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TEUGJE    NIEUWS
SPECIALE EDITIE TER ERE VAN HET 111-JARIG BESTAAN VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE SEPTEMBER 2022

“Waar een klein dorp groots 
in kan zijn.” Deze complimen-
ten hebben we meerdere 
malen ontvangen. En dat 
voelt ook zo. Teuge leeft! 

Dorpsgenoten zijn betrokken 
en helpen graag mee zodra 
er iets georganiseerd wordt. 
Wanneer je deze editie Teug-
je Nieuws leest, krijg je een 
beeld wat er de afgelopen 40 

jaar is gerealiseerd voor het 
dorp door het bestuur ABT, 
de commissies en vrijwilli-
gers. Maar dat niet alleen. 
Teuge leeft ook door het 
bestuur en de vrijwilligers bij 

SP-Teuge, de klootschietver-
eniging, de tennisvereniging, 
CBS de Zaaier en Ecotribe. 
De initiatieven leveren zowel 
kunstobjecten, een dieren-
verblijf, sportvelden een 
prieeltje en fruitlanen.  En 
bovendien sociale contac-
ten. Laten we in Teuge de 
initiatieven samen blijven 
ontwikkelen. Met de kennis, 
ervaring en samenwerking.
Met deze mentaliteit betrek-
ken we ook nieuwe inwoners 
in Teuge. Met het wij-gevoel 
bouwen we aan een mooie 
toekomst in ons dorp.

Veel plezier met het lezen 
van deze speciale editie 
Teugje Nieuws “ABT 111 jaar.”

Lucas Harbers: Voorzitter 
Algemeen Belang Teuge 
Stefanie Verwaaijen: 
Dorpscontactpersoon Teuge.

Trots
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Bij KIJK! In Teuge wordt elk 
jaar op 4 mei een bijeen-
komst georganiseerd ter 
herdenking van de 2e we-
reldoorlog en de onschatba-
re waarde van vrijheid.

De herdenking vindt plaats 
bij het monument ter na-
gedachtenis van de omge-
komen bemanning van een 
neergestorte Lancaster 
bommenwerper.

Ieder jaar neemt de belang-
stelling toe, en zijn er vooral 
meer jongeren aanwezig.

De bijeenkomst wordt geo-
pend door Coert Munk. De 
muziek wordt ieder jaar in 
een andere samenstelling 
verzorgd. Om 19.00 uur is de 
Fly-by door twee vliegtuigen 
in samenwerking met Bert 
van de Bunte. 

Na 2 minuten stilte droeg Ti-
nus Ooms altijd een gedicht 
voor. Hetty Vorselman-Pas 

heeft dit overgenomen na 
het overlijden van Tinus. 
Dan worden er gedichten 
voorgedragen die de kin-
deren van basisschool de 
Zaaier uit Teuge en van de 
brede school Antonius uit de 
Vecht zelf gemaakt hebben. 
Vervolgens worden bloemen 
gelegd door: Algemeen Be-
lang Teuge, de voorzitter(s) 
SJW Peco en door kinderen 
van basisscholen de Zaaier 
uit Teuge & St Antonius uit 
De Vecht en Luchthaven Teu-
ge. De Last Post wordt door 
een trompettist ten gehore 
gebracht.
Tegen 19.30 uur wordt de 
herdenking beëindigd door 
Lucas Harbers. (voorzitter 
ABT) 

Vorig jaar zou er een groot 
feest georganiseerd worden 
voor 75 jaar vrijheid. Door 
alle maatregelen rondom 
Corona heeft dat helaas geen 
doorgang kunnen vinden.

Herdenking 4 mei bij KIJK!

Gezellig samen aan de slag. Verbouwen van groentes/kruiden 
in de tuin en leren koken in de keuken van de sportclub.  Deze 
twee werkwoorden zijn in het leven geroepen en met groot 
succes. Leerlingen uit groep 7/8 van basisschool ‘de Zaaier’ 
gaan om de beurt koken en tuinieren. En… Alles doen de 
kinderen zelf. 

Keukelen: Leren koken op een leuke gezellige manier. Het is 
opvallend hoeveel plezier ze met elkaar hebben in de keuken 
en ook hier wordt veel geleerd. Denk ook aan het mooi opma-
ken van de tafels. 

Tuintelen: Verbouwen van groentes en kruiden. De kinderen 
krijgen op een speelse manier uitleg over het verbouwen 
van diverse groentes en kruiden. Er wordt veel geleerd over 
de verschillende groentes en er hangt een gezellige sfeer. Je 
krijgt er wel vieze handen van, maar het is leuk om te doen! 
Kortom: “Keukelen en Tuintelen” is leerzaam, leuk EN een 
mooie samenwerking tussen jong en oud!

Keukelen en Tuintelen

Centraal in ons dorp ligt een mooie kinderboerderij. Dagelijks 
zijn mensen daar druk om de dieren te voeren en verzorgen. 
Regelmatig komen de kinderen uit de jongste groepen van 
basisschool “de Zaaier” en het kinderdagverblijf op bezoek 
voor een lesprogramma en contact met de bewoners van ‘t 
Beestenboeltje. Om de dieren te kunnen verzorgen zijn er 
vele vrijwilligers nodig. Er is een rooster opgesteld voor het 
voeren. Zowel voor door de weeks en in het weekend. Lijkt 
het u wel wat om ook in de voerploeg te komen, laat het ons 
weten. 

De exploitatie van ’t Beestenboeltje draait zonder subsidies. 
Voor het bekostigen van onderhoud, voer en dierenwelzijn 
worden door vrijwilligers acties gehouden. Een groot deel van 
de jaarlijkse acties vinden, vanwege landelijk vastgestelde 
initiatieven, in de maand maart plaats. Zoals NLdoet, de pot-
grond actie en Jantje Beton. Helaas zijn de kosten hoger dan 
de inkomsten uit de acties, daarom is elke bijdrage welkom. 

Wist u dat u ook vriend van ‘t Beestenboeltje kunt worden? 
U maakt ons al blij met €12,00 per jaar. Elke andere bijdrage, 
hoger of lager is natuurlijk ook welkom. 

Kinderboerderij ’t Beestenboeltje
Ook na zoveel jaar blijft het 
een ontmoeting waar veel 
mensen iedere maand naar 
uitkijken. Gezellige, maar 
soms ook serieuze gesprek-
ken, terwijl je lekker eet van 
een goed verzorgde verse 
maaltijd. Je zit al gauw 2 tot 
2,5 uur met elkaar aan tafel 
en de tijd vliegt.

De hele ochtend is het al een 
gezellige drukte, wanneer de 
vrijwilligers samen met een 
groepje leerlingen van basis-
school de Zaaier in de weer 
zijn met alle voorbereidingen 
voor de maaltijd. Niet alleen 
koken in de mooie keuken 
van Sportclub Teuge, maar 
ook het in orde maken van 
het Dorpshuis Op den Toega 
en het gezellig dekken van de 
tafels wordt met veel plezier 
gedaan. Niet alleen in het 
menu, maar ook in de aan-
kleding wordt geprobeerd ie-
dere maand weer de nodige 
variatie aan te brengen.

Uitgangspunt is van het 
begin af aan de ontmoeting 
tussen jong en oud. 

Zin om mee te doen? Of ken 
je iemand in Teuge of om-
streken die misschien even 
over een drempel geholpen 
moet worden?
Neem gerust even contact op 
met mw. A. van Eikenhorst 
(055-3232190) of loop eens 
binnen op de laatste donder-
dag van de maand.

