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Na 6 weken onderwijs op 
afstand, konden we op 11 
mei starten met 50% fysiek 
onderwijs voor alle kinderen. 
Dat betekende dat de maan-
dag en donderdag groep 
0/1, 3, 5 en 7 naar school 
kwamen en op de dinsdag 
en vrijdag groep 2, 4, 6, en 
8. De woensdag gebruikte 
het team van De Zaaier om 
goed na te denken over de 
inrichting van het onderwijs 

in deze periode. Wat waren 
we blij met deze eerste stap, 
maar nog blijer waren we 
toen op 8 juni de scholen 
weer volledig open mochten. 
Belangrijk in deze periode 
was het aandacht besteden 
aan het sociale klimaat in 
de groepen en de sociaal 
emotionele ontwikkeling van 
de kinderen. Het weer naar 
school mogen gaan beteken-
de voor alle kinderen iets an-

ders. Voor de één is het een 
fijne plek waar je je vrienden 
weer ziet, kunt genieten van 
de uitleg van de leerkracht 
en een fijne structuur in de 
dag krijgt. Er zijn ook kin-
deren die het natuurlijk fijn 
vinden hun klasgenoten en 
leerkracht weer te zien, maar 
die hebben genoten van het 
thuis in alle rust, in je eigen 
tempo en op je eigen manier 
aan de slag gaan met je 

schoolwerk. Zij moeten juist 
weer wennen aan de school-
se structuur. Door goed te 
kijken naar de kinderen en 
hier in ons dagprogramma 
rekening mee te houden, 
hebben we weer een mooie 
start kunnen maken. Wat wa-
ren wij trots op alle ouders 
en kinderen voor hun inzet 
in de weken dat ze thuis aan 
de slag moesten met hun 
schoolwerk!

Nu breken de laatste school-
weken aan…. Bijna gaan we 
afscheid nemen van een 
bijzonder schooljaar, maar 
natuurlijk kijken we nog uit 
naar die laatste gezellige 
schoolweken waarin we een 
speciaal rapport krijgen die 
past bij de achter ons liggen-
de periode, de wisselmiddag 
waarin we even een kijkje 
gaan nemen in de groep 
van volgend schooljaar en 
natuurlijk de afscheidsmusi-
cal van groep 8! Gelukkig kan 
ook deze laatste, al is het in 
een afgeslankte vorm, wel 
doorgaan.

Op vrijdag 17 juli start de 
zomervakantie en wensen 
wij alle ouders en kinderen, 
maar ook alle inwoners van 
Teuge, een fijne zomer(va-
kantie) toe.

De Zaaier ‘Back to school’ | RIANNE EEKHUIS
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Ieder jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd ter her-
denking van de slachtoffers van de 2e wereldoorlog en de 
onschatbare waarde van vrijheid. Dit jaar heeft de herden-
king een bijzondere vorm gekregen. Enerzijds is het 75 jaar 
geleden dat Nederland is bevrijd, anderzijds was het door de 
coronamaatregelingen niet mogelijk met belangstellenden bij 
elkaar te komen om dit te gedenken.

Toch is het waardevol deze herdenking te beleven. De her-
denking bij het monument ter nagedachtenis van de omgeko-
men bemanning van een neergestorte Lancaster bommen-
werper in Teuge is gefilmd. De herdenking en uitzending werd 
mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die op 
afstand hun bijdrage hebben geleverd. 
(www.voorsternieuws.nl/algemeen/teuge-herdenkt)

Tal van organisatoren en sprekers hebben hier aan mee-
gewerkt, waaronder Margo de Geest, burgemeester Jos 
Penninx, Terry Stephenson uit Canada en Coert Munk. De 
speciale fly by werd uitgevoerd door Bert van de Bunte & 
Robbert van Zuydam. Alvorens de 2 minuten stilte in acht 
werd genomen klonk het signaal Taptoe door Jasper Esselink, 
hij nam eveneens het Wilhelmus voor zijn rekening. 

