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Anneke van Eikenhorst – Teugenaar van het jaar 2020

Teuge heeft sinds eind 2019
een comité : “Teugenaar van
het jaar”. Dit comité bestaat
uit een aantal Teugenaren
(geen bestuursleden van

Algemeen Belang Teuge) die
elk jaar gevraagd wordt om
de Teugenaar van het jaar
voor te dragen en daarbij een
motivatie te schrijven.

Fietstenue - Kleurt Teuge deze zomer
nog groener? | INGE VELTHUIS
Fietsen straks onze fanatieke fietsers van Teuge en omstreken in een uniek kleurrijk Teuge tenue? Als het aan oud
nationaal veldritkampioen Inge Velthuis ligt wel. Samen
met Hans Bijloo van Sterk Merk bedachten ze een ontwerp
voor de meer en minder fanatieke fietsers en wielrenners.
Daarmee krijgt Teuge er een stukje promotie extra bij.
Sponsoring
Voor sponsoren is er de
mogelijkheid om een plekje
op dit unieke wieleroutfit te
bemachtigen. De regionale
fietsers worden daarmee
uw levende advertenties.
Uiteraard wordt het shirtje
daarmee ook een leuk rela-

tiegeschenk of promotieartikel van uw bedrijf.
De prijs van de outfit is
afhankelijk van het aantal
aanmeldingen en het aantal
sponsoren. Hierbij is er geen
sprake van enig winstoogmerk.

Anneke van Eikenhorst
woont al meer dan 35 jaar
in het mooie Teuge. Zij heeft
een behoorlijke staat van
dienst als je het over vrij-

willigerstaken hebt binnen
ons mooie dorp. Anneke is
namelijk sociaal erg betrokken bij Teuge in de breedste zin van het woord. Zo
organiseert zij al 10 jaar het
initiatief “Samen uit Eten”.
Samen met leerlingen van
school “de Zaaier” en andere
trouwe vrijwilligers zorgt
ze ervoor dat er een overheerlijke maaltijd op tafel
komt. Het is altijd een mooie
bijeenkomst. De ouderen
in het dorp Teuge, evenals
de kinderen en vrijwilligers
genieten hier enorm van.
Tevens is zij coördinator van
drie collectes in het dorp
Teuge. Wanneer er een
beroep op Anneke wordt
gedaan voor vrijwilligersactiviteiten dan pakt ze dit
altijd op. Reden te meer om
Anneke hiervoor de titel toe
te kennen van Teugenaar van
het jaar 2020. Van harte!!
Lees de reactie van Anneke op
pagina 7.

Gezamenlijke rit
Zodra het weer mogelijk is,
zal er een gezamenlijke tocht
worden gereden met de geïnteresseerden uit Teuge en
omgeving.
Interesse
Heb je interesse om komende zomer ook in een Teuge
tenue te fietsen? Meld je dan
alvast aan bij i_velthuis@hotmail.com. Wil je meer weten
over de mogelijkheden van
sponsoring, neem dan ook
contact op met Inge en wie
weet krijgt jouw bedrijf dan
wel een speciaal plekje op
het shirtje en/of de broek.
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Heel Teuge beweegt!
Dat is het hele doel van Sylvia en Ferdi Slijkhuis met de
opening van hun praktijk in hartje Teuge aan de Zanden 94,
in het gebouw van de Teugse klootschietersvereniging.
Even voorstellen: Sylvia is
sinds 2007 fysiotherapeut en
heeft in 2011 de specialisatie
master sportfysiotherapeute afgerond. Na het werken in diverse particuliere
praktijken was het tijd voor
treetje hoger, als zelfstandig
fysiotherapeut met de klant
bouwen aan een gezond en
energieke leefstijl.
Bij de slogan: “Heel Teuge
beweegt”, gaat het letterlijk
over bewegen, het liefst in
de natuur. Maar ook over
bewegen in je leefstijl. Kijk er
eens kritisch naar en je kan
samen met Sylvia achterhalen wat de oorzaak is van
bijvoorbeeld regelmatig
terugkerende blessures.
Daarnaast kan ze onderzoeken hoe je leefstijl is door
een analyse te doen, kijkend
naar bijvoorbeeld gewicht,
bloeddruk, voedingspatroon
of conditie. Eventueel is er
overleg met je arts en maakt
ze een plan. Hiermee zet ze
graag jouw energieke leven
in beweging. Of misschien
heb je behoefte aan samen
bewegen/sporten, of wil je
een sportplan met doelen en

heb je hier begeleiding bij nodig. Heel veelzijdig, met één
doel: “kom in beweging”!
Elke maandag en woensdag heeft Sylvia een Bootcamp-groep, voor mensen
van alle leeftijden, waarbij er
op eigen niveau gesport kan
worden in de natuur! Daar
waar er behoefte is aan meer
beweging of hardlopen in
groepen zal ze hier in de toekomst aandacht aan geven.
Hou het in de gaten!
Zie voor meer informatie
facebook: Energiekdoorbeweging

Ferdi is zijn loopbaan als
17-jarige bij de Mariniers
begonnen en stilstaan is daar
geen optie. Het in beweging
zijn is gebleven en hij heeft
zich naast het sportieve
vlak ontwikkeld als sociaal
pedagogisch hulpverlener
en systeemtherapeutisch
werker. Een systeemtherapeutisch werker is een
relatiedeskundige binnen
gezinssystemen. Jouw
(gezins)systeem bepaald in
meer of mindere mate hoe
je in het leven staat. Merk je
dat het thuis, op je werk of in
je omgeving even niet lekker
loopt? Informeer dan vrijblijvend wat Ferdi voor jou
kan betekenen. Deels door
te praten, maar ook door
te ervaren en te bewegen.
Ferdi is een gecontracteerde
zorgaanbieder Jeugdhulp in
onder meer de gemeenten
Apeldoorn en Voorst.

