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De 1e Dorpsquiz van Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN

De organisatie is al een tijdje
druk met de voorbereidingen van de 1e dorpsquiz.
De meeste van ons hadden
wel eens gehoord over een
dorpsquiz, maar wat het precies inhoudt… In november
zijn we ons daar eens goed
in gaan verdiepen. We wisten
al snel dat het veel werk was
en we er druk mee zouden
zijn, maar wat hebben we lol

en wat een goede ideeën.
Opdrachten worden steeds
gekker en vragen steeds
leuker. De inschrijving is geopend en we hopen op een
groot aantal deelnemende
teams. De inschrijving sluit
op woensdag 4 maart om
22.00 uur en is pas definitief
na betaling!!
Na inschrijving krijgen jullie
van ons een antwoordformu-

Klaverjassen Sportclub Teuge
Het klaverjassen bij Sportclub Teuge bestaat al meer dan 20
jaar! Het is laagdrempelig en iedereen is welkom. Voor slechts
€ 3,00 inschrijfgeld mag je mee doen en speel je 3 boompjes
klaverjassen. Aan het eind van de avond zijn er leuke prijsjes
te verdienen. Vanaf 19.30 uur staat er een gratis bakje koffie
klaar en om 20.00 uur beginnen we met kaarten. Het klaverjassen is voor iedereen, jong, oud, man, vrouw, beginner of
gevorderd. Het gaat om de gezelligheid!! Er wordt een hapje
geserveerd, er staat een gezellig muziekje op en er is na het
kaarten nog gelegenheid om gezellig wat na te kletsen. We
kaarten op de volgende data: 28 februari, 13 maart, 27 maart
en 17 april. Wij zien jullie graag op de vrijdagavond.

lier toe gemaild met verdere
informatie. Lees deze goed
door, want er wordt al wel
wat van jullie verwacht. De
quiz is dan al “een beetje”
begonnen. Tip: Hou de site
www.dorpsquizteuge.nl in
de gaten. Alle info komt daar
op te staan. Meer informatie:
dcp@teuge.eu.

Paasvuur Teuge stopt
De paasvuurcommissie van Sportclub Teuge is bij de gemeente Voorst geweest in januari 2020. Gezien de extra verantwoordelijkheden die genomen moeten worden en het risico
van onnodig hoge onkosten is besloten door Sportclub Teuge
om paasvuur Teuge 2020 niet door te laten gaan.

