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Wij ontvingen het droeve 
bericht dat onverwacht 
Martinus Ooms is overle-
den. Voor velen bekend als 
Tinus van ’t Slyck, schrijver 
van een flink aantal gedich-
tenbundels, dorpsdichter. 
Met het overlijden van Tinus 
verliezen we één van de 
pijlers in de jaarlijkse 4-mei 
herdenking die sinds 2012 

wordt gehouden bij het 
Lancaster-monument aan de 
noordkant van het vliegveld. 
Vanaf de start heeft Tinus 
op zijn markante wijze een 
herinnering of gebeurtenis 
aan de Tweede Wereldoorlog 
in dichtvorm gemaakt. Hij 
deed dit in zijn moedertaal, 
het Teugs dialect en droeg 
dit op zijn karakteristieke 
wijze voor bij de herdenking. 
Kleine persoonlijke verhalen 
met grote impact, op een 
heel eigen manier vastgelegd 
en gepresenteerd.
Dat gaan we missen! Het 
is een groot voorrecht om 
met Tinus te hebben samen-
gewerkt, de herinneringen 
leven voort.

Algemeen Belang Teuge
Werkgroep 4 mei 

Coert Munk
Arne Pruijt
Robert Voordes

Tinus Ooms overleden | ARNE PRUIJT

Lars Ramakers - Teugenaar van het jaar 2021!
In december 2021 was het 
zover. Lars werd verrast met 
een bezoek voor de decora-
tie van de Teuge speld door 
dorpscontactpersoon Stefa-
nie Verwaaijen en voorzitter 
van Algemeen Belang Teuge 
Lucas Harbers. Kijk op www.
teuge.eu voor het filmpje.

Dit jaar (2021) is er voor 
iemand gekozen die zichzelf 
de laatste jaren heeft laten 
zien op diverse vlakken 
binnen het dorp Teuge. Van 
het helpen bij de potgrond-
actie tot actief betrokken zijn 
bij NL doet, van bardienst 
draaien bij Sportclub Teuge 
tot schilderwerk bij SJW Peco, 
van het voeren en klussen bij 
het Beestenboeltje tot actief 
lid van de Stichting Vrienden 
van de Zaaier enz. enz. 

Wat is de definitie van Teuge-
naar van het jaar ?
Dat is best lastig want een 
ieder die wat doet voor het 
verenigingsleven, goede doe-
len, fijne initiatieven en klus-
sen in het dorp zijn natuurlijk 

onmisbaar en belangrijk voor 
een dorp als Teuge (ons dorp 
heeft gelukkig vele vrijwilli-
gers op allerlei gebied). Maar 
ook iemand die met een luis-
terend oor voor een ander 
en bemoedigende woorden 
of gewoon klaar staat met 
een kop koffie draagt bij aan 
een fijne leefbaarheid (in 
goede en mindere tijden) 
en de gezelligheid van het 
dorp. Maar het blijft leuk 
om iemand in het zonnetje 
te zetten en dat moeten we 
mekaar ook kunnen blijven 
gunnen, want dat maakt het 
dorp en het vrijwilligersleven 
sterk.
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Een tijd geleden mochten wij als Stichting Jongeren Werk 
PECO weer open door de versoepelde maatregelen. Op de za-
terdagavonden waren wij weer geopend voor de jeugd vanaf 
14 jaar uit Teuge en de regio. Met inachtneming van de toen 
geldende maatregelen en het gebruik van de corona check-
app hebben de vrijwilligers van PECO weer hun best gedaan 
om gezellige avonden te organiseren. 

Er werd zaterdag 16 oktober gestart met een heuse Corona 
Bucket party om op een originele manier af te trappen. De 
jeugd was wel weer toe aan een feestje na een coronaperiode 
zonder leuke activiteiten. Zij konden na een lange tijd weer 
losgaan op muziek die werd verzorgd door de dj’s. 

Op zaterdag 6 november kwam rockband Re-Level langs in 
PECO. Op deze 21+ avond werd er genoten van de muziek van 
de band. Verder werd de jeugd eind oktober weer verwel-
komd tijdens de Happy Halloween party. Sommige bezoe-
kers hadden veel tijd gestoken in hun outfit en er kwamen 
verschillende creatieve, grappige en vooral ook griezelige 
kostuums en maskers voorbij. 