Zie systeeminbeweging.com
voor meer informatie.
Kortom het leven is constant
in beweging, beweeg jij mee?
Neem contact met hen op
om te kijken wat ze voor jullie
kunnen betekenen!
Sylvia 0646265522 info@
energiekdoorbeweging.nl
Ferdi 0653894582 info@
systeeminbeweging.com.

Ruilkasten | BERNADET WISSKINK
Dorpsgenoten, op heel veel plekken in ons land staan tegenwoordig bibliotheekkasten of ze worden ook wel ruilkasten
genoemd. Al een tijdje lopen wij met het idee om er één in
Teuge te plaatsen.
Hier kunnen dan boeken, tijdschriften en evt. spelletjes die u
niet meer nodig heeft ingelegd worden, zodat een ander ze
weer kan lezen.
We denken dat er zeker in deze coronatijd wel behoefte aan
zou kunnen bestaan. De bedoeling is dat we de kast op een
centrale plek neerzetten en daarvoor lijkt de speelweide het
meest geschikt.
Het idee is van ons, maar bij de uitvoering ervan hebben wij
uw hulp nodig!
- Heeft u toevallig een kast die geschikt is om in weer en wind
te staan en die u niet meer gebruikt, laat het ons weten.
- Of denkt u, ik ben super handig en kan wel zo’n kast in elkaar zetten, laat het ons weten.
- Of heeft u toevallig nog wat geschikte planken liggen die
hiervoor gebruikt kunnen worden, laat het ons weten.
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Wij zouden het fijn vinden wanneer we dit idee vorm kunnen geven en hopen dan ook dat we in het volgende Teugje
Nieuws hier wat meer over kunnen schrijven.
U kunt reacties hierop sturen naar: dcp@teuge.eu of contact
opnemen met de dorpscontactpersoon
Stefanie Verwaaijen (06-46324471).

Bestuurswisseling Sportclub Teuge
MIRJAM BERENDS

Sportclub Teuge heeft afgelopen maand afscheid genomen
van voorzitter Debbie Rib en bestuurslid voetbalzaken Jacco Blumink. De beide bevlogen bestuursleden besloten na
een periode van respectievelijk 5 en 12 jaar te stoppen.
SP Teuge stond daarmee voor de uitdaging om op zoek te
gaan naar geschikte enthousiastelingen die de taken van
Jacco en Debbie over konden nemen. Door 1 portefeuille te
splitsen, is het gelukt om alles onder te brengen bij de volgende 3 nieuwkomers in ons bestuur:

Het “prieeltje” op het speelveld is weer mooi opgeknapt door Jan
Overvelde met als leerling houtbewerking Bernadet Wissink.

Volleybalnet op het speelveld
LUCAS HARBERS

Het speelveld in Teuge heeft een centrale positie in het dorp.
Naast de schoolmoestuin en het dierenverblijf zijn er talrijke sportfaciliteiten. Er wordt intensief gebruik gemaakt van
zowel het voetbalveld als het pannaveld, de speeltoestellen,
het basketbalnet en de skatebaan.
En er bestaat de wens om hier nog een buitensportfaciliteit
aan toe te voegen.
Ingeborg Bonekamp heeft met haar vrijwilligerswerk TSO de
Zaaier jaren gespaard om een officieel volleybalnet te kunnen
aanschaffen. Het is gelukt om het net hiervoor aan te schaffen en de volleyballiefhebbers binnenkort gebruik te laten
maken van dit net met officiële olympische afmetingen. Het
net wordt geplaatst door vrijwilligers die ze met passie heeft
weten te bewegen hieraan mee te werken.
We kunnen in 2021 veilig buiten volleybal gaan spelen dankzij
het initiatief van Ingeborg en realisatie door de vrijwilligers.

