aanmerking te 
komen moet je even vermelden dat je in Teuge woont of 
Teugje Nieuws mee nemen. Je kunt je dan alleen of samen 
met je moeder, vriendje(s) of vriendin(nen) opgeven.

Workshop dromenvanger 
maken 
Je gaat creatief aan de slag met 
een ring van 30 cm en linten, 
kralen, schelpen, veren en nog 
veel meer leuke materialen.
Wij zorgen voor alle materialen 
en natuurlijk neem je jouw ei-
gen super hippe dromenvanger 
mee naar huis.

Workshop dieren collage 
Een supergave workshop voor kids & teens die lekker creatief 
bezig willen zijn op hun (verjaardags)feestje. Je leeft je eerst 
met z’n allen uit op papier met was, waterverf, kleurpotloden, 
verf, etc. Vervolgens scheuren we dit weer kapot en gaat er 
daarna mee plakken, ieder aan een eigen creatie. Daarna 
plakken we er ogen en neus op en tot slot schilderen we met 
inkt de laatste details voor een prachtig resultaat!

Workshop stencil art 
Is deze workshop kun je een 
mooi schilderij maken van 
30 x 40 cm. Je gaat eerst 
kleurrijk scheuren uit allerlei 
tijdschriften en deze plakken 
op je doek. Daarna maken 
we sjablonen en ga je deze 
op je kleurrijke ondergrond 
tamponeren. Superleuk om 
te doen!

Donderdag 3 mei 14.00 
uur: Dromenvanger maken. 
Duur 2 – 2,5 uur en is inclu-

sief ranja en wat lekkers te boeken voor de speciale aanbie-
dingsprijs van € 15,00 per persoon (ook voor mama’s leuk).  
Wel even telefonisch aanmelden. Dit kan tot 3 mei 12.00 uur, 
maar let wel: vol = vol

Adres: Buitenhuis Groepsuitjes, Veenhuizerweg 138, 7325AM 
Apeldoorn. Tel. 06-27562076

Like en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven 
van alle nieuwe workshops, ook voor volwassenen. 
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Teuge - 2e Paasdag
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De parel van De Vecht
Door Jos Overvelde

In het kader van de viering van 200 jaar Voorst kon je op 
31 maart ook een excursie maken naar de herenboerderij 
‘Het Avervoorde’ in De Vecht. Veel mensen maakten daarvan 
gebruik.
 ‘Het Avervoorde’ is een herenboerderij uit 1470, die als eerste 
is gebouwd in een kom tussen de IJssel en de Veluwe, op 
een hoger gelegen stuk grond, ten Zuidwesten van Nijbroek. 
De rest van het gebied stond ’s winters altijd onder water. 
Vroeger heette de boerderij ‘Overvoorde’. Dat betekent ‘boer-
derij over de voorde’. De voorde is een doorwaadbare plaats, 
door wat nu de grote wetering is.

Het prachtige pand is sinds 
1970 een Rijksmonument. 
Lange tijd is het in bezit 
geweest van de Deventerse 
familie Van Marle. Het is altijd 
verpacht geweest aan boe-
ren. In de 16e – 17e eeuw 
was de landheer elk jaar ge-
woon om zitting te nemen in 
het spieker (opslagplaats van 
granen etc.), om de betaling 
in natura (graan, aardappels) 
van de pachtboer in ontvangst te nemen. Tegenwoordig gaat 
dat natuurlijk heel anders…
Sinds enige jaren ben ik de eigenaar van de boerderij en 
bijbehorende landerijen. Ik heb een akkerbouwbedrijf, in het 
verleden was het altijd een gemengd bedrijf. 
De deelnemers aan de excursies waren erg geïnteresseerd 
in de bouwstijl en de historie van ‘Het Avervoorde’. En hoe zit 
het met het geheimzinnige Avervoordse kruis, dat op zo’n 100 
meter van de boerderij aan het Klompenpad staat? Op het 
natuurstenen kruis staan de letters AVL, een familiewapen met 
drie opstaande zwaarden, een jachthoorn en het jaartal 1570. 
In de loop der jaren zijn allerlei theorieën ontwikkeld wat de 
betekenis van dit kruis is. Uit recent onderzoek is gebleken dat 
het een zogeheten ongevallenkruis is, dat waarschijnlijk werd 
geplaatst naar aanleiding van het verdrinken van een zoontje 
van de Deventer stadburger Albert van Limburger. 
Ik heb een interessante dag gehad en vond het erg leuk om 
over mijn bijzondere huis te vertellen.

