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Pleinfeest De Zaaier ‘BACK-TO-SCHOOL’

Het schooljaar zijn we samen
bruisend gestart met een
geweldig pleinfeest ‘BACK-TOSCHOOL’. De vrienden van
de Zaaier (VVDZ) organiseren
dit jaarlijkse pleinfeest voor
De Zaaier. Met dit feest willen

we samen met de kinderen
en het dorp de start van het
schooljaar vieren.
Dit jaar was er een grandioze
skelterrace. Velen hadden
hun skelter prachtig versierd
of zelf omgebouwd. Prachti-

Door Petra Kuppens

ge exemplaren passeerden
de revue. Niet alleen was er
voor elke leeftijdsgroep een
prijs voor de snelste, maar
ook voor de meest originele
skelter. De snelheidsprijzen
gingen naar: Mees, Twan,

Spaargeld ouderensoos voor
Beestenboeltje Door Lucas Harbers
De ouderensoos in Teuge is opgericht in 1972. Iedere donderdagmiddag kwamen de leden bij elkaar voor gezelligheid
en activiteiten. Meerdere keren per jaar werd een externe
activiteit georganiseerd en vertrok een bus met leden en
genodigden naar een locatie elders.
De aflopen jaren nam het aantal leden af en werd het steeds
lastiger actieve nieuwe leden te betrekken. Toen begin dit jaar
het aantal leden tot ongeveer 15 personen was gereduceerd
besloot de soos zich op te heffen.
In de laatste bijeenkomst werd voorgesteld het spaargeld te
doneren aan dierenverblijf het Beestenboeltje in Teuge. Een
sympathieke actie en zo blijft het geld “op Teuge”.
Op 20 augustus kwam een vertegenwoordiging ouderensoos, Lies Buitenhuis en Teun Koldenhof, een enveloppe
overhandigen aan Herman Vukkink.
Het bedrag komt te goede aan de dieren. Daar kunnen jong
en oud in Teuge weer van genieten.

-1-

Djenzo en Luka. De prijzen
voor originaliteit gingen naar
Jay en Tijmen.
Elk jaar wordt er met dit feest
geld opgehaald voor de
school. Met de opbrengsten
van dit feest worden extra’s
voor de kinderen van de
school bekostigd. Dit jaar
gaan we sparen voor een
overkapping om ook met
slecht weer buiten te kunnen
spelen. Tevens leeft de wens
bij De Zaaier om een aantal
robots aan te schaffen waarmee kinderen van groep 3
t/m 8 leren programmeren.
Door middel van loten, hapjes, drankjes en sponsoren
is er een bedrag opgehaald
van maar liefst € 5.037,45!
Omdat op dit schoolfeest ook
buren, dorpsgenoten, opa’s,
oma’s, kennissen en vrienden
aanwezig waren, willen we u
namens alle kinderen van De
Zaaier via deze weg hartelijk
bedanken voor de bijdrage
en de gezelligheid!

Een nieuwe toekomst voor de
Opening rotonde
Fliegerhorst Teuge? (2) Door Wim van Ee Op 6 juli was het eindelijk
De provincie Gelderland is onder het motto ‘Steengoed
Benutten’ op zoek naar goede, creatieve, haalbare en
toekomstbestendige ideeën voor de invulling van het
voormalige bunkercomplex uit de 2e Wereldoorlog. In
ons dorp beter bekend als ‘het kamp’ of als thuisbasis
van de ecologische woongemeenschap EcoTribe.
Voor de Fliegerhorst zijn 21
plannen ingediend. Op 10
juli heeft een expertteam van
‘Steengoed Benutten’, samen
met de gemeente en de
eigenaar van de locatie drie
plannen geselecteerd. Deze
plannen hebben volgens het
expertteam de potentie om
de nieuwe invulling van het terrein te dragen en daarmee de
transformatie nieuw leven in te blazen. Eén daarvan – Earth
awareness – is afkomstig van enkele huidige bewoners, die
de natuurtempel hebben gebouwd, bij velen welbekend. Het
wordt omschreven als ‘een holistisch inspiratiecentrum en
een kraamkamer voor een duurzame wereld’. Er is daarbij
ook ruimte voor de Molukse geschiedenis in het kamp, een
belangrijke toevoeging. De andere twee plannen die kansrijk
worden geacht worden hieronder kort beschreven.
Voedselketen en -leerbedrijf
De indieners schrijven daarover: “Wat altijd een camouflage
was, wordt nu de toekomst van Fliegerhorst Teuge: een agrarisch bedrijf. Niet zomaar een bedrijf, maar een keten- en een
leerbedrijf. Een ketenbedrijf omdat het een ontmoetingsplek
wordt waar de hele voedselketen vertegenwoordigd is en
samenwerkt. Een leerbedrijf omdat op deze plek jonge ambitieuze mensen in opleiding de kneepjes van het vak kunnen
leren van ervaren vakmensen (55+) die op Fliegerhorst deze
kans krijgen”.
Woon- en werklocatie voor kunstenaars
De indieners zien het als volgt: De grote leegstaande bunkerboerderijen lenen zich uitstekend voor gecombineerd gebruik
door een creatieve en ondernemende doelgroep. Met name
voor kunstenaars die groot werk maken, zoals beeldhouwers
en bouwers, lijkt een deel van de gebouwen geschikt. Onder
kunstenaars, creatief ondernemers en culturele organisaties is
een grote behoefte aan werkplekken waar grote werken gerealiseerd kunnen worden. De Fliegerhorst in Teuge kan een
plek zijn waar deze mensen zouden kunnen landen.