Kranslegging werd gedaan namens basisscholen CBS de Zaai-
er uit Teuge & St. Antonius uit de Vecht door Teun en Dees 
Harbers. De krans van Algemeen Belang Teuge werd door 
Stefanie Verwaaijen-Hofman gelegd en Jacolien Vukkink-Har-
bers deed dit namens de luchthaven. 
Na de indrukwekkende ceremonie sprak Lucas Harbers, 
voorzitter Algemeen Belang Teuge het slotwoord. Vanuit de 
vergaderfabriek sloot Margo de Geest af met een live verbin-
ding met Terry Stephenson uit Canada.

De herdenking 2020 in Teuge op maandag 4 mei is te zien op: 
teuge.eu/nieuws/408-film-herdenking-4-mei-teuge.

Film herdenking Teuge 4 mei
LUCAS HARBERS

Natuurlijk hebben de klootschieters er ook knap last van. 
Niks te organiseren, dus ook geen “aprés kloot”, potje darten 
of biljarten na afloop.
Stil zitten of niks doen is ook geen optie, dus is het aanpassen 
geblazen.
Je lijf en hoofd vraagt er gewoon om. Somberen schiet ook 
niet op of de hele dag voor de buis of in het boek. Het werkt 
gewoon niet. 

Maar wat dacht je wat. We wonen in het mooiste stukje van 
Nederland met veel ruimte, bos, heide en weide. Genoeg 
mooie, rustige en verkeersluwe wegen en straten in de buurt.
Maar vooral bospaden waar je goed kunt stappen en die 
geschikt zijn voor een fiets of kloot.
Dus trek je wandelschoenen aan en trek de wereld in. Geef de 
ketting van je fiets een extra drupje olie of haal een kloot met 
spelregels bij Bennie Prijs in Teuge (06- 38 33 85 16) en schiet 
de kloot!!! Anderhalve meter is dan geen probleem daarbij. 
Je loopt elkaar beslist niet voor de voeten. WEL opletten op 
andere wandelaars, fietsers en auto’s en zo, want die hebben 
ALTIJD voorrang. Denk daarbij vooral aan de wat speelse en 
onbezonnen jeugd. Streng aanpakken… met  “blijf achter de 
achterste kloot” en luisteren.
Een wandelwagentje of een ruime rugzak met fris, lekkere 
hapjes enz. enz. 
Een grappig prijsje voor de winnaars en  “klaar is Kees”.

Coronatijd, een klotetijd
HALBO BOSKER
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Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, hebben 39 teams 
meegedaan aan de online pubquiz Teuge. 

In 5 series met vragen konden teams per whatsapp antwoor-
den versturen naar de familie Berenschot. De presentatie 
werd verzorgd door Danny Roelofs en Rosanne Uenk. Achter 
de schermen was een heel team zowel de techniek, de bezor-
ging en de entourage aan het verzorgen. De prijzen werden 
aangeboden en/of gekocht door/bij lokale ondernemers. Een 
serie vragen betrof vragen aan dorpsgenoten om mee te wer-
ken aan een bijzondere actie, “doet ie het of doet ie het niet”. 
Dit leverde unieke beelden en mooie reacties op. Complimen-
ten aan de organisatie, samen op afstand genieten. 

De online pubquiz Teuge had een positieve balans. De 
opbrengst werd op vrijdag 22 mei overhandigd door Wilma 
Berenschot aan Herman Vukkink, directeur ’t Beestenboeltje. 
Wilma had graag een kameel op de foto gehad maar nam 
genoegen met de vaste bewoners, de geiten en schapen.