Groet, de klaverjascomissie.
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Welkomstmanden
Afgelopen jaar zijn er 20 welkomstmanden uitgereikt aan
nieuwe bewoners. Het merendeel in het Park van Teuge,
maar ook 7 op andere adressen in Teuge. De welkomstmanden worden gemaakt door cliënten van Siza en gevuld met
informatie over ons mooie dorp, ondernemers en verenigingen. Bedankt voor jullie bijdrage! In december 2019 en
januari 2020 zijn er weer 6 welkomstmanden uitgereikt,
hieronder stellen een aantal nieuwe bewoners zich voor.
Familie van Dijk
De voordeurbel ging en
daar stond ons een heuse
verrassing te wachten:
hartelijk dank voor het
welkomstpakket wat we
kregen van de buurt. Wij
zijn Pieter & Anja van Dijk
en zijn met onze 6 kinderen
in Teuge geland. Elk van ons
zal de vraag ‘Waar kom je
vandaan?’ anders beantwoorden; wij hebben in het
buitenland gewoond en
gewerkt voor MAF (Mission Aviation Fellowship). Omdat wij in
Indonesië niet blijvend in de onderwijsbehoefte van onze kinderen konden voorzien, zijn wij in januari 2019 terug verhuisd
naar Nederland. Pieter heeft een baan gekregen op de (mission)vliegschool MATC op het vliegveld. Op dit moment zijn
wij ons best aan het doen (weer) aan de Nederlandse cultuur
te wennen. We hopen op een goede tijd in Teuge! Hartelijke
groet, familie van Dijk.
Tessa Sjamaar
Ik ben Tessa Sjamaar, 19 jaar en ik
kom uit Apeldoorn. Ik doe een BBL
opleiding tot verpleegkundige. BBL
houdt in dat ik leer in de praktijk, ik
werk fulltime en daarnaast ga ik 1
dag in de week naar school. Ik werk in
Ugchelen bij een woonzorgcentrum/
verpleeghuis.
Omdat ik gek ben op de natuur en de
weilanden ben ik heel erg blij dat ik
dit plekje heb kunnen krijgen. En ik
voelde mij hier ook gelijk thuis!! (met
dank aan Dea en Gerben Schipper).
Frank en Björn
Hallo Teugenaren! Wij
zijn Frank Pol (33) en
Björn Kelderman (28) en
wonen sinds kort aan de
Plesmanstraat 19, samen
met onze kater Bix (2).
Frank werkt bij CroonWolter&Dros in Apeldoorn
als inbedrijfssteller van
technische installaties in
de zorgdomotica en Björn
werkt in de sales & marketing bij Friesland Campina
te Amersfoort. Frank is geboren en getogen in Twello en
Björn komt van oorsprong uit Doetinchem in de Achterhoek.
Wij houden beiden van het dorpse gevoel, waardoor Teuge de
perfecte plek voor ons is om oud te worden. Björn heeft als
hobby bierbrouwen en werken in de tuin, terwijl Frank alles
weet over licht, geluid en andere technische gadgets. Daarnaast zijn we beiden enorm fan van pretparken. Dus mocht
je ons beter willen leren kennen, kom dan gerust even langs,
want het bier staat koud.
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Anneke en Henk
Hallo dorpsgenoten.
Wij zijn Anneke en Henk
van den Brink. Sinds 21
december wonen wij
aan het Zwanenpad 2A.
Het bouwperceel wat wij
bewonen lag al heel wat
jaren braak en daardoor
kregen wij de gelegenheid om hier te gaan
bouwen. Wat een leuke
verrassing om, via onze naaste buren, zo’n prachtige welkomstmand te ontvangen. We zijn bijzonder verrast door de
hoeveelheid bedrijven en organisaties in en rond Teuge en de
daarbij behorende grote hoeveelheid activiteiten. Geweldig!
De afstand met onze vorige woning in Apeldoorn is slechts
3 km, maar de rust en gemeenschapszin die wij in Teuge
ervaren is overweldigend. Wij hebben zelfs al deel mogen
nemen aan het buurtfeest van het Zwanenpad. Heel gezellig.
Met hen hopen we in het voorjaar buurt te maken. Niet alles
veranderd (gelukkig). We blijven deelnemen aan de kerkelijke
activiteiten van de Eben Haëzer kerk in Apeldoorn. In en rond
Teuge wonen diverse leden van die gemeente. Wij rekenen
op een fijne tijd in Teuge. Voorlopig zijn we nog bezig aan de
afbouw van ons huis en daarna komt de tuin aan de beurt.
We hebben in ieder geval al een prachtige wandeling gemaakt
dankzij de ontvangen wandelkaart.
Danny, Ilona en Nova
Op 8 Februari hebben we
ons grote-mensen-huis
aan de Plesmanstraat
kunnen betrekken. Op
nummer 17 kunt u ons
vinden om een kopje
suiker te lenen, een voet
tussen de deur te steken om Gods woord te
verkondigen of een kopje
koffie te komen drinken.
Maar met deze kennis kunt u ons uiteraard ook moedwillig
ontlopen. Onze dochter Nova is anderhalf jaar oud, houdt
van patatjes en likken aan speelgoed. Wat dat betreft heeft ze
dezelfde interesses als haar vader. Ilona is trots eigenaar van
haar bedrijf Mediachick die aan huis gevestigd is. Ze is een
duizendpoot die onder andere websites bouwt en de sociale
media van bedrijven uit handen neemt.
Danny werkt als gezinscoach en schrijft om de week een
column voor het Voorsternieuws.
We zijn beide vrijwilliger bij Peco en al redelijk wegwijs in
Teuge. We hopen hier net zo veel te gaan genieten van onze
woning en Teuge als Popeye van zijn spinazie, Obelix van een
everzwijn en Gargamel van de smurfen.
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.