Door Wim van Ee

zover: onthulling van het
kunstwerk op de rotonde
Rijksstraatweg in Teuge. Burgemeester Jos Penninx was
er speciaal voor uit Twello
gekomen. Zo’n 200 belangstellenden zagen hem een
speciaal bord onthullen. Het resultaat mag er zijn: het heeft
even geduurd, maar dan heb je ook wat... De voorzitter van
Algemeen Belang Teuge, Lucas Harbers, schetst in grote lijnen
de lange voorgeschiedenis. Die was eigenlijk begonnen in
2011 met het planten van narcissen op de tot dan toe kale
rotonde, aangelegd in 2006.
In 2013 ontstond het eerste plan om de rotonde met een
kunstwerk te verfraaien; Antoinette de Bruin-Weijers maakte
een ontwerp. Het proces van vijf jaar daarna omschrijft de
voorzitter als “boeiend, ik heb ervan genoten”. Daarbij doelt
hij op het overleg van ABT en de rotonde-commissie met de
provincie (eigenaar van de rotonde) en de gemeente, die
het beheer overnam en weer overdroeg aan ABT. Er moesten
afspraken worden gemaakt en convenanten getekend.
Dankzij bijdragen van donoren en sponsoren kwamen de
financiën rond. Hovenier Erik van Rooyen verzorgde de aanleg. In dit verhaal mag de inzet van veel vrijwilligers op allerlei
gebied niet vergeten worden. Teuge is actief. Burgemeester
Penninx benadrukte in zijn toespraak zijn bewondering voor
de vindingrijkheid, de vele ideeën en het doorzettingsvermogen van de mensen in Teuge. Anders was de mooie rotonde
nooit tot stand gekomen. Hij vond het een schoolvoorbeeld
van burgerparticipatie. In gewone mensentaal: het meedoen
van burgers, in dit geval aan de verfraaiing van de openbare
ruimte. Hij wenste de Teugenaren veel succes bij hun verdere
activiteiten. Onder het genot van een hapje en een drankje
werd nog lang nagepraat door de vele belangstellenden.
O ja, u kunt een bijdrage leveren aan het mooi houden van
de rotonde door ‘Vriend van de rotonde’ te worden. Dat is een
actie waarbij er voor een bijdrage van € 10,- een hortensia
kan worden geadopteerd op de rotonde. Naast subsidies en
andere bijdragen zorgt deze actie voor inkomsten voor de
rotonde-commissie, waarbij zowel de aanleg als toekomstige
onderhoudskosten kunnen worden voldaan. Aanmelden kan
via Jan van den Noort (jvdnoort@chello.nl)

Het vervolg
De initiatiefnemers werken hun plannen verder uit, daarbij
begeleid door coach Gijsbert Jansen. Het Gelders Genootschap onderzoekt wat het kost om het complex duurzaam te
herstellen en casco op te leveren. Het laatste nieuws is dat
de drie plannenmakers de handen ineengeslagen hebben
om tot een gezamenlijk toekomstplan te komen. Dit wordt
toegelicht in een openbare publieks-presentatie eind dit jaar
of begin volgend jaar. Wordt vervolgd.
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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.
H: Zo, wat hebben we een mooie zomer achter de rug hè?
P: Nou, maar ut was mie vake veulste heite.
H: Ach ja, sommige mensen hebben altijd wat te zeuren.