Schenking opbrengst pubquiz aan ‘t 
Beestenboeltje | LUCAS HARBERS

Zo heeft een klein clubje 
creatievelingen de koppen bij 
elkaar gestoken en eerst een 
online bingo en later een on-
line pubquiz gepresenteerd. 
Waar Rosanne Uenk zich als 
een vis in het water voel-
de achter de “cam” moest 
Danny Roelofs toch even 
wennen. Door het tomeloze 
enthousiasme en doordou-
wen van Wilma Berenschot 
werd de organisatie over-
spoeld met prachtige prijzen. 
Wat dat betreft zijn Teuge-
naren niet gierig en wil een 
ieder volop meedenken en 
gul geven. Zo kwam er geld 
binnen stromen om o.a. een 
prachtige barbecue en volle 
koelkast van te kopen. De 
hoofdprijs van de bingo ging 
richting de Plesmanstraat 
alwaar een dorstige Roddy 
Linthorst de prijs gretig in 
ontvangst nam. Door het 
vakkundige technische werk 
verricht door Ilona de Haan 
kwam de uitreiking door 
Melissa Berenschot, Kim Bak-
kenes en Stefanie Verwaaijen 
live in de uitzending. 

Na vele positieve reacties 
en complimenten was er op 
Hemelvaartsdag een pubquiz 
en werd het team uitgebreid 
met arts Sabine te Wierik 
en allround entertainer/ 
gastvrouw van Take Off Joyce 

Duijf-Bierhof. Dit was hard 
nodig aangezien er meer dan 
twintig teams meededen 
en dit alles zeer bekwaam 
moest worden nagekeken, 
zodat ons aspirant lid Dennis 
Uenk kon floreren als notaris 
in de uitzending. 

De organisatie heeft het 
uiterste gevraagd van zijn 
deelnemers en het niveau 
bleek uitermate hoog te lig-
gen in Teuge. Men heeft hier 
een gezonde dosis kennis 
over Disney en sport en kon 
de Teugenaren ook aardig 
inschatten in de ronde “doet 
ie het of doet ie het niet”. Zo 
kon je zien dat we de borst-
haren van Danny mochten 
harsen, dat we in het nacht-
kastje van Chantal Brouwer 
mochten kijken en daar een 
foto van Geert-Jan te Wierik 
aantroffen en dat Bas Beren-
schot toch geen gans wou 
vangen. Na een flinke middag 
puzzelen bleek team Panlat 
toch echt de slimste. 

Nu de corona op zijn retour 
is en de mensen weer naar 
buiten sluipen is er weer 
voldoende entertainment en 
vermaak in en om Teuge. We 
hebben het met veel plezier 
gedaan en wellicht komt er 
ooit nog een vervolg.

Online pubquiz en bingo | DANNY ROELOFS

Ons doel is de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en 
leefklimaat in Teuge en omstreken.

Wat doen wij voor U?
Algemeen Belang Teuge voert overleg met de gemeente 
Voorst, de luchthaven, provincie, waterschap en vele andere 
organisaties en behartigd de belangen van de bewoners van 
Teuge. 
We organiseren, naast onze jaarvergadering, met enige 
regelmaat informatie- of inspraakavonden en houden u op de 
hoogte via Teugje Nieuws, onze website en sociale media.
Daarnaast starten we projecten op en ondersteunen activi-
teiten voor alle doelgroepen in ons dorp. 

Help ons!
Bent u betrokken bij ons dorp en wilt u Algemeen Belang 
Teuge steunen?
Wordt dan lid van Algemeen Belang Teuge.

De contributie bedraagt voor echtparen € 12,50 per jaar en 
voor alleenstaanden € 10,00 per jaar.
Lid worden is eenvoudig. Wij ontvangen uw aanmelding 
graag op ons mailadres of per post naar het secretariaat, 
jvdnoort@upcmail.nl.

Lid worden van Algemeen Belang 
Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN

Het sluipende virus heeft een spoor van vernieling achter 
gelaten. De intensive care en lijkkisten stroomden vol en de 
straten en kroegen leeg. Waar Gallië de Romeinen buiten 
de deur wist te houden, hebben de dappere Teugenaren 
voldoende weerstand geboden tegen de eenzaamheid 
tijdens COVID 19.