Samen uit Eten in Teuge

In begin jaren 80 was het speelveld in het centrum van Teuge, 
het oude voetbalveld van Sportclub Teuge. Rond de tijd dat 
de sportclub is verhuisd naar de Zanden is de speelveld 
commissie opgericht. Het doel van deze commissie is om het 
speelveld (Beestenboeltje, Jeu de Boules baan, Skatebaan en 
speeltoestellen) veilig en bespeelbaar te houden. 

Speelveldcommissie

Wij zijn een commissie die in 2015 zijn begonnen met het – in 
beginsel – organiseren van een hardloopwedstrijd op de 1e 
zondag van januari. Dit altijd met het doel om geld in te zame-
len voor een goed doel, lokaal of landelijk. De afgelopen jaren 
hebben wij er tevens een wandeltocht aan vastgeknoopt, 
zodat eenieder mee kan doen en voor het goede doel geld 
kan binnen halen. In samenwerking met AV ’34 in de persoon 
van Wim van Beek en de Slaapfabriek (uit Teuge) in de per-
soon van eigenaresse Marjo Prigge en namens het bestuur 
van Algemeen Belang Teuge in de persoon van Hetty Vorsel-
man-Pas wordt dit jaarlijks georganiseerd. Wij hebben als 
commissie al aan menig goed doel een mooi bedrag kunnen 
overhandigen, door gezond bezig te zijn. De volgende editie is 
op zaterdag 14 januari 2023.

Teuge Runs 4 Life

In Teuge is een actieve 
WhatsHappening groep om 
de buurt veilig te houden.
Deze groep is uitsluitend 
bedoeld voor informatie-
deling over zaken die met 
veiligheid te maken hebben. 
Doel is om misdrijven te 
voorkomen, mensen alert te 
maken, elkaar te waarschu-
wen en te helpen. Kortom, 
om Teuge veiliger te maken. 
Om die reden is de naam 
van de groep ook gewijzigd 
in ‘Calamiteitenapp Teuge 
112’. Er werden berichten 
gedeeld over onder ande-
re: - verdachte personen en 
auto’s - inbraken/diefstallen 
- katten en honden vermist 
of gevonden - gevonden 
voorwerpen verder waren er 
berichten over ongevallen, 
stroomstoringen watersto-
ring, volle glasbak, phissing 
brieven en een verloren ken-
tekenplaat. Het blijft belang-
rijk een goede afweging te 
maken of een bericht in deze 
groep gedeeld moet worden, 
maar nog belangrijker: moet 
ik er op reageren of niet? 
Een berichtje met alleen 
een duimpje of ‘niets gezien’ 
komt wel bij 200 mensen 
binnen, maar niemand heeft 
daar wat aan. Persoonlijke 
berichten kunnen natuur-
lijk ook 1 op 1 uitgewisseld 
worden, daar is de groep niet 
voor nodig. Inmiddels krijgt 
iedere nieuwe deelnemer via 
de app ook even een korte 
toelichting op ‘de regels’ 
van de groep’. En dat helpt! 
Via de wijkagent is er ook 
contact met andere whatsap-
pgroepen in de omgeving. 
Daardoor kan bijvoorbeeld 
een verdacht rondrijden-

de auto in Terwolde snel 
gecommuniceerd worden 
naar bijvoorbeeld Teuge. Of 
kan gewaarschuwd worden 
voor een bepaalde crimine-
le activiteit. De gemeente 
Voorst heeft enkele jaren 
geleden stickers beschikbaar 
gesteld voor deelnemers aan 
Whatsappgroepen. Die stic-
kers moeten helpen om po-
tentiële ‘criminelen’ vroegtij-
dig af te schrikken. Ze weten 
immers dat de inwoners van 
Teuge elkaar (en de politie) 
direct waarschuwen. Onze 
groep is ook aangemeld bij 
en zichtbaar op de website 
van Whatsapp Buurtpreven-
tie: www.wabp.nl. Stickers 
(2 per huishouden) zijn nog 
verkrijgbaar bij Peter Corne-
lisz. Door deze stickers zicht-
baar op te plakken worden 
criminelen afgeschrikt en 
zoeken ze mogelijk een ge-
bied zonder Whatsappgroep. 
De stickers mogen alleen op 
het eigen terrein opgeplakt 
worden, bijvoorbeeld op een 
raam, deur, poort of kliko. 
Niet op straatmeubilair als 
verkeersborden! Aanmelden 
voor de groep kan nog altijd. 
De groep staat alleen open 
voor inwoners die in Teuge 
wonen. Aanmelden kan nog 
steeds door een mail met 
naam, adres, 06-nummer te 
sturen naar petercornelisz@
hotmail.com.

WhatsHappening

Elke Teugenaar kan een Welkomstmand aanbieden aan nieu-
we buren. In de leuk gevulde mand zit informatie over Teuge 
en haar omgeving en allerlei kleine cadeautjes en flyers van 
verenigingen en bedrijven in Teuge.

Lonneke Schipper is de dorpsgenoot die deze manden voor 
Algemeen Belang Teuge maakt en de distributie coördineert.

Heb je als Teugenaar nog een leuke aanvulling, flyer of ander 
idee voor de welkomstmand, neem dan contact op met 
Lonneke. Want hoe gevulder de mand, hoe meer de nieuwe 
buren kunnen kennis maken met Teuge en haar bewoners. 
Geef je buur een warm welkom.

Krijg je nieuwe buren? Vraag dan bij Lonneke een welkomst-
mand aan. Dit kan via 055-5336787 of e-mail: familie.schip-
per@telfort.nl.

Welkomstmand

Commissies
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Sinds 2019 wordt door een 
aantal vrijwilligers en, onder 
begeleiding van de conciër-
ge, door leerlingen van CBS 
de Zaaier zwerfvuil verza-
meld in Teuge.

Het verzamelen is een 
eenvoudige klus. Wanneer 
je tijdens een wandeling 
langs de kant van de weg 
rommel ziet liggen en je hebt 
een plastic zak bij je kun 
je de rommel oprapen en 
meenemen. En er zijn ook 
materialen beschikbaar. De 
gemeente Voorst heeft voor vrijwilligers veiligheidshesjes, 
handschoenen, grijpers, vuilniszakhouders en een afvalcon-
tainer beschikbaar gesteld.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een schonere omgeving, 
voor informatie kun je terecht bij de coördinator Zwerfvuil 
Teuge, Mariska van Rossum, maavanrossum@outlook.com  
telefoonnummer: 06-22787891

Het clubhuis van de Teugse 
Klootschieters Vereniging 
werd gebouwd rond 1950 
met dikke betonmuren, dikke 
stalen deuren en bovenop 
het losliggende dak een 
woud van koperen bliksemaf-
leiders.
De bestemming was destijds 
de opslag van zeer zware 
springmiddelen.
Het losliggende dak zorgde 
ervoor, dat bij een onver-
hoopte explosie de gewel-
dige drukgolf naar boven 
wordt gericht. (dus ook als 
het bij een feestje van de 
klootschieters eens te luid-
ruchtig wordt)

De klootschieters van de jon-
ge TKV, (opgericht Juli 1979 
met een twintigtal leden) 
verzamelden zich destijds op 
de zondagmorgen eerst in 
het café van De Groot in de 
Vecht.
Omdat zij niet wilden dat hun 
jonge leden de sport be-
gonnen in een cafe, werd er 
gezocht naar een clubhuis, 
Van het vliegveld Teuge 
konden we de bunker huren, 
met recht van koop.