Sjors Wolters
Sjors is 47 jaar, voetballer, sportief en amicaal. Hij is directeur
en woont met zijn vrouw en kinderen in Deventer. Sjors kiest
voor het bestuur van sportclub Teuge, omdat de organisatie
van Teuge zich focust op het voetbalplezier van elk kind. Hij
wil zijn organisatietalent graag inzetten om hier een steentje
aan bij te dragen. Sjors vindt het belangrijk dat de aansluiting
van de jeugd naar de senioren goed verloopt en streeft naar
groei in ontwikkeling van de jeugd en een stabiele basis bij de
senioren elftallen.
Ronald Kroes
Ronald is 48 jaar en is gedreven, succesvol, verantwoordelijk
en loyaal. Ook Ronald is directeur van beroep. Hij woont met
zijn vrouw en kinderen in Apeldoorn. Ronald is lid van sportclub Teuge omdat het een gezellige club is. Hij kiest voor het
bestuur van sportclub Teuge, omdat hij graag een bijdrage
wil leveren aan de mooie ontwikkeling die sportclub Teuge nu
al doormaakt. Zijn bestuursperiode is volgens hem geslaagd
als iedereen met tevredenheid terugkijkt op de dingen die hij
heeft gedaan.
Hans Droog
Hans is 57 jaar, sympathiek en sociaal en heeft 2 kinderen. Hij
woont met zijn vrouw in Apeldoorn. Zijn kenmerkende lach
heeft een hogere identificerende waarde dan zijn paspoort.
Hans heeft een talent om mensen te verbinden en is manager van beroep. Hij vindt SP Teuge een fantastische gezellige,
gemoedelijke vereniging, waar
iedereen kan zijn zoals hij is.
Hans kiest voor het bestuur,
omdat hij voor een club waar
hij zoveel van ontvangt ook
graag iets terug doet. Hij
streeft naar een prettige samenwerking tussen mensen
met verschillende kwaliteiten
om zo verder te bouwen aan
de club waar plezier en prestatie samengaan.
Wij willen Debbie en Jacco
hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren en we
wensen Sjors, Ronald en Hans
heel veel plezier en succes toe
in het bestuur van SP Teuge.
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Welkomstmand Teuge
Ashley en Djayden
Hallo lieve mensen. Veel mensen kennen ons al, maar ik ben
Ashley Buitenhuis en samen
met mijn zoontje Djayden van
bijna 4 jaar wonen wij aan de
Uiverstraat 27. Wij zijn erg blij
met onze woning en nog blijer
dat wij in Teuge een huisje
hebben kunnen huren. Djayden gaat vanaf mei naar de
basisschool De Zaaier. Tot die
tijd gaat hij nog eventjes naar
het Indiaantje, waar hij het
ook erg naar zijn zin heeft. Bedankt voor de welkomstmand,
erg leuk! We zien jullie snel, groetjes Ashley en Djayden.
Familie Roetgerink
Beste Teugenaren, wat een warm welkom hebben wij hier
gekregen in Teuge onder andere door het ontvangen van
de welkomstmand van Algemeen Belang. Een ontzettend
leuk initiatief wat wij enorm waarderen. Wij zijn Peter & Rox,
sinds begin september getrouwd en sinds eind september
woonachtig aan de Rijksstraatweg 224 in Teuge samen met
onze hond Puck (een enthousiast boxerteefje van 3 jaar). Wij
woonden voorheen in Oosterbeek in een appartement en nu
wonen we in een half vrijstaand huis met dubbele garage en
een heerlijke tuin erbij, een grote verandering waar wij dagelijks ontzettend van genieten.
We zijn voor dit huis gevallen aangezien het prachtig is
ingedeeld, mooi verbouwd is door de vorige bewoners. Het
perceel biedt veel ruimte en de dubbele garage is voor ons
erg belangrijk vanwege ons eigen bedrijf PRSIGNING. Wij zijn
een allround montagebedrijf gespecialiseerd in de montage
van buitenreclame, bewegwijzering, gevelreclame, airtex(fotobehang)/folie, autobelettering en LED/NEON installaties.
Indien u meer van ons bedrijf wilt weten dan kunt u onze
website bezoeken. Wilt u meer over ons weten en kennis willen maken…..onze poort staat open…..de koffie is zo klaar! Wij
hopen met ontzettend veel woonplezier hier heel veel jaren
te kunnen wonen!

Carine
Wat een ontzettend leuke
welkomstmand van ABT! Er is
gevraagd om een klein stukje
te schrijven over mijzelf, dus
uiteraard doe ik dat even.
Mijn naam is Carine en ik
woon sinds oktober in Teuge
aan de Uiverstraat in de wijk
‘Park van Teuge’. Ik woon
hier alleen, maar ik heb een
relatie met Daphne, zij komt
uit de buurt van Nijmegen. Ik
werk verder fulltime, dit doe
ik tegenwoordig voornamelijk
vanuit huis. Mijn passie is
muziek maken en ik speel basgitaar in diverse bandjes. Onder
ander in The Big Mama Experience uit Apeldoorn en DaVinci /
Tik Maar Af uit Twente. Dat ligt nu even stil maar hopelijk mogen we volgend jaar weer spelen op leuke feesten en partijen.
Nogmaals dank voor jullie welkomstmand en wie weet komen
we elkaar wel een keer tegen in het dorp.
Familie van Kooten
Wij, Haiko en Simone, zijn samen met onze kinderen Tije (5
jaar) en Fien (3 jaar) de nieuwe bewoners van de Parmentierstraat 9. Hiervoor hebben wij ruim 8 jaar met veel plezier
in Wenum Wiesel gewoond. Wij zijn flink aan het klussen
geweest en het wordt al echt een plekje waar wij ons thuis
voelen. Wij genieten elke dag van het huis, de omgeving en
de buurt. Bedankt voor jullie leuke mand! Een warm welkom!
Groeten Haiko en Simone

Ansichtkaart Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
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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.

In 2013 was de eerste echte
ansichtkaart van Teuge
een feit!! Het idee kwam
van Antoinette de Bruin en
Bob Bakker heeft de kaart
ontworpen. Na ruim 7 jaar
zijn de kaarten bijna op en
is het tijd om een nieuwe te
maken. Er is vorig jaar een
fotowedstrijd uitgezet met
de vraag of mensen mooie
foto’s hebben of wilde maken. Er kwamen mooie foto’s
binnen. Jammer genoeg was
daar niet op te zien dat deze
in Teuge gemaakt zijn. In
het voorjaar zijn we daarom met een aantal mensen
bij elkaar geweest om te
sparren over een nieuwe

opzet. Toen kwam corona…
en hebben we het even op
de lange baan geschoven.
Toen na een aantal maanden
bleek dat we er voorlopig
nog niet vanaf waren hebben
we alsnog besloten om het
doorgang te laten vinden ook
al was het vakantieseizoen al
bijna voorbij. We hebben een
aantal foto’s gemaakt en geselecteerd en toen een keuze
gemaakt. Op het moment
van schrijven ligt de opzet bij
de drukker en bij uitkomst
van dit nummer zijn de kaarten ook echt in omloop. Zijn
jullie ook zo benieuwd naar
het eindresultaat?