Oavervoorde
Het liekt een landhuus an de lange oprielane,
met lanterskamer as een poeste uut’egreujd
veur luu die met het wark zich niet bemeujt,

maar installeerden glas-in-loden ramen.

Op ’t achterarf tafereel van het moderne boeren
met de geschiedenis steeds tastbaar bi de hand:
Het opgelichte dak met dubbele driehoekstand,

Veur barging van het heuj in hogere voeren.

Antieke veldschure van vakwark opevuld met rieze,
verdrongen deur een flinke jongere breur;
roestige golfplaten behoedt veurlopig veur
verrotting, die de boer nog niet wil kiezen.

De loopstal gif meer ruimte an de beeste;
betonnen elementen maakt een silo veur de mest.

As onderneming döt een monument het best.
Voorde* bepoalt die plekke nog het allermeeste.

Oaver de wètering vertelt het kruus de rest.

Tinus van het Slyck

*ondiepe plek in een beek

Intussen op het vliegveld…
Door Goof Bakker

Boven één van de nieuwe 
hangars op het vliegveld 
waait een soort Engelse vlag. 
Tijdens de storm laatst was 
deze aan flarden gewaaid, 
maar een dag of wat later 
wapperde die weer. Wat moet die daar? En wat voor vlag is 
het precies?
Wel, het is een vlag van de Royal Air Force. In de betreffende 
hangar is Martin Schoonderbeek (één van de vliegers van de 
blauwe Yak-52 voor de kenners, en majoor bij de Koninklijke 
Luchtmacht) een prachtige ruimte aan het realiseren. Hele-
maal in de stijl van een Britse pub, ten tijde van de beroemde 
Battle of Britain. 
Martin wil de herinnering aan die beroemde luchtslag 
levend houden. Heel belangrijk, want in de zomer van 1940 
bracht een handjevol Engelse piloten de machtige Luftwaffe 
een vernietigende slag toe. Het eerste zware verlies van de 
Duitsers in WO2. Winston Churchill sprak toen de prachtige 
woorden: “Nooit in de geschiedenis hadden zo velen zó veel 
te danken aan zo weinigen.” 
Martin is ook dé initiatiefnemer van een aantal grote lucht-
vaartevenementen in Nederland, en wil met die kennis en er-
varing ook op Vliegveld Teuge het nodige gaan organiseren. 
Jawel, ook deze man kiest tegenwoordig Teuge als thuisbasis! 
Het vliegveld en het dorp worden er weer een stukje interes-
santer van. 
Voor het goede begrip: de ruimte is nog niet klaar en het 
wordt een soort clublokaal, dus geen vrij toegankelijke ruimte. 
Tegen de tijd dat het klaar is zal ik wellicht in Teugje Nieuws 
er nog iets over melden en misschien is er dan ook wel de 
gelegenheid voor mensen uit de buurt om eens een kijkje te 
nemen. Ik zal in elk geval tegen die tijd wat foto’s maken en 
die bij dit leuke blad aanleveren!
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Voormalig MOB-complex doet 
mee in wedstrijd Het HaasDoor Wim van Ee Door Jan Jutten

De provincie Gelderland heeft een wedstrijd uitgeschreven 
om een nieuwe invulling te vinden voor beeldbepalende 
(leegstaande of vervallen) panden. Een oproep leverde 45 
inzendingen op. Een groep experts heeft er daar 10 van 
geselecteerd, waaronder het voormalige MOB-complex in 
Teuge. In ons dorp beter bekend als de plek waar de Ecotribe 
al ruim 15 jaar woont. De conditie van het terrein en de ge-
bouwen gaat echter ziender-
ogen achteruit, constateert 
de provincie. De provincie 
zou het jammer vinden als 
dit cultuurhistorische complex 
verloren zou gaan. Op korte 
termijn beslist de jury welke 
drie locaties verder gaan in 
de wedstrijd.

