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Disco Drive Thru in Teuge enorm succes
Op 29 en 30 december 2020 
was er bij Restaurant Take 
Off in samenwerking met DJ 
Sander een Disco Drive Thru. 
Sander zorgde voor gezellige 
muziek en Restaurant Take 
Off verzorgde allerlei lekkere 
snacks.
Op 30 december was de 
belangstelling zo enorm dat 
er een behoorlijke file in Teuge 
ontstond. Niet alleen Teugena-
ren, maar ook vele mensen uit 
de nabije omgeving kwamen 
een kijkje nemen. Iedereen 
kon wel wat vertier gebruiken. 
Geweldig om te zien dat in 
deze lastige tijd zulke mooie 
initiatieven ontstonden en dat 
deze samenwerking resulteer-
de in een enorm succes. Vele 
mensen hebben super genoten 
van deze grandioze happening.

Vanwege de huidige coronabeperkende maatregelen wordt 
de ALV Algemeen Belang Teuge verplaatst naar woensdag 
13 oktober. 

Op de ALV ABT wordt een levend verslag gegeven over de be-
langenbehartiging en activiteiten van het afgelopen jaar. Te-
vens wordt aangegeven waar het bestuur en de commissies 
het komend jaar actief voor zijn. Tijdens de ALV is inbreng van 
de leden gewenst en zorgt het voor een interactieve avond. 

Wilt u ondertussen weten wat er vanuit ABT wordt onderno-
men? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden 
of kijk op www.teuge.eu en de facebookpagina Teuge.

Algemene Leden Vergadering ABT op 
13 oktober 2021 | LUCAS HARBERS

Op initiatief van basisschool de Zaaier en in nauw overleg 
met de speelveldcommissie, Algemeen Belang Teuge en met 
behulp van een aantal vrijwilligers is op “de Zandenhof” een 
mooi Multi-net geplaatst. Een net waar je kan volleyballen, 
badmintonnen of andere balspellen kan uitoefenen. Met dit 
degelijke Multi-net kunnen de leerlingen van de Zaaier tijdens 
schooltijd en dorpsgenoten (die in een teamverbandje een 
balletje willen slaan) na schooltijd veel plezier beleven. Op dit 
moment laten de corona maatregelen en de sluiting van de 
scholen het gebruik helaas nog niet toe, maar zodra de mo-
gelijkheden er weer zijn kunnen de coronakilo’s ook hier weg-
gewerkt worden. Dit alles onder het motto TEUGE BEWEEGT. 
Gelijk met het realiseren van het Multi-net zijn basketbal-
netten en de voetbaldoelen verplaatst. Om het geheel af te 
ronden worden er binnenkort nog een aantal fruitbomen ge-
plant. Dankzij overgebleven TSO gelden van de Zaaier en een 
flinke bijdrage van het Postcodeloterij buurtfonds hebben we 
het Multi-net en de aanpassingen kunnen realiseren.

Speelveld de “Zandenhof” is een sportieve 
attractie rijker | JAN VAN DEN NOORT
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Bij het schrijven van dit artikel zijn we druk met voorbe-
reidingen, omdat we maandag 8 februari 2021 na 5,5 week 
onderwijs op afstand gelukkig alle kinderen weer mogen 
ontvangen op De Zaaier.

Op maandag 14 december 
2020 hoorden we dat we 
vanaf woensdag 16 de-
cember weer onderwijs 
op afstand moesten gaan 
organiseren. Met vereende 
krachten van team en ouders 
van de Ouderraad hebben 
we ervoor gezorgd dat de 
kinderen op 15 december 
konden genieten van een 
mooi kerstfeest. En met dit 
kerstgevoel konden zij op 
woensdag 16 december thuis 
starten met hun schoolwerk. 
De eerste dagen bestond uit 
zelfstandig werken aan doe-
len waar de kinderen verder 
in konden oefenen.

Na de kerstvakantie zijn we 
gestart met online lesgeven 
en verder gegaan waar we 
gebleven waren.
Nu 5 weken laten kijken we 
tevreden en trots terug op 
wat we de afgelopen weken 
samen hebben neergezet. 
Hoogtepunt was denk ik wel 
‘The Masked voorlezer’. Da-
gelijks ontvingen de kinderen 
een linkje met daarin een 
filmpje van een meester of 

juf die verkleed een boek-
je voor las. Wie o wie was 
deze Masked voorlezer. De 
volgende dag ontvingen de 
kinderen de onthulling. In 
navolging van de meesters 
en juffen zijn een aantal 
kinderen ook verkleed gaan 
voorlezen en ontvingen we 
mooie filmpjes om met de 
klassen te delen.