Waar begonnen we aan?!
Geen licht; gas of water, en 
geen enkel raam, en… geen 
geld.
Maar wel… een heleboel lef, 
kennis en dadendrang

Met de opbrengst van de sta-
len deuren, de grote hoeveel-
heden koper, werd het gas, 
licht en water aangelegd.
Stukken muur werden met 
een diamantzaag (water 
gekoeld) uitgezaagd, er 
kwamen ramen en deuren 
in het gebouw. Uit winkels 
en bedrijven, die gingen 
vernieuwen, werden de 
vloerbedekking, meubels en 
materialen voor de inrichting 
verkregen, want zonodig 
sloopten we het terplekke en 
namen het mee.

Om het clubhuis te kunnen 
kopen en te onderhouden, 
bedachten en organiseerden 
we een nieuwe klootschie-
ters wedstrijd, een marathon 
van meer dan 10 kilometer 
rond het park BUSSLOO.  En 
dat sloeg aan in de Kloot-
schieterswereld.
Meer dan 25 jaar hebben 
de leden dat jaarlijks geor-
ganiseerd. We hadden in de 
hoogtijdagen meer dan 1300 
klootschieters/sters.  
Ook werden vanuit het 
clubhuis kleinere klootschiet 
evenementen georganiseerd. 
(nu nog)

Zodoende konden we, met 
de tomeloze inzet van de 
eigen leden, het clubhuis zelf 
verder uitbouwen en kregen 
we in de loop der jaren een 
prachtig clubhuis, met een 
overdekt en verlicht terras 
uitgebreid met twee Jeu de 
Boules banen – ook met 
verlichting- 
Zeer recent is er een pro-
fessionele biljarttafel (met 
leistenen en verwarmd) 
geplaatst.   

Naast het klootschieten 
speelt een zeer actieve dart 
afdeling hun wekelijkse wed-
strijden op een tiental dart 
borden en kunnen zij ook 
hun regionale dart wedstrij-
den ontvangen. 
Voor de twee jeu de boules 
banen – met verlichting - zoe-
ken we enthousiastelingen. 
Nieuwsgierig…?
Snuffelen op onze website: 
www.teugseklootschieters-
vereniging.nl
Met uitzondering van de 
vakantiemaanden Juli/Au-
gustus, zijn we altijd op de 
woensdagavonden in de 
Bunker, en op de Zondag-
morgen als we niet weg zijn 
voor de competitie kloot-
schieten.

April 2022, Halbo Bosker.

Zwerfafval oprapen DE BUNKER: Een clubhuis met historie

Sinds 2006 vormen Marijke en Patrick Jansen samen met 
Hetty Vorselman de redactie van het Teugje nieuws. 5 keer 
per jaar komt er een blad uit. Zo mooi als een echte glossy. 
Deze staat vaak boordevol met informatie over Teuge van 
mensen uit Teuge. Het wordt huis aan huis verspreid en zit 
ook in de Welkomstmand. Heeft u iets leuks wat u graag wil 
delen, stuur een artikel met een foto naar de redactie en zie 
het terug in het eerstvolgende TN. 
E-mail: teugje.nieuws@hotmail.com

Sinds 2015 is er elke 3e 
zondag van de maand een 
wandelgroepje op de been. 
Er is een vaste kern (bestaan-
de uit 5 personen) die de 
wandelschoenen elke keer 
weer aantrekt om de mooie 
omgeving van Teuge opnieuw 
te bewonderden. Ze lopen 
dan gemiddeld 5 km door de 
mooie omgeving. Lijkt het u 
ook leuk om eens mee te lo-
pen? Belt u gerust met Hetty 
Vorselman 06-46597226 voor 
meer informatie. 

Nieuwe bewoners kom gezellig elke 3e zondag van de maand 
mee wandelen. Het startpunt is bij het Dorpshuis Op den 
Toega bij de SP Teuge. Tot dan!!

Teugje Nieuws

Wandelen op zondag

De samenwerking tussen 
ABT en basisschool de Zaaier 
kenmerkt zich door het 
verbinden tussen jong en 
oud. Op vele plekken in en 
om de school ontmoeten 
de kinderen en de bewo-
ners van ons prachtige dorp 
elkaar. Zo wordt er in het 
tuinseizoen samen gezorgd 
voor de moestuin achter 
de school. Wordt er door 
alle groepen gedurende het 
schooljaar meegeholpen met 
de verzorging van de dieren 
bij ’t Beestenboeltje. En niet 
te vergeten flink gekookt 
tijdens het “keukelen” door 
de leerlingen van groep 7 en 
8. Binnen de school verzorgt 
een groep vrijwilligers weke-
lijks handwerk-, creatieve- en 
technieklessen voor de groe-
pen 5 t/m 8. Veel van deze 

vrijwilligers zijn opa’s/oma’s 
van kinderen op school en/
of Teugenaren. Zowel jong 
als oud beleven veel plezier 
aan al deze activiteiten. 
Als school vinden we het 
heel waardevol dat we deze 
activiteiten samen met ATB 
kunnen bieden aan de kinde-
ren. Het geeft de kinderen, 
naast de leuke activiteiten, 
ook mee hoe belangrijk een 
dorpsgemeenschap is! Wij 
hopen op nog vele mooie 
samenwerkingsjaren, met 
veel plezier voor jong en 
oud. Mocht u na het lezen 
enthousiast zijn geworden 
en ook graag samen met de 
kinderen willen “keukelen”. 
Of een creatieve workshop 
o.i.d. willen geven op school, 
dan bent u van harte welkom 
op de Zaaier!

Algemeen Belang Teuge en de Zaaier; 
waar een klein dorp sterk in kan zijn!

Beste Teugenaren,

Een hele eer dat ik namens de gemeente Voorst een stukje 
mag schrijven in deze speciale editie van het Teugje Nieuws. 
Om te beginnen wil ik Algemeen Belang Teuge natuurlijk van 
harte feliciteren met het 111-jarig bestaan. Een feestelijke 
mijlpaal voor een fantastische dorpsbelangenorganisatie. 

In de drie jaar dat ik bij de gemeente Voorst werk als coör-
dinator maatschappelijke initiatieven - en dus eerste aan-
spreekpunt voor de dorpsbelangenorganisaties en dorpscon-
tactpersonen - heb ik Teuge leren kennen als een van onze 12 
prachtige dorpen. Mijn voorganger werkte al met jullie dorp 
samen aan de Kansenkaart Teuge, een mooie dorpsvisie waar 
we nog steeds mee vooruit kunnen bij (nieuwe) ruimtelijke 
ontwikkelingen. En ook ik mocht al vaak met veel plezier op 
bezoek komen in het dorp. Ik was aanwezig bij het mooie 
afscheid van Jos Penninx, als deelnemer bij Teuge Runs 4 life, 
en ik was uitverkozen om jullie vernieuwde welkomstbord te 
onthullen. Ook blijf ik me verwonderen als ik binnen stap in 
de geweldige NatuurTempel, echt uniek in de hele wereld! 

In Teuge is dus altijd wel iets te beleven. En dan doel ik niet 
per se op het vliegveld, maar vooral vanwege alle actieve 
inwoners. Nu kun je je afvragen of dat zo bijzonder is binnen 
onze gemeente. Het ‘noaberschap’ is in alle dorpen gelukkig 
nog erg groot. We staan voor elkaar klaar, in leuke, maar 
ook in mindere tijden. Zoals tijdens de coronacrisis of bij 
de opvang van vluchtelingen. Daar kunnen we samen in de 
gemeente Voorst heel erg trots op zijn. Bedankt!