Nieuws van De Zaaier | RIANNE EEKHUIS
We hebben weer een mooie
start gemaakt in 2020.
Op 23 januari hebben alle
ouders van groep 0, 1 en
2 onder het genot van een
hapje en een drankje tijdens
een gezellige avond kennis
kunnen maken met elkaar en
De Zaaier. Als school vinden
we dit heel belangrijk, want
niet alleen de kinderen maar
ook de ouders gunnen we 8
mooie jaren op De Zaaier.
Op dinsdag 28 januari, 4, 11
en 18 februari kregen alle
kinderen van groep 2 t/m 8
vier weken lang gedurende
45 minuten judo les. Met dit
aanbod biedt schooljudo.nl
basisschoolleerlingen de
mogelijkheid om kennis te
maken met judo. De zeven
waarden van judo (vertrouwen, samenwerken, respect,
beheersing, weerbaarheid,
discipline en plezier) leveren

hiermee ook een bijdrage
aan het bouwen van een
positieve groep. Tijdens deze
lessen kregen de kinderen
ook echte judokleding aan.
In week 12 en 13 gaan we aan
de slag met de projectweek
’75 jaar vrijheid’, een moment
waarbij wij als school graag
stil willen staan. Op maandag
16 maart starten we met een
gezamenlijke opening en op
vrijdag 27 maart sluiten we
gezamenlijk af. Tijdens deze
projectweek zal de bovenbouw (6-7-8) bezoek krijgen
van twee sprekers: Jan van
Barneveld uit Twello, hij
heeft de oorlog meegemaakt
als kind en heeft hier een
boek over geschreven. En
Theo Schaevers (vrijwilliger
op vliegveld Teuge). Hij zal
vertellen over de vliegtuigcrash op een boerderij in
Teuge.

Airpark Teuge! | GOOF BAKKER
Hetty Vorselman kreeg onlangs een artikel onder ogen dat
ik twee jaar geleden schreef in NRC/Handelsblad en ze vroeg
me dat wat in te korten voor Teugje Nieuws. Bij deze!
U hebt ze wellicht wel eens op de TV gezien, zogenaamde
‘airparks’. Lommerrijk vliegveldjes in de USA, waar veel gepensioneerde ‘airline-captains’ wonen. Onder (of naast) elk
huis is een eigen hangar. De bewoner kan van daaruit naar
een centrale startbaan taxiën, om met een sportvliegtuig een
vluchtje te gaan maken. In Amerika zijn er honderden van die
airparks.
Ik wilde al mijn hele leven op zo’n airpark wonen. Ik verbleef
er ooit ook een tijdje daar in de VS, maar de sfeer beviel me
niet. Ging veel over kleinkinderen en weinig over vliegtuigen.
Ik besloot iets dergelijks in Nederland te zoeken. Ik overwoog
vliegveld Hilversum, Twente en Lelystad, maar het werd Teuge. Daar woon ik nu op De Zanden 11.
Een airpark is iets anders dan een vliegveld. Op een vliegveld
als Teuge heb je bedrijvigheid: vliegscholen, onderhoudsbedrijven en verhuurders. Die werken min of meer gedwongen samen of maken ruzie. Er is altijd wat. Allemaal tegelijk
hebben ze ruzie met de havendienst. Dat bevordert de
saamhorigheid weer. En er is horeca! Zelfs Amerika’s grootste airpark, Spruce Creek (John Travolta woont er!) moet het
doen met één Starbucks en een te dure Sandwich Shop.
Op Teuge bruist het ook niet altijd van de activiteit, maar je
kunt op minstens twintig plekken koffie drinken. Elke smoes
is goed genoeg. Er zijn twee officiële bar-restaurants: The
Hangar en de Take Off. Twee andere plekken waar geregeld
iets te doen is: The Merlin Inn en de Skydeck. Dan heb je nog
de proeflokalen van de zwevers en de para’s. En ja: overal
gaat het heel erg vaak over vliegen en vliegtuigen.
Je kunt het ook zo zien: het kost minder moeite om een piloot
ook eens een keertje over film of muziek te laten praten, dan
een willekeurige Nederlander over vliegtuigen.
Maar aanpassing is overal nodig. Ik heb er niet naar gezocht,
want ik zocht naar een vliegveld, maar ben uit een nogal
alternatief gedeelte van de Randstad - Utrecht Oost - redelijk
toevallig in de bio/bible-belt terecht gekomen.
Dat is soms wel flink wennen en vooral weten wanneer je je
mond moet houden.
Goof Bakker
Meer lezen? Kijk op www.goofbakker.nl of zie mijn wekelijkse
columns op www.upinthesky.nl
Een kijkje achter de schermen op het vliegveld? Mail goofbak@planet.nl
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Peco acties in de spotlights
MARISSA HENDRIKS