4

En dan is er ineens een virus 
dat de wereld platlegt. Veel 
mag er niet meer om onze 
gezondheid te beschermen. 
En om dicht bij huis te blij-
ven: ons mooie tennispark 
gaat op slot tot nader order. 
Het is niet langer verant-
woord om op een veilige ma-
nier te sporten. Er is natuur-
lijk begrip; onze gezondheid 
gaat immers boven alles, 
maar de wekelijkse tennis-
potjes worden node gemist. 
Maar er is licht aan het einde 
van de tunnel. Eerst mogen 
we voorzichtig weer enkel-
partijen gaan spelen en na 
een aantal weken ook weer 
dubbelpartijen. En dat is erg 
fijn. Natuurlijk wel onder 
strikte voorwaarden. Nog 
steeds een gesloten kantine. 
Niet langer op het complex 
blijven dan strikt noodzake-
lijk. Goed je handen wassen; 
vooraf en achteraf. Thuis ge-
bruik maken, indien mogelijk, 
van het toilet. Maar bovenal 
staat natuurlijk het feit dat 
we weer mogen tennissen 
en elkaar weer kunnen zien. 
Bij tennisclub Teuge is het 
niet alleen tennissen, maar 
zijn de sociale contacten 
minstens zo belangrijk. Met 
elkaar sporten; elkaar zien en 
spreken (weliswaar op veilige 
afstand). Het knuffelen voor, 

Leger en stiller kon het niet zijn

tijdens of na de wedstrijden 
moeten we even opsparen. 
De verschillende vaste club-
jes zijn alweer volop aan de 
gang. De maandagmorgen 
boys tennissen er weer lustig 
op los en de dinsdagmor-
gen ladies rennen weer als 
vanouds over de baan. Ook 
andere “groepjes” hebben 
elkaar weer gevonden. Het 
is weer goed vertoeven op 
het tenniscomplex van ten-
nisclub Teuge. Toernooien, 
competities en dergelijke zijn 
vooralsnog niet aan de orde. 
Of het er dit jaar nog van zal 
komen, is ongewis. We wach-
ten af. Allemaal weer veel 
tennisplezier toegewenst na 
de lockdown. Zie jullie op ons 
park.

We mogen weer tennissen! | JAN DIJKSTRA

Dit zien we liever!

Kom je tijdens een wandeling weleens op een idee voor ver-
betering van de omgeving? Of zie je losliggende stoeptegels, 
kapotte straatverlichting, een gat in de weg of een verzame-
ling zwerfvuil? En wil je graag dat daar iets aan gedaan wordt? 
Daar is een meldpunt voor ingericht. Je kunt dit doen via de 
website (of app) https://www.verbeterdebuurt.nl/. Bijgesloten 
afbeelding geeft aan hoe je een melding kunt doen. De mel-
dingen worden direct doorgestuurd naar de gemeente Voorst 
die met deze problemen aan de slag kan. De rode punaises 
op de kaart staan voor problemen die al gemeld zijn. Als het 
gemelde probleem opgelost is dan verandert de rode punaise 
op de kaart in een groen vlaggetje.

Op deze manier kun je zien welke meldingen er al gedaan 
zijn en of er wordt gewerkt aan een oplossing. De melding 
hoeft niet een probleem te zijn, suggesties worden door de 
gemeente Voorst ook opgepakt.

Melding idee of probleem via 
“Verbeter de buurt” | LUCAS HARBERS
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De schijnwerper op...

Van woonideeën naar een fijn thuis
Een aantal jaar geleden was 
Annemieke nauw betrokken 
bij het bouwen haar eigen 
huis aan de Waterweg in 
Beemte-Broekland. Dat vond 
ze een geweldige ervaring. 
“Voor veel mensen is het een 
stressvolle periode, maar zo 
hebben we het echt nooit 
ervaren”, vertelt ze. “Het was 
een enorm leuke tijd en we 
hebben met elkaar iets moois 
neergezet. Prachtig om te 
zien hoe je eigen woonideeën 
uiteindelijk tot een heerlijk 
thuis leiden”. Annemieke nam 
ook het interieurplan voor haar rekening en het resultaat 
mag er zijn: de schuurwoning is smaakvol en verrassend 
ingericht. 