Nieuws van De Zaaier | PETRA KUPPENS
De eerste maanden van het schooljaar 2020 – 2021 zitten
er weer op. We hebben een mooie start gemaakt. Het was
fijn om elkaar weer te zien en dat we mochten starten met
volle klassen. Net als iedereen hebben wij ons te houden
aan de coronaregels.
We proberen voor de leerlingen en ouders alles zo
normaal mogelijk te laten
verlopen waarbij we de
coronaregels in acht nemen.
De algemene ouderavond
heeft hierdoor digitaal plaats
gevonden. Voor de startgesprekken heeft de school ervoor
gekozen om dit op veilige afstand in de school plaats te laten
vinden, zodat er een goede start gemaakt kon worden. Dit
is van belang voor een goede band tussen kind, ouder en
leerkracht.
Ondanks de aanpassingen en
regels hebben we ook mooie
en leerzame momenten
samen mogen meemaken. Juf
Marjolein zou in mei trouwen
met Rinze maar dit kon niet
doorgaan. Op 12 september
2020 gaven ze elkaar dan echt
hun ja-woord. Hier konden
we door het maximum aan
gasten niet bij aanwezig zijn,
daarom werd het feest op
vrijdag 25 september over
gedaan op school. Deze dag
kwamen juf Marjolein en
Rinze samen op school in hun
trouwkleding. Ze werden onthaald door zingende leerlingen
die in een lange rij stonden voorzien van bogen met linten eraan. Binnen werden ze opnieuw in het ‘’echt’’ verbonden door
juf Marry als BABS. Het bruidspaar kreeg cadeaus en er werd
een speciaal lied gezongen. Daarna was het tijd om te proosten met champagne en kregen alle leerlingen wat lekkers. Het
was een feestelijke middag.
In oktober hebben we ANWB streetwise mogen ontvangen
op school. De klassen maakten kennis met verschillende onderwerpen rondom verkeer. Het was een geslaagde leerzame
ochtend.
We hebben ook aandacht besteed aan de kinderboekenweek.
Dit jaar doken we de geschiedenis in met het thema; ‘En
toen…’ Als start kwamen de leerkrachten via een tijdmachine
binnen in een bepaald jaartal en vertelde over die tijd. Voorlezen en zelf boeken lezen is belangrijk voor goede taalontwikkeling. De klassen hebben bezoek gehad van een schrijver
en hebben samen gekeken naar een theatervoorstelling. De
groepen 1 en 2 hebben ook een bezoek gebracht aan de bieb,
want hoe zoek je een boek uit, wat moet je doen?
En als afsluiting kregen we te horen dat op 15 oktober juf Ires
is bevallen van een mooie, gezonde dochter Rosalie Therese.

“Riddles of the road” | MAIKE TOL
“Bij de rotonde rechtsaf,
mam!” Alle afslagen op deze
rotonde denken wij te kennen, behalve natuurlijk dit
weggetje waar we nog nooit
zijn geweest. Weer zijn we blij
verrast over de originaliteit
van deze rit en de schoonheid van de omgeving!
Op datzelfde weggetje komt
die toffe mini ons tegemoet
rijden, de heren in de mini
doen ook mee weten we,
maar waarom rijden zij nou
de tegenovergestelde kant
op? Lachende gezichten passeren ons en we ontvangen
wat knipogen in het voorbijgaan. “Heb je goed gelezen,
meis?” vraag ik wat onzeker
aan mijn dochter van 11 die
het navigeren bloedserieus
neemt. “Zeker mam, want
de volgende vraag gaat over
een dikke boom en volgens
mij zie ik die in de verte al
staan!”
“Nou, ik zie anders wel 3
dikke bomen”, grapt onze
andere boef.
Na wat kleine opstart uitdaginkjes, wij noemen dat
grinnikend “even een bolle
voorruit”, genieten we oprecht met ons viertjes in de
auto. Maar hoeveel zand zit
er nou in een gat van 1 vierkante meter? Ik hou helemaal
niet van rekenen en breek
er m’n kop bijna over. Mijn
vent realiseert zich gelukkig
net op tijd dat er vrij weinig
in een gat zit! “Riddles of the
Road” doet zijn naam dus
oprecht eer aan, de raadsels
zijn niet voor de poes.

“coronaproof” volgen we de
aanwijzingen in het routeboek, terwijl de najaarszon
ons op de meest geweldige
kleuren trakteert.
Sommige vragen lossen we
stilstaand op, terwijl onze
jongste even uitstapt om met
de herfstbladeren te spelen. Mijn lief geniet van een
koud flesje spa en een lekker
koekje; we hebben bij de
start een hele tas vol leuks
en lekkers meegekregen, ook
daar is aan gedacht.
Wanneer we -precies binnen
de gestelde tijd- weer terug
zijn, worden we bij Buitenhuis Groepsuitjes ook nog
verwend met versgebakken
friet! Hoe lekker wil je het
afsluiten? Onder de luifel
van de kraam van Westrik
ontstaan de eerste twijfels;
“Huh? Hebben jullie wel 7
nestkastjes geteld?” “Uhm…
Wij nul!” We lachen er hard
om. De sfeer is gezellig en
we zijn benieuwd hoe we het
ervan af hebben gebracht.
De volgende dag komt de
uitslag en hebben we wéér
lol. Complimenten voor de
organisatie; wat een zalige
raadselachtige zondag.

Op een zondag samen iets
ondernemen waarbij van iedereen in ons gezin aandacht
en input wordt verwacht,
blijkt superleuk! Helemaal

Noteert u alvast 27 december 2020 in uw agenda!! U
kunt zich inschrijven via buitenhuisgroepsuitjes.nl. Graag
tot dan!

Op het moment dat we dit schrijven zijn we druk met de voorbereidingen van Sint en Kerst. Deze feesten zullen op aangepaste wijze ook gevierd worden met de kinderen. Hierover
later meer!
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Jeu de Boules bestaat 20 jaar
BERNADET WISSINK

Zie je deze leuke foto? Hij is ongeveer 20 jaar geleden gemaakt,
toen de jeu de boules baan onder het genot van een drankje
officieel werd geopend. Dankzij de initiatiefnemers van toen,
waaronder Joke Ruijgrok, die ook de éérste bal op deze baan
gooide, is er een jeu de boules baan op het speelveld gekomen.