Op 1 februari 2021 hebben 
we helaas voor een paar 
maanden afscheid genomen 
van onze directeur Petra 
Kuppens. Zij kreeg van onze 
werkgever de mooie kans om 
een sabbatical te nemen, een 
tijd om zich te verdiepen en 
nieuwe inzichten op te doen. 
Na de zomervakantie zien we 
Petra weer terug op De Zaai-
er. In de tussentijd neemt 
Arjan Wierenga (directeur 
van De Wingerd in Twello) 
samen met Rianne Eekhuis 
de taken van Petra waar op 
De Zaaier.
Op vrijdag 12 februari nemen 
we ook voor een tijdje af-
scheid van Marjolein Nijland. 
Zij gaat dan genieten van het 
zwangerschapsverlof van 
haar eerste kindje. Ook haar 
zien we na de zomervakantie 
weer terug. In de tussentijd 
wordt zij vervangen door 
Mirande Messink.
Maar nu eerst gaan we uit-
kijken naar de komst van alle 
kinderen maandag 8 februari 
op De Zaaier. Wij hebben er 
zin in!

De Zaaier, even een update | RIANNE EEKHUIS

Op het speelveld naast CBS 
de Zaaier staat aan de oost-
kant een serie appelbomen. 
Deze pluklaan is een aantal 
jaren geleden aangelegd 
door Algemeen Belang Teuge 
in samenwerking met de 
Sportraad Voorst. Iedereen 
mag een appel plukken zodra 
deze rijp zijn. Hiermee gaf 
de sportraad een gezonde 
impuls aan de inwoners van 
de gemeente Voorst.
De afgelopen twee jaar zijn 
de appels geplukt en ge-
bruikt voor de productie van 
appelsap. De opbrengst van 
dit sap wordt gebruikt om 
een deel van de kosten van het dierenverblijf te dekken. 
In februari 2021 wordt een tweede pluklaan aangelegd. Deze 
komt aan de westkant van het speelveld, langs het Beesten-
boeltje. We kijken weer uit naar mooie bomen en lekker fruit.   

Ja hoor! Ze zijn er, de enige echte mondkapjes van SJW Peco. 
Na meerdere vragen en verzoekjes konden we natuurlijk niet 
achterblijven. Het kostte even wat tijd om de perfecte stof en 
de juiste bandjes te vinden, maar het is ons gelukt. 
Onze mondkapjes zijn voor maar € 5,- verkrijgbaar in 2 tinten, 
die overal bij matchen, zo hoef je je geen zorgen te maken dat 
het niet staat bij je outfit. De bandjes voor achter je oren zijn 
verstelbaar, zodat het kapje voor iedereen te dragen is. Na-
tuurlijk pronkt ons iconische oranje logo op de zijkant zodat 
je aan iedereen kan tonen dat jij Peco steunt in deze tijd. 

Aan de mondkapjes is ook een leuke actie verbonden, name-
lijk de corona-uitzwaai-party. Zodra we weer open mogen 
mag jij, op vertoon van je Peco- mondkapje gratis naar bin-
nen. Tijdens deze avond kun je samen met ons je mondkapje 
ritueel verbranden om voor eens en altijd een eind te maken 
aan de pandemie.

Je kan het mondkapje alleen bestellen wanneer je woon-
achtig bent in de gemeente Voorst, gemeente Apeldoorn of 
Vaassen. Voor meer info en bestellen kijk op onze site www.
sjwpecoteuge.nl onder het kopje “mondkapje”.

Fruitbomen Speelveld Teuge | LUCAS HARBERS

Het enige echte SJW Peco mondkapje 
MARISSA ALBERS
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Soms beste mensen is het zo 
simpel. Veel mensen die zich 
druk maken om de Corona 
beperkingen. Dit mag niet, 
daar mag je niet naar toe, 
hier moet je blijven. Kortom: 
het chagrijn neemt toe. En 
laat dat nou helemaal niet 
nodig zijn. Zoals gezegd: het 
is zo simpel. Een prachtig 
park om de hoek waar je 
heerlijk kunt ontspannen, in 
de buitenlucht nog wel. Ten-
nispark Teuge aan de Zanden 
96 hier in good old Teuge 
biedt jullie die mogelijkheid 
en nog veel meer. Onze ten-
nisclub met drie banen waar 
je het hele jaar op kunt spe-
len (behalve als er sneeuw 
ligt natuurlijk). Waar je ont-
spanning en inspanning zo 
mooi kunt laten samengaan. 
Toch nog mensen ontmoe-

ten. Uiteraard op de veilige 
anderhalve meter. Normaal 
kun je het dubbel- en het en-
kelspel spelen. Nu is het even 
alleen enkelen. Maar ook dat 
is een waar genoegen. Op de 
club gaan we alert en attent 
om met het corona virus. 
Geen gebruik van de kantine 
(te veel mensen bij elkaar), 
er staan voldoende ontsmet-
tingsmiddelen, wel gebruik 
van toilet, uiterlijk 10 minu-
ten voor de tijd aanwezig en 
uiterlijk 10 minuten na de tijd 
weer vertrekken. Kortom: het 
corona gemopper en de vi-
rusverhaaltjes kunnen over-
boord. Weg ermee! Spoed je 
naar het tennispark Teuge 
en take a virusbreak. Zie 
voor meer info onze website: 
www.tennisclubteuge.nl.

