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Sp Teuge in een nieuwe jas… | SONJA DIJKMAN

Zoals u misschien wel weet 
is er de afgelopen periode 
hard gewerkt aan een nieu-
we kantine voor Sportclub 
Teuge. In het voorjaar werd 
er vooral gesloopt, opge-
ruimd en schoongemaakt. 
Het plafond werd helemaal 
vervangen en voorzien van 

een mooie strakke stuclaag. 
In de zomerperiode pakten 
vele vrijwilligers de verfrol-
ler op om het plafond en de 
wanden van de hal en de 
kantine te witten. De wanden 
rondom de bar kregen een 
zwarte kleur en de bar zelf 
kreeg een compleet nieuw 

jasje van hout. Tafels, stoelen 
en barkrukken werden ver-
vangen en onlangs werden 

een aantal wanden voorzien 
van mooie sfeerbeelden en 
natuurlijk de groene kleur en 
het logo van onze sportclub. 
De gehele kantine is tijdens 
de herfstvakantie voor-
zien van vloerverwarming. 
Tijdens de winterstop zal de 
grindvloer worden aange-
bracht. Bent u benieuwd hoe 
het geworden is? Op zater-
dag 28 maart 2020 zal de 
vernieuwde kantine feestelijk 
geopend worden. U bent van 
harte welkom!

Begin dit jaar werden wij van Algemeen Belang Teuge blij 
verrast met een cheque t.w.v. € 250,--. Deze werd ons aange-
boden door één van de medewerkers van Univé. Zij konden 
vorig jaar met de kerst kiezen voor zelf een kerstpakket of 
een cheque t.w.v. € 250,-- via de Stichting voor Elkaar, om 
deze uit te reiken aan een eigen gekozen lokaal goed doel, 
stichting of vereniging. Een mooie kerstgedachte!
Dit bedrag hebben wij onlangs besteed aan het onderhouden 
van het speelveld, schoolmoestuin en het Beestenboeltje. 
Wij zijn Univé zeer erkentelijk voor deze mooie bijdrage.

Univé bedankt! | LUCAS HARBERS
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De kinderen van groep 1 t/m 
4 zijn naar het Openlucht 
Museum in Arnhem geweest. 
Hier hebben zij Kaatje ont-
moet. Kaatje heeft Sinter-
klaas nog nooit ontmoet, 
daarom loopt ze uit het 
schilderij en gaat ze Sinter-
klaas zoeken. Tijdens dit edu-
catieve project volgden de 
kinderen Kaatje en komen ze 
onderweg tegen hoe het Sin-
terklaasfeest vroeger werd 
gevierd. Met klompjes in de 
kerk, liedjes zingen en spelle-
tjes spelen. Na de zoektocht 
vinden de leerlingen samen 
met Kaatje Sinterklaas in zijn 
werkkamer. 
Op 5 december waren Sin-
terklaas en zijn pieten op De 
Zaaier.

Ook op De Zaaier zijn we al 
druk bezig met de Teuge Run 
van 5 januari 2020. Zowel 
leerlingen als een aantal leer-
krachten zijn hard aan het 
trainen. Afgelopen periode 
hebben we in alle groepen 
uitleg gehad over Stichting 
Hartekind. Samen maken we 
ons er hard voor om door 
deelname aan de Teuge 
Run en straks tijdens onze 
kerstviering op donderdag 19 
december geld op te halen 
voor Stichting Hartekind.

Wat zijn we ook blij met de 
nieuwe vrijwilligers die zich 
hebben aangemeld om ons 
te ondersteunen tijdens 
onze creatieve middag op 
donderdagmiddag tussen 
13.15 – 15.15 uur. Maar extra 
handen blijven welkom hoor! 
Misschien zijn er ook mensen 
die iets met muziek of dra-
ma/ toneel zouden kunnen/ 
willen doen in de vorm van 
workshops. Of heeft u ande-
re ideeën? Kom gerust eens 
binnenlopen op een donder-
dagmiddag.
Tot slot willen wij u allen via 
deze weg namens het team 
van CBS De Zaaier hele fijne 
kerstdagen en een gezond en 
gelukkig 2020 toewensen. 

Wat is een dorpsquiz?
Een dorpsquiz bestaat uit 
allerlei kennisvragen en 
(creatieve) opdrachten. 
Maar er zitten ook zoek- en 
doe-opdrachten in het dorp 
bij! Lekker actief quizzen dus! 
Natuurlijk komen er vragen 
in voor die over Teuge gaan, 
maar vergis je niet, Teuge is 
zeker niet het enige onder-
werp van deze quiz.

Je mag al je hulplijnen inscha-
kelen, maar let op, je hebt 
beperkt de tijd!
Je kunt je per team inschrij-
ven. Van jong tot oud, ieder-
een kan meedoen. Hoe meer 
zielen… hoe meer vreugd. 
Kijk bij het maken van je 
team dan ook eens bewust 
wat verder met wie je samen 
een team kunt vormen. 
Vrienden, familie, collega’s, 
die fijne buren, maar ook 
eens die buurvrouw waarvan 
je het vermoeden hebt dat 
ze vaak alleen thuis zit of de 
mensen die net nieuw in de 
straat zijn komen wonen! De 
Dorpsquiz is een super leuke 
gelegenheid om nieuwe con-
tacten op te doen en mensen 
te betrekken bij ons mooie 
dorp!