Mathijs de Haan - nieuwe directeur
vliegveld Teuge
Na het vertrek van de vorige directeur van vliegveld Teuge,
Meiltje de Groot moest de directie op zoek naar een nieuwe
directeur. Mathijs de Haan (53) uit De Bilt is gekozen tot
nieuwe directeur. Een directeur waarbij - zoals wordt gezegd - “AvGas door de aderen vloeit”.
Matthijs, een sympathiek, gepassioneerd en professioneel
man en nu directeur van ons vliegveld Teuge. Hij is parttime
2 á 3 dagen per week directeur. Matthijs heeft ruime ervaring
in de luchtvaart, hij is namelijk vlieginstructeur en examinator en is voorzitter van de GA standaardisatie commissie
en bestuurslid bij GA brancheorganisatie AOPA. Daarnaast
participeert hij in- en begeleidt hij een drietal start-ups met
een relatie in de lucht- en ruimtevaart.

Nu, zoveel jaar later, wordt er nog steeds iedere week met
veel plezier jeu de boules gespeeld. Samen met Chris Klein
Lebbink en Dinie Overvelde, spelers vanaf het eerste uur,
heeft zich een nieuwe groep gevormd. Iedere week opnieuw
zorgt Jan Overvelde ervoor dat de baan glad aangeharkt is,
zodat we op een fijne baan kunnen jeu de boulen.
We spelen dit spel volgens de officiële regels. Er wordt dus
vaak een centimeter gebruikt om precies te kijken wie er het
dichtste bij de but ligt. Wat dat betreft zijn we reuze fanatiek.
Plezier hebben in dit spel is ons grootste motto en dat hebben we gelukkig iedere week weer.
In de herfst en de winter wordt er niet gespeeld. In het voorjaar, voor zover de omstandigheden dit toelaten, hopen we
weer van start te gaan. Mocht u denken, wat leuk ik zou dit
voorjaar ook wel mee willen spelen, dan kunt u zich aanmelden bij Jan Overvelde (055-3231934).

Matthijs kijkt naar de luchthaven en ontwikkelingen in
samenhang met elkaar en de omgeving. Hij vindt dat het
vliegveld zo toegankelijk mogelijk moet zijn voor iedereen.
Daarom is directe communicatie met de ondernemers op het
vliegveld en de mensen in directe omgeving van ons vliegveld
van groot belang. Als mensen gegronde klachten hebben,
bijvoorbeeld geluidsoverlast, dan staat Matthijs open voor
de dialoog. Mochten piloten de regels overtreden hebben,
als ze bijvoorbeeld over verboden gebied hebben gevlogen,
dan worden ze hierop aangesproken. Meestal volstaat dan
doorgaans een waarschuwing, want de meeste piloten doen
dat geen tweede keer weer.
Doelstellingen voor luchthaven Teuge in de nabije toekomst
zijn: duurzame ontwikkelingen doorvoeren en natuurlijk de
ontwikkeling van bedrijvigheid. Op dit moment ligt de focus
om de nadelige effecten van COVID-19 te beperken. U ziet
het, Matthijs de nieuwe directeur van het vliegveld, die we als
bewoners graag een keer willen ontmoeten. Tot dan!
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Kent u ‘Kijk in de Kernen’ al?
GUUS KROES & STEFANIE VERWAAIJEN

Dankzij het online dorpsplein www.kijkindekernen.nl zijn
er al hele mooie dingen bereikt. Mensen hebben elkaar
gevonden, coronahulp kwam bij elkaar en verschillende
activiteiten werden gepromoot. De buurtverbinders achter
Kijk in de Kernen willen het platform verder laten groeien,
zodat de olievlek zich verder verspreidt. We leggen graag
uit hoe het werkt.

2200 unieke bezoekers per maand
Samenkomen gebeurt gelukkig steeds meer op www.kijkindekernen.nl. Maandelijks komen er meer dan 2200 unieke
bezoekers op de website. 850 inwoners van de gemeente
hebben al een account aangemaakt. Met een account heb
je meer mogelijkheden op de site. Je kan dan zelf nieuwsberichten plaatsen, hulp vragen en aanbieden en/of activiteiten
delen op de agenda. Wanneer je geen account hebt kun je
alsnog alle inhoud bekijken en lezen op de site.
Verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere groepen
kunnen daarnaast een pagina aanmaken. Mens en Welzijn
Voorst, IJsseldal Wonen en de gemeente Voorst zijn bijvoorbeeld grote, bekende partijen die al veel gebruik maken van
Kijk in de Kernen, maar bijvoorbeeld ook Stichting Wilp Staat
Op, IJsclub Terwolde en de Voorster Hockeyclub hebben voordeel van het platform en zijn erg actief. Inmiddels staan er al
meer dan 500 (!) pagina’s op Kijk in de Kernen. Alle gebruikers
kunnen hun nieuws lezen en dat is natuurlijk hartstikke leuk!
Toekomst
Kijk in de Kernen gaat met zijn tijd mee. Zo wordt er nu een
functie ontwikkeld waarmee makkelijk en snel vervoer geregeld kan worden om een activiteit te bezoeken. Deze functie
wordt speciaal voor ouderen ontwikkeld in samenwerking
met Mens en Welzijn Voorst en de gemeente. Ook wanneer
je minder goed ter been bent kan je zodoende naar ontmoetingsactiviteiten gaan die op de agenda van Kijk in de Kernen
staan.
Het zou prachtig zijn als iedereen mee gaat doen op het
platform, zodat iedereen gemakkelijk en snel de hulp vindt,
met elkaar in contact komt en op de hoogte is van alles wat
er allemaal in de buurt te doen is en georganiseerd wordt. Er
gebeurt zoveel moois in deze gemeente. Via Kijk in de Kernen
komt dat op één plek allemaal samen. Dus deel ook jouw
verhalen, foto’s en andere leuke berichten.
Meer informatie
Een account aanmaken op Kijk in de Kernen kan via
www.kijkindekernen.nl. Klik rechtsboven op de knop
“Inschrijven”. De website werkt ook goed op mobiele telefoons en tablets en kan als ‘webapp’ geïnstalleerd worden.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met Guus Kroes via
g.kroes@mensenwelzijn.nl of 06 – 40 10 36 11.