Annemieke heeft in haar jeugd gewoond op het Hooiland 
(Krommedijk) in Klarenbeek. “Als kind is het heerlijk wonen 
in alle vrijheid tussen de koeien op het platteland. Ik was nog 
weleens te vinden in de stallen van de buren”. Voor haar was 
het thuiskomen toen ze verhuisden, maar ook haar man René 
en kinderen Sanne (20) en Maud (15) hebben het prima naar 
hun zin in Beemte-Broekland. Ze wonen er bijna alweer 5 
jaar. Ook de ouders van Annemieke zijn 3 jaar geleden vanuit 
Apeldoorn op het erf komen wonen en ook opa en oma 
vinden het prima wonen hier met uitkijk op het mooie land-

schap. Op deze manier is (mantel)zorg en het contact veel 
makkelijker, bovendien is het erg prettig dat de kleinkinderen 
nu heel makkelijk binnen lopen voor een koppie thee. 

Onlangs zijn Annemieke en René steunouders geworden en 
vangen zij een jongen van 3 ½ jaar op voor een dagdeel in de 
week. Steunouder(s) bied(en)t vrijwillig hulp aan andere ou-
der(s) die behoefte hebben aan steun, die ze niet in hun eigen 
netwerk kunnen vinden. “We hopen hiermee de vraagouder 
wat meer ruimte te geven en het kind een leuke dag!” 

Het roer om
Afgelopen jaar schreef ze haar bedrijf Mick Match in bij de Ka-
mer van Koophandel. Die naam vraagt om enige uitleg. “Mick 
is al vanaf de kleuterschool mijn bijnaam”, vertelt Annemieke. 
Match staat voor bij elkaar passen, verbinding en harmonie. 
Dat zijn drie belangrijke elementen in mijn werk. Als interieur 
professional wil ik in eerste instantie mensen een fijn thuis 
geven waar men zich veilig en gelukkig voelt. Ik geloof dat een 
praktisch en sfeervol huis heel goed samen kunnen gaan en 
daar ligt de uitdaging. Ik wil graag verbinding maken tussen 
buiten en binnen; een optimale ruimte indeling maken waar 
alle woonwensen vervuld worden en waar alle bewoners zich 
thuis voelen”. Mick Match maakt 2D/3D inrichtingsontwerpen 
voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Zie website: 
www.mickmatch.com

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 Annemieke Malgo uit Beemte 
Broekland.

Beste dorpsgenoten, met veel plezier zijn wij als gezin komen 
wonen aan de Teugseweg 7a: Roland, Monique, Emma (10 
jaar) en Steven (8 jaar). We hebben de afgelopen twintig jaar 
met plezier in Apeldoorn op hetzelfde adres gewoond. Hoe-
wel we het hier enorm naar ons zin hadden, ontstond ook de 
wens om in de toekomst eens iets vrijer te wonen. Afgelopen 
herfst viel ons oog op deze woning. Wat een ander uitzicht 
als je ’s morgens de gordijnen open doet. Onze overburen 
hebben plaats gemaakt voor koeien met kalfjes. Vorige week 
snuffelde er een haas op ons terras rond. Een warm welkom 
van onze buren en een prachtige dorpsmand waarmee we 
Teuge beter kunnen leren kennen zorgt ervoor dat we een 
plezierige start in Teuge hebben kunnen maken. We zien uit 
naar jaren woonplezier in Teuge!

Welkomstmand familie Rodink Wil je jouw nieuwe buren 
een welkomstmand 

aanbieden? Vraag dan bij 
Lonneke Schipper een 

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

telfort.nl, maar je kan haar 
gegevens natuurlijk ook 

vinden op de website van 
Algemeen Belang Teuge.
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Vele inwoners van Teuge steunen ‘t Beestenboeltje in Teuge 
door potgrond af te nemen of via Jantje Beton een donatie te 
doen.
Op de oproep om Dierenvriend te worden van ‘t Beesten-
boeltje hebben veel Vrienden gehoor gegeven. Het totaalbe-
drag dat is gedoneerd is € 535,--. Een mooie opsteker om de 
telkens terugkerende kosten te kunnen dekken.
 