Het Oranje Fonds organiseert op 29 mei 2021 NLDoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
We doen hier vanuit Teuge ook aan mee. Wij willen het speel-
veld & dierenverblijf opruimen en opknappen. Voor zowel 
kinderen als volwassenen is het een gezellige middag waar 
ontmoeten en klussen centraal staan.
Komt u ook? We starten om 13.00 uur en sluiten om 16.00 
uur af met een hapje en drankje.
Natuurlijk houden we voldoende afstand van elkaar en vol-
gen de Covid-19 richtlijnen.  

Groeten namens het team Beestenboeltje en de Speelveld-
commissie.

Tennisclub Teuge 2021 | JAN DIJKSTRA

NLDoet Speelveld/Beestenboeltje 
JAN VAN DEN NOORT

Breek met het virusgemopper en wordt tennistopper!

Op een mooie winterdag 
eind januari werd er volop 
gewerkt aan het nog veiliger 
maken van Teuge. Op de 
kruising van het Zwanenpad 
en de Oude Rijksstraatweg 
ontstaat een verhoogd pla-
teau om de snelheid van het 
gemotoriseerde verkeer te 
verlagen. Al tijden waren er 
klachten over het te hard rij-
den op de Oude Rijksstraat-
weg en de bijbehorende ge-
luidsoverlast. Matrixborden 
zijn diverse keren geplaatst, 
maar hadden te weinig ef-
fect. Door een extra subsi-
die, die de gemeente Voorst 

heeft ontvangen bleek het 
mogelijk om deze aanpassing 
snel te realiseren. Laten we 
hopen dat de aanpassing 
effect heeft en dat de snel-
heid wordt verlaagd, in het 
belang van de veiligheid voor 
met name de niet-gemotori-
seerde verkeersdeelnemers. 
Helaas blijkt het noodzakelijk 
om iedereen er met dergelij-
ke aanpassingen op te wijzen 
dat de gehele bebouwde 
kom van Teuge 30 km zone 
is. Voor wie dat wil heeft ABT 
nog 30 km stickers beschik-
baar om op afvalcontainers 
te plaatsen.

Teuge weer een stukje veiliger
JAN VAN DEN NOORT
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In 2020 zijn er 24 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe 
bewoners. De helft hiervan in het Park van Teuge, maar ook 
12 op andere adressen in Teuge. Er is heel wat beweging 
in Teuge. In januari zijn er ook weer 3 welkomstmanden 
uitgereikt. De welkomstmanden worden gemaakt door 
cliënten van Siza en gevuld met informatie over ons mooie 
dorp, ondernemers en verenigingen. Bedankt voor jullie 
bijdrage! 2020 was dus wederom een succesvol jaar voor de 
welkomstmand!

Welkomstmand Teuge | LONNEKE SCHIPPER
Martijn, Francisca, Yara en Thijmen
Hallo Teugenaren. Wij zijn Martijn Schut en Francisca Haar-
man en zijn met onze kinderen Yara (13 jaar) en Thijmen (10 
jaar) begin december in Teuge komen wonen. Wij hoorden 
dat het huis van Hebe-Jan en Janny de Buijzer te koop zou 
komen en hebben deze kans gelijk met beide handen aange-
pakt. Wij zijn ontzettend blij met deze mooie plek in Teuge! 
Onze kinderen hebben beiden een eigen pony. Hier kunnen 
ze deze bij ons eigen huis zetten en rijden in de paardenbak. 
Hiervoor woonden we in het Woudhuis in Apeldoorn. Voor 
een aantal Teugenaren zijn wij geen onbekenden. Martijn en 
Thijmen voetballen bij Sportclub Teuge en bij Peco zijn wij 
(normaal gesproken) ook regelmatig te vinden. Wij zijn nog 
druk aan het klussen, maar voelen ons hier al helemaal thuis. 
We hebben een heel warm welkom van de buren gekregen en 
natuurlijk de Teugse welkomstmand. Erg leuk! Ook de vraag 
om ons voor te stellen in het Teugje Nieuws, dat hopen we bij 
deze gedaan te hebben! We gaan elkaar vast binnenkort een 
keer tegenkomen! Tot ziens.

Familie Bouwmeester
Wij zijn familie Bouwmeester en zijn onlangs verhuisd vanuit 
Beemte Broekland naar de Uiverstraat 31 in Teuge. Voor-
heen hadden wij een groot vleeskalveren bedrijf. Helaas is 4 
jaar geleden onze vader/man overleden. Hierdoor waren wij 
genoodzaakt om te kijken naar een nieuw stekkie. We wilden 
graag in de buurt blijven, zo ging onze voorkeur uit naar 
Teuge. Een gezin bestaande uit Jolanda (50), Marco (24), Laura 

(23) en Sylvia (19) en natuur-
lijk Rocky onze trouwe vier-
voeter! Je zult ons vaak zien 
wandelen met de hond rond-
om het voetbalveld, waar 
wij ook vaak te vinden zijn. 
Marco speelt bij Teuge, maar 
Laura en Sylvia voetballen 
bij VenL! (wij zijn niet trans-
fervrij). Jolanda is sinds kort 
werkzaam bij de Intratuin. 
Marco werkt bij Geurtsen en 
Laura in het ziekenhuis, bei-
de in Deventer. Sylvia is nog 
student en werkt bij de Appie 
in Vaassen. We verwachten 
hier nog lange tijd te blijven 
in deze gezellige buurt!