Toch zijn er in het bijzonder twee dingen waarmee Teuge 
eruit springt. Allereerst is dat de manier waarop Teuge zich 
heeft georganiseerd. Onder de vlag van Algemeen Belang 
Teuge zijn er tal van groepjes actief: van speelveldcommissie 
tot de werkgroep rotonde. En van de zwerfvuilbrigade tot 
de welkomstmandenclub, waarmee elke nieuwe inwoner 
zich vrijwel direct Teugenaar voelt. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 
Inwoners zijn dus op allerlei manieren betrokken bij het dorp 
en zij zetten zich actief in. Algemeen Belang Teuge is op een 
afstandje van alles op de hoogte. Zij houdt de regie en legt 
verbindingen. Eigenlijk is dit een schoolvoorbeeld van hoe 
een dorp leefbaar kan blijven richting de toekomst. Besturen 
gebeurt centraal, en er komt ongelooflijk veel enthousiasme 
los bij het doen, bij het organiseren van activiteiten. Ik word 
daar hartstikke blij van. 

En het tweede aspect dat ik wil noemen heeft daarmee te 
maken, want de trots in en op Teuge komt op een originele 
manier tot uiting. Teuge houdt er namelijk een hele merchan-
dise collectie op na. Speldjes, tegeltjes, koekjes, wielershirts, 
vlaggen, ansichtkaarten, bodywarmers, auto/ caravan stic-
kers… Ik verbaas me niet als er nog veel meer is, wat ik nog 
niet eens weet!! Teuge is klein, maar tegelijk zo groots. Jullie 
hebben het samen goed voor mekaar. Koester dat en blijf 
genieten in jullie dorp. 

Tot ziens!

Chris Frencken

Sinds jaar en dag is er al sprake van uitbreiding van ons 
dorp… Nou, we kunnen er nu echt niet meer om heen. Wat is 
er de laatste jaren veel bijgebouwd. In totaal zo’n 85 huizen 
waarvan de laatste 10 nog gebouwd moeten worden. Dat 
betekent ook veel nieuwe inwoners. Veel nieuwe leden bij de 
sportverenigingen en nieuwe aanwas voor de basisschool. 
Je merkt dat mensen elkaar opzoeken. Er worden door de 
inwoners gezellige buurt bbq’s en feestjes georganiseerd. Ze 
hebben allemaal straat apps en houden elkaar op de hoogte. 
Als er iets georganiseerd wordt in het dorp zijn ze er met hele 
straten bij. Hoe gaaf is dat!! Dat geeft aan dat de betrokken-
heid groot is. Eigenlijk precies zoals Teuge is. 
Dat betekent ook dat er weer nieuwe vrijwilligers in het dorp 
bij komen. We merken dat mensen de verbinding zoeken en 
het leuk vinden om samen dingen te ondernemen en elkaar 
daardoor te leren kennen. 
Laten we vooral zo doorgaan!!

Gemeente Voorst

Teuge en nieuwbouw

Verenigingen



76

Het dorp Teuge is onlosma-
kelijk verbonden met het ge-
lijknamige vliegveld. Vroeger 
zagen we vooral de positieve 
kanten van de luchthaven; 
werkgelegenheid, recrea-
tie en (lucht)sport. Tegen-
woordig staan de negatieve 
effecten van het vliegen 
volop in de belangstelling. 
Het gaat daarbij vooral om 
de uitstoot van broeikas-
gassen en geluidsoverlast. 
Op Teuge zijn verschillende 
bedrijven en organisaties 
actief als het gaat om de 
verduurzaming van de kleine 
luchtvaart. Een daarvan is 
het landelijk onderzoek- en 
expertisecentrum DEAC, 
het Dutch Electric Aviation 
Centre. Studenten van ver-
schillende onderwijsinstel-
lingen werken samen om de 
luchtvaart schoner en stiller 
te maken. DEAC heeft een 
eigen onderzoeksvliegtuig, 
een Flying Testbed. DEAC 
kijkt niet alleen naar het 
vliegen op batterijen, maar 
ook naar waterstof. Verder 
is er aandacht voor zaken 
rondom het vliegen. Zo moet 
de infrastructuur op een 
vliegveld aangepast worden, 
om elektrisch vliegen moge-
lijk te maken. Denk bijvoor-

beeld aan een laadplein. 
Maar DEAC houdt zich ook 
bezig met onderhoud van 
elektrische vliegtuigen en 
regelgeving. Wetenschappers 
van de Technische Univer-
siteit Delft zijn momenteel 
actief met geluidsmetingen. 
Een elektrisch vliegtuig is 
stiller, maar hoeveel stiller 
precies? Geluid komt niet 
alleen van de motor, maar 
ook van de propeller. Ons 
vliegtuig krijgt een nieuwe 
propeller. We gaan meten 
hoeveel dat scheelt in geluid. 
Uiteindelijk wordt een van 
de motoren van het Flying 
Testbed vervangen door een 
elektrische motor. Onlangs 
is DEAC op Teuge Airport 
verhuisd naar de prachtige 
E-Deck (voorheen Skydeck) 
hangar helemaal aan de 
oostkant van het vliegveld. 
We maken daar deel uit van 
de duurzame luchtvaartcam-
pus, samen met vliegschool 
E-Flight en onderhoudsbe-
drijf Hangar One. Er komen 
nog meer bedrijven en 
onderwijsinstellingen bij. U 
bent van harte welkom om 
-op afspraak- een keer te ko-
men kijken bij DEAC. Dat kan 
door een mail te sturen naar 
info@deac-teuge.nl. 

Het wordt schoner en stiller op 
Teuge Airport! Wat ons altijd erg heeft 

aangesproken is dat er in 
zo’n kleine gemeenschap 
als Teuge zoveel ruimte is 
voor diversiteit, wij hebben 
ons hierdoor altijd welkom 
gevoeld. Vanuit het dorp is er 
altijd een open deur geweest 
en handreikingen gedaan 
om te verbinden, variërend 
van een muurschildering op 
het schoolplein tot touwtrek 
wedstrijden. In de afgelopen 
10 jaar zijn er tal van kleine 
uitwisselingen geweest die 
ertoe hebben geleid dat 
wij als kunstenaars op dit 
moment een actieve bijdrage 
kunnen leveren aan de lokale 
gemeenschap doordat we in 
samenwerking met ABT een 
kunstwerk aan het maken 

zijn voor Park Teuge. Daar-
naast hebben we natuurlijk 
de Natuur Tempel gebouwd. 
In samenwerking met de 
gemeente Voorst gaan we 
alle Teugenaren komend jaar 
uitnodigen om nader kennis 
te maken met dit kunstwerk, 
Hoe wij de toekomst zien? 
Dat wij nog lang en gelukkig 
kunnen blijven wonen en 
werken in het toekomstige 
‘Inspiratiedorp Teuge’ omdat 
ons winnende plan van des-
tijds (provincie Gelderland 
‘Steen Goed Benutten’, 2018) 
ten uitvoer is gebracht en 
een echte aanwinst voor het 
dorp Teuge geworden is. Wij 
zullen ons daarvoor blijven 
inzetten!