De teamcaptain moet mini-
maal 18 jaar zijn en in Teuge 
woonachtig zijn. Hoe groot 
het team precies is laten we 
aan jullie, maar we adviseren 
tussen de 5 en 10 personen 
boven de 12 jaar. 
Een team kiest zelf vanuit 
welke locatie de quiz ge-
speeld gaat worden. Dat kan 
bij iemand thuis zijn, als het 
maar in Teuge is. En natuur-
lijk verzin je een originele en 
pakkende teamnaam.

Voor de quiz zijn er ook al 
een paar hints die wegge-
geven worden. Bijvoorbeeld 
tijdens de jaarlijkse Algeme-
ne Leden Vergadering van Al-

gemeen Belang Teuge… maar 
ook op andere momenten, 
dus hou oren en ogen open.

De quizmiddag wordt ge-
houden op 000000 00 0000 
0000 van 13.00 tot 16.00 uur. 
Om 12.45 uur wordt door de 
teamcaptain het quizboek 
opgehaald bij Take Off. Hierin 
staan circa 100 vragen en 
opdrachten in verschillende 
categorieën. Natuurlijk komt 
ons dorp op allerlei manie-
ren aan bod. Het wordt een 
strijd tegen de klok. Dit quiz-
boek moet aan het eind van 
de middag om 16.00 uur met 
alle antwoorden ingeleverd 
worden, waarna iedereen 
gezellig na kan praten aan 
de bar of een hapje eten aan 
tafel bij Take Off. 
Op zondag 17 mei 2020 vanaf 
13.00 uur zal een feestelijke 
finale plaatsvinden. Op die 
middag vind ook de prijs-
uitreiking plaats. Welk team 
zal de eeuwige roem verdie-
nen door de eerste Teugse 
Dorpsquiz te winnen???

Teams kunnen zich inschrij-
ven op woensdag 4 maart 
tussen 20.00 en 22.00 uur.
Hou de site Teuge.eu in de 
gaten...

Nieuws van De Zaaier | RIANNE EEKHUISDorpsquiz Teuge 
STEFANIE VERWAAIJEN

Franciscus for Peace 

Donk’re buje uut het noorden:
scharm veur zunne’s kleurenboage.

Zommerhitte geet verloren
Bi dit antwoord op de vroage:

kan de wereld oaverlèven, 
of is ‘e d’r nog maar èven?

Op kamp Teuge bi het hekke
ston d’r PACE op die vlagge.

‘k Zagge ‘m o een duustre plekke.
“Umdat ik niet blieven magge”,
zeg een Eco-tribe – bewoner.

Het terrein goat ze opschonen.

Sint Franciscus: PACE-stichter;
Vrèè veur beesten en veur mensen

maakt duust’re lèven lichter
en de Call 4 Peace-wensen
van de Iesseloever karken

Wilt veur heel de wereld warken.

Zoaterdag steeds in hoog zommer,
règenboagvloot deur de grachten.
Luu die doar dan uut wilt kommen 

veur speciale “love”-gedachten.
Völle kleuren hef de vrede,

die in vrieheid wordt beleden.

Tinus van het Slyck
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Het weekend begon vrijdag 
27 september met de eind-
competitie van de Federatie 
Vrije Touwtrekkers onder 
leiding van scheidsrechter 
Henk Meijer en jurylid Bart 
Schiphorst. Het was hier 
spannend omdat SJW Peco 
vóór aanvang op de 2e plaats 
stond. Na diverse trek-
beurten tussen Boerhaar, 
Vriezenveen en Peco werd 
uiteindelijk Peco eerste van 
deze eindcompetitie.  

Zaterdagavond 28 septem-
ber was het de beurt aan het 
Drie bonden toernooi, TTO, 
FVT en NTB. Op deze geluk-
kig droge avond kwamen er 
18 teams uit alle windstreken 
van Nederland voor een 
sportieve avond. Eindstand 
van dit Driebondentoernooi 
was: 1. Veense Boys, 2. Koap-
man en 3. Vorden.

Zondagmorgen 29 septem-
ber regende het pijpenstelen 
in Teuge en was natuurlijk 
het touwtrekveld redelijk 
drassig geworden, maar 
droog genoeg voor de wed-
strijden die op deze zondag-
middag plaatsvonden tijdens 
het ongetrainden toernooi. 
Toen mochten er 2 getrainde 
touwtrekkers samen met 

4 ongetrainde personen 
een team vormen om tegen 
andere teams te strijden. 
Ondanks alle regen die geval-
len was kwamen de teams in 
vol ornaat om een gezellige 
en sportieve middag samen 
te hebben. Helaas waren er 
weinig toeschouwers. Tij-
dens de trekbeurten, onder 
de bezielende leiding van 
scheidsrechter Joop Veldhuis 
en jurylid Gerben Schipper, 
kon men getuige zijn van 
gezellige en fanatieke wed-
strijden. Hier eindigden op 
de 1e plaats Olde Rukkers, 
de 2e prijs werd in ontvangst 
genomen door het mixteam 
van de Stroboeren (met een 
viertal dames in hun gele-
deren), de 3e prijs ging naar 
Het Woudhuis, 4e plek was 
voor het thuisteam van Peco, 
de 5e plaats ging naar de 
heren van Sappige Sappie en 
de 6e plek werd bezet door 
de Twello Trekkers. Deze 
jeugdige groep mocht ook de 
sportiviteitsbeker in ont-
vangst nemen welke beschik-
baar was gesteld door Vee- 
en Houthandel Jan Linthorst. 
Een koud, regenachtig maar 
gezellig touwtrekweekend 
in Teuge! Kom volgend jaar 
gezellig allemaal kijken.