Robert
Ik ben Robert Doevendans en woon alleen. Mijn zoon Boaz 
(5 jaar) komt regelmatig in het weekend en in de vakanties 
bij mij. Hij is vorig jaar helaas naar Amsterdam verhuisd met 
zijn moeder. Ik kom uit Apeldoorn en ben blij dat ik naar het 
mooie rustige Teuge ben verhuisd. Werken kan ik helaas al 
ongeveer 2 jaar niet meer, omdat ik nog maar voor 40% kan 
zien. Dit komt omdat ik diabetes heb. Ook heb ik mijn sui-
kers niet stabiel waar ik druk mee bezig ben. Voordat ik thuis 
kwam te zitten had ik een klussenbedrijf en was ik altijd druk 
aan het werk en met plezier. Momenteel werk ik, wanneer 
mijn gezondheid het toelaat, in Apeldoorn in een ( sociale 
werkplaats) als meubelmaker. Helaas werk ik ook daar niet 
veel de laatste tijd en worstel ik enorm met mijn gezondheid 
en heb ik momenteel een aantal keer per dag de thuiszorg 
die langskomt.

Familie Ruhof
Beste Teugenaren. Wij willen ons graag even aan jullie voor-
stellen. Wij zijn Jeroen (40), Ilona (42), Sanne (14) en Noor 
(3,5). Samen met onze 3 katten en 2 konijnen zijn wij eind 
december in Teuge komen wonen in ’t Slyck aan de Rijksstraat 
weg 176. Wij zijn enorm gelukkig met dit bijzondere stukje 
Teuge wat wij hebben kunnen bemachtigen. Hiervoor hebben 
wij 5 jaar in Deventer gewoond. Echter Jeroen is opgegroeid 
in het buitenleven en dat is altijd blijven kriebelen. En dit ge-
voel hebben we weer teruggevonden hier in Teuge. Jeroen is 
specialistisch verpleegkundige in de thuiszorg en Ilona werkt 
als analist in het laboratorium van het Gelreziekenhuis in 
Zutphen. Sanne zit in Twello op school op het Zone college en 
Noor is al een tijdje aan het inburgeren op het kinderdagver-
blijf het Indiaantje. Wij danken onze buren voor het aanvra-
gen van deze rijk gevulde welkomstmand. En wij hopen als de 
maatregelen omtrent corona het weer toelaten in persoon 
kennis te gaan maken!

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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Raymon
Hallo, ook ik ben in novem-
ber verrast met een wel-
komstmand en wil iedereen 
hiervoor bedanken. Ik ben 
Raymon Berenschot, 31 jaar 
en woon op de Uiverstraat 
29. Ik ben opgegroeid aan 
de Ganzeflesweg met mijn 
ouders, tweelingzus, broertje 
en oma. Misschien kennen 
jullie mij al van de touwtrek-
vereniging Peco en SJW Peco, 
maar dat ligt helaas nu even 
stil. Ik werk bij Esteq in Twel-
lo. Naast mijn gewone werk 
doe ik nog dienstverlening 
(tuinaanleg, schutting plaat-
sen) erbij. Daarnaast ben ik veel in de schuur te vinden. Ik 
wens iedereen een gezond 2021 toe en veel plezier in Teuge.

Myrthe en Brayn
Hallo Teuge. Wij zijn Myrthe en Brayn. Sinds 1 december zijn 
wij de gelukkige bewoners geworden van het schattigste bak-
huisje in Teuge. Na binnen en buiten wat te hebben geklust 
hebben we het huisje helemaal naar ons zin. Bedankt voor 
het warme welkom in Teuge!! Dit vonden we een ontzettend 
leuke verrassing. We hopen hier leuke jaren te hebben en 
genieten elke dag van het leuke huis en het prachtige uitzicht!

Tom en Sharon
Hallo Teugenaren! Wij zijn 
Sharon en Tom en we zijn 
sinds augustus jl. woonach-
tig aan de Rijksstraatweg in 
Teuge. In een korte tijd heb-
ben we al kunnen ervaren 
hoe initiatiefrijk Teuge is. Zo 
blikken wij terug in deze bij-
zondere periode op de Drive 
Thru actie van de Take Off en 
de succesvolle alternatieve 
versie van het dorpsfeest in 
september. Opvallend is de 
eensgezindheid in dit prach-
tige dorp. Anderzijds is het 
wennen dat dorpsgenoten ongevraagd op visite komen om 
de koelkast leeg te drinken. Ik blijf heen en weer rijden naar 
de plaatselijke supermarkt om lege kratten weg te brengen. 
Een leuk feitje is dat ik voor een periode terug in een opwel-

ling een tatoeage heb gezet 
van Teuge op mijn boven-
been. Hartelijk dank voor het 
verwelkomingspakket en ho-
pelijk tot snel bij de voetbal 
of in Peco! Veel gezondheid 
en geluk.