Earth Awareness Teuge, Mark en Maya
Peco bestaat al sinds 1974 en is begonnen door een feestje 
in een garage van Jan Haverkamp aan het Zwanenpad. Later 
werd de naam veranderd in Jeugdsoos Peco en vanaf 22 april 
1977 is het Stichting JongerenWerk Peco. Door de jaren heen 
is Peco veranderd van een disco in een varkensschuur tot een 
volwaardige jeugdsoos voor Teuge en omstreken. 

Inmiddels is Stichting JongerenWerk Peco uitgegroeid tot een 
maatschappelijke organisatie in Teuge en omgeving door het 
organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan de thema-avon-
den op de zaterdagavond, de Speelweek, het organiseren van 
activiteiten voor ouderen, het touwtrektoernooi, de sinter-
klaasmiddag en last but not least: het jaarlijkse dorpsfeest 
Teuge.

Eind 2018 heeft SJW Peco haar intrek genomen in het nieuwe 
gebouw aan de Fokkerstraat. Dit hebben wij gevierd met een 
feestelijke opening. Inmiddels zitten we hier al ruim drie jaar 
en dat bevalt ons goed. 

Binnen SJW Peco hebben wij de afgelopen periode een hoop 
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Samen met deze 
jongere generatie hopen wij nog lang door te gaan met het 
organiseren van allerlei activiteiten voor de inwoners van 
Teuge en omstreken. 

Het Algemeen Belang Teuge is sinds jaar en dag betrokken 
bij Peco. Zo organiseerden zij onder andere een verlichte 
tuinwedstrijd, waarvan de uitslag op de vrijdagavond van 
het dorpsfeest Teuge bekend werd gemaakt. Ook heeft Peco 
samen met het Algemeen Belang Teuge de welbekende Teuge 
vlag geïntroduceerd. 

Wij zijn blij met onze samenwerking met het Algemeen Be-
lang Teuge en vinden het prettig dat we contact kunnen hou-
den met dorpsgenoten door middel van het Teugje Nieuws 
van Algemeen Belang Teuge.

Peco vroeger en nu

De sportclub bestaat al sinds 1 juni 1954.
Dat is al een hele tijd. Het is een mooie club die de laatste 
jaren flink uitgebreid is met het aantal leden. De sportclub 
heeft natuurlijk meerder afdelingen zoals de gym, biljartclub 
en de volleybal, maar de voetbal is wel de grootste. 
Aan de sportclub zit ook het Dorpshuis op den Toega. Vanaf 
het begin lag het beheer bij ABT, maar sinds kort is dat over-
gedragen aan de sportclub. 
ABT is daar nog steeds regelmatig te vinden voor de vergade-
ringen en ook als er door de Dorpscontactpersoon een activi-
teit georganiseerd wordt. De verbinding is er dus nog steeds.
We hopen nog lang op dezelfde goede voet verder te gaan en 
elkaar te versterken.   

Tennisclub Teuge bestaat in 2022 30 jaar. 30 jaar lang al ten-
nissen jong en oud uit deze regio met heel veel plezier op ons 
mooie tenniscomplex aan de Zanden. En de club is na 30 jaar 
nog steeds springlevend. Het ledental stijgt de laatste jaren, 
ondanks alle Corona perikelen, gestaag. 
En wat maakt tennissen nou zo leuk? Om te beginnen: ieder-
een kan het. Het is niet moeilijk en na een aantal lessen of ge-
speelde partijtjes kan je al aardig meekomen. Maar om snel 
het balspelletje onder de knie te krijgen, is lesnemen bij onze 
tennisleraar zeer aan te bevelen. De lessen zijn leerzaam en 
leuk en je maakt gelijk al kennis met andere leden. Het niveau 
bij onze club is niet van Wimbledon niveau, maar van plezier 
niveau. De gezelligheid staat voorop. 
Een andere belangrijke factor bij het tennissen is, dat je dat 
kan blijven doen tot hoge leeftijd. Verschillende tachtigers 
lopen bij ons op de baan als jonge twintigers. 
Tennis is ontspanning door inspanning. De accommodatie 
bestaat niet alleen uit drie all weather banen (waar je het 
hele jaar op kunt tennissen, behalve wanneer er sneeuw 
ligt), maar er is ook een uiterst gezellig en modern clubge-
bouw. Met alle gewenste voorzieningen als een bar, douches, 
toiletten (ook voor invaliden), verwarmd terras, een dartbord. 
Buiten een fietsenstalling en voldoende autoparkeerruimte 
grenzend aan het park. 
Kortom: er zijn eigenlijk geen argumenten om geen lid te 
worden bij ons!
De tennisclub wil niet alleen een sportclub zijn, maar wil ook 
graag een wezenlijk deel zijn van de Teugse gemeenschap. 
Voortdurend zoeken wij dan ook naar connecties en verbin-
dingen met bijvoorbeeld sportclub Teuge, onze buurman. 
Met scholen in de omgeving en natuurlijk ook met Algemeen 
Belang Teuge. Deze organisatie dragen wij een warm hart toe 
en wij zijn dan ook steeds alert op mogelijke samenwerkings-
vormen of manieren om iets voor elkaar te kunnen beteke-
nen. Wij weten dat ook de ABT daar hetzelfde over denkt.

Kom eens kijken aan de Zanden. Of bezoek onze website: 
www.tennisclubteuge.nl

Sportclub Teuge

Tennisclub Teuge: voor jong en oud - 
door inspanning ontspanning!
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Burendag en NLdoet is een jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de buurt. Burendag is altijd op 
de 4e zaterdag in september en NLdoet in maart. Het zijn 
dagen waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Burendag en NLdoet 
zijn in Teuge een traditie. NLdoet wordt georganiseerd door 
het Oranje Fonds en lokale vrijwilligers en stimuleert ieder-
een om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatie-
ven.
Buren, vrijwilligers en betrokkenen komen dan op zater-
dagmiddag bij het dierenverblijf ‘t Beestenboeltje op het 
speelveld en de moestuin om het klussen. Er worden op zo’n 
middag vele klussen geklaard. 
Na het klussen is er nog gelegenheid om samen te zijn onder 
het genot van een hapje en een drankje. Meestal blijft het 
nog lang gezellig bij het dierenverblijf.

Burendag en NLdoet

Op 13 december 2010 ontving 
Algemeen Belang Teuge de 
koninklijke erepenning naar 
aanleiding van het 100-jarig 
bestaan.
Het certificaat is ingelijst en 
hangt in het dorpshuis op den 
Toega in Teuge.
De erepenning werd door 
voormalig voorzitter Arne 
Pruijt veilig bewaard en na 
de dorpslunch in 2022 over-
handigd aan voorzitter Lucas 
Harbers.
Deze penning zal tijdens bijzondere momenten worden ge-
toond aan geïnteresseerden. 

Erepenning
“Op de eerste kaarten staat Teuge aangegeven als ‘Op ten 
Thuegh’. Het dorp ligt halverwege Apeldoorn en Deventer en 
is ontstaan als halteplaats tussen deze twee steden. Herberg 
de Zwaan vormde als overnachtingsplek het centrum van 
het kleine lintdorp. Het buurtschap lag op de kruising van 
twee ‘hessenwegen’. Dit zijn 17e eeuwse handelswegen tus-
sen Noord-Duitsland en Oost Ne¬derland richting Utrecht. 
Hessenwegen hebben hun benaming te danken aan Duitse 
kooplieden uit de buurt van Kassel en Hessen…”

Een tekst die zo uit een editie “Op den Toega” zou kunnen 
komen, echter recent is gepubliceerd in de Kanskaart Teuge. 
Deze kanskaart is ontstaan door een nauwe samenwerking 
door de gemeente Voorst, Algemeen Belang Teuge en betrok-
kenen onder begeleiding van H+N+S Landschapsarchitecten 
in samenwerking met Steenhuis Meurs en DaF Architecten. 
Daarvoor zijn drie werksessies georganiseerd waarin met de 
kaarten op tafel gezamenlijk aan de slag is gegaan. Naast de 
drie interessante werksessies is ook een informatieve avond 
bij Ecotribe georganiseerd waarbij de geschiedenis en de 
huidige bedrijvigheid werden getoond.