Peco draait op volle toeren. De zaterdagavonden worden
steevast druk bezocht en de actiegroep presenteert de ene
spetterende actie na de andere. We zetten er een aantal in
de spotlights.

Woningbouw in “Park van Teuge”
gaat 2e fase in. | JAN VAN DEN NOORT
Teuge is vorig jaar fors gegroeid, we kunnen dit mooi meten
aan het aantal uitgereikte welkomstmanden. In 2019 zijn er
op initiatief van Algemeen Belang Teuge zelfs 20 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners.

When the going gets tough
Een avond met alleen maar hits, hits en nog meer hits. Klassiekers uit de jaren ’70, ’80, ’90 en ’00. En hoe gaaf is het om
je eigen favoriete hit aan de playlist toe te kunnen voegen!
Ga hiervoor naar de Facebookpagina van Peco of stuur een
Whatsapp bericht naar 0682092220 met daarin de artiest en
de titel. En kom vervolgens zaterdag 29 februari naar Peco
voor de complete playlist en een gezellig feest!
Peco’s Proat Middag
55-Plussers van Teuge en omstreken opgelet! Benieuwd hoe
ons nieuwe Peco er van binnen uit ziet? Of gewoon zin in een
gezellige middag? Schroom niet en kom zondagmiddag 29
maart tussen 14.00 en 18.00 uur naar Peco’s Proat Middag!
Onder het genot van een lekker hapje en drankje kunt u het
pand bezichtigen en genieten van een gezellige middag. Er
zullen ongetwijfeld heel wat anekdotes en nostalgische verhalen de bar over gaan vermoeden we.
EK voetbal
Komende zomer zijn de wedstrijden van het Nederlands Elftal
live te zien bij Peco. Op grote schermen en met het beste
geluid beleef je de wedstrijden van ons Oranje als nergens
anders!

Nu de eerste fase is afgerond, waarbij alle beschikbare bouwkavels zijn verkocht, wordt aan de 2e fase begonnen. Het
bouwrijp maken is afgerond, wegen en paden zijn uitgezet,
riolering is gelegd, kavels zijn uitgezet en de uitgifte van de
kavels staat gepland.
De inschrijfperiode start op 2 maart 2020 en eindigt op 22
maart 2020 om 17.00 uur.
De loting zal op dinsdag 24 maart 2020 gehouden worden in
het sportcafé van sportcomplex Jachtlust, Jachtlustplein 7 in
Twello.
Fase 2 zal, net als fase 1, bestaan uit sociale huurwoningen en
koopwoningen in diverse prijscategorieën. Het betreft kavels
op de voormalige PECO locatie aan de Hessenlaan en kavels
aan de oostkant van het plangebied.
Op de website van de gemeente Voorst vindt u informatie
over de verkavelingstekening, de kavelprijzen en de verkoopprocedure.
Fase 2 van het Park van Teuge biedt ook ruimte om projectmatig woningen te bouwen.
Dit kan een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap)
project zijn, maar de woningen kunnen ook op een andere
wijze projectmatig worden ontwikkeld.
We zien uit naar het uitreiken van nog meer welkomstmanden!
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De schijnwerper op...
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 de familie Schoonhoven uit
Beemte Broekland.
Al fietsend over de Rijkstraatweg richting Apeldoorn kwam
ik bij huisnummer 651. Hier woont de familie Schoonhoven.
De toegangsweg ligt nog in Teuge, het huis ligt – bijzonder genoeg – in Beemte Broekland. 100 Jaar geleden kocht
opa Schoonhoven het huis en nu 2 generaties later boeren
Willeam en Ingrid Schoonhoven (begin veertigers) met hun 3
kinderen op deze mooie plek net buiten Teuge.
Met een heerlijke kop thee werd ik ontvangen in de gezellige
keuken bij Willeam en Ingrid, twee hartelijke en gepassioneerde personen. Willeam heeft zijn Ingrid leren kennen via
een christelijke datingsite, waar beiden bij wijze van proef een
account hadden aangemaakt en zo zijn ze nu al zo’n 12 jaar
getrouwd en hebben 3 kinderen.
Willeam is de laatste tijd als regiocoördinator bij de boerenprotesten nogal veelvuldig in landelijke nieuwsitems te zien.
Hij wil namens alle agrariërs het eerlijke verhaal vertellen
over de betutteling door de regeltjescultuur binnen de agrarische bedrijfstak. Daarnaast vindt Ingrid het ook belangrijk
dat de consument bij de dagelijkse boodschappen bewust
aandacht besteed aan eerlijke producten uit de plaatselijke
omgeving of Nederland.