Eind september 2019 was wederom het jaarlijkse traditio-
nele touwtrekweekend bij SJW Peco. Voor alle liefhebbers 
was het kijken naar een ware krachtexplosie.

Succesvol Peco’s Tug of War-weekend
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: Nog even in het oude jaar bij jou een bakkie doen.
P: Ja wat geet de tied toch snel hè. Het joar is alweer bie-
noa veurbie.
Kun ie al oe zonden van dit joar weer oaverdenken en 
weer goede veurnèmens maken veur volgend joar. 
H: Ja, zal ik doen. In Teuge zijn ze ook goed bezig voor alle 
inwoners. Heb jij laatst het onderzoek naar vitaliteit nog 
ingevuld? 
P: Ja, dat was een heel goed onderzoek. Al mien wensen 
heb ik kenbaar emaakt. Ben benieuwd wat ze d’r allemoal 
mee goat doen.  
H: Al die wensen van jou, daar kunnen ze niet aan begin-
nen. Maar het was een heel goed onderzoek. Ook mooi 
over de duurzaamheid in Teuge. Dat is wel een hot item. 
Net als de stikstofproblematiek. 
P: Ja, mooi was dat laatst dat de boeren met de trekker 
op de snelweg noa Den Haag bint ewes um te staken en 
het hef nog e holpen ok. De boeren heb ze op een idee 
ebracht um langzamer te riejen op de snelweg.  
H: Ik had niet verwacht dat de snelheid terug zou gaan 
naar 100 km. 
P: Nee, maar 100 km is ok hard zat. Heij verder nog nieuws 
eheurd dan?
H: Ik hoorde dat het paadje bij die nieuwe huizen naar 
de Rijksstraatweg ook wordt bestraat. Het pad wordt 
verlengd en misschien iets breder, maar het blijft alleen 
geschikt voor langzaam verkeer.
P: Das mooi. Al die nieuwe huuzen maakt ons dorp ok 
steeds mooier. 
H: En wat dacht je van de voetbalkantine dan. Die is ook 
erg mooi geworden. Zeker met al die prominente voetbal-
lers op de wand. 
P: Ja gaaf hè. Ik heurde trouwens ok dat ze volgend joar in 
april een dorpsquiz wilt organiseren. Dat lik mie nog wel 
mooi um dat met een stel uut de buurte aan mee te doen.
H: Ja, dat schijnt een hele mooie quiz te worden. Over van 
alles en nog wat. Hopen dat er vele teams aan mee gaan 
doen. 
Ik ga trouwens andere dagen werken, dus dan kan ik niet 
meer bij jou op de koffie komen om onze nieuwtjes te 
delen.   
P: Das noe jammer, maar wie ziet mekare volgend joar 
vast wel vake in Teuge, want d’r wordt in 2020 weer heel 
veul dingen georganiseerd. 
H: Ja dat komt vast goed in het nieuwe jaar. 
Ik wens jou vast hele fijne feestdagen en het aller beste !!   

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

Foto: Tjeerd Annema
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Jaarlijks zijn buren en betrokkenen tijdens burendag, op de 
vierde zaterdag in september, aan het klussen en genieten 
bij het dierenverblijf het Beestenboeltje in Teuge.

Op zaterdag 28 september zijn buren en vrijwilligers aan de 
slag gegaan om het dierenverblijf schoon te maken en te 
voorzien van een nieuwe verflaag. De fundamenten van een 
nieuw speeltoestel voor de geiten zijn geplaatst en het speel-
veld is opgeruimd. De klussers moesten af en toe schuilen 
voor de buien en konden samen met de dieren in het verblijf 
genieten van elkaars warmte.
Na het klussen bleef het nog lang gezellig. Daarbij werden 
traditioneel hamburgers gebakken en werden verscheidene 
drankjes genuttigd. Er was een bijzondere drank verkrijgbaar, 
“Sap van de Zandenhof”. Nadere informatie over dit Sap staat 
in het artikel hieronder vermeld.

Reserveer alvast in je agenda: NLDoet op zaterdagmiddag 14 
maart 2020. 
Iedereen is welkom voor een klusje en/of gezelligheid in en 
om het dierenverblijf ’t Beestenboeltje in Teuge.

Tijdens burendag en op de vrijwilligersmarkt Voorst was een 
unieke drank te verkrijgen, “Sap van de Zandenhof”. 
Dit Sap is afkomstig van de fruitbomen op het speelveld bij 
het dierenverblijf. Een heerlijke drank (aldus kenners) zonder 
kunstmatige toevoegingen en 2 jaar houdbaar. De opbrengst 
van de pakken sap gaat naar het onderhouden van de Zan-
denhof, de moestuin en het dierenverblijf.
Voor deze pakken appelsap werd een uniek etiket ontworpen. 
De limited edition pakken sap 2019 waren snel uitverkocht. 

Vanwege het succes wordt in 2020 opnieuw geplukt en ge-
perst. Er zijn al appels en peren aangeboden uit verschillende 
tuinen en boomgaarden in Teuge.
Heb je belangstelling voor een lekker en bijzonder pak sap 
van 3 liter, in september 2020 kun je op www.teuge.eu lezen 
hoe je deze kunt kopen.