De Kanskaart beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het 
dorp, de huidige situatie en kwa-liteiten en kansen voor de 
toekomst Teuge. Deze kanskaart zal worden gebruikt voor 
gesprekken en initiatieven bij ontwikkelingen in Teuge.

De kanskaart kunt u op de site www.teuge.eu inzien.

Kern met Pit is een jaarlijkse 
wedstrijd georganiseerd 
door Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij 
(KNHM). Via de wedstrijd 
Kern met Pit worden bewo-
nersgroepen per provincie 
uitgenodigd om hun idee 
voor verbetering van de 
leefomgeving binnen een 
jaar te realiseren. Wie dat 
voor elkaar krijgt, ontvangt 
het predicaat Kern met Pit en 
duizend euro. Op zaterdag 19 
januari 2013 werd de selectie 
voor de provincie Gelderland 
gehouden in huize Voorst 
te Eefde. Het project ‘Teuge 
in het Groen’ deed met 13 
andere projecten mee aan 
de wedstrijd. Het project uit 
Teuge omvat het vervangen 
van dierenverblijf ’t Bees-
tenboeltje, het herplaatsen 
van het beeld de Zaaier, een 
mooiere en veiliger speel-
weide en het herinrichten 
schapenweitje. ‘Teuge in het 
groen’ werd vertegenwoor-
digd door projectleider Lucas 
Harbers, beheerder dieren-
verblijf ’t Beestenboeltje 
Herman Vukkink en de am-
bassadeurs ’t Beestenboeltje 

vanuit cbs de Zaaier Stef 
Hoegen, Mark Buitenhuis en 
Eva Harbers. De stand ‘Teuge 
in het Groen’ was aangekleed 
met een rolbanier (ontwor-
pen door Bob Bakker), een 
konijn uit ’t Beestenboeltje 
en heerlijke kuikenschuimp-
jes gebakken door Petra 
Bonekamp met als ingrediënt 
eieren van het Beestenboel-
tje. Stef en Mark vertelden 
trots over het dierenverblijf. 
Mark (10) wil ook dat zijn 
kinderen ervan kunnen 
genieten. Het houten verblijf 
is 32 jaar na plaatsing nodig 
toe aan vervanging. Stef gaf 
aan mee te willen helpen aan 
de inrichting van de edu-
catieruimte in het nieuw te 
realiseren verblijf. Eva bood 
de jury de kuikenschuimpjes 
aan. Deze vielen in de smaak. 
Ook deelnemers van omlig-
gende projecten kwamen op 
deze lekkernij af. Na beraad 
van de jury werd begin van 
de middag bekend gemaakt 
dat het project ‘Teuge in het 
groen’ is geselecteerd om 
deel te nemen aan de Kern 
met Pit editie 2013.

Kanskaart Teuge Teuge in het groen geselecteerd voor 
Kern met Pit 2013

Ereleden ABT
De huidige ere leden van 
Algemeen Belang Teuge 
zijn:

Dhr. J.J. van Oorspronk

Dhr. J. Geschiere

Dhr. H.J. Uenk

Mw. H. Jansen-Nikkels

Mw. I. Beekhuis-Buitenhuis

Dhr. D. Oleman

Mw. T. den Ouden

Dhr. P. Witteveen

Dhr. A.R. Pruijt

Mw. M.G.P. Wieggers

Marianne kwam in Teuge wonen. Haar schoonvader, Joh de 
Vries, stelde voor om lid te worden van het bestuur van ABT. 
Hij was secretaris en Marianne heeft zijn taak overgenomen. 
Ze was een actief bestuurslid en goed in het fondsen binnen-
halen voor onder andere de bouw van het dorpshuis en KIJK 
op het vliegveld.
Marianne was ook dorpscontactpersoon voor Teuge, zelfs 
de eerste in Nederland. Met als motto ‘jong leert oud en oud 
leert jong’ heeft ze veel projecten opgestart. Een achterlig-
gende reden was het openhouden van basisschool De Zaaier. 
Veel projecten lopen nog steeds.
Na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten werd ze bij 
haar afscheid verrast met een koninklijke onderscheiding. 
Hier geniet ze nog dagelijks van.
Marianne glundert wanneer ze hier over praat “Dat ABT dit 
jaar 111 jaar bestaat en zich actief inzet voor de gemeenschap 
is geweldig, wat zo’n dorp in gang kan zetten!”. 

Erelid Marianne Wieggers

April 2022: Een “dorpslunch” ter ere van het 111-jarig be-
staan van Algemeen Belang Teuge. Deze lunch zou eigenlijk 
al in december plaats vinden, maar heeft toen helaas door 
de corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Het 
weer was ons goed gezind en de aanmeldingen waren boven 
verwachting. Bijna 200 mensen kwamen op de lunch af en 
hebben genoten van een gezellige middag met lekker eten en 
een drankje. De muziek werd verzorgd door de Sfeerheren, 
een terechte naam, ze wisten de sfeer er goed in te brengen. 
Ook was er nog een verloting met leuke prijzen die gespon-
sord waren door de lokale ondernemers. De middag werd 
afgesloten met een borrel en gezellige gesprekken die veel te 
lang niet plaats hebben kunnen vinden. Kortom het was een 
geslaagde middag met vele complimenten voor de organisa-
tie. 

Er is zelf een aantal keer aangegeven door mensen dat ze het 
leuk zouden vinden als er jaarlijks een dorpslunch plaats zal 
vinden. Dat vinden wij ook een super idee en daar willen we 
graag gehoor aan geven. Zou u het leuk vinden om hier als 
vrijwilliger bij betrokken te worden, geef het door op dcp@
teuge.eu of stuur een berichtje naar 06-46324471. Dan gaan 
we samen kijken naar de mogelijkheden.

Zeer geslaagde dorpslunch Teuge
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Onze voorouders leefden anno 1333/1334 in Oppen Toghe. 
Door erosie en de tand des tijds zijn er letters van de bena-
ming afgeslagen en is de “u” erbij ingemetseld waardoor we 
ons vandaag de dag de trotse inwoners van Teuge mogen 
noemen. Op 12-12-1910 is Algemeen Belang Teuge opgericht 
en heeft sindsdien vele gezichten als voorzitter gekend. In 
deze speciale editie van het Teugje Nieuws kijken we graag 
terug op de afgelopen veertig jaar aan voorzitterschap van 
Truus den Ouden (1982-1994), Jan Geschiere (1994-2004), 
Arne Pruijt (2004-2013), Jan van den Noort (2013-2014) en 
onze huidige voorzitter Lucas Harbers (2014 tot heden).
Door middel van een interview begin 2022 in het dorpshuis 
op den Toega hebben we in kaart gebracht wat Algemeen 
Belang Teuge de afgelopen 40 jaar voor het dorp heeft bete-
kend.