Vrienden bedankt!!! Ook namens de zojuist geboren eenden-
kuikens.

Wie is er nou géén Dierenvriend? 
JAN VAN DEN NOORT

De Algemene Leden Vergade-
ring Algemeen Belang Teuge 
wordt op 29 oktober 2020 
om 19.30 uur gehouden. 
Afhankelijk van de maatrege-
len om coronabesmetting te 
voorkomen zal het of online 
of fysiek plaatsvinden. In de 
volgende editie van Teugje 
Nieuws kunt u lezen waar we 
voor gekozen hebben. 

Algemeen Belang Teuge 
behartigt de belangen van 
de Teugenaren op vele 
gebieden. Weet u welke 
activiteiten en projecten zijn 
gestart en welke nog worden 
opgepakt? Heeft u ideeën 

om de leefbaarheid te bevor-
deren? Zou u graag initiatie-
ven opgepakt zien worden? U 
bent van harte welkom op de 
Algemene Ledenvergadering. 
Zet het alvast in uw agenda.

U kunt de activiteiten alvast 
volgen op www.teuge.eu, de 
facebookpagina Teuge en 
Teugje Nieuws. 

Algemene Leden Vergadering ABT op 
29 oktober 2020 | LUCAS HARBERS

Er wordt in Teuge een nieuw 
project opgestart, realisatie 
van kunst in de nieuwe wijk.
Begin dit jaar kwam Mark 
Huser met dit initiatief naar 
ABT en de gemeente Voorst. 
Mark Huser en Maya van 
Oosterhout hebben op Flie-
gerhorst (Ecotribe) terrein de 
natuurtempel gebouwd. 
We hebben in een bestuurs-
vergadering ABT de mogelijk-
heden met Mark besproken 
en dit tevens afgestemd met 
de gemeente Voorst. We 
gaan dit gezamenlijk vorm-
geven. 
Mark gaat ideeën uitwerken. 
Voor het meedenken en be-
oordelen van de ideeën zijn 
we een commissie aan het 
samenstellen. De commissie 

wordt al gevormd door An-
toinette Weijers, Mark Huser 
en vanuit het bestuur ABT 
Stefanie Verwaaijen, Robin 
Nijhof en Lucas Harbers. 
We zoeken nog een commis-
sielid vanuit de wijk park van 
Teuge. Woon je (binnenkort) 
in de nieuwe wijk en wil je je 
buren vertegenwoordigen in 
de realisatie van dit initiatief, 
meld je dan aan bij Stefanie, 
Robin of Lucas (lucas.har-
bers@ziggo.nl).
Met de commissie stellen we 
een plan op, betrekken de 
instanties, bepalen de plek 
en communiceren over de 
voortgang. Het kunstwerk 
zal waarschijnlijk in 2022 
worden onthuld.

Kunst in het park van Teuge
LUCAS HARBERS

                            Wanneer u lid 
bent van Algemeen Belang 
Teuge krijgt u uitnodigingen 
voor informatieavonden, 
bijeenkomsten en ontwik-
kelingen ook per mail. Lid 
worden kan middels een mail 
naar jvdnoort@upcmail.nl of 
secretaris@teuge.eu.
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Vrie. 

De grote tank bi ons an ’t hekke
is mien herinnering an “toen”;

’s mâns vrog uut veil’ge kelderplekke
en chocola in ’t möndjen doen;

bevrijdingsfeesten bi “Kruusvoorde”, 
woar wule as boerenpaartjen scoorden.

Noa veertig joar de demonstratie
veur vrieheid van atoomgeweld.

Wi stemt vierjoarlijks democratisch 
oaver de pot gemeenschapsgeld,

könt op Bussloo bloot op het strand 
en as twee heren hand in hand.