Het is nu april als ik dit verhaal schrijf. De winter was lang en 
nat. Het was niet extreem koud en weinig sneeuw. Dit was 
voor de vogels en dieren fijn, zodat er voedsel genoeg over 
bleef en zo weinig sterfte door honger was. Het Haas kon 
goed uit de voeten met dit weer, al vind ze regen niet al te 
fijn. De paartijd begint in januari en eindigt in augustus. Vooral 
in het voorjaar zie je hele groepen achter elkaar aanrennen. 
Zo ook rond het vliegveld zaten er acht bij elkaar die elkaar 
het hof wilden maken. Het Haas krijgt ongeveer 5 keer jongen 
in het jaar en werpt meestal 2 à 3 jongen. Van deze jongen 
worden er maar 2 à 3 volwassen. De andere 10 worden 
opgegeten door ooievaars, steenmarters, vossen, dassen of 
komen om door een maaimachine. Gelukkig worden er nog 
genoeg groot en hebben ze ook de ruimte om te vluchten. 
Dat gaat hier beter dan bij de Oostvaardersplassen. Over dat 
gebied schrijf ik in het najaar een stuk, want dan ga ik het 
gebied eerst bezoeken om met eigen ogen te zien over deze 
misstanden. De jonge hazen van dit jaar zijn hopelijk vooral 
de jongen die in februari tot mei geboren worden. Deze zijn in 
oktober al volwassen en kunnen zo reserve vetten opbouwen 
als er een strenge winter komt. De jongen van juli en augustus 
verongelukken bijna allemaal door regen- en winterweer.
Hopelijk wordt het weer een mooi seizoen!

4 mei herdenking Teuge Door Arne Pruijt

Op 4 mei zal rond het mo-
nument bij KIJK! een herden-
kingsbijeenkomst worden 
georganiseerd ter nagedach-
tenis van de slachtoffers van 
oorlogsgeweld. 
Het monument bevindt zich 
aan de achterzijde van het 
vliegveld bij uitzichtpunt KIJK! 
(toegang via de dienstweg 
op het kruispunt De Zanden/
Zandenallee). Er wordt ver-
zameld bij de schaapskooi 
en om 18.45 uur lopen we 
gezamenlijk naar het monu-
ment. De herdenkingsplech-
tigheid begint om 19.00 uur.
Ook dit jaar heeft CBS De 
Zaaier met een groep leerlin-
gen ervoor gezorgd dat het 
monument er weer prachtig 
bij staat. Er zal worden stilge-
staan bij de betekenis van 
het monument gerelateerd 
aan de situatie in de wereld 
van nu. Muziekvereniging 
Excelsior geeft gedurende de 
herdenking een muzikale bij-
drage, Martinus Ooms draagt 

een door hem geschreven 
gedicht voor. Op de basis-
scholen De Zaaier uit Teuge 
en St Antonius uit De Vecht is 
een gastles verzorgd over de 
rol van het vliegveld tijdens 
de 2e wereldoorlog. Naar 
aanleiding hiervan zijn door 
de leerlingen gedichten ge-
maakt, een tweetal hiervan 
wordt voorgedragen door 
leerlingen uit groep 7/8. Na-
mens de scholen, Algemeen 
Belang Teuge en Luchthaven 
Teuge zullen bloemen wor-
den gelegd. De plechtigheid 
wordt ca. 19.30 uur afgeslo-
ten met de ‘Last Post’.