Er zit 40 jaar aan voorzitterschap in één ruimte en niet één 
van de vijf voorzitters is geboren en getogen in Teuge.
De eerste vrouwelijke voorzitter
Jo de Vries en Jan Haverkamp waren jarenlang om de beurt 
secretaris en voorzitter voordat Truus zich aandiende als de 
eerste vrouwelijke voorzitter van ABT. “Ik had een speech 
over emancipatie gehouden bij de Rotary” vertelt Truus, 
waarna Jan Speelziek mij heeft voorgedragen. Hij vond het 
een goed idee dat een vrouw deze taak eens zou “vervullen”.  
Als voorzitter had Truus een voortreffelijke samenwerking 
met secretaris Marianne die alles in steno verwerkte. 
Jan Haverkamp stond wijd en zijd bekend als de ‘burgemees-
ter’ van Teuge. Hij was volkomen vertrouwd met zijn autori-
teit en mede daardoor lastig op te volgen. Truus was en is dol 
op Teuge, “als je je gewoon gedraagt dan word je geaccep-
teerd”. Er waren altijd veel ideeën vanuit de bestuursleden, 
maar er was ook veel bescheidenheid onder hen. Truus is 
trots op “het ontwikkelen van de Zandenhof tot speelveld”.  
“Dat we de Parel van Gelderland werden en dat er ruimte 
was voor een toneelclub”. Maar eigenlijk is het allermooiste 
voor mezelf dat ik me, als buitenstaander, geaccepteerd heb 
mogen voelen door de Teugenaren”.

De schapenschuur van Berends 
In 1994 wordt Truus den Ouden opgevolgd door Jan Ge-
schiere. Jan woonde hier naar eigen zeggen nog maar kort 
maar heeft vervolgens wel 11 jaar het stokje van voorzitter 
gedragen. 
Jan Geschiere vertelt dat de 
schapenschuur van Berends 
een gemeentelijk monument 
was dat als laatste in zijn soort 
leek te verdwijnen. Met de 
technische ondersteuning en 
volle inzet van dorpsgenoten 
Theo Jansen en Dirk Kruitbosch 
hebben we dit gebouw geza-
menlijk herbouwd en.., voor de 
toekomst behouden. Ook het 
inperken van de groei van de 
luchthaven en de bewustwor-
ding van de effecten hiervan 
voor de inwoners van het dorp 

 Vijf voorzitters ABT aan het woord is gecreëerd waardoor we als dorp standpunten konden 
vormen”. Jan Geschiere geeft aan dat het vliegveld bij Teuge 
hoort, alleen een gewenste uitbreiding naar 80.000 vliegbe-
wegingen was teveel.  Dit zou de toekomstige verdere ontwik-
keling van Teuge (met name huizenbouw) vrijwel onmogelijk 
hebben gemaakt. Door het toedoen van ABT die tot aan ‘Den 
Haag’ (Raad van State) ging is uiteindelijk e.e.a. teruggebracht 
tot acceptabele proporties. Daar zien we nu de vruchten van. 

Teuge, een warm bad
Arne Pruijt volgt in 2004 Jan Geschiere op. Hij vertelt dat het 
dorp hem veel heeft geboden en dat hij dit heeft ervaren als 
een warm bad. Je moet echt je best doen om het hier niet 
naar je zin te hebben. Je kunt aan alles deelnemen als lid of 
vrijwilliger maar als je dat niet wilt ben je in het dorp net zo 
welkom, er wordt niet zo snel wat van gevonden. 
Als voorzitter leer je ook erg veel, beamen Truus en Arne. In 
de tijd van Arne ging het over de uitbreiding van de landings-
baan. Arne heeft bij Korderijnk in Twello een vergadering 
moeten leiden van 250 voor- en tegenstanders, een lunch 
gehad met de commissaris van de koningin (waar je ook je 
inbreng moet hebben) en samen met SJW Peco conflicten 
uitgevochten met de gemeente.
Arne refereert aan de vele activiteiten. Zo was er de kun-
stroute waarbij Antoinette de Bruin initiatiefnemer en 
kartrekker was, is samen met de Sportclub het dorpshuis 
gerealiseerd en samen met de Luchthaven het oorlogsmonu-
ment gemaakt en is Teugje Nieuws ontstaan. Allemaal dankzij 
het onverwoestbare enthousiasme en de inzet van veel 
betrokken Teugenaren.

De dorpsvisie
Jan van den Noort vertelt dat hij een jaar voorzitter is ge-
weest als opvolger van Arne. “Ik zat destijds alleen nog in het 
bestuur met Marianne Wiegers en had het vormen van een 
nieuw bestuur als belangrijkste taak. Na het stoppen van 
Harry van Essen als penningmeester sloot Lucas Harbers aan 
en was ik druk voor mijn werk met de bouw van een nieuwe 
school in Twello, waardoor ik de combinatie lastig kon maken. 
En daarom deed ik een stap terug als voorzitter, maar ben ik 
in het bestuur gebleven als penningmeester. In dat ene jaar 
hebben we een dorpsvisie ontwikkeld waarbij we de verbin-
ding met Ecotribe hebben gevormd en de voorbereidingen 
hebben getroffen voor de verhuizing van SJW Peco en de toe-
komstige “nieuwbouw”. Jan van den Noort blaast nog altijd 
een deuntje mee vertelt hij. “Zo draai ik een voerdienst bij het 
Beestenboeltje en coördineer ik de werkzaamheden rond de 
schooltuin, naast de speelweide bij de Zaaier”.

De rotonde in Teuge
Lucas Harbers nam de rol voorzitter over van Jan. Hij ging 
verder met opzetten van projecten en deze ook beleggen. 
Door een commissie te vormen blijft het initiatief leven. Hij 
begon samen met Jan van den Noort aan het project nieuw 
dierenverblijf “het Beestenboeltje”. Via acties, subsidies en 
met behulp van vele dorpsgenoten kunnen zowel de inwo-
ners van Teuge als de dieren genieten van een mooi onder-
komen. Daarnaast heeft het opknappen en herplaatsen van 

beeld van de Zaaier wat voeten in aarde gehad. Van het oude 
terrein Peco heeft het beeld even op de rotonde gestaan, is 
daarna opgeknapt in de schuur van Berends en pronkt nu 
voor cbs de Zaaier. De rotonde is ook voorzien van Teuge 
gerelateerde kunst (na vertrek van het beeld) en wordt nu 
onderhouden door een commissie van omwonenden. Lucas 
geeft aan “Bij het initiëren van een plan neem ik vaak het 
voortouw, betrek vrijwilligers om het ook voor de lange duur 
te beleggen en verder te ontwikkelen. Het zwerfvuil rapen is 
een mooi voorbeeld. Het is ontstaan als alternatief voor oud 
papier op halen voor cbs de Zaaier en uit verbazing over al 
het afval in de bermen. Op basis van een projectplan hebben 
we van de gemeente Voorst materialen ontvangen en zijn ge-
start met oprapen van afval. Dorpsgenoten zien het, krijgen 
ook materiaal en helpen mee. En zo zijn er nu meer dan 15 
vrijwilligers die Teuge schoonhouden. 