Er stonden nog andere thema-avonden gepland, maar die 
worden verschoven in verband met de aangescherpte maat-
regelen. Op het moment dat het duidelijk wordt wanneer 
deze avonden weer gehouden mogen worden, zal dit gedeeld 
worden op de socialmedia-kanalen van SJW PECO. Wij hopen 
snel weer bezoekers te mogen ontvangen!

Na gezellige avonden PECO wederom 
gesloten door corona | ANOUK LUESINK

Niet te geleuv’n…. Tinus van ’t Slyck is niet meer onder ons
Een kearl woar a’j goed mee konnen proaten
Een kearl den creatief was met woordn en letters
en aldejekus mooie gedichten kon schrievn veur Teugje Nieuws

Veur ‘t Nedersaksisch dialekt had hee een grote veurliefde 
Doarin vonden wuulle mekaere altied
Hee hielp um ons mooie dialekt veurt te loaten bestoan
Elke keer brach hee op de fietse of met de benenwagen zien ge-
dichte an de Bottenhoekseweg 
Wat zal ons mooie darp Teuge ‘m goan missen….

Vroeg ie Tinus um wat te schrievn, dan dache der oaver noa en 
zei vake ja dat doek wah veur uulle
He zol zelfs nog goan veurdragen tiedens de 111 joarige darps-
bie-eenkomst. Helaas mag ’t niet zo weezn…..

Tinus, ik hópe dat ie doar boaven in de hemel 
de starren van de hemel in ‘t dialekt meugt goan beschrieven

As wuulle dan noar boaven kiekt noar de starren, dan zulle wie 
nog vake an oe denken.

Oew Nedersaksische taal anhanger,

Hetty Vorselman-Pas

Tinus van ’t Slyck uut de tied

Hardrijden mag best. Als je 
tenminste op een afgeslo-
ten circuit of op de Duitse 
autobaan rijdt. Maar zeker 
niet in de bebouwde kom en 
al helemaal niet in een 30 
km zone. Doe je dat in een 
woonerf, waar je maar 15 km 
mag rijden (!) dan is het een 
soort doodzonde. Toch zal 
het bijna iedere Teugenaar 
opvallen dat er de laatste 
tijd ontzettend hard gereden 
wordt. Door automobilisten, 
motor-, bromfiets-, scooter- 
en quadrijders. Zowel op de 
Rijksstraatweg als ook op de 
Zanden, waar de maximum-
snelheid 50 km is. De Par-
mentierstraat, Bleriotstraat, 
de meeste nieuwe straten in 
het Park, de parallelweg van 
de Rijksstraatweg voor de 
Zwaan langs zijn allemaal 30 
km wegen. Het Zwanenpad 
mag je met maximaal 15 km 
per uur passeren, dat geldt 
dus ook voor brommers. 

Afgelopen jaar is er op de 
oude klinkerweg voor de 
Zwaan een verkeersplateau 
geplaatst. Maar een flink deel 
van de bestuurders neemt 
dat (nogal vlakke) plateau 
zonder gas terug te nemen. 
Als je daar harder rijdt dan 
30 km hebben de aanwonen-
den ook nog eens heel veel 
overlast van het lawaai dat 
die ongelijke klinkers veroor-
zaken. Zelfs een elektrische 
Tesla levert daar nog 72 
Decibel aan geluid op! 

Door de bouw van heel veel 
nieuwe huizen, de komst van 
een paar honderd nieuwe 
Teugenaren is het qua ver-
keer veel drukker geworden 
in de woonwijk. En Teuge is 
aan het verjongen. Veel nieu-
we gezinnen met (erg) jonge 
kinderen die graag veilig op 
straat willen spelen of fiet-

sen. En dat is op het moment 
niet goed mogelijk. Het wach-
ten is op de eerste verkeers-
slachtoffers, als gevolg van 
enerzijds te hard rijden, en 
anderzijds het onvermogen 
van veel bestuurders om 
risico’s in het verkeer te her-
kennen. Een goede training 
daarvoor volgen zou geen 
kwaad kunnen. 