Maar er was weer van alles te beleven in Teuge. Neem nou
de speelweek, dat was weer een groot succes.
P: Zeker de laatste oavond met de griezel- en spooktocht. Ik
heurn dat er een groepje moeders spontaan zelf meededen en vreselijk veul schik heb ehad.
Wak ok mooi vond was dat er op het Klompenfeest in Twello aandacht werd besteed veur de Dialektwarkgroep. Zol
toch jammer wêzen als dit mooie taaltje verloorn geet.
H: Dat mag inderdaad niet gebeuren.
Ik hoorde dat er na afloop van het Klompenfeest half Teuge
zonder brievenbus zat. Gelukkig zijn ze mede door de
Whatshappening Teuge weer snel teruggevonden. Ja, de
sociale controle in de buurt is wel goed.
P: Zeker weh, maar soms kunt ze ok wel overdrieven. Aj
een keer uutsloapt en de gordien bint nog dichte, steet het
soms al eerder op de Whatshappening, dan daj de kans
heb um ze lûs te doen.
H: Even heel wat anders, heb je gehoord dat er laatst ook
nog een Vietnam veteraan in Teuge was? Die kwam zijn
oude liefde opzoeken.
P: Das romantisch. En wie was de gelukkige dame uut
Teuge?
H: Het was een vliegtuig. Dat was zijn grote, oude liefde.
Teuge heeft zich goed op de kaart gezet de laatste tijd. Er
waren Nederlandse Kampioenschappen Parachute springen met precisiespringen en ze hebben het Europees
record formatiespringen verbeterd.
P: Zo, zo, ok hef Teuge de krante weer ehaald met de lekkerste haring.
H: Ja, de Nationale Haringtest is gewonnen door onze enige echte visspecialist uit Teuge. Wat zal hij daar blij mee zijn.
P: Ik vroag mie af woar hé blijer mee was, de beste haring
of de uutreiking deur Miss Holland en Kim Kötter?
H: Ook de gemeente Voorst viel in de prijzen. Goud in de
landelijke groencompetitie.
P: Dat kump vast deur dat mooie promotiefilmpje met vulle
Teugenaren doarin en natuurlijk onze eigen groenspecialist
die bie de gemeente warkt.
H: Nou, wat een feest allemaal. En wat dacht je van ons
eigen dorpsfeest.
P: Ja, doarveur was er Speciaal Transport van een aantal
bomen. Zie bedenk ok altied weer van die gekkegeit.
H: Zeker. Nou, weer een hoop bijgepraat, tot de volgende
keer maar weer.

Wandelen op Zondag in Teuge
Elke 3e zondag van de maand vertrekken de wandelaars
vanaf het dorpshuis “Op den Toega” om 10 uur stipt voor een
wandeling van 5 á 6 kilometer in de mooie omgeving van
Teuge. Iedereen kan meedoen aan de wandeling: deelname is gratis. Er zal tevens gewandeld worden op de nieuwe
fietspaden van het Weteringsebroek. Een mooie route op
begaanbare wegen, zodat iedereen mee kan doen.
U bent allemaal van harte welkom op zondag 21 oktober, 18
november, 16 december 2018 en op zondag 20 januari, 17
februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni 2019.
Meer informatie? Belt u gerust met Hetty Vorselman
06-46597226.

A’j plat kunt proaten, mu’j neet
loaten… Door Hetty Vorselman
Dialektwârkgroep uut Teuge en verre umstreken. Ons mooie
dialekt mot blieven bestoan, is mien mening. Al 3 joar bin
ik met veule plezier lid van de Dialektkringe Salland en
Oost-Veluwe. Doarum heb ik met ‘n kroam op ‘t klompenweekend in Twello e stoan dit joar. Mien doel is um met
iederene plat te können blieven proaten. Ut Verbond van Nedersaksische Dialekten hef ’n dialektblad de Moespot, woarin
verhalen en gedichten wordt e schrieven in ut dialekt, uut de
diverse streken van ons mooie Gelderland en Overiessel.
Tiejens ‘t klompenweekend he’k de ‘regionale koemelkkampioenschappen met de hand’ e-organiseerd. Ik had ‘n ‘koe’
bie mie en iederene, jong en old, kon proberen um zoveule
mogelijk te melken in 1 minuut. ’t Was ’n succes. Zo’n 75 man
hef e-molken, iedereen kan ut, en ut was gezellig!
Natuurlijk wil ik oe graag meer vertellen oaver de op te
richten Dialektwarkgroep uut alle kernen van onze mooie
gemeente Voorst en umstreken. Loate wie ons met mekaere
verbinden deur ons mooie dialekt. ’t Klompenweekend hef 7
nie’je leden op-eleverd.
Donderdagaovond 29 november 2018 um 20.00 uur is de
eerste oavond oaver ’t dialekt en ’n eventuele dialektwârkgroep. Dizze oavond is in ’t Dorpshuus van Teuge. Ie bunt van
harte welkom!