A’j zonder angstgeveul könt lèven, 
dan veul ie oe volledig vrie.*

Dat duurt waarschijnlijk nog wel èven:
een vage groep bedreigden mie
noa een affiche op mien raam,
of advertentie met mien naam.

Geen angst veur overheidspersonen,
al baal ie van heur politiek.

Ie könt roaal oew mening tonen:
wie weet krieg ie ok es geliek.

Um wat te doon tegen de dood,
dat is veur mensenmacht te groot.

Die angst is bie ons in `e bakken
en hölt ons lange op de been; 
in oorlog met de ongemakken,
samen met and’ren of alleen.

Wie God en mensen wil vertrouwen
Zal ’t lieve lèven niet berouwen

Tinus Ooms (van het Slyck)

*Vrijheid is leven zonder angst (motto comité 4/5 mei 2001)

Het zal niemand in de buurt zijn ontgaan dat er in Het Park 
van Teuge nog volop wordt gebouwd.
De eerste fase is bijna vol gebouwd en de gemeente Voorst 
heeft in de 2e fase van de 29 beschikbare bouwkavels er 18 
reeds uitgegeven. De gemeente Voorst is blij met dit (voorlo-
pige) resultaat.
Van de 29 bouwkavels in de 2e fase zijn er momenteel dus 
nog 11 beschikbaar.
Men is nu dus druk bezig met het maken van bouwplannen. 
Het plan en de beschikbare kavels zijn te vinden op 
www.voorst.nl/vrije-kavels/park-van-teuge.

Daarnaast is begin juni een overeenkomst met woningstich-
ting IJsseldal Wonen getekend voor 2 rijen van vier sociale 
huurwoningen. Eén rij wordt gesitueerd aan de Hessenlaan 
en de andere rij wordt aan de Uiverstraat gebouwd.
 
Naar verwachting komt er in het derde kwartaal ook meer 
duidelijkheid over een projectmatige ontwikkeling van 10 
woningen aan de Uiverstraat. De plannen hebben door de co-
ronacrisis even stilgelegen, maar dit zal de gemeente Voorst 
binnenkort weer oppakken.

En... Teuge groeit maar door!
JAN VAN DEN NOORTHet voorjaar heeft bij ‘t Beestenboeltje’ weer nieuw leven 

gebracht. Drie prachtige geiten zijn er geboren. Er is ook een 
geit tijdens de bevalling (keizersnede) overleden.
Bij de eenden zijn er 15 jongen uit het ei gekropen. Ook heb-
ben we vier konijnen gekocht.
Hiervoor zal een nieuw verblijf worden gemaakt. De veesta-
pel breidt zich dus uit. 

Door de corona uitbraak is de NL Doet dag in maart niet 
doorgegaan en of de burendag in september doorgang zal 
vinden is nog niet bekend.
Wat wij dringend nodig hebben zijn vrijwilligers die door de 
week van maandag t/m vrijdag hooguit een half uur per dag 
de dieren willen voeren. We voeren nu nog met 3 personen 
door de week. Voor het weekend voeren hebben we mensen 
genoeg. Dus vind je het leuk om met dieren om te gaan, meld 
je aan bij Herman Vukkink tel. 055-3231613.

‘t Beestenboeltje | HERMAN VUKKINK
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Activiteitenkalender

Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende 

maanden nog helemaal leeg. Het is nu nog te onduidelijk 

of er activiteiten kunnen plaatsvinden. Gelukkig zijn er 

nu steeds meer versoepelingen en komt alles geleidelijk 

aan weer op gang. Hopelijk kunnen we de kalender in 

onze volgende editie weer vullen.

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

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, Halbo Bos-

ker, Herman Vukkink, Lonneke Schipper, Danny Roelofs, 

Jan van den Noort, Jan Dijkstra, Annemieke Malgo, Bob 

Bakker.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 18 september 2020 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

Kopijdata 2020 (inleveren vóór): 18 september en 27 novem-

ber 2020.

Teugje Nieuws digitaal
Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 

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

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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

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

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