Wat mag nooit verloren gaan?
“We moeten ervoor waken dat Algemeen Belang blijft be-
staan” zegt Jan van den Noort. “Alert zijn op ontwikkelingen 
en activiteiten blijven ontplooien.” Nu we in een situatie 
zitten waar het klimaat steeds belangrijker wordt, moeten 
we als dorp of gemeenschap kijken wat we hieraan kunnen 
bijdragen” vult Jan Geschiere hem aan. Arne geeft aan dat 
we als dorp betrokken zijn bij het initiatief van het vliegveld, 
luchtvaart-ondernemers, gemeente Voorst en nog een aantal 
partijen aan het onderzoeken zijn hoe energie kan worden 
opgewekt en hoe dit kan worden opgeslagen. Voor goede 
plannen krijg je altijd medestanders en dan kost het weinig 
moeite om er vrijwilligers voor te vinden” vertelt Jan van de 
Noort. Hij vervolgt: “Het is een algemene belangenvereniging 
waarin je niet je eigen ideeën voorop moet stellen maar mee 
moet bewegen met de goede plannen die naar bovenkomen. 
Het is wel een kunst om een goed bestuur te vormen.  Conti-
nuïteit is van wezenlijk belang en kost veel energie”.
Momenteel zitten we in de gelukkige situatie dat er een daad-
krachtig bestuur zit met zes leden. Er is een tijd geweest, met 
Jan van de Noort, dat ze slechts met zijn drie bestuursleden 
waren.
Lucas geeft aan dat er veel verenigingen zijn die het dorp 
levendig houden. “Als je een algemene oproep in een blad of 
online doet, neemt iedereen dit ter kennisgeving aan. Als je 
mensen op persoonlijke titel aanspreekt dan staat iedereen 
ervoor open om een taak op te pakken. Vrijwilligers vinden 
het vooral prettig als er een begin en een eind aan een rol 
zit, bijvoorbeeld een stuk schrijven voor een blad of zich een 
dagdeel inzetten voor een activiteit. In het bestuur vind ik het 
belangrijk dat er een goede samenwerking tot stand gebracht 
wordt met mensen die bij elkaar passen”.

Blijven verjongen
Arne denkt dat ABT een natuurlijk verloop heeft gekend in 
de afgelopen 111 jaren. “Een nieuwe uitdaging, hoe krijg je 
de 300 nieuwe inwoners die in ons dorp zijn komen wonen 
betrokken in Teuge en ABT. Hoe versterk je samen met SJW 
Peco, de Tennisvereniging en de Sportclub Teuge het “dorps- 
en “thuisgevoel”.  Veel van de nieuwe inwoners hebben wor-
tels in Teuge liggen, anderen kiezen bewust voor het dorp, 
samen houden we ons dorp leefbaar en aantrekkelijk!  
Lucas kijkt terug en terug en ziet dat er al veel is gerealiseerd 
in de afgelopen jaren. Met initiatieven voor sociale cohesie als 
tastbare resultaten. Tijdens activiteiten als NLDoet en Buren-
dag worden klussen geklaard en ontmoeten dorpsgenoten el-
kaar. Er is begrip voor elkaar en men wil elkaar helpen. En er 
worden verbeteringen in het dorp gerealiseerd, een speelveld 
dat steeds meer vertier biedt, het opgeknapte monument bij 
KIJK, een nieuw welkomstbord en een lopend initiatief voor 
een nieuw kunstwerk in het Park van Teuge. 

“Teuge is een klein dorp dat zich groot presenteert” aldus 
Truus den Ouden!

In 2005 lag er bij de inwoners van Teuge een wens om een 
dorpshuis voor sociaal culturele activiteiten te realiseren. Zo-
als het een saamhorig en sociaal dorp betaamt, ontstond met 
de oprichting van stichting “Op den Toega” op 1 oktober 2009 
en door vereende krachten bij de bouw, een prachtig clubge-
bouw. Een drietal vrijwilligers namen zitting in het bestuur.

Nadat verschillende bestuursleden en beheerders voor de 
zorg en exploitatie van het dorpshuis hadden gezorgd was in 
2014 het bestuur gereduceerd tot 1 persoon. Lucas Harbers 
en Jan van den Noort werden gevraagd om samen met Arne 
Pruijt, het bestuur nieuw leven in te blazen. Anneke van 
Eikenhorst werd beheerder van het dorpshuis en gezamenlijk 
werden nieuwe initiatieven ontplooid voor activiteiten.

Vanuit haar toenmalige rol als voorzitter van SP Teuge, is 
Debbie Rib ook toegetreden tot het bestuur van stichting “Op 
den Toega”. Zo konden eenvoudig beleidsmaatregelen van 
het bestuur Algemeen Belang Teuge en het bestuur SP Teuge 
worden verenigd in het bestuur van het dorpshuis.

U zult begrijpen dat het met de intensieve samenwerking 
tussen alle partijen wenselijk was om over te gaan tot een 
consolidatie van vrijwilligers en besturen om het Dorpshuis te 
beheren.
De sportclub was al eigenaar van het gebouw. De inboedel 
was eigendom van stichting “Op den Toega” en is overgedra-
gen aan de sportclub.
Algemeen Belang Teuge blijft de activiteiten steunen en 
gebruik maken van het dorpshuis. Een mooie locatie die is 
opgezet om de sociaal culturele activiteiten in het dorp te 
faciliteren.

Het beheer ligt vanaf heden dus bij SP Teuge, maar de vrij-
willigers die de activiteiten mogelijk maken, zijn natuurlijk 
onveranderd. Daarnaast zullen wij zeker niet vergeten dat 
Jaap van Oorsprong en Arne Pruijt een belangrijke rol hebben 
gespeeld in het feit dat het clubhuis zich heeft gevormd tot 
een plek voor iedereen, voor elke activiteit, voor elke bij-
eenkomst en voor elk evenement. Het bestuur van SP Teuge 
gaat er met plezier tegenaan om het bruisende dorpshuis te 
beheren en besturen. We zullen er zorg voor dragen dat het 
Dorpshuis blijft wat het is: een plek voor iedereen!

Overdracht dorpshuis
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Tinus Ooms heeft vele gedichten gemaakt, en ook speciaal 
voor Teuge. Tijdens de 4 mei herdenking heeft hij altijd zelf 
de gedichten gemaakt en voorgedragen. We hadden hier 

heel graag een mooi gedicht geplaatst, maar helaas is hij ons 
ontvallen voor hij het gedicht af kon hebben. 

Tinus ooms, de Dorpsdichter

Foto’s Truus Slief
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Colofon

Dit is een speciale, eenmalige uitgave van het Teugje 

Nieuws ter gelegenheid van het 111-jarig bestaan van 

ABT. Hieraan hebben heel veel mensen een bijdrage 

geleverd. Daar willen we iedereen heel erg graag voor 

bedanken. Zoals de Gemeente Voorst. Het interview van 

de voorzitters is geschreven door Danny Roelofs. Ook 

onze speciale dank naar de oud-voorzitters die voor 

ons naar Teuge wilde komen om met ons aan tafel wilde 

gaan zitten en te bespreken hoe het in hun periode als 

voorzitter van ABT is gegaan. Foto’s van met name Truus 

Slief, (Truus heeft een hele mooie collectie foto’s die we 

van haar mochten inscannen.) Peter Cornelizs en ook 

Bob Bakker.  Er zijn stukjes aangeleverd door verenigin-

gen en ook van onze ereleden. Patrick bedankt, je maakt 

al jaren het Teugje Nieuws en hebt hier ook weer een 

geweldige editie van gemaakt. 

Algemeen Belang Teuge 
Secretariaat: Zwanenpad 2c, 7395MK Teuge 

Telefoon: 06-46324471 

Mail: secretariaat@teuge.eu 

Website: www.teuge.eu 

Kijk voor meer informatie op de facebook- of instagrampagina (nieuw!) van het ABT of op de vernieuwde website www.teuge.eu.