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn
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Teugse tennissers op de fiets

Help mee een nieuwe ansichtkaart voor
Teuge te ontwerpen – Herhaalde oproep!
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)

Door Jan Dijkstra

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 februari 2019.
Een deskundige jury zal de
inzendingen beoordelen en
daaruit vier foto’s kiezen.
De naam van de winnende
fotografen kunnen worden
vermeld op de kaart, en zij
krijgen een setje van 5 kaarten. Alvast hartelijk dank voor
je medewerking!

Randweggetjes
Een Martens-karkepad löp noar het noorden
Op ’t Mölleveld brech het oe an de boorden
van Hondsgrift, grensrivier met “Hartelaer”;
löt polderwater, ondanks dreugte, kabbelen maar.
Tientallen plompen met blaren, gèle blomen
loat ’t varse water langs hun diepe wortels stromen.
(Ze bint een wèke later al weer òp’eruumd.
’t Zwanengezing hef ’t butenkansjen niet verzuumd).

Tennissers die fietsen: is dat
verantwoord? Kweenie. Ze
zeggen altijd: schoenmaker
blijf bij je leest. Voorbeeld:
Laat Ronaldo geen dubbele
Rietberger maken op een
ijsbaan! Of Kiki Bertens die je
een keertje laat fierljeppen.
Daar komen alleen maar
ongelukken van. Maar het
moet gezegd worden: de
fietsdag van onze Teugse
tennismeisjes is zonder enig
ongemak verlopen. Sterker
nog: Het was een geweldige
dag. Met zijn veertienen zijn
de dinsdagmorgen dames
van Tennisclub Teuge op 4
september vertrokken richting
Raalte (en overigens ook op
dezelfde dag weer teruggekomen). Mooi weer, mooie
route en in een prettige sfeer.
In Raalte staat een workshop
koffielikeur maken op het
programma. Tja das nou niet
een alledaagse workshop
kun je wel zeggen. Maar
het was erg leuk en leerzaam. Twee uur lang zijn de

Teugse tenniskampioenen
aan de slag geweest om
een overheerlijke likeur te
maken. Zoals op de foto te
zien is heeft een deel van de
overheerlijke likeur het einde
van de dag niet gehaald.
Maar liefst 65 kilometer
fietsen is er deze dag in de
benen gaan zitten, waarvoor
nog net plaats was naast de
likeur. Bij Tennisclub Teuge is
tennissen niet alleen sportief
en gezond, maar het is ook
een sociaal gebeuren. Je
ontmoet andere mensen
op een informele en laagdrempelige manier. Fijne
contacten hou je eraan over.
De fietsdag werd in Twello
afgesloten met soep en pizza
met de afspraak: volgend
jaar weer! Wilt u meer weten
over tennisclub Teuge klik
dan eens op www.tennisclubteuge.nl of volg ons op onze
FB-pagina onder: tennisclub
Teuge. Of kom gewoon eens
langs op dinsdagmorgen.
Tien uur koffiedrinken.

De brede duker brech oe noar de Hartelaerse oever,
woar ‘j minstens dan een tweesprong könt beproeven
en “Schokkenkamp” zien weggetje noar ’t spoor.
spiksplinternieje lösse hekskes wacht de wandelaar doar.
Die bint ok verderop in Hartelaerse Lane,
al mist een echte oaverweg, die kruust spoorbane.
Op ’t Teugse karkepad noar Twelse “Lieve Vrouwe”
kôj eeuwenlang de route hier vertrouwen.