In een 30 km zone, en zeker 
in een woonerf zijn vaak 
geen afzonderlijke stoepen/
voetpaden. Kinderen kunnen 
dus overal spelen of vandaan 
komen. Op de klinkerweg ko-
men Hessenlaan en Zwanen-
pad uit. Als je bij die laatste 
kruising harder dan 20 km 
rijdt dan kun je nooit op tijd 
stoppen als er een kind op 
een fiets van rechts komt. 
Hou daar dus rekening mee. 
Er wordt geregeld (harder 
dan) 59 km gereden in deze 
30 km zone. Dit kan een 
bekeuring van maar liefst 
430 euro (!) opleveren. Dit 
bedrag is hetzelfde als je in 
een woonerf 44 km rijdt!

Overigens is het ook gevaar-
lijk om over de Zanden te 
wandelen tussen de Slaapfa-
briek en de Hangar(s). Daar 
is geen voetpad. Al deze 
gevaarlijke punten worden 
in kaart gebracht en zullen 
(nogmaals) onder aandacht 
van de politie en de gemeen-
te gebracht worden.

Houd dus rekening met waar 
je rijdt, denk aan je leef-
omgeving en aan anderen 
die last hebben van te hard 
rijden of daardoor in gevaar 
gebracht kunnen worden. En 
spreek elkaar ook op derge-
lijk gedrag aan. Dat moeten 
we als Teugenaren toch 
kunnen!

Let op je teller!  | PETER CORNELISZ
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In samenspraak met Algemeen Belang Teuge heeft de 
gemeente Voorst op drie locaties een éénjarig akkermeng-
sel ingezaaid. Op de afbeelding staan de drie percelen (180 
vierkante meter). In het mengsel zitten de volgende soorten 
bloemen:

- Bolderik
- Korenbloem
- Wilde Ridderspoor
- Gele Ganzenbloem
- Echte kamille
- Akkerleeuwenbek

Om éénjarige bloemen te houden zal er elk jaar een grondbe-
werking plaats moeten vinden en wordt er opnieuw inge-
zaaid. De werkzaamheden zijn gelijk met de werkzaamheden 
op een akker. Vandaar ook de naam ‘Akkerbloemen’. 
Voor de gemeente Voorst is dit een pilot-project. Deze drie 
vakken zijn de eerste akkerveldjes in de gemeente. Komend 
jaar gaat de gemeente Voorst monitoren hoe de vakken zich 
ontwikkelen. Bij een positief beeld kunnen we dit verder uit-
breiden over de gemeente.

- Bleke klaproos
- Grote klaproos
- Kegelsilene
- Franse silene
- Nacht koekoeksbloem
- Reukloze kamille

Akkerbloemen bloeien in 2022 in Teuge  
LUCAS HARBERS

Leuke gerechtjes maken, samen met leerlingen van De Zaaier 
(groep 7-8). Iedere donderdag van ca. 13.00 tot 15.15 uur in 
de keuken van Sportclub Teuge. 

Al meer dan 10 jaar beleven zowel de leerlingen als de vrijwil-
ligers hier veel plezier aan. Het is leerzaam, gezellig en fijn om 
samen iets te doen.

Meld je aan als vrijwilliger. We hebben je hard nodig om 
deze activiteit voort te kunnen laten bestaan. De frequentie 
van inzet en de planning stem ik graag met je af. Wil je er wat 
meer over weten? Bel of mail mij even: 06-29329930 / 
agvaneikenhorst@gmail.com.

De geplande dorpslunch van zondag 12 december 2021 kon 
helaas niet doorgaan. De aanmeldingen blijven in ieder geval 
staan en nieuwe aanmeldingen kunnen nog tot vrijdag 11 
maart 2022 door gegeven worden. Heeft u zich aangemeld, 
maar kunt u niet op de nieuw geplande datum laat het ons 
dan weten via de mail dcp@teuge.eu.

De nieuwe datum hebben we gepland op: 
Zondag 3 april 2022!!!

We maken er gewoon een vervroegde paaslunch van en ho-
pen op mooi voorjaarsweer.
We hopen op ieders begrip en gaan er dan samen een mooi 
feestje van maken.