tegen de Stikstof- en PFAS-normen. De nieuw te hanteren
normen zorgen ervoor dat ondernemen in de agrarische
sector bijna onmogelijk wordt. Willeam staat als agrariër en
regiocoördinator op de barricaden voor en met al zijn collega’s. Petje af.
Ingrid zijn vrouw – Groningse van geboorte – runt samen met
haar man Willeam en hun medewerker Albert het bedrijf met
zo’n 2000 rosé stierkalveren. Zij voert in de opfok 2x daags de
kleinste kalfjes. Hiernaast is ze ook ontspanningsmasseuse
(binnenkort haar eigen praktijk www.releksing.nl ) en ook nog
fulltime moeder en mantelzorgster.
Willeam en Ingrid zijn al jaren rosé boer. Mede door hun kennis en ervaring kan het bedrijf geoptimaliseerd worden. Het
rosé vlees wordt vaak ondergewaardeerd in Nederland. 95%
van het vlees gaat naar het buitenland. De familie Schoonhoven probeert hier een lans voor te breken en ons kennis te laten maken met dit heerlijke vlees. De kalveren in de schuren
genieten elke dag van de boerenbuitenlucht. Ze eten mais,
hooi (van eigen land), maar ook vele afvalproducten van de
voedingsmiddelenindustrie zoals fruitpuree of rauwe frietjes.
Kijk op www.boerenbuitenluchtdoetgoed.vpweb.nl. Het vlees
is te bestellen bij de familie Schoonhoven.
Leuk om een kijkje te mogen nemen in de dagelijkse bezigheden van de familie Schoonhoven.
Hetty Vorselman

Op 1 oktober 2019 vond het eerste boerenprotest sinds lange
tijd in Nederland plaats en wat voor één. Na overleg met
Stefan van Essen (uit Teuge) – voormalige stagiair op boerderij Schoonhoven – kregen Willeam en Stefan gezamenlijk zo’n
30 boeren uit de omgeving op de been die mee gingen naar
het protest in Den Haag. ’s Nachts om 3 uur vertrokken ze en
rond één uur ’s middags waren ze – nadat ze via Katwijk over
het strand naar Den Haag waren gereden met de trekkers
– aanwezig met veel agrarische collega’s om te protesteren

Algemene Leden Vergadering ABT +
eerste aanwijzing Dorpsquiz | LUCAS HARBERS
Algemeen Belang Teuge houdt op woensdag 25 maart om
19.30 uur haar Algemene Leden Vergadering in dorpshuis
op den Toega in Teuge.
Het bestuur van ABT nodigt haar leden en belangstellenden uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Notulist gezocht
Vind u/jij het leuk om te notuleren? Als bestuur van Algemeen Belang Teuge zijn wij op zoek naar een notulist voor de
verslaglegging van de bestuursvergaderingen. Laat het ons
weten. U/jij kunt contact opnemen met hettyvorselman@
hotmail.com.