Tinus van het Slyck

Bingo in Teuge

Door Dick Ormel

Ook komend seizoen houdt Sportclub Teuge weer de maandelijkse bingo, zoals gebruikelijk (meestal) elke eerste
vrijdag van de maand. Het begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in het clubhuis van de sportclub aan De Zanden
in Teuge.
Er zijn prachtige prijzen, o.a. twee keer 100 euro, twee keer
50 euro, boodschappenmanden en vele andere geldprijzen.
Samen met de gratis koffie, de gratis verloting en niet te vergeten de (steeds oplopende) jackpot worden het ongetwijfeld
weer gezellige bingoavonden.
Komend seizoen zijn de bingoavonden op de volgende
dagen:
5 oktober 2018
2 november 2018
21 december 2018 (kerstbingo!)
4 januari 2019
1 februari 2019

1 maart 2019
5 april 2019
3 mei 2019
7 juni 2019
6 september 2019

Graag tot ziens bij de bingoavonden van Sportclub Teuge
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Nieuwbouw Peco: ‘nog even
geduld a.u.b.…’ Door Leonie v.d. Beld
Door Wim van Ee

Er wordt zoals bekend al tijden hard gewerkt in en rond de
nieuwbouw van Peco en het geheel begint nu ook binnen
behoorlijk vorm te krijgen. Met oog voor detail worden de
laatste werkzaamheden uitgevoerd en eerlijk is eerlijk, het
wordt heel erg mooi. Helaas kosten de laatste klussen wel
wat meer tijd dan verwacht en daarom heeft het bestuur
in overleg met de bouwgroep besloten de opening iets uit
te stellen, zodat het gebouw ten tijde van de opening ook
echt klaar is voor gebruik. Niet begin oktober maar 23 en 24
november zullen de deuren officieel geopend worden en
begint er voor Peco een nieuw en uniek hoofdstuk waar wij
van Peco ontzettend veel zin in hebben. We hopen dat ook
de rest van Teuge er naar uitkijkt om dit hoofdstuk samen met
ons invulling te gaan geven.

Teugje Nieuws wil aandacht geven aan mensen uit Teuge, De
Vecht en omstreken die iets bijzonders presteren. Ditmaal
Bennie Prijs (60), de klotendraaier in Teuge.

Wat is klootschieten?
Klootschieten is een zeer
oude volkssport daterend uit
de middeleeuwen. Ze wordt
beoefend met houten ballen,
kloten genaamd. ‘Kloot’ is
een Oudnederlands woord,
denk aan ‘aardkloot’ (=
aardbol).
Klootschieten is een werpsport, waarbij de deelnemers, meestal opgedeeld
in twee teams, proberen
een met lood verzwaarde
kogel (kloot) onderhands zo
ver mogelijk te gooien. Dat
gebeurt op een parcours
van 5 km., meestal op de
openbare, verharde weg.
Het parcours moet met zo
min mogelijk worpen worden
afgelegd.
Tegenwoordig wordt klootschieten voornamelijk
beoefend in de IJsselstreek,
Achterhoek, Twente en Drenthe. Er wordt onderscheid gemaakt tussen georganiseerd
(in verenigingsverband) en
recreatief klootschieten (op
campings, vrijetijdsbedrijven,
in los verband).
Bennie is oprichter van de
naburige klootschietvereniging Het Woudhuis, bij velen
van u welbekend. Uiteraard
kent u ook de Teugse Klootschietvereniging. De verenigingen zijn de grootsten van
de IJsselstreek. Klootschieten
is in deze regio dus erg
geliefd.
Kloten
Bennie Prijs is een van de
drie ‘professionele’ klotenmakers in Nederland. Hij
heeft bijna 40 jaar ervaring,
is officieel geregistreerd en
heeft een website: www.
klootschietmateriaal.nl. Kloten
draaien is voor hem trou-

wens een hobby, naast zijn
werk als teammanager bij de
Sociale Werkvoorziening in
Apeldoorn.
De houten kloot is de basis
en heeft het meest nostalgische materiaal. Daarnaast
worden tegenwoordig
kunststofkloten gebruikt.
We hebben het verder over
houten kloten, ook al omdat
Bennie hout het mooiste materiaal vindt om te bewerken.
Hij maakt er zo’n 750 stuks
per jaar, gewicht ca. ½ kg per
stuk. Als houtsoort gebruikt
hij steenbeuk, vanwege de
harde, compacte structuur en
lange, taaie vezels. Steenbeuk komt uit Zuid-Duitsland
en Frankrijk. Een kloot moet
voldoen aan hoge kwaliteitseisen: exact bol, goed
in balans, juist gewicht. Het
maken vereist grote precisie
en zorg.
Bennie heeft een prima
geoutilleerde, zelfgebouwde werkplaats, met diverse
houtbewerkings-machines,
grotendeels door hemzelf
ontwikkeld. De eerste stap
is het zagen van kubussen
met zijden van exact 80
mm. Daaruit worden bollen
gedraaid. Daarin worden zes
gaten geboord, die worden
gevuld met gesmolten lood.
Daarna worden de kloten
nogmaals gedraaid en
vervolgens gelakt. Klaar voor
verzending naar de afnemers.