30 km in Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
Algemeen Belang Teuge is actief met het bevorderen van de
verkeersveiligheid in ons dorp.
Uit inventarisatie blijkt dat op veel plekken veel te hard wordt
gereden. Het lijkt erop dat er nog wel eens vergeten wordt
dat er in sommige straten maar 30 km p/u gereden mag
worden.
Om toch wat meer bewustwording te creëren zijn er in een
aantal straten brieven met 2 stickers uitgedeeld. Deze stickers kunnen op de kliko geplakt worden. Als de kliko’s aan de
weg staan valt het meer op dan de borden langs de weg.
Zo worden we allen regelmatig herinnerd aan de toegestane
snelheid en zorgen we samen voor een gezellige en vooral
veilige buurt!!

Teugenaar van het jaar 2020
ANNEKE VAN EIKENHORST

En dan ben je zomaar ineens Teugenaar van het jaar! En
ook nog eens de allereerste!
Onder het mom van een interview voor Teugje Nieuws met
Arne en mij hebben we met Hetty Vorselman afgesproken
bij ons thuis. En Hetty zorgt voor iets lekkers bij de koffie!
Als ze aanbelt lopen ook Lucas Harbers en Robin Nijhof (met
camera?!) richting onze voordeur. Na eerst nog wat heen en
weer praten over toevalligheden wordt ook Arne gevraagd
om even bij de deur te komen. En dan word ik overladen met
mooie woorden!
Natuurlijk ben ik trots op deze blijk van waardering, die ook
nog eens gepaard gaat met een prachtige speld, ontworpen door Antoinette de Bruin. En een oorkonde met mooie
woorden … ik kreeg het er toch een beetje warm van! Heel
toevallig had Hetty 5 gebakjes meegebracht, dus konden we
met z’n 5-en (3 mensen van buitenaf mocht op dat moment)
nog gezellig napraten onder het genot van een kop koffie. Dat
het ook goed is om elkaar zo nu en dan echt te spreken bleek
maar weer toen we ook nog weer tot allerlei ideeën kwamen
voor activiteiten!
In de weken na de uitreiking werd ik overladen met felicitaties: veel berichtjes, kaartjes, overal aangesproken worden…
Ontzettend leuk!
Wat ik me bovenal realiseer is dat dit een heel mooi initiatief
is. Een commissie, die zich niet bekend wil maken, draagt
iemand voor bij het bestuur van Algemeen Belang Teuge.
Het feit dat er oog en waardering is voor het vele vrijwilligerswerk, dat er in ons dorp wordt gedaan, maakt me blij.
Ik wil dan ook de titel Teugenaar van het jaar 2020 opdragen
aan al die mensen, zonder wie het ook allemaal niet kan. Het
gaat niet alleen om mij, het gaat om jullie allemaal. Heel erg
bedankt voor jullie inzet!
Hartelijke groet, Anneke van Eikenhorst
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SIZA, activiteitencentrum Teuge
JOZÉ WOERDMAN

Activiteitencentrum Teuge biedt activiteiten voor mensen
met een niet aangeboren hersenletsel. In een rustige, prikkelarme omgeving kun je werken aan een groot mogelijke
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Binnen het activiteitencentrum is het contact met lotgenoten,
een duidelijke dagstructuur en een prikkelarme omgeving
van groot belang.
Cliënten met een beschikking vanuit de WMO, WLZ indicatie
en/of pgb kunnen terecht in het activiteitencentrum. Dagelijks komen er tussen de 20 en 25 cliënten voor dagbesteding
naar het activiteitencentrum.
Het activiteitencentrum heeft een rustruimte waar relaxstoelen en bedden staan, zodat cliënten die een moment van rust
nodig hebben kunnen rusten. Zo kunnen cliënten een gehele
dag binnen het activiteitencentrum verblijven en vanwege
een rustmoment een betere energieverdeling door de dag
heen hebben.
Het activiteitencentrum biedt verschillende activiteiten aan,
zoals houtbewerking, creatieve activiteiten, productie werk
(design X ambacht) en bewegen in de vorm van het spel
boccia.
Bij binnenkomst is er een grote hal met een leestafel, waar
de krant en leesmap aanwezig zijn. Als het binnen de activiteit even te druk is, kunnen cliënten hier in alle rust even
lezen. Voor de activiteiten zijn hulpmiddelen gecreëerd voor
bijvoorbeeld mensen met een halfzijdige verlamming. Binnen
het activiteitencentrum kun je ook terecht voor respijtzorg,
zodat je partner of andere mantelzorgers een of meer dagen
per week tijd voor zichzelf krijgen.
Voor meer informatie kan u ook rondkijken op de website van
Siza: www.siza.nl.