Lisette en Rik
Hoi Teugenaren. Wij zijn Lisette en Rik en hebben begin janu-
ari ons huis aan de Parmentierstraat 21 gekocht. Momenteel 
zijn we druk aan het verbouwen. We verwachten over een 
aantal maanden over te kunnen huizen. Lisette komt uit 
Lieren en werkt als bloemist in Apeldoorn. Ik woon zelf van 
kinds af aan al in Teuge en werk als Logistiek Engineer bij 
Scania in Zwolle. We kijken erg uit om in dit prachtige dorp 
te gaan wonen! Leuk feitje: Na het klussen ga ik graag de 
koelkast bij Tom leeg drinken, zo komt hij ook nog eens in de 
supermarkt.

Sylvia en Herman
Sinds eind oktober wonen 
wij, Sylvia van Nijhuis en Her-
man Poll, naar volle tevre-
denheid aan de Hessenlaan. 
We zijn zo’n jaar op zoek 
geweest naar een woning en 
hebben deze gelukkig kun-
nen bemachtigen hier in Teu-
ge. Het was niet dat wij per 
se in Teuge wilden wonen, 
het kwam toevallig zo uit.
Wij wilden in ieder geval in 
de regio Apeldoorn – Twello 
een huis kopen. Enerzijds 
vanwege het werk van Her-
man als Technisch Beheerder 
van een Rijks Data Centrum 
in Apeldoorn en anderzijds 
vanwege de kinderen van 
Herman (3 dochters), overige 
familie en vrienden die voor-
al in deze regio wonen.
Sylvia is geboren op de 
Veluwe in het plaatsje Speuld 
(Gemeente Ermelo) en is na 
diverse omzwervingen in 
Ermelo gaan wonen. Sylvia 
werkt in de thuiszorg in 
Twello en Teuge. Herman is 
geboren en getogen in Twel-
lo, heeft ook nog in Voorst en 
Apeldoorn gewoond voor-
dat hij zo’n 10 jaar geleden 
weer naar Twello terug ging. 
Voor Herman is het best wel 
bijzonder om nu te wonen, 
op de plek waar vroeger de 
speeltuin was en waar hij als 
kind regelmatig ging spelen. 
Op de fiets of lopend, vanaf 
het oude Molenveld aan de 
westkant van Twello, door 
het Hartelaerbos, om dan 
naast ’t Zwaantje weer een 
tand door de lip te krijgen 
op de familieschommel of 
bont en blauw uit het houten 
rad te rollen. Op een latere 
leeftijd was hij regelmatig op 
zondagmiddag te vinden in 

Peco, toen nog gelegen aan 
het Zwanenpad. Daar kwam 
hij regelmatig, alleen maar, 
blauw vanaf. Wij zijn grote 
natuurliefhebbers en wan-
delen dan ook regelmatig 
in de bossen op de Veluwe. 
Daarnaast houden wij erg 
van de wat hardere muziek 
en gaan veel naar concerten. 
Het maakt ons niet uit of dat 
nu in de Kuip in Rotterdam 
is of de Gigant in Apeldoorn, 
als het maar live muziek 
is. Helaas heeft corona 
ervoor gezorgd dat wij het 
afgelopen jaar maar enkele 
optredens hebben meege-
maakt, waarvan de laatste in 
café Radstaake in Voorst. Bij 
het ophangen van de sterren 
in de grote platanen en het 
carbidschieten hebben wij 
enkele dorpsgenoten gespro-
ken en hoorden wij o.a. van 
alle activiteiten die hier in 
het dorp plaatsvinden. Wij 
hebben hierover al vele leuke 
verhalen gehoord. Hopelijk 
is het ons allemaal dit jaar 
wel gegund om tenminste 
het dorpsfeest in september 
mee te maken en dat corona 
geen roet in het eten gooit.