Burendag 2019 en NLDoet 2020 
LUCAS HARBERS

Sap van de Zandenhof | LUCAS HARBERS

Teuge gaat hardlopen voor Stichting Hartekind! Algemeen 
Belang Teuge, AV 34 en Ontbijthotel De Slaapfabriek organi-
seren op zondag 5 januari 2020 Teuge Runs 4 Life. Deelne-
mers kunnen 500m, 1 km, 5 km of 10 km rennen (een mooie 
voorbereiding op de Midwinter Marathon in Apeldoorn!) of 7 
km wandelen. De start is zoals gewoonlijk bij restaurant Take 
Off Teuge. Elk jaar halen de lopers en wandelaars van Teuge 
Runs 4 Life geld op voor een goed doel. In 2020 is ons goede 
doel Stichting Hartekind.

Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle 
kinderen met een aangeboren hartafwijking 
en werd maar een heel klein percentage 
volwassen. Sindsdien hebben de behandel-
mogelijkheden een enorme vlucht genomen. 
Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig meer 
dan 90% van alle kinderen met een aange-
boren hartafwijking volwassen 
wordt. In Nederland leven er 
momenteel meer dan 25.000 
kinderen en even zoveel vol-
wassenen met een aangeboren 
hartafwijking.

Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 
50 jaar zijn we er nog lang niet. Kinderen met een aange-
boren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven 
kunnen leiden en voordat dat zo ver is, is er nog veel werk te 
verzetten. De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, 
hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwik-
kelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en 
voorkomen. En hiervoor is onderzoek nodig!

Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit 
de patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen (www.
aangeborenhartafwijking.nl) om dit levensbelangrijke onder-
zoek te financieren. Stichting Hartekind is een CBF erkend 
goed doel en voldoet aan de strenge eisen die het CBF stelt. 
Wij als organisatie ondersteunen dit graag! Doe daarom mee 
op deze eerste zondag in januari 2020 aan de 5e editie van 
Teuge Runs 4 Life!

HET PROGRAMMA
10:00 uur  Start 7 km wandelen alle leeftijden! 
11:00 uur  Start 500 meter jeugd t/m 14 jaar
11:15 uur  Start 1 km jeugd t/m 14 jaar
11:30 uur  Prijsuitreiking jeugd
11:45 uur  Start 10km dames en heren
12:15 uur  Start 5km dames en heren
13:30 uur  Prijsuitreiking dames en heren (5/10km)  

Inschrijven kan via: www.inschrijven.nl. We hopen op een 
sportieve en gezellige dag! Meer info? www.facebook.com/
TEUGERUNS4LIFE

Namens de organisatie,
Wim, Marjo en Hetty

TEUGE RUNS 4 LIFE 5 januari 2020
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Alvast voor op uw nieuwe 2020 kalender: Algemeen Belang 
Teuge houdt op woensdag 25 maart om 19.30 uur haar 
Algemene Leden Vergadering in Teuge. 

Het bestuur van ABT behartigt de belangen van de inwoners 
in Teuge en nodigt haar leden en belangstellenden uit om op 
deze avond hierover geïnformeerd te worden. 
In het eerste deel van de avond zal een terugkoppeling 
worden gegeven over de activiteiten afgelopen jaar en een 
vooruitblik op de ontwikkelingen in 2020.
In het tweede deel van de avond kunt u genieten van een 
verrassing. Houd de site www.teuge.eu in de gaten en lees 
daar begin 2020 over een eerste tipje van de sluier voor de 
dorpsquiz.
De stukken ALV ABT staan begin maart op deze website en 
zijn op papier aan te vragen bij de bestuursleden.

Algemene Leden Vergadering ABT op 
25 maart 2020 | LUCAS HARBERS

Op zondag 10 november was het de Dag van de Mantelzor-
ger. De mensen van Bakker Bart waren deze dag al vroeg uit 
de veren om voor 90 personen in de gemeente Voorst een 
speciaal ontbijt klaar te maken. Vanuit Stichting Tamara (een 
goede doelen stichting uit Terwolde) werd dit ook in ons dorp 
aan een aantal mantelzorgers aangeboden. Gewoon om deze 
mensen eens lekker in het zonnetje te zetten. Het werd erg 
goed ontvangen en ze hebben er een gezellig moment van 
gemaakt. 
Stichting Tamara, nogmaals bedankt.

Dag van de Mantelzorger 
STEFANIE VERWAAIJEN

De schijnwerper op...

Indigo Floor B.V. / DHT Bedrijfsvloeren B.V.…
Een warm welkom door Ilja Hartung viel mij ten deel. Als je bij 
de rotonde van Teuge bent kun je afslaan naar - voor ieder-
een welbekend - autobedrijf Haverkamp. Dit is ook de afslag 
naar Indigo Floor / DHT Bedrijfsvloeren. Danny en Ilja wonen 
sinds een paar jaar in de woning waar zowel de familie Wol-
ters als later de familie Wielart hebben gewoond. 
In 2014 is Danny begonnen met het bedrijf Indigo Floor. 
Aangezien Ilja uit een ondernemersgezin komt en Danny 
zijn passie voor ondernemen heeft, zit het ondernemen hen 
in het bloed. Nadat het bedrijf in 2016 uit haar jasje begon 
te groeien, gingen ze op zoek naar een mooie huis/bedrijf 
locatie en vonden dit in ons mooie Teuge. Het bedrijf heeft 
zich ondertussen uitgebouwd tot een waardig speler in de 
vloerenbranche. 