In het eerste deel van de avond zal een terugkoppeling worden gegeven over de activiteiten van het afgelopen jaar en
een vooruitblik op de ontwikkelingen in 2020.
Het bestuur geeft aan hoe de belangen van Teuge worden
behartigd.
In het tweede deel van de avond kunt u genieten van een
bier- & sap proeverij. Tijdens de proeverij kunt u ook genieten
van lokale lekkernijen.
Tevens zal er een aanwijzing
voor de dorpsquiz worden
gedeeld. Deze kunt u gebruiken voor de eerste dorpsquiz
Teuge op
.
De stukken ALV ABT staan
begin maart op de website
www.teuge.eu en liggen ter
inzage in het dorpshuis op
25 maart.
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Teuge Runs 4 Life
Zondag 5 januari was de vijfde “jubileum” editie van Teuge
Runs 4 Life. Dit jaar voor het goede doel Stichting Hartekind.
Algemeen Belang Teuge & De Slaapfabriek hadden in samenwerking met AV’34 het hele parcours uitgezet.
Rond 09.00 uur kwamen de eerste wandelaars binnen om
zich nog ter plekke in te schrijven voor de wandelroute van
ca. 7 km. Om 10.00 uur was de start van de wandelaars. Na
het startschot van de burgemeester Penninx samen met de
kinderen die de kleurwedstrijd op school hadden gewonnen,
vertrokken ca. 55 wandelaars. Om 11.00 uur was het tijd voor
de kidsrun 500 m en iets later de 1 km. Ze werden aangemoedigd door vele toeschouwers. Na afloop werden de winnaars
gehuldigd en beloond met gesponsorde prijzen van bedrijven
uit de regio. Om 11.45 uur was de start van de 10 km en iets
later de 5 km. Bijna 300 hardlopers en wandelaars. Het resultaat was € 1.600,00 voor het goede doel!
Uitslagen zie: www.uitslagen.nl

Kerstmarkt Siza
Zaterdag 7 december 2019 hebben we voor het eerst binnen
het Activiteiten Centrum Teuge voor mensen met een Niet
Aangeboren Hersenletsel een kerstmarkt gehouden. Vanaf
10.00 uur stonden de deuren open en werd een ieder verwelkomd door de kerstman. De hal was omgetoverd tot een
kleine maar gezellige kerstmarkt. In de algemene ruimte was
er een kerstkoor en konden mensen genieten van glühwein
of lekkere warme chocomelk. Alle producten die verkocht
werden, zijn door de cliënten zelf gemaakt.
Cliënten met familie en/of vrienden, collega professionals en
mensen vanuit de buurt hebben de kerstmarkt bezocht. We
kijken terug op een leuke, warme en gezellige dag. Zoals het
er nu naar uit ziet in 2020 weer.

Workshopavond camping De
Weeltenkamp | STEPHANIE VERWAAIJEN
Zoals aangekondigd in
het vorige Teugje Nieuws
was er op vrijdag 7 februari een workshopavond
georganiseerd voor alle
dorpsbewoners en andere
geïnteresseerden met een
binding met Teuge. Nadat de
mail verstuurd was naar alle
leden van Algemeen Belang
kwamen de inschrijvingen
al snel binnen. Toen het een
dag later ook op de site teuge.eu en op facebook kwam
te staan werd de lijst al snel
langer. Er kwamen leuke
mails binnen met als tekst: ik
heb inderdaad mijn buurvrouwen bij de arm genomen
en willen graag met 3 personen meedoen. Top!! Voor de
sluitingsdatum zaten we dan
ook al aan het maximaal aantal deelnemers. Op de avond
zelf werden er leuke gesprekken gevoerd tijdens het maken van de borrelplank onder
het genot van een hapje en
een drankje. Zelfs de enige
man in ons midden vermaakte zich prima. De groep was
groot dus is er besloten om
de groep in 2 verschillende
groepen te laten starten. De
eerste groep begon met het
schuren van de plank en de

andere groep ging met Linda
(de eigenaresse) mee voor
een rondleiding over de caping. Erg leuk om te zien hoe
ze het allemaal aanpakken.
Geweldige mooie camping
op de jonge gezinnen gericht.
Toen de rondleiding klaar
was, was de eerste groep
nog druk aan het schuren.
Toen dat klaar was konden
ze beginnen met het tamponeren. Het resultaat van
de borrelplanken mocht er
zeker wezen. Wat een leuke
teksten kwamen er voorbij.
Er werden ook leuke ideeën
geopperd voor nog meer
leuke, gezellig en creatieve
avonden.
Kortom: Het was een geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.