Kunst op de rotonde Teuge in 2018
Door Lucas Harbers

Op de foto kunt u een onderdeel van het kunstwerk rotonde 
Teuge zien. Na veel afstemming en overleg gaat het gebeu-
ren, de realisatie van kunst op de rotonde Teuge in 2018.

De welstandscommissie gemeente Voorst is akkoord, de 
omgevingsvergunning is verleend. De overeenkomst Provincie 
Gelderland – gemeente Voorst wordt in orde gemaakt. De 
overeenkomst gemeente Voorst – ABT ligt klaar ter onderte-
kening. De rotonde commissie staat in de startblokken en Erik 
van Rooijen heeft de voorbereidingen aanleg getroffen. De 
recente “vrienden van de rotonde” actie door Antoinette op 
tweede paasdag was een succes en brengt middelen binnen 
voor de begroting realisatie. U kunt hier nog aan deelnemen, 
voor een vriendenprijsje is een hortensia te adopteren op de 
rotonde. Nu nog een feestelijke openingsdatum.

V.l.n.r. Arjen Lagerweij, Erik van Rooyen, Antoinette de Bruin en 
Willem van Oorschot (fotograaf Bob Bakker)
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Algemene Leden Vergadering ABT 
met bierproeverij Door Lucas Harbers

ABT vervult een centrale rol 
in Teuge en behartigt de 
belangen van de Teugena-
ren. Voorzitter Lucas Harbers 
verwelkomde de volle zaal 
en keek terug op een reeks 
activiteiten van het afgelopen 
jaar.  ABT gaat in 2018 verder 
met het bevorderen van de 
leefbaarheid in Teuge. Dit 
wordt vormgegeven door ac-
tiviteiten van het bestuur, de 
commissies en de vrijwilligers. 
In de vergadering werd Nico 
Jurgens welkom geheten als 
nieuw bestuurslid. 
Meiltje de Groot (directeur 
Luchthaven Teuge) heeft een 
terugkoppeling gegeven over 
de huidige stand van zaken 
ten aanzien van de ontwik-
kelingen met Lelystad en het 

effect op Teuge Airport. De op 
de agenda aangekondigde 
onderwerpen passeerden 
de revue. De activiteiten van 
commissies die zorgen voor 
een nog leefbaarder ge-
meenschap werden getoond 
en besproken. Deze zijn te 
bewonderen in een pre-
sentatie op www.teuge.eu. 
Vanwege de sociale initiatie-
ven was er een delegatie uit 
Lathum aanwezig om ideeën 
en inspiratie op te doen.

De bierproeverij werd be-
geleid door bierkenner en 
liefhebber Robin Verhoek. De 
lokale hapjes werden bereid 
door Hetty Vorselman. De 
leden genoten zichtbaar van 
de aangeboden lekkernijen.

De Algemene Leden Vergadering ABT vond op 20 maart 
2018 plaats in het dorpshuis Teuge. Naast een terug-
koppeling over de activiteiten afgelopen jaar en een 
vooruitblik activiteiten 2018 werd er na afloop genoten 
van bierproeverij met lokale hapjes en authentieke 
Teugse appelsap. 

Kunst- en Cultuurroute Teuge
Door Marianne Wieggers

Zondag 3 juni van 11.00 tot 17.00 uur vindt in ons dorp de 
kunst- en cultuurroute plaats! Maar liefst 30 exposanten 
hebben zich opgegeven die verspreid over 15 locaties hun 
werk gaan tonen. Het belooft weer een prachtige en veelzijdi-
ge route te worden! Momenteel zijn we druk bezig de folder 
vorm te geven en de website www.kucult.nl opnieuw in te 
richten. Op de website vindt u een overzicht van alle deelne-
mers, wat achtergrond informatie en vele prachtige foto’s. De 
route is per fiets of wandelend af te leggen en op verschil-
lende locaties onderweg zal er koffie en thee geschonken 
worden. De kunst- en cultuurroute biedt kunstenaars in ons 
dorp een platform om hun werk, ambacht of (culturele) spe-
cialiteit aan het publiek en aan elkaar te tonen. We brengen 
met elkaar de doorgaans onzichtbare creativiteit in ons dorp 
naar de voorgrond! Reserveer ZONDAG 3 JUNI alvast in uw 
agenda! 