Teuge minded…
Zoonlief zit op school de Zaaier en is een fervent voetballer 
bij Sp. Teuge, waar natuurlijk of Ilja of Danny langs het voet-
balveld te vinden zijn op de zaterdagmorgen om hem aan 
te moedigen. Daarnaast is Ilja al jaren een echt paardenlief-
hebber en heeft ze natuurlijk een eigen paard. Danny stapt 
regelmatig op zijn mountainbike om de mooie omgeving van 
Teuge te verkennen.  

Particulieren en bedrijven
Het interview vond plaats in de showroom van Indigo Floor 
en DHT Bedrijfsvloeren. Twee bedrijven op 1 adres. Indigo 
Floor verwerkt alle particuliere vloeren en DHT Bedrijfs-
vloeren is het adres voor de betere bedrijfsvloeren. Wat een 
mogelijkheden zijn er op het gebied van gietvloeren, coating-
vloeren, vlokkenvloeren, grindvloeren enz. Er is van alles mo-
gelijk. En het zijn duurzame, naadloze vloeren waarbij door 
de jarenlange ervaring van Danny en Ilja er advies op maat 
gegeven kan worden. Het bedrijf heeft een gemoedelijke en 
professionele uitstraling waarbij heldere en transparante 
communicatie hoog in het vaandel staat. 

Als de verbouwing en aanpassing van het clubgebouw klaar 
is bij Sp. Teuge dan moet u toch echt eens naar de grindvloer 
kijken die er ligt. Afkomstig uit Teuge…

Neem eens een kijkje, Danny en Ilja verwelkomen u graag in 
Teuge aan de Woudweg 1A in Teuge.

Teugje Nieuws wil aandacht geven aan mensen uit Teuge, 
De Vecht en omstreken met een bijzonder beroep of hobby 
of die iets bijzonders presteren of hebben gepresteerd. 
Deze aflevering gaat over Danny en Ilja Hartung uit Teuge. 
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Bent u benieuwd wat er 
wordt besproken tijdens een 
bestuursvergadering van Al-
gemeen Belang Teuge (ABT)? 
Maak dan gebruik van deze 
unieke kans: het bijwonen 
van zo’n vergadering.

Het bestuur van ABT verga-
dert standaard 10 keer per 
jaar. Daarin komen stan-
daard onderwerpen aan de 
orde waarbij de belangen 
van de inwoners worden be-
hartigd. Een indruk hiervan 
is te lezen op www.teuge.
eu. Naast deze standaard 
onderwerpen bespreken we 
ontwikkelingen in het dorp 
en omgeving, nieuwe projec-
ten en kansen voor verbete-
ring van leefomgeving.

De eerstvolgende vergade-
ring vind plaats op 20 januari 

2020 en start om 20.00 uur 
in het dorpshuis op den Toe-
ga in Teuge. Laat even weten 
wanneer je deze vergadering 
wilt bijwonen, een mailtje 
naar lucas.harbers@ziggo.nl 
volstaat.

Op de Algemene Ledenver-
gadering, 25 maart 2020, 
geven we als bestuur een 
terugkoppeling over activi-
teiten van het afgelopen jaar 
en een vooruitblik op het 
komende jaar.

De feestdagen vallen midden 
in de week dit jaar. Eindelijk 
de tijd om tot rust te komen 
na de onrustige maanden.  
Trek je wandelschoenen 
aan en ga op pad met een 
koppeltje volk en speel het 
eeuwenoude spel. Smijten zo 
hard als je kunt, maar wel on-
derhands en waarschuwend 
roepen: “doar kumpe !”.
Er is altijd wel iemand bij 
die kan schrijven en die het 
aantal schoten bijhoudt en 
je aan het eind kan vertellen 
welk team verloren heeft en 
wie dus “het gelag” dient te 
betalen. 
Genieten in een winterzon-
netje, lekker warm lopen 
met je adem als een wolkje 
vooruit.
Dan is het tijd om het “après 
kloot” te vieren, lekker thuis 
of in een sfeervol en rustiek 
restaurant bij de open haard.

We wonen in een schitterend 
dorp, in de buurt zijn harde 
en/of bevroren wandelpa-
den en stille straten genoeg 
waarop de kloot wel rollen 

wil en je niemand tot last 
bent, bv. op of bij Bussloo, 
Bruggenbos of de heide bij 
Het Leesten (bij Ugchelen, 
waar bovendien op zaterdag 
28 december ook midwinter-
hoornblazers bezig zijn). 
Kloten -met spelregels- zijn 
te koop of te huur bij Bennie 
Prijs in Teuge, tel. 06 38 33 
8516.

Overigens; wil je een keer 
met een gezelschap heel wat 
anders spelen, dat kan bij 
onze Multisportvereniging 
TKV in ons clubhuis (naast 
het vliegveld).  Jeu de boules, 
een potje darten en Oud 
Hollandsche spelen. Er staat 
ook een biljart.    
Leg je plan of wens dan voor 
aan André Marsman, tel. 06 
142 84 189.

Tot slot : Namens de Teugse 
Klootschieters Vereniging 
wensen we alle lezers fijne 
en vredige kerstdagen toe en 
een gelukkig nieuwjaar met 
“geluk in ’n tuk”.