Kom je Keukelen? | ANNEKE VAN EIKENHORST

Verplaatsing Dorpslunch Teuge  
STEFANIE VERWAAIJEN

3



Wordt het schoner in en rondom 
Teuge? | MARISKA VAN ROSSUM

Wordt het schoner?
Als ik kijk naar de 1ste 50 volle zakken, dan zie ik dat ik die 
heb opgeraapt in 74 km. Betekent dat ik ongeveer 1,5 km liep 
voor een volle zak. Voor de 2de 50 zakken heb ik een afstand 
afgelegd van 161 km, omgerekend 3,15 km voor een volle zak. 
Voor de laatste 35 zakken heb ik 177 km gelopen. Dat is 5 km 
voor een volle zak. Ik moet dus steeds verder wandelen om 
een zak vol te krijgen. Ja dus, het wordt schoner. Ik hoop van 
harte dat alle Teugenaren dat ook opvalt.

Statiegeld op plastic flesjes
Halverwege het jaar is er statiegeld geïntroduceerd op plastic 
flesjes. En dat merk ik heel goed. Het aantal plastic flesjes 
is enorm verminderd. Het laatste half jaar heb ik “maar” 52 
statiegeldflesjes opgeraapt. De flesjes heb ik ingeleverd bij 
de Jumbo en gedoneerd aan een goed doel. M.i.v. 2023 zal er 
ook statiegeld ingevoerd worden op de blikjes. 

Wat raap ik het meeste op?
Met stip op 1 zijn toch wel de blikjes (waarbij Red Bull het 
meeste is). Daarnaast veel lege sigarettenpakjes (of het plas-
tic omhulsel van een pakje). Maar ook héél veel sigaretten-
peuken. En helaas worden er ook vaak hele zakken met afval 
van McDonald / Kentucky etc weggegooid. Ook veel plastic 
van broodzakken. Maar ook babyluiers, (werk)handschoenen, 
zakdoekjes, mondkapjes. En laatst raapte ik 14 lege Wodka 
flessen op!!

Mijn wens voor 2022?
Ik hoop van harte dat ik volgend jaar nog verder moet gaan 
lopen om een volle zak zwerfafval op te rapen. Daarmee kun-
nen jullie mij helpen door zelf niets weg te gooien! 

En mocht je het ook leuk vinden om mee te helpen aan een 
nóg schoner Teuge, neem dan eens - tijdens een wandeling 
of tijdens de hond uitlaten - een klein afvalzakje mee, doe 
(huishoud)handschoenen aan, en raap al wandelend op wat 
je tegenkomt. Ik ben ervan overtuigd dat als er minder ligt er 
ook minder wordt weggegooid.

Begin van dit jaar ben ik in en rondom Teuge begonnen met 
het oprapen van zwerfafval. Vanaf het begin heb ik bijge-
houden waar ik gelopen heb, en hoeveel zakken zwerfafval 
ik heb opgeraapt. Het resultaat op het moment van schrij-
ven (21 november) is dat ik 412 kilometers heb gewandeld 
en een totaal van 135 volle zakken heb opgeraapt.

Hallo Teugenaren. Ten eerste 
heel erg bedankt voor het 
mooie welkomstpakket die 
we hebben mogen ontvan-
gen van onze buren. Wij zijn 
Matthijs Straatman (30) en 
Simone van Bosheide (29) en 
wonen sinds begin augus-
tus aan de Rijksstraatweg 
182 in Teuge met onze zoon 
Valentijn. Na een drukke 
periode van verbouwing en 
een vroeggeboorte van onze 
zoon kunnen we nu einde-
lijk genieten van het wonen 
in het dorp Teuge. Matthijs 
komt van oorsprong uit de 
Wilp-Achterhoek en is werk-

zaam als melkrobotmonteur bij Ezendam in Borne. Simone 
komt van oorsprong uit Wilp en is werkzaam als styliste bij de 
Intratuin in Apeldoorn. We hopen hier nog jaren met plezier 
te wonen in het mooie Teuge.