Station op de Teuge
Herders op de velden, maar niet zonder vee.
Beeste op de Teuge maak wi dagelijks mee;
kleuren, wit, zwart, roodbont in het greune veld.
In de laatste joaren bi tientallen eteld.
En op van de zommer stuk niej inezeijd.
Wordt meschien van ’t veurjoar niej gewas emeijd?
Uut het greune laken greujt een enkel blad,
maar veurdat van ’t joar hee ok een bluumken had
was ‘r toen de kudde, as een witte wolk
die uut grieze hemel ’t greune veld bevolkt;
eerst no wat onwennig: koppen noar één kant;
wachter-schoap in ’t donker denkt: niks an de hand.
Blauw noa een paar dagen is de nieje kleur.
Rammetjes met schorte zörgt doar dagelijks veur.
Niemand van zien harem blif zonder accent.
Sommigen in die zaken bint wel wat ‘ewend.’
Volgend joar in ’t veurjoar wordt heel wat verwacht,
As de grote wolke klein ‘hef op ebracht.
Könt behalve beeste, schoapen hier ‘eteeld,
woar van vredige anblik niemand gauw verveelt?
En noast leve lammer heb ze vleis en melk;
Warme wollen kleren past waarempel elk!
Könt het heel joar buten, met een holten stal
woar dan in midwinter Jezus kommen zal.
Tinus van ’t Slyck

6
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Teuge | COOS PAULUSMA

Schaapskooi, KIJK! en monument
herdenking naar gemeente Voorst
LUCAS HARBERS

De gemeente Voorst neemt de pacht voor KIJK! over van
stichting de Oude Zanden.
Tevens wordt de schaapskooi en het monument ter ere van
de neergestorte Lancaster door de gemeente Voorst in beheer genomen.
In 2012 is aan de Noordkant van de luchthaven het openluchttheater KIJK! gerealiseerd. De ontmoetingsplek ligt op
grond in eigendom van de luchthaven en werd beheerd door
stichting de Oude Zanden. KIJK! werd gebruikt bij voorstellingen van de toneelvereniging, optredens en geïnteresseerde
toeristen en dorpsgenoten. Naast het openluchttheater ligt
de schaapskooi en het monument ter ere van de neergestorte Lancaster. Op 4 mei vindt jaarlijks bij het monument de
herdenking plaats.
Het bestuur van stichting de Oude Zanden is content met de
voortzetting beheer van KIJK!, het monument en de schaapskooi door de gemeente Voorst. Daarmee wordt het noodzakelijk onderhoud gegarandeerd en kan het monument naar
een betere plek op het terrein worden geplaatst. Het terrein
wordt opgeknapt waarmee op 4 mei, 75 jaar na de bevrijding,
de herdenking kan worden georganiseerd.

Uitslag kerstpuzzel 2019

De eerstvolgende Grote Hoogvliegersdag op Teuge staat
gepland voor zaterdag 16 mei 2020. We gaan dan 45 tot 50
vluchten met chronisch zieke en gehandicapte kinderen
uitvoeren. Evenals vorig jaar wordt het ook druk met grote
vrachtwagens, want de kinderen worden in groepen opgehaald bij wegrestaurant ‘De Kar’ aan de Zutphenseweg (vlakbij Bredenoord). Het wordt dus wat drukker aan de Zanden.
In een volgende editie vertellen we meer.