Uitnodiging bijwonen vergadering ABT 
LUCAS HARBERS

Klootschieten... een leuk spel bij het 
wandelen | HALBO BOSKER Wanneer:  vrijdag 7 februari 2020

Hoelaat: vanaf 19.30 uur
Waar: Camping “de Weeltenkamp” in Teuge

Deze avond bent u van harte 
welkom voor een leuke, gezel-
lige en creatieve avond. Dus 
pak de buurvrouw of buurman 
bij de hand en kom samen 
naar deze workshop avond. 
Leer je dorpsgenoten kennen 
door gezellig te speeddaten. 
Kom wat van elkaar te we-
ten door niet alleen “hallo” 
te zeggen in de voorbijgang, 
maar op deze avond echt 

een gesprek aan te gaan, en ondertussen lekker bezig te zijn 
onder het genot van koffie/thee en wat lekkers. Als u toch ook 
nog nieuwsgierig bent naar 
camping de Weeltenkamp is 
eigenaresse Linda van Voorst 
ook bereid om u het één en 
ander te vertellen en u rond te 
leiden. Later op de avond kun-
nen we samen nog lekker wat 
drinken met een versnapering 
erbij. Kortom: Het belooft een 
gezellige avond te worden..

Houd de website www.teuge.eu in de gaten, zodra er nieuws 
is komt het daar op te staan.
Als lid van Algemeen Belang Teuge wordt u, als wij het goede 
mailadres van u hebben, als eerste op de hoogte gehouden 
via een mailing.

Save the Date | STEFANIE VERWAAIJEN
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U heeft hem misschien al gezien of gehoord, sinds 17 oktober 
heeft Teuge Airport een nieuwe bewoner in de vorm van een 
Cessna 337 Skymaster. Het groen-witte toestel is het Flying 
Testbed van DEAC Dutch Electric Aviation Centre. De Cessna 
is zeer geschikt voor elektrificering, omdat het twee moto-
ren in lijn heeft (achter elkaar in plaats van naast elkaar). Na 
een eerste uitgebreide serie grond- en vliegproeven wordt 
in eerste instantie de achterste motor vervangen door een 
elektrische, zodat er sprake is van een hybride aandrijving. 
Het onderzoek dat samenhangt met het elektrificeren van de 
Skymaster gebeurt door studenten en medewerkers van de 
Technische Universiteit Delft en het Deltion College Zwolle. 
Het is de tweede Skymaster die gebaseerd is op Teuge Air-
port; de andere is een militaire versie van Stichting Postbel-
lum.

Om elektrisch vliegen te stimuleren hebben Teuge Airport 
en de Cleantech Regio begin dit jaar, met ondersteuning van 
TU Delft, Hogeschool van Amsterdam, ROC Deltion Zwolle 
en verschillende luchtvaartbedrijven, DEAC opgericht. Ook 
de provincie Gelderland ondersteunt DEAC. DEAC richt zich 
als landelijk kenniscentrum op de General Aviation (kleine 
luchtvaart). Het is echter de verwachting dat de ontwikkelde 
kennis op termijn ook toepasbaar is voor de grote luchtvaart. 
Het elektrificeren van de Cessna Skymaster is een van de 
taken van DEAC. Studenten van de Hogeschool van Amster-
dam kijken ook naar wat de komst van elektrische vliegtuigen 
betekent voor regelgeving, vliegtuigonderhoud en infrastruc-
tuur op vliegvelden.

Elektrisch vliegen is een van de mogelijke oplossingen voor 
de verduurzaming van de luchtvaart, met als belangrijkste 
voordelen schoner, stiller en zuiniger. Nederland wil graag 
binnen Europa vooroplopen op het gebied van hybride elek-
trisch vliegen. Samen met kennis- en onderzoeksinstellingen 
en bedrijfsleven werkt de overheid aan het Actieprogramma 
Hybride Elektrisch Vliegen, gericht op grote en kleine lucht-
vaart en de grondgebonden operaties. Het initiatief van DEAC 
draagt hieraan bij.

Kijk voor meer informatie op www.deac-teuge.nl.

Bij tennisclub Teuge kij-
ken we terug op een mooi 
tennisjaar. Veel activiteiten 
zijn georganiseerd in 2019. 
Het Davis Cuptoernooi, altijd 
weer een spektakel, werd in 
januari gestart en op zondag-
middag 31 maart was er de 
spetterende finale. Het Open 
Isidorushoevetoernooi op 25 
mei werd dankzij de onder-
steuning van Hoveniersbe-
drijf Isidorushoeve een groot 
succes. Het Krasse Knarren-
toernooi op 19 september 
kende veel deelnemers en 
fanatiek werd gestreden om 
de titel: Kraste Knar 2019. 
Het eindejaarstoernooi op 
zondag 17 november sluit 
het jaar 2019 sportief en 
mooi af. 

Aan de diverse competities 
werd ook deelgenomen. De 
najaarscompetitie werd zelfs 
winnend afgesloten door 
ons onvolprezen damesteam 
(zie foto). Ook werd er een 
open dag georganiseerd voor 
senioren in mei. Tennisclub 
Teuge heeft een stabiel jaar 
achter de rug, in zowel fi-
nancieel als sportief opzicht. 
Vrijwilligers houden ons park 
keurig op orde en in 2019 

heeft de club in het kader 
van duurzaamheid zonnepa-
nelen aangeschaft waarvan 
het rendement nu al goed 
waarneembaar is.  

Het vervangen van de banen 
is één van de belangrijkste 
speerpunten voor de komen-
de tijd. Volgend jaar staan de 
bekende toernooien weer op 
het programma. Tennisclub 
Teuge blijft voor iedereen 
vooral de laagdrempelige 
club, waar sportief bezig zijn 
en gezellige sociale contac-
ten het belangrijkst zijn. 
Onze leden hebben allemaal 
een eigen sleutel, zodat u op 
ieder gewenst moment kunt 
tennissen. 