Welkomstmand

Wil je jouw nieuwe buren 
ook 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. Woon je al in Teuge en ga je verhuizen binnen Teuge 
dan hebben we ook een leuke attentie, meld je dan ook aan 
bij Lonneke.
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Kerst kleurplaat
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Kleur de kleurplaat op de achterkant van deze pagina in. 
Stuur het vóór 01-02-2022 naar Bottenhoekseweg 8, 7395 SC 
Teuge. Onder alle mooie kleurplaten worden 5 VVV-bonnen  
verloot t.w.v. € 10,-.

Kleurplaat

6



Hardlopen voor de stichting “Beat Batten”!
“Als oma horen dat je kleinkind eerder zal sterven dan jij, is 
niet te bevatten.” 

Deze jaarlijks terugkerende sponsorloop zou deze keer heel 
anders worden dan de voorgaande jaren.
Helaas is bij het bijna ter perse gaan van dit Teugje Nieuws 
bekend geworden dat deze editie van zaterdag 8 januari 2022  
i.v.m. corona wordt doorgeschoven naar 14 januari 2023. 

Wat is er anders?
Wij gaan dan hardlopen voor de stichting Beat Batten. Wij zijn 
ontzettend blij om te melden dat wij wel een heel bijzondere 
locatie hebben voor onze sponsorloop; namelijk het vliegveld 
Teuge! Hardlopen over de verlichte landingsbaan voor het 
goede doel. 
Via de verlichte landingsbaan, loopt de route richting Sky-
deck. Hier gaat u door de hangar langs de straaljagers, 
waarna u via de uitgang van Skydeck langs diverse hangars 
loopt. Zo loopt u weer richting de landingsbaan en via de 
Para’s door de hangar van Special Air Service komt u uit op de 
landingsbaan.  

 

Waarom de stichting Beat Batten? 
Wat is de ziekte van Batten? De ziekte van Batten (Batten 
Disease, type CLN3) is de benaming voor een groep erfelijke 
stofwisselingsziekten die vrijwel uitsluitend voorkomt bij kin-
deren. Als je kind Batten heeft, dan lijkt er tot ongeveer het 
5e jaar niets aan de hand. Daarna volgt een opeenstapeling 
van problemen. Onvermijdelijk volgt het overlijden van het 
kind, meestal tussen het 15e en 25e levensjaar. Hun levens-
verwachting is derhalve niet positief. Het is een genetische 
ziekte, dat betekent dat het erfelijk is. In 1 gezin kunnen dus 
meerdere kinderen drager van de ziekte zijn. En juist daarom 
is het zo belangrijk voor ons om voor dit goede doel geld in te 
zamelen! 

Wij lopen jaarlijks onze sponsorloop. Met als doel: Elk jaar 
een goed doel steunen! En dit jaar is het een voordeel dat 
deze RUN uitstekende voorbereiding biedt voor de Midwinter 
Marathon in Apeldoorn die in februari gehouden wordt.

Het programma 
18:15 uur start 500 meter jeugd t/m 14 jaar
18:30 uur start 1 km jeugd t/m 14 jaar
18:45 uur prijsuitreiking jeugd
19:00 uur start 5 km dames en heren
19:15 uur start 10 km dames en heren
20:30 uur prijsuitreiking dames en heren (5/10 km)  

We betreuren het dat de editie van januari 2022 geen door-
gang kan vinden. Laten we hopen dat we er in 2023 een 
sportieve en gezellige avond van kunnen maken.  
Meer info? https://www.facebook.com/TEUGERUNS4LIFE/ 

Teuge Runs 4 Life @TheAirport 

Teugje Nieuws wenst iedereen 
fijne kerstdagen en een gelukkig 
en gezond 2022! 
Hopelijk kunnen we er samen 
een mooi jaar van maken.
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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: Lucas Harbers, Lonneke 

Schipper, Stefanie Verwaaijen, Anouk Luesink, Mariska 

van Rossum, Arne Pruijt, Anneke van Eikenhorst, Jan 

Dijkstra, Peter Cornelisz.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 25 februari 2022 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

Kopijdata 2022: 25 februari, 29 april, 24 juni, 16 september, 

25 november.

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.

Activiteitenkalender

DECEMBER 2021

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis 

JANUARI 2022

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis.

FEBRUARI 2022

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis

19

16

20

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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