6

Vervolg Welkomstmand

Mariska en Frank
Hallo Teugenaren! Wij zijn 
Mariska van Rossum en 
Frank Baas en wonen samen 
met onze poes Lissy sinds 30 
november aan het Zwanen-
pad 6, de voormalige woning 
van Joke en Hans Velderman. 
Een prachtig huis met een 
fantastische tuin in een mooi 
dorp. Onze kinderen zijn niet 
meegekomen. Stefan woont 
in Antwerpen en Lisa woont 
met haar vriend Jonathan 
in een leuk appartement in 
Hilversum. Dat is ook de plaats waar wij vandaan komen. Het 
huis waar we in woonden werd, nadat de kinderen vertrok-
ken waren, te groot en we wilden graag naar een woning met 
veel ruimte rondom het huis in een landelijke omgeving. En 
die zoektocht heeft ons dus naar Teuge gebracht. We zijn al-
lebei erg sportief: fietsen, mountainbiken (Frank), hardlopen 
(Mariska) en wandelen. Mariska doet mee aan lange afstands-
wandelingen, zoals Kennedymarsen en de Nijmeegse 4-daag-
se. Frank werkt nog steeds bij woningcorporatie Dudok in 
Hilversum als business consultant IT, maar gelukkig kan er nu 
veel thuis gewerkt worden. Mariska is 3 jaar geleden gestopt 
met werken na ruim 41 jaar gewerkt te hebben bij de ABN 
AMRO bank. En beiden staan we open voor vrijwilligerswerk. 
Mariska is al begonnen met haar strijd tegen het zwerfafval. 
Na gesprekken met enkele buren zijn we al te weten gekomen 
dat Teuge een zeer actieve gemeenschap is, dus we verwach-
ten dat we snel iets kunnen vinden! We zijn superblij met 
onze keuze om in Teuge te gaan wonen. We genieten enorm 
van ons huis, de mooie omgeving en het warme welkom in 
deze mooie gemeenschap, zowel door de buren als met deze 
mooie welkomstmand.

12 december 2020 was het zover. De afgelopen jaren orga-
niseren we geen dankjewel-avond voor de vrijwilligers van 
Algemeen Belang Teuge meer, maar brengen we kerstatten-
ties rond. Voor de vrijwilligers van ABT en de adverteerders 
van Teugje Nieuws even een moment om hen extra in het 
zonnetje te zetten. In 2020 werd een ieder verrast met een 
mooie rode kerstster. In totaal hebben we 70 stuks afgele-
verd in Teuge en omgeving. Door corona waren veel mensen 
gelukkig thuis. Dus we hebben ruim voor de kerst een ieder 
kunnen verrassen met deze bloemige attentie. Dank!

Kerstattentie voor vrijwilligers en 
adverteerders van ABT

Wat een super initiatief namens Stichting Tamara uit Ter-
wolde en Schoneveld Breeding uit Wilp Achterhoek. In de 
decembermaand van 2020 hebben ze gezamenlijk 2 mooie 
Schoneveld Breeding cyclamen in een mooi en handig tasje 
uitgedeeld aan alleenstaande ouderen in de gemeente 
Voorst. 
Namens onze dorpscontactpersoon heb ik ze zelf op zater-
dag 12 december rondgebracht bij 19 alleenstaande ouderen 
in ons mooie Teuge en omgeving. De reacties waren onder 
andere: “ha’j niet hoeven doen, wat leuk”, “wat lief dat jullie 
aan ons denken in deze maand”. Wat een fijn gevoel brengen 
Stichting Tamara en Schoneveld Breeding in de bijzondere 
maand december. Dank voor jullie geste namens menige 
Teugenaar!!

Linda Poll (Schoneveld Breeding) en Lucia Kiesbrink (Stichting 
Tamara).

Stichting Tamara en Schoneveld 
Breeding samen sterk | HETTY VORSELMAN

Paul en Paula
Beste Teugenaren. Wij willen 
ons graag even voorstellen 
als nieuwe bewoners in het 
mooie en gezellige Teuge. 
Door de welkomstmand van 
ABT voelden we ons gelijk 
welkom. Wij willen met name 
Siza bedanken voor het ma-
ken/samenstellen van deze 
mand. Wij zijn Paul en Paula 
en vanaf december woon-
achtig aan de Rijksstraatweg 
188a. Hiervoor woonden wij 
in Apeldoorn, maar hadden 
door werk en vrienden al 

een klik met Teuge. Daardoor was de stap naar Teuge en ons 
droomhuis niet heel groot. Wij hebben al veel woonplezier en 
hopen hier nog velen jaren van te genieten.
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Allereerst wens ik iedereen een mooi nieuw jaar toe met veel 
liefde en gezondheid. Volgens mij is dit het belangrijkste wat 
we ons kunnen wensen in deze, voor veel mensen, pittige tijd.
Vooral het feit dat we niet kunnen gaan en staan waar we 
willen zal voor velen moeilijk zijn. Ik heb daar zelf gelukkig 
niet zoveel moeite mee, genoeg te lezen, hobby’s en mijn 
vrijwilligerswerk in het Hospice Apeldoorn. En nu de scholen 
gesloten zijn geven we onze kleinkinderen les. Straks heb ik 
weer genoeg te doen in de tuin. 