Wij wensen iedereen een 
fijne feestelijke december-
maand, gezellige kerstdagen 
en voor 2020 alvast een ge-
zond, sportief en humorvol 
jaar. Hebt u interesse in onze 
mooie tennisclub, kijk dan 
eens op onze website: www.
tennisclubteuge.nl of wordt 
volger op onze Facebook-
pagina. Sowieso is iedereen 
altijd welkom op ons mooie 
park aan de Zanden.

Nieuwe bewoner voor Teuge Airport 
REMCO DE WIT

Tennisclub Teuge: terug- en vooruitblik! 
JAN DIJKSTRA
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Op 7 november 2019 werd een informatieavond georgani-
seerd door Algemeen Belang Teuge en de gemeente Voorst. 
Onder grote belangstelling werd er informatie verstrekt over 
de huidige status van de ontwikkelingen op Fliegerhorst 
(MOB-complex) en de activiteiten rondom de Kanskaart van 
Teuge. 

De eigenaren van het terrein van de Fliegerhorst zijn samen 
met de gemeente en provincie druk bezig met de voorberei-
dingen voor een haalbare herontwikkeling van het terrein 
aan de Ambonstraat waar nu nog de Ecotribe is gevestigd. Dit 
wordt door Teugenaren meestal  ‘het kamp’ genoemd en in 
de media Fliegerhorst Teuge. Er gaat wat gebeuren. Recent is 
dit ook heel duidelijk geworden door het snoeien en daarmee 
zichtbaar maken van de MOB-gebouwen vanaf de Rijksstraat-
weg. Namens de eigenaren sprak Jan Deen over de huidige 
status, ontwikkelingen en mogelijkheden.

Daarnaast werden er diverse ontwikkelingen besproken op 
basis van de Kanskaart Teuge. De status van 75 jaar bevrij-
ding Teuge in 2020, het mogelijk in ere herstellen van het 
zogenaamde Sprokkelbosje ten oosten van Teuge, ontwikke-
lingen bij het openluchttheater KIJK, monumenten in en om 
Teuge en de voortgang van de energietransitie in de gemeen-
te Voorst. De presentatie staat op www.teuge.eu.  

Wilt u tijdig op de hoogte worden gehouden van informatie-
avonden en ontwikkelingen in Teuge? Word lid van Algemeen 
Belang Teuge! Indien u al lid bent, is uw actuele email adres 
bekend bij de penningmeester Jan van den Noort? 
Zowel het aanmelden als lid en het doorgeven/verifiëren van 
uw actuele emailadres kan bij Jan via jvdnoort@chello.nl.

Het jaar 2020 staat in heel Nederland in 
het teken van het vieren en herdenken van 
75 jaar vrijheid. Ook in de gemeente Voorst 
worden veel herdenkingen en evenemen-
ten georganiseerd in het voorjaar van 2020. 
Deze herdenkingen vinden vaak plaats 
bij de oorlogsmonumenten in de dorpen. 
Het is dan uiteraard van groot belang dat 
deze oorlogsmonumenten goed onder-
houden zijn en er fraai uitzien tijdens de 
herdenkingen. Daarom is er in Nederland 
een initiatief gestart om een tulp te kweken voor de herden-
kingsmonumenten in Nederland, De Freedom Flame Tulp. De 
gemeente Voorst vind dit een mooi initiatief en heeft daarom 
2000 Freedom Flame tulpenbollen ingekocht. Deze tulp staat 
symbool voor de boodschap achter de vrijheidsvlam (of Free-
dom Flame): bewust zijn van het leven in vrijheid. Daarom 
past de tulp heel goed bij de jaarlijkse herdenkingsplechtig-
heden en evenementen. Namens het Algemeen Belang Teuge 
poot de gemeente Voorst een aantal tulpenbollen bij basis-
school De Zaaier. Daarnaast zijn er een aantal tulpenbollen in 
een mooie schaal gepoot die rond de herdenking van 4 mei 
2020 bij het monument van de Lancaster gezet kan worden. 
Op deze manier kunnen de basisschoolkinderen van Teuge 
de groei van de tulp van dichtbij meemaken en krijgen alle 
Teugenaren de belangrijke boodschap achter deze bijzonde-
re tulp mee, namelijk bewust zijn en dankbaar zijn voor het 
leven in vrijheid!

In 2020 mogen wij in Nederland vieren dat wij 75 jaar leven 
in vrijheid. Gedurende het hele jaar zijn er herdenkingen en 
activiteiten rondom de bevrijding. Zo zullen er ook diverse 
activiteiten georganiseerd worden in Teuge, waaronder Teuge 
Remembers. 

Veel Teugenaren weten dat 75 jaar geleden na de bevrijding 
van heel Nederland op 2 augustus 1945 de prinsesjes Beatrix, 
Irene en Margriet op vliegveld Teuge landden. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verbleven Prinses Juliana en haar doch-
ters in Canada. De terugkeer van de prinsesjes was voor veel 
Nederlanders een teken dat Nederland weer veilig was en 
dat de vrede en vrijheid na een periode van vijf jaar weer was 
teruggekeerd. De terugkeer van de prinsesjes betekende dus 
letterlijk de zekerheid van de terugkeer van vrede en vrijheid 
voor de hele Nederlandse bevolking. De Koninklijke familie 
nam namelijk geen enkel risico. 