Een klein beetje invulling heeft er overigens al plaats gevonden, want tussen het geklus door hebben er al een aantal
evenementen plaats gevonden aan de Fokkerstraat. De
Speelweek was net als vorig jaar op het terrein achter de
tennisclub en ook de tent van het Dorpsfeest stond al voor
het tweede jaar op rij op de nieuwe plek. Daarnaast heeft de
toertocht van de Oranjevereniging Klarenbeek een tussenstop
gemaakt bij Peco, waar een heerlijke lunch voor de deelnemers klaar stond die in de prachtige nieuwe keuken probleemloos bereid kon worden. Nieuwe ervaringen, ouderwetse gezelligheid, Peco 2.0 komt eraan, nog even geduld a.u.b.

Tenslotte
Teugje Nieuws is onder de
indruk van de technische
kwaliteiten en het enthousiaste verhaal van Bennie Prijs.
We wensen hem nog veel
succes toe met zijn uit de
hand gelopen hobby!
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Welkomstmand Teuge

Wat een zomer!

Jarenlang waren wij, Jaap en
Ria Wardenier, op zoek naar
een “levensloopbestendige”
woning. Uiteindelijk vonden
wij ons droomhuis in Teuge,
slechts 3,5 kilometer verwijderd van ons oude huis.
Twee maanden van hard
werken heeft ons een mooi
resultaat opgeleverd. Na 27
jaar aan de Deventerstraat te
hebben gewoond en daar
ook in 27 jaar een praktijk
voor huid- en voetverzorging te hebben opgebouwd,
gingen we eind juni definitief
over naar het Zwanenpad.
Hier hoop ik nog een aantal
jaren mijn praktijk op de begane grond voort te zetten.
Gewoon, omdat ik het heel
leuk en dankbaar werk vind.
De mensen gaan tevreden
de deur uit met verzorgde

Het was me wel een zomer,
zeer heet en droog.
Voor veel dieren en vogels
was het geen best jaar. De
grond was zo droog dat veel
kuikens van kieviten, patrijzen,
fazanten enz. geen voedsel
konden vinden.
De regenwormen waren zo
diep in de grond, dat deze
niet te bemachtigen waren,
met als gevolg dat meer dan
80 procent van de kuikens,
die een paar dagen oud
waren, dood gingen.
De zwaluwen hadden het
ook heel moeilijk door een
beperkt aantal muggen.

Voor de dieren was het
minder slecht. Er werd veel
minder gemaaid en die
zochten het water in beken
en het kanaal wel op.
Het warme weer zorgde
dat het met de konijnen en
hazen juist heel goed ging,
deze hadden alleen een
beetje last van de zeer grote
aantallen ooievaars.
Doordat sloten en poelen
veelal droog stonden, waren
er weinig kikkers en visjes.
Hopelijk is het volgend jaar
een iets natter jaar, zodat het
met de vogels weer beter
gaat.

Eco Synergy

Door Johan Bosma

voeten en na een gezichtsbehandeling voelt men zich
een ander mens. Jaap heeft
met twee rechterhanden een
groot aandeel geleverd in
de verbouwing. Wij zijn net
verhuisd en er moet nog
veel gebeuren in en om het
huis. De tuin is groter dan wij
wilden, maar daar gaan wij
ons volgend jaar op richten. Eerst alles op zijn plek
en dan even bijkomen van
de hectische periode. Wij
voelen ons nu al thuis op
ons nieuwe stekkie en waren
totaal verrast dat wij welkom
werden geheten door onze
buren Jan en Inge met de
welkomstmand van Teuge.
Hartelijk dank. We hopen nog
vele jaren in gezondheid hier
te kunnen wonen.

Krijg je nieuwe buren, die nog niet bekend zijn met Teuge?
Je kan je nieuwe buren een warm welkom heten door de
welkomstmand van Teuge aan te bieden. In de door Siza
gemaakte mand zit informatie over Teuge en haar omgeving
en allerlei kleine cadeautjes en flyers van verenigingen en
bedrijven uit Teuge. De welkomstmand vraag je aan bij Lonneke Schipper. Dit kan via (055) 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.