NLdoet in de NatuurTempel bij
St. Eart Awareness | MAYA VAARN
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland komt
er weer aan. De NatuurTempel bij St. Earth Awareness doet
dit jaar voor het eerst ook mee. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van veel sociale initiatieven staat er op de site van
NLdoet en daar weten wij alles van. Het Earth Awareness
Centrum in Teuge bestaat al sinds 2005 en is daarmee het
oudste off grid bewustzijnscentrum van Nederland. Kunst
en natuur voeren er de boventoon. Sinds 2012 bouwen Mark
& Maya er, in samenwerking met meer dan 200 vrijwilligers,
aan het prachtige, enorme ronde kunstwerk. Mensen van
over de hele wereld hebben geholpen met het eindeloze
sjouwen, schuren, schaven, hakken en lakken. Zonder al die
helpende handen was het nooit zover gekomen als het nu is.
En voor wie al een tijdje niet meer geweest is, het is bijna af!
We hebben er ook veel mooie contacten aan over gehouden.
Samenwerken is vaak echt gezellig.
Dus, lijkt het je wel wat om ook een dagje te komen helpen?
Geef je dan op via NLdoet.nl. Op zaterdag 14 maart van 10.30
tot 17.00 uur gaan we de NatuurTempel even flink upgraden.
Het grove bouwwerk zit erop, dus we gaan de ruimte eens
een goeie beurt geven zogezegd. We huren een schrobmachine voor de vloer en gaan de Tempel van binnen en buiten
afsoppen en een likje olie geven. Wij zorgen voor een lekkere
lunch, het zal je aan niks ontbreken.
Geen zin in klusjes, maar wel nieuwgierig? Op onze ‘open
avonden’ zijn de poorten geopend voor visite. Gewoon voor
een babbeltje of om even samen met de buurvrouw te
komen snuffelen. Zet ze in je agenda, anders vergeet je het
geheid en dat zou jammer zijn: maandag 16 maart, dinsdag 2
juni, woensdag 5 augustus en donderdag 15 oktober, steeds
van 19.00 tot 21.00 uur. We hopen net als vorige keren verschillende dorpsbewoners te mogen verwelkomen.

En dan nu de oplossing van de kerstpuzzel:
“Jaarwisseling”
De winnaars van de waardebonnen zijn: Dientje Blumink,
Anne Pannekoek en Raymond Groot Koerkamp.
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Activiteitenkalender
FEBRUARI
27 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

Colofon

MAART
4 Einde inschrijving Dorpsquiz om 22.00 uur
6 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een

13 Klaverjascompetitie, 20.00 uur, Sportclub Teuge

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

14 NLDoet; 10.30 uur NatuurTempel,
14 NLDoet; 13.30 uur ‘t Beestenboeltje

Redactie: Marijke Jansen en Hetty Vorselman

15 Jubileumfeest DJ Sander, 14.00 - 19.00 uur, Skydeck
15 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

Opmaak: Patrick Jansen

16 Open avond NatuurTempel, 19.00 - 21.00 uur
25 ALV ABT, 19.30 uur, Dorpshuis

Aan deze editie werkten mee: Lonneke Schipper,

26 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis op den Toega

Lucas Harbers, Tinus Ooms, Rianne Eekhuis, Ilona de

27 Klaverjascompetitie, 20.00 uur, Sportclub Teuge

haan, Stefanie Verwaaijen, Goof Bakker, Maya Vaarn,

28 Opening voetbalkantine Sp Teuge, 17.00 uur

Coos Paulusma, Jan van de Noort, Marissa Hendriks.
APRIL
3 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge
Algemeen Belang Teuge

17 Klaverjascompetitie, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

19 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

E-mail: secretariaat@teuge.eu

23 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

Site: www.teuge.eu
MEI
Heb je kopij, stuur die dan vóór

1 Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge

vrijdag 17 april 2020 om 23.59 a.s. naar:

4 Herdenking, 19.00 uur, KIJK!

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

11 t/m 14 Voorronde Biljarten 10 over rood, 19.15 uur,

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

Sportclub Teuge
15 Finale Biljarten 10 over rood, 19.15 uur, Sportclub

Kopijdata 2020 (inleveren vóór): 17 april, 19 juni, 18 septem-

16 Hoogvliegersdag vliegveld Teuge

ber en 27 november 2020.

17 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

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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