Om de waarde van vrijheid te vieren, beleven en beseffen, 
wordt er op 2 augustus 2020 een groot evenement georgani-
seerd op vliegveld Teuge. Er zijn activiteiten voor jong en oud 
en het programma is interessant voor vliegtuigliefhebbers 
vanuit het hele land tot aan de eigen inwoners van Teuge. 
Reserveer daarom alvast 2 augustus 2020 in je agenda voor 
een spetterend evenement in jullie eigen dorp! Houd voor up-
dates van het programma 
en andere activiteiten in de 
gemeente Voorst rondom 
dit thema de website www.
bezoekvoorst.nl/75jaar-
vrijheid in de gaten. Vind je 
het leuk om mee te helpen 
voorafgaand en/of tijdens 
het evenement? Meld je 
dan bij Shavonne Korlaar 
(s.korlaar@voorst.nl). 

Informatieavond Fliegerhorst en kans-
kaart Teuge druk bezocht | LUCAS HARBERS

Freedom Flame tulp in Teuge 
SHAVONNE KORLAAR

Teuge Remembers – De waarde 
van vrijheid | SHAVONNE KORLAAR
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Kerstpuzzel 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Hoe heet de penningmeester van ABT? (voornaam)
2. Welke activiteit vindt iedere 3e zondag van de maand 
plaats?
3. Welk gebouw is gemaakt met de 3D-printer?
4. Hoeveel vogels staan er op de rotonde?
5. Wie is onze dorpscontactpersoon? (achternaam)
6. Hoe heet de directeur van het Beestenboeltje? (achter-
naam)
7. Hoe heet de straat op het terrein van Ecotribe?
8. Wie heeft het clublied van Sportclub Teuge geschreven? 
(achternaam)

9. Waar is Tinus Ooms bekend door geworden?
10. Wat was de Uiver uit de gelijknamige straat?
11. Welk activiteitencentrum maakt de welkomstmanden 
voor nieuwe inwoners in Teuge?
12. Welke buslijn rijdt door Teuge?
13. Hoeveel jaar bestaat SJW PECO?

IJ = 2 letters. U kunt de oplossing vóór 01-02-2020 mailen naar 
teugje.nieuws@hotmail.com of opsturen naar Bottenhoekseweg 
8, 7395 SC Teuge. Onder de juiste inzendingen worden 3 cadeau-
bonnen van The Hangar t.w.v. € 15,- verloot.

Welkomstmand Teuge | LONNEKE SCHIPPER

De afgelopen maanden zijn er weer welkomstmanden 
uitgereikt. Een aantal bewoners stellen zich hieronder voor. 
De welkomstmand zit boordevol informatie over Teuge en 
is bedoeld voor nieuwe inwoners. Woon je al in Teuge en ga 
je verhuizen binnen Teuge of ben je al bekend in Teuge dan 
hebben we wat anders leuks in petto. Meld je aan, of meld je 
nieuwe buren aan en ontvang een leuke attentie.

Danique en Bas
Wij willen ons even voorstellen als nieuwe bewoners van de 
Plesmanstraat 16 in Teuge. Hier wonen wij sinds september 
met zijn tweeën samen. Bas woont al zijn leven lang in Teuge 
en Danique heeft altijd in Terwolde gewoond. Tot nu toe be-
valt het ons hier prima en we hopen hier nog jaren met veel 
plezier te wonen. Groet, Danique en Bas.

Ate
Ik ben Ate Postma, geboren en getogen in Teuge. Na een 
jaar of 9 in Deventer te hebben gewoond wilde ik weer graag 
terug naar Teuge, dichtbij familie en werk. Ik ben dan ook blij 
dat ik een huis heb kunnen bouwen aan de Uiverstraat num-
mer 7. Ik woon hier nu enkele maanden met veel plezier.

Wil je jouw nieuwe buren 
een welkomstmand 

aanbieden? Vraag dan bij 
Lonneke Schipper een 

welkomstmand aan. Dit 
kan via (055) 533 67 87 of 
e-mail: familie.schipper@

telfort.nl, maar je kan haar 
gegevens natuurlijk ook 

vinden op de website van 
Algemeen Belang Teuge.
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Activiteitenkalender

DECEMBER 2019

Kerstbingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine 

Kerstklaverjassen, 13.00 uur, Sportclub Teuge 

JANUARI 2020

Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge, kantine

Nieuwjaarsreceptie, 16.00 -20.00 uur, Sportclub

Teuge Runs 4 Life, 10.00 uur, Restaurant Take Off

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek dorpshuis 

Klaverjassen, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

FEBRUARI 2020

Inleveren kopij Teugje Nieuws vóór 23.59 uur 

Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Workshopavond, 19.30 uur, Camping de Weeltenkamp

Klaverjassen, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, vertrek dorpshuis

Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis
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Colofon

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 

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

Redactie: Marijke Jansen en Hetty Vorselman

Opmaak: Patrick Jansen

Aan deze editie werkten mee: Lonneke Schipper, Lucas 

Harbers, Tinus Ooms, Rianne Eekhuis,  Jan Dijkstra, Ste-

fanie Verwaaijen, Remco de Wit, Shavonne Korlaar, Sonja 

Dijkman, Tjeerd Annema en Halbo Bosker.

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 7 februari 2020 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2020 (inleveren vóór): 7 februari, 17 april, 26 juni, 

18 september en 27 november 2020.

Teugje Nieuws digitaal

Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 

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

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl, 

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl, 
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl

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

Teugje Nieuws wenst 
iedereen fijne kerstdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!