Bezoekdienst na partnerverlies
JUDITH ZIETSMA

Veel activiteiten zien er in coronatijd anders uit of kunnen
niet doorgaan. De vrijwilligers van de bezoekdienst na
partnerverlies komen gelukkig, waar mogelijk, ook in deze
tijd op visite. Er zijn voldoende ervaringsdeskundige vrijwilligers om meer mensen te kunnen bezoeken, dus nieuwe
aanvragen zijn welkom, ook in Teuge! Vanzelfsprekend worden bij de bezoeken alle benodigde maatregelen in verband
met het coronavirus gehanteerd.
“Bij het verliezen van een
dierbare staat je wereld stil.
Dan is het fijn om erover te
kunnen praten en steun te
krijgen van iemand die iets
soortgelijks heeft meegemaakt én waarmee het klikt”,
vertelt Judith Zietsma, coördinator van de bezoekdienst na
partnerverlies van Mens en
Welzijn Voorst.
Rouwen in coronatijd
Als je rouwt én de wereld er door corona anders uitziet, kan
een luisterend oor extra belangrijk zijn. Mensen die alleen
verder moeten, hebben vaak het gevoel een deel van zichzelf
kwijt te zijn. In deze tijd kan rouwen nog zwaarder zijn nu
minder mensen langskomen en er minder activiteiten zijn.
Wanneer familieleden of vrienden wel komen, zijn ze soms
sterk gericht op vooruit kijken en op helpen bij praktische
zaken. Het terugkijken op het leven samen is minstens zo
belangrijk. Het is heel waardevol als je daarover met een
ervaringsdeskundige kunt praten.
Klik
Ook de coördinator komt in deze tijd waar mogelijk aan huis
bij nieuwe aanvragen. In één of twee gesprekken wordt
duidelijk of de bezoekdienst past bij de situatie en de wensen
van de persoon. Deelnemers worden gekoppeld aan een
vaste vrijwilliger waarmee het klikt.
Nieuwe deelnemers welkom!
Momenteel worden er minder mensen bezocht dan wat de
vrijwilligers kunnen bieden. De meeste mensen die bezocht
worden hebben enkele maanden tot anderhalf jaar geleden hun partner verloren. De vrijwilligers zijn getraind en
de begeleiding is op maat. De één praat makkelijker met
een man, de ander met een vrouw. De één wil graag om de
week bezocht worden, de ander heeft voldoende aan eens
per maand. Ook de duur varieert. Op een gegeven moment
merkt de deelnemer bij zichzelf: nu kan ik bijna weer alleen
verder.
Meer informatie?
Lijkt de bezoekdienst ook iets voor u of voor een naaste te
zijn? Neem gerust contact op met Judith Zietsma voor meer
informatie of om een intakegesprek aan te vragen: bezoekdienst@mensenwelzijn.nl, (0571) 277943 of 06-19772295.
Of lees eerst meer op: https://www.mensenwelzijn.nl.
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Algemene ledenvergadering ABT een terugblik
29 oktober jongstleden was het zover. De algemene ledenvergadering van Algemeen Belang kon via de onlineversie
worden gevolgd. Dankzij de inspanningen van Marjo en Arvid
Prigge van de Slaap- en Vergaderfabriek was er een rechtstreekse uitzending te zien. Deze werd door 50 belangstellenden online gevolgd. Op de website teuge.eu kunt u een link
vinden om de hele vergadering terug te zien.
De eerste Teugenaar van het jaar werd tijdens deze vergadering bekend gemaakt, namelijk Anneke van Eikenhorst. Jan
van de Noort (penningmeester) werd in zijn functie herkozen.
Tevens traden Robin Nijhof en Stefanie Verwaaijen toe in het
bestuur van Algemeen Belang Teuge. Door deze online mogelijkheid had het bestuur toch de mogelijkheid haar leden te
informeren.

Sinterklaas in Peco | MARISSA HENDRIKS
Op zaterdag 28 november was het zover, de Sint kwam naar
Peco! Door middel van een aantal extra regels en verdelingen in tijdsblokken kon alles gelukkig gewoon doorgaan.
De kinderen konden voorafgaand aan het feest thuis al hun
knutselspullen uit de kast trekken om alvast hun schoentje te
versieren. De schoenen werden gezet bij Peco, zodat de Sint
daar de cadeautjes erin kon doen.
De kinderen zijn in groepen van 3 gezinnen per tijdsblok
naar Peco gekomen om hun cadeautjes en snoepgoed op te
halen. Helaas zag de Sint het niet zitten om in levende lijve te
komen, hij wil niks riskeren en kan net als de andere mensen
prima vanuit huis werken. Hij heeft dit aan de kinderen uitgelegd en hun toegesproken via een filmpje zodat hij er toch
een beetje bij was. De pieten kregen de instructie om alle
cadeautjes veilig naar Peco te brengen.

Hoe is het met de Slaap- en
Vergaderfabriek?
Even bijkletsen met de familie Prigge van de Slaap- en
Vergaderfabriek. Tijdens de start van de bouw - twee jaar
geleden - van het eerste 3D geprinte gebouw, de Vergaderfabriek in Teuge, kregen we als redactie een bijzonder kijkje
achter de schermen.
Het is alweer 10 jaar geleden
dat – na een intensieve verbouwing – de Slaapfabriek
werd geopend. Een bijzonder belevingshotel met luxe
themakamers, je waant je namelijk in alle uithoeken van
de wereld. De gezamenlijke
woon- en eetkamer beneden
is voorzien van vele mogelijkheden om je verblijf tot een
totale beleving te maken. Er
worden verschillende arrangementen aangeboden, een
romantisch weekendje weg
of een rustgevende nacht na
een dag vergaderen. Wat de
wens ook is, zij denken graag
met u mee.

van de gasten wordt er zelfs
gekookt. Het geeft de familie
in ieder geval genoeg inspiratie voor het ontwikkelen van
nieuwe activiteiten.

De locatie van de Slaapfabriek werd in de loop der
jaren steeds meer gebruikt
voor vergaderingen en trainingen. Het begin van een
idee om na te denken over
de Vergaderfabriek – een
nieuw vergaderconcept met
een onvergetelijke ervaring
- in Teuge. De keuze voor
3D-printing werd door hen
gemaakt, omdat met traditionele bouw de ronde vorm
en het gebruik van duurzame
materialen en technologie
niet kon worden bereikt en
zoals u ondertussen weet
met succes.