Wat wordt het: Glas(vezel) of 
koper(draad). Door Jan v.d. Noort

Als Teugje Nieuws uitkomt is 
de campagne “Glasvezel bui-
tenaf” waarschijnlijk net van 
start gegaan. Iedereen die 
in het buitengebied van de 
gemeente Voorst en omlig-
gende plaatsen woont en nu 
nog via de “ouderwetse” ko-
perdraad wordt bediend, kan 
in aanmerking komen voor 
een glasvezel aansluiting. 
Als men al beschikt over een 
CAI aansluiting komt men 
niet in aanmerking. Voor-
waarde is dat er ten minste 
50% van de adressen in het 
buitengebied meedoen. Voor 
de gemeente Voorst zijn dat 
1300 potentiële adressen, in 
de regio gaat het om meer 
dan 5000 adressen. Op 9 
juli sluit de inschrijftermijn en 
wordt bekeken of de 50% 
binnen het gehele gebied is 
gehaald. Aanleg van de glas-
vezelbekabeling is voorzien 
in 2019. Voor de aansluiting 
betaalt men maandelijks een 
bedrag van € 12,50. Ook is 
het mogelijk om de aanslui-
ting ineens af te kopen voor 

€ 1.600,- (bedragen zijn nog 
onder voorbehoud). Indien 
men na 9 juli instapt wordt 
maatwerk geleverd, maar 
zullen de aansluitkosten 
zeker hoger uitvallen. Naast 
de aansluiting dient men een 
abonnement te nemen bij 
een van de providers, deze 
leveren dan internet, telefoon 
en TV-signaal. De kosten hier-
van zijn vergelijkbaar met die 
van b.v. een Ziggo pakket.

Bewoners in het buitenge-
bied worden rechtstreeks 
benaderd en er worden 
diverse informatieavonden 
gepland. Laat dit aanbod niet 
lopen en doe mee, zodat 
ook de buitengebieden er 
weer bij gaan horen! Acti-
veer ook je buren (buurt) om 
mee te doen! Maak het niet 
spannend en schrijf tijdig in, 
laat het niet op het laatste 
moment aankomen! Mocht 
je meer informatie wensen 
bezoek dan de informatie-
avond en kijk op de website 
van Glasvezelbuitenaf.nl

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.



-10-

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 

full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
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Aan deze editie werkten mee: Nicolle Vos, Jan van 

de Noort, Lucas Harbers, Leonie van de Beld, Lonneke 

Schipper, Jos Overvelde, Tinus Ooms, Goof Bakker, Ben 

Roeterd, Kevin Jansen, Jan Dijkstra, Petra Kuppens, Jan 

Jutten, Harry Aalpoel, Erna Buitenhuis, Arne Pruijt, Marian-

ne Wieggers, Peter Cornelisz en Bob Bakker.  

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan

vóór maandag 18 juni 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.

MEI

  2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30  Biljarten, Dorpshuis

Workshop dromenvanger Kids & Teens, 14.00 uur 

Herdenkingsbijeenkomst, KIJK!, 18.45 uur

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

Oudersoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge

Live veiling, Sportclub Teuge

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

26 en 27 Festifly Peco

JUNI

Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sportclub Teuge

Snuffelroute Peco

Kunst- en Cultuurroute Teuge

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

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

Peco Voetbaltoernooi, Sportclub Teuge

Oudersoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

JULI

Afscheid oud Peco, 14.00 uur, Oud Peco gebouw

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis

ACTIVITEITENAGENDA
TeugeWijzigingen voorbehouden.
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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.

Eerste bouwactiviteiten gesignaleerd 
in het Park van Teuge!