Eco Synergy, het bedrijf van
Johan Bosma, gevestigd op
het terrein van de Eco Tribe
in Teuge, groeit buiten zijn
voegen en is naarstig op
zoek naar een extra opslagruimte. Dit jaar is het bedrijf
begonnen met de bouw en
verhuur van mobiele energiesystemen met zonnepanelen, bedoeld voor festivals
en evenementen. Daarmee is
een geheel nieuwe bedrijfsactiviteit toegevoegd aan de
al reeds bestaande en ook
sterk groeiende activiteiten.
Eco Synergy is al ruim 12 jaar
installateur van zowel net-gekoppelde alsook autonome
zonnepaneelsystemen en
nu dus ook verhuurder van
mobiele stroomsystemen.
De wensen die Johan heeft
is een ruimte te vinden in
Teuge of omgeving van
minimaal 70 m2, ruimer mag
ook. Het is fijn als de ruimte
goed met een vrachtwagen bereikbaar is, zodat
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Door Jan Jutten

pallets met zonnepanelen
en aanverwante middelen
eenvoudig in- en uitgereden
kunnen worden. De ruimte
zal gebruikt gaan worden als
magazijn voor de zonnepanelen, als stalling voor trailers
en er zal een kleine elektra
werkplaats in komen. Heeft
u een ruimte leeg staan die
mogelijk geschikt is? Neem
dan contact op met Johan
Bosma. Te bereiken op e-mail
johanbosma@ecosynergy.nl
of telefonisch 06–10568834

Samenloop voor Hoop Twello

Dorpsfeest Teuge 40e keer

Door Hetty Vorselman

Door Leonie v.d. Beld

Samenloop voor Hoop is
een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil
doen. Gedurende een 24uurs wandelestafette staan
we samen met lotgenoten
en hun familie stil bij kanker én vieren we het leven.
Tijdens deze samenloop zijn
er optredens, verschillende
ceremonies en allerlei acties
van deelnemers die op
een bijzondere wijze geld
inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar het
ontstaan en de genezing
van kanker. De openheid en
eensgezindheid maken van
deze Samenloop voor Hoop
een evenement dat niemand
onberoerd laat. Het hele evenement wordt volledig door
vrijwilligers georganiseerd.
Het team 24Life! deed mee
met de Samenloop voor
Hoop in Twello. Diverse (oud)
Teugenaren waren vertegenwoordigd in dit team,
o.a. Dinie Pannekoek, Dientje
Blumink, Marjo Prigge, Anton
en Janny Kers, Erik en Annet
Zandbelt-Kers, Astrid Flierman-Spijkerbosch, Fred en
Hetty Vorselman-Pas.
Het begon op zaterdag 7 juli
jl. met de openingsceremonie. Een voorstelronde van
alle 27 teams die meededen.
Een zonnige dag met een bijzondere lading en veel mensen met een eigen verhaal.
Iedereen kent wel iemand
die kanker heeft of heeft er
helaas zelf mee te maken of
heeft kanker gehad.
Ons team heeft door middel
van donaties geld binnen
gehaald voor dit goede doel.
Wij zeggen daarom ook dank
aan het initiatief Samen uit
Eten en het bedrijf de Slaap-

fabriek voor hun donaties via
ons aan het goede doel. Wij
hebben een erg mooi bedrag bij elkaar gekregen voor
deze Samenloop voor Hoop.
Nogmaals dank aan al onze
donateurs.
24 Uur lopen betekent dat er
elk uur iemand van het team
op de baan is. De baan bestond in Twello uit 520 meter
per ronde lopen. Ons team
liep met 2 of 3 personen per
uur op de baan.
Rond 23.00 uur was de
kaarsenceremonie. Een
ceremonie waarbij de kaarsenzakken met persoonlijke
boodschappen het parcours
hebben verlicht. Tijdens deze
ceremonie herdenken we
dierbaren en denken we
aan de mensen die kanker
hebben en die de kanker
hebben overwonnen.
De kinderloop van 24 minuten vond plaats op zondag
8 juli tijdens de volwassen
loop. De kinderen liepen in
tegengestelde richting en
werden begeleid door veel
ouders en opa’s en oma’s.
Tijdens de slotceremonie
hebben we met het hele
team de laatste ronde gelopen en werd de opbrengst
bekend gemaakt en is de
cheque overhandigd aan
een vertegenwoordiger van
het KWF. Bij deze Samenloop
voor Hoop in Twello is een
totaalbedrag opgehaald van
€ 75.000,-.
In 2020 vindt de 2e editie
van deze Samenloop voor
Hoop plaats in de gemeente Voorst. Doe de volgende
keer mee aan dit bijzondere
evenement.

Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zover. Het
jaarlijkse Dorpsfeest Teuge deed het dorp weer op z’n grondvesten schudden. Het was alweer de 40e keer dat Stichting
Jongerenwerk Peco het driedaagse festijn organiseerde en
zoals altijd waren er kosten noch moeite gespaard om de
feesttent en het buitenterrein een speciale uitstraling te geven.
Het thema ‘industrieel’ kwam tot uiting in onder andere de
entree, imposante hangtafels en de tot bar omgebouwde
zeecontainer. En menigeen die zich afvroeg of er daadwerkelijk bier vanaf de vaten in de nok van de tent door de leidingen naar de bar stroomde… Het weekend begon vrijdag
bijzonder sfeervol met het vliegtuigschieten. Terwijl de toeschouwers bij toeval konden meegenieten van een prachtige
vuurwerkshow deden de schutters poging na poging om het
vliegtuig naar de grond te halen. Het was uiteindelijk Gerwin
Hemeltjen die zich een jaar lang schutterskoning mag noemen. In een gezellig gevulde tent barstte de eerste feestavond vervolgens los onder leiding van de band X Static.
Zaterdagmiddag vierden de Teugse kinderen hun feestje.
Rogier de Avonturier maakte er een spannend spektakel van.
De ballonnenwedstrijd heeft dit jaar plaats gemaakt voor een
zonnebloemenwedstrijd. Wie zal volgend jaar de hoogste
zonnebloem hebben? Zaterdagavond ging het Dorpsfeest in
volle kracht door. De beats van de band Millstreet dreunden
stevig door de tent en samen met DJ Sander zetten ze er een
mooi feest neer.

De zondag was het onbetwiste hoogtepunt van het weekend.
De tendens was al enkele jaren merkbaar, maar zo goed als
dit jaar was de zondag misschien nog wel nooit eerder bezocht. Rond 13.00 uur verzamelden de eerste nieuwsgierige
bezoekers zich al om te zien hoe de deelnemers van ‘Zwicht
voor het evenwicht’ het ervan afbrachten en het buitenterrein
en de feesttent vulden zich vervolgens in vlot tempo. Het
was ’s middags werkelijk dringen geblazen buiten met jong
en oud genietend in de heerlijke najaarszon. Langzaamaan
verplaatste het feest zich meer en meer naar binnen waar
de band Melrose een wervelende show weggaf. Het is bijna
onbeschrijfelijk hoe dit feest tot de laatste klanken wordt beleefd en gedragen door Teuge, door Peco en door iedereen
aanwezig in de feesttent. Werkelijk fantastisch! Het bestuur
van Stichting Jongerenwerk Peco wil bij deze heel graag haar
dank uitspreken naar alle vrijwilligers, helpers, buren, sponsoren en een ieder die op welke wijze dan ook aan dit prachtige weekend heeft bijgedragen en ziet iedereen heel graag
terug bij de opening van het nieuwe pand op 24 november!
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ACTIVITEITENAGENDA

Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

OKTOBER
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Biljarten, Dorpshuis
15, 22, 29 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
5 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine
21 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
25 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis Teuge

NOVEMBER
2 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine
5, 12, 19, 26 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 Biljarten, Dorpshuis
11 Stampottentoernooi Tennisclub Teuge
18 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
24 Opening Peco gebouw
29 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis Teuge
29 Dialektwarkgroep, 20.00 uur, Dorpshuus

Colofon

DECEMBER
3, 10, 17, 24 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een

4, 5, 11, 12, 18, 19 Biljarten, Dorpshuis

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

16 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek Dorpshuis
21 Kerstbingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine

Redactie: Wim van Ee, Marijke Jansen, Hetty Vorselman
Opmaak: Patrick Jansen

Speelweek Peco 2018

Aan deze editie werkten mee: Tinus Ooms, Leonie van

den Beld, Jan Jutten, Johan Bosma, Petra Kuppens, Lonneke Schipper, Jan Dijkstra, Dick Ormel, Lucas Harbers.
Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu
Heb je kopij, stuur die dan vóór maandag
19 november 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,
ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP

meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een

www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl,
www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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