De afgelopen maanden waren er in de Vergaderfabriek
diverse algemene ledenvergaderingen van verenigingen, die op deze manier hun
leden konden bereiken, een
initiatief waarbij zij graag
ondersteunden. Het andere
initiatief “virtualfarewell.
nl” zorgt voor een live-verbinding en interactie tijdens
de online ceremonie/uitvaart. Door deze bijzondere
techniek is het mogelijk om
personen die in het buitenland zijn, in het ziekenhuis
liggen of corona hebben,
erbij te betrekken en wat
het zo bijzonder maakt is
dat deze personen ook live
kunnen inspreken vanaf hun
eigen locatie, misschien wel
toekomstperspectief….

En toen kwam corona… Marjo & Arvid werden benaderd
door Marjan & Peter (ook
inwoners van Teuge) van
Ribhouse Texas Voorst. Zij
besloten de handen ineen
te slaan. In De Slaapfabriek
wordt nu tijdens deze coronatijd een heel bijzonder
all-in arrangement aangeboden: Tijdens het verblijf

Ook werd het tijd om de
huidige bedden te vernieuwen. Omdat ze zich graag
inzetten voor een betere
wereld of een goed doel, zijn
de bestaande matrassen en
bedden aan New Day Impact
gedoneerd. New Day Impact
is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Zij
ontwikkelen structureel en
zijn duurzaam op het gebied
van zorg, welzijn of educatie.

U merkt het zijn ondernemende ondernemers!! Marjo
zegt altijd: Droom niet je
leven maar leef je droom!
Ware woorden…

Ondanks dat het een ander feest was als andere jaren, was
het een geslaagde dag.
Volgend jaar hopen we natuurlijk dat de Sint er onder normale omstandigheden weer gewoon bij kan zijn!
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Kerstpuzzel 2020
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Los de rekensom op en stuur de oplossing vóór 01-02-2021 naar
teugje.nieuws@hotmail.com of naar Bottenhoekseweg 8, 7395 SC
Teuge. Onder de juiste inzendingen worden 3 VVV-bonnen t.w.v.
€ 15,- verloot.

Welkomstbord Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
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Heeft u zich ook al afgevraagd
waar dat ene bord van Teuge
toch gebleven is?
Nou, zoals u misschien in het
begin van het jaar al gezien
heeft is er een oproep gedaan
voor het opknappen van het
bord. Daar is een reactie op
gekomen in de naam van
“Dick de Ruiter”. Hij had goede
ideeën over hoe we dat bord
goed op konden knappen,
zodat het lang mooi blijft.
Het frame is daarom door
een tweetal vrijwilligers uit de
grond gehaald en naar een
straalbedrijf in de buurt gebracht om het netjes te stralen.
Daarna is het naar een loods gegaan om er primer op te doen
en het vervolgens met industrielak helemaal af te maken.
Ondertussen worden de borden gemaakt van Trespa en
helemaal bestickerd. Daarna kan het bord de grond weer in
en kunnen we weer jarenlang genieten van een heel mooi
Welkomstbord in Teuge!!

Topografie Bolkhorstweg II*, Ummetjen
Noar ’t veebedrief een breje weg
op greune Teugse prairie
löp noar woar ’t spoor ooit is ‘eleg;
de zo vertrouwde herrie.
Rechttoe, rechtan noar ’t hoogste punt,
woar weie uutzicht wordt vergund.
In ’t oosten Landgoed Hartelaer,
noar west Hontschoater weie.
an ’t ende noar het noorden maar?
Door kan ik oe verleien:
langs knotwilgen en meidoornhegg’,
doar kum de Bolkhorstweg terecht.
Klompenpad kruust de Bottenhoek,
Doar was een Wètering-voorde.
Lèès wieter ’t Groot Hontschoater-boek,
Op weg noar Apeldoorne.
Of kies ie richting stationsdiek.
Ummetjen Teuge hè’j geliek,
Zo zut dat Tinus van ’t Slyck
*(Zie ook gedichten op De Teuge II, blz 10)
Tinus van ‘t Slyck

Kerstgroet
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De eerste maanden verliepen
nog zoals we gewend waren. En toen was daar ineens dat onbekende coronavirus. Ineens was alles anders. Vaste gewoontes veranderden en diverse activiteiten konden geen doorgang vinden.
In Teuge werd toch op creatieve wijze invulling gegeven voor
diverse activiteiten, zoals een online bingo, aangepaste
speelweek en dorpsfeest en online vergaderingen. Hierin
was te zien dat Teugenaren ook onder speciale omstandigheden erg betrokken met elkaar zijn.
Kerst en Oud en Nieuw zal voor iedereen dit jaar
anders zijn. Wij wensen jullie allemaal hele fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond 2021. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer meer samen
doen en misschien kunnen we zelfs terugkijken
op een jaar dat we tot vernieuwde inzichten
zijn gekomen.
Redactie Teugje Nieuws
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Activiteitenkalender
Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende
maanden nog bijna helemaal leeg. Het is nu nog steeds
te onduidelijk of er activiteiten kunnen plaatsvinden.
Hopelijk kunnen we de kalender in onze volgende editie
weer vullen.

DECEMBER
27 Riddles of the road

JANUARI

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een

FEBRUARI

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, Marissa Hendriks, Petra
Kuppens, Bernadet Wissink, Stefanie Verwaaijen, Anneke
van Eikenhorst, Mirjam Berends, Jozé Woerdman, Inge
Velthuis, Sylvia Slijkhuis, Guus Kroes, Maike Tol, Ronald
Hissink (foto Matthijs de Haan) en Judith Zietsma.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu
Heb je kopij, stuur die dan vóór
vrijdag 5 februari 2021 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Kopijdata 2021 (inleveren vóór): 5 februari, 16 april, 25 juni,
17 september en 26 november 2021.
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.
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