Regelmatig wandel ik door Teuge en omgeving, heerlijk om na 
te denken en je te verwonderen over de ontwikkelingen in de 
natuur en daarboven steeds die prachtige wolkenluchten. 
Ik ben wel blij dat de dagen al lengen en ik zie al puntjes van 
verschillende bollen in de tuin opkomen. Ook de vogels zijn 
in de winter niet weg te denken in onze tuin, merels, mussen, 
koolmees en pimpelmees, roodborst, winterkoning, vinken, 
heggemussen en af en toe komt de bonte specht ook snoe-
pen op de voederplaats. Vanochtend zelfs een hermelijntje 
die een kijkje kwam nemen, het was watervlug zodat ik geen 
foto kon maken. In de zilverspar naast ons slaapkamerraam 
zingt zelfs een goudhaantje, ik heb het schuwe vogeltje nog 
niet gezien, maar op zondagochtend als het heel stil is hoor ik 
het hoge piepende geluid. De weg waaraan we wonen is toch 
wel erg druk soms.
In het weiland naast ons strijkt af en toe een grote groep van 
wel 30 koperwieken neer om te foerageren in de drassige 
grond. Kortom veel om van te genieten en dankbaar voor te 
zijn.
Behalve … vandaag. Tijdens 
mijn ommetje van 20 minu-
ten had ik zakken meegeno-
men om zwerfafval langs de 
weg mee te nemen. Het was 
een flinke workout, wande-
len, bukken, oprapen en het 
resultaat een flinke zak vol in 
die korte tijd.
Ik zou wensen dat iedereen 
die hiervoor verantwoordelijk is zich eens af gaat vragen of ze 
hun gedrag hierin kunnen veranderen. In deze coronatijd heb 
we genoeg tijd om hierover na te denken.
We moeten zuinig zijn op ons mooie Teuge.

Ommetje Teuge | MARIANNE VLIETSTRA

Al bijna een jaar geen gezellige bijeenkomsten in het 
Dorpshuis. Regelmatig ontvang ik berichtjes van onze gasten 
dat ze het zo ontzettend missen. Ook onze vrijwilligers gaat 
dat zeer aan het hart. In het afgelopen jaar hebben we di-
verse keren samen gezocht naar mogelijkheden binnen alle 
beperkingen van deze tijd. Dat bleek zo moeilijk! Als het al zo 
was dat het Dorpshuis gebruikt mocht worden dan hadden 
we natuurlijk in de eerste plaats te maken met een kwetsbare 
groep (gasten én vrijwilligers). 

Toen in de loop van het najaar steeds duidelijker werd dat er 
ook rond de feestdagen geen bijeenkomsten mogelijk zouden 
zijn, hebben we een plannetje bedacht om deze periode toch 
niet helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan. We hebben 
gezellige tassen samengesteld met allemaal lekkere dingen, 
een mooie plant, een lichtje en een kaart, die door leerlingen 
van De Zaaier was gemaakt en geschreven. Deze tassen zijn 
door Annet, Dientje, Diny, Elly, Lorette en Ria in het weekend 
voor de Kerst rondgebracht.

Afgaande op alle leuke reacties, die we ontvangen heb-
ben, werd het erg gewaardeerd. Maar we blijven natuurlijk 
uitkijken naar ‘gewoon weer gezellig met elkaar aan tafel’!! 
In maart vieren we het 10-jarig bestaan van SamenUitEten. 
Ik hoop dat we daar dit jaar toch een keer ECHT SAMEN met 
elkaar bij stil kunnen staan.

SamenUitEten in december 2020 
ANNEKE VAN EIKENHORST
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De plastic soep in oceanen 
begint met vervuiling bij ons 
in de straat, buurt en dorp.
De definitie van zwerfvuil is: 
al het afval dat rondslingert 
op plekken die daar niet voor 
bestemd zijn. Bijvoorbeeld 
op straat of in de berm enz. 
Het is voornamelijk afval dat 
daar door menselijk hande-
len, bewust of onbewust, 
door nalatigheid, of door 
natuurkrachten zoals water 
en wind terechtgekomen is.

Sinds september 2019 wordt 
er in Teuge door diverse 
dames en heren, en één keer 
per maand door een groep 
kinderen van “De Zaaier”, 
regelmatig zwerfvuil in en 
rondom Teuge verzameld.
Enkele reacties van de 

vrijwilligers waarom ze 
meehelpen om Teuge nog 
mooier te maken: “zo houden 
we Teuge mooi schoon”, 
“kinderen verantwoordelijk 
maken voor hun omgeving”, 
“kinderen bewust maken 
van hoeveelheid afval en 
minder zelf laten rondslin-
geren”, “ik stoor me aan de 
rotzooi langs de weg”, “als er 
minder rotzooi op straat ligt 
is de kans groter dat er niet 
vervuild wordt”.
Via www.helemaalgroen.nl 
kan je zelfs een app down-
loaden waarbij de gelopen 
routes op een kaart wor-
den geïnventariseerd. Dan 
worden trajecten niet dubbel 
gelopen. Het geheel wordt 
gefaciliteerd door de ge-
meente met veiligheidshes-
jes, handschoenen, grijper-
tjes en vuilniszakhouders. 
Als het zwerfvuil verzameld 
is kan het op een verzamel-
punt in een speciale zwerf-
vuilcontainer worden achter 
gelaten.

Bedankt Joke, Herman, Wil-
ma, Marloes, Wilfried, Daan, 
Nico, Jet, Robin, Majella, 
Sander, Jacolien, Lucas en 
Mariska en alle kinderen van 
de Zaaier voor jullie inzet. Op 
naar wederom een schoon 
2021!!!

Zwerfvuil opruimen in Teuge 
HETTY VORSELMAN

In 2020 hebben we van Bernhard Jolink (tegenwoordig wo-
nende in Twello) een 50-tal krantenartikelen gekregen die 
hij zelf over Teuge en omgeving had geschreven. Een mooi 
idee voor deze rubriek. Heeft u nog leuke foto’s of kranten-
artikelen van vroeger geeft u dit dan aan ons door. Dit kan 
via teugje.nieuws@hotmail.com.

In 2011 was Marianne Wieg-
gers de dorpscontactper-
soon van Teuge. Zij heeft dit 
initiatief op poten gezet en 
veel voor de Teugse bevol-
king betekend qua het finan-
cieren middels fondsen van 
de diverse initiatieven die tot 
op heden nog steeds bestaan 
binnen ons Teuge. Alweer 10 
jaar geleden.

In 2021 is onze dorpscontact-
persoon Stefanie Verwaaijen. 
Een initiatiefrijke en besluitvaardige dame met verbindende 
kwaliteiten en fingerspizengefühl voor hetgeen wat leeft in 
onze Teugse samenleving. Vanaf 1 januari 2021 is ze ook de 

huidige secretaris van Alge-
meen Belang Teuge. U merkt 
het al, iemand met vele 
kwaliteiten. Zij is ook de spil 
tussen het dorp Teuge en alle 
andere dorpscontactperso-
nen in de gemeente Voorst. 
Het verplaatsen en opknap-
pen van het bord Teuge bij 
de ingang van de Zanden is 
één van de vele projecten die 
door Stefanie is geïnitieerd in 
2020. Heeft u goede ideeën 
voor Teuge en omgeving? 
Meld ze dan bij Stefanie, u 
kunt haar altijd bereiken 
onder telefoonnummer 06-
46324471.

Toen en nu…
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Ummetjes II
 

Van Bottenhoek noar Bolkhorstweg:
een keurig klompenpaadjen.

De bochte umme wordt slecht: 
’t struweel löt nog geen gaatjen.
De pasgeploegde tractor-akker

höldt ’t onbewaakte spoor wel wakker.

Vlak veur Rieksstroatweg nieje kans:
het lösse hekke van “Kamp Teuge”.

Het nieje projekt liekt hier noa gangs,
zo’w oaver Ambonstroate meugen?
’t Museum: bunker an de stroate. 

Rechts: kas van tuinderieje loaten.

Links: Eco-zunne-energie;
de buurman: kleinveeboerderieje. 
Het arf van “ ’t Stoakhuus” lig d’r bi

veur nieje Eco-tribe-gastvrieje-
feesten van muziek en èten.
De grote zaal is àn-emeten

veur veurstellingen vol met publiek.
règenboagvlagge weijt weer kwiek

Tinus van ‘t Slyck

De oplossing van de kerstpuzzel was: 28. Van de ingezonden 
antwoorden waren er maar 3 goed. Bertha Luesink, Marijke 
Pas en de familie Krijger. Zij ontvangen ieder een VVV-bon 
t.w.v. € 15,-.

2

3

10

10

2

3

10

2

3

10

13:
Boom (10) 
+ Ster (3)

Volgens de rekenregels wordt er eerst vermenigvuldigd en 
daarna opgeteld dus 13 x 2 = 26 + 2 = 28.

2: omdat deze ster 
maar 2 driehoekjes 

ernaast heeft

Winnaars kerstpuzzel 2020

Teuge in de sneeuw

+ + = ?

-- -- = 4

+ + = 30

++ = 7

Jaarlijks wordt in de maand 
maart de Potgrondactie voor 
dierenverblijf ‘t Beesten-
boeltje in Teuge georgani-
seerd. Na het invullen van de 
bestelformulieren worden de 
zakken potgrond door vrijwil-
ligers huis aan huis bezorgd.  
Dit jaar wordt deze actie ge-
parkeerd vanwege de Corona 
beperkende maatregelen.
De potgrond is wel verkrijg-
baar bij de vaste leverancier, 
kwekerij Le Papillon. Dit jaar 
betekent dat zelf ophalen. 
We hopen in 2022 het ver-
trouwde bezorgproces weer 
te kunnen aanbieden en met de opbrengst voer en verzor-
ging van de dieren te financieren. 

Er zijn nog vacatures voor vrijwilligers in de voerploeg (maan-
dag tot en met vrijdag, eens in de 4 à 5 weken), informatie bij 
Herman Vukkink.

Geen bezorging potgrond aan huis  
LUCAS HARBERS
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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: Rianne Eekhuis, Lucas 

Harbers, Tinus Ooms, Stefanie Verwaaijen, Lonneke 

Schipper, Jan van de Noort, Jan Dijkstra, Marissa Albers, 

Marianne Vlietstra en Anneke van Eikenhorst.

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 16 april 2021 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

Kopijdata 2021 (inleveren voor): 16 april, 25 juni, 17 septem-

ber 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.

Activiteitenkalender

Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende 

maanden weer 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.

FEBRUARI

MAART

APRIL

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.


