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Jan Koorenhof en Hans Goe-
dings hebben een initiatief 
opgepakt om bij verschillen-
de oorlogsmonumenten in 
onze provincie een informa-
tiebord te plaatsen. Daar-
voor verzamelen ze informa-
tie, betrekken sponsoren en 
vrijwilligers en realiseren een 
waardevolle herinnering aan 
de jonge gesneuvelde crew- 
leden die hun leven gaven 

voor onze vrijheid. Het bord 
verwijst naar het monument 
aan de andere kant van 
de luchthaven. Voor meer 
informatie kan een QR code 
worden gescand. Het bord 
is gerealiseerd in samen-
werking met de gemeente 
Voorst, de luchthaven, de 4 
mei commissie ABT, 
vrijwilligers en donateurs. 

Onthulling informatiebord Lancaster LUCAS HARBERS

Er is bij het bestuur van ABT 
melding gemaakt van een 
mogelijk gevaarlijke situatie 
op het punt waar het “schel-
penpaadje” op de Parmen-
tierstraat aansluit. We heb-
ben dit onder de aandacht 
gebracht van de gemeente 
Voorst, zoals gebruikelijk bij 
meldingen van gevaarlijke si-
tuaties. De gemeente Voorst 
heeft ons gemeld dat het 
gehele pad op termijn gaat 
vervallen als de laatste wo-
ningen gereed zijn en de wijk 
“woonrijp” wordt gemaakt. 

De route naar de sportvel-
den zal dan via de Parmen-
tierstraat en de Uiverstraat 
verlopen. Tot dat moment 
blijft het dus oppassen zowel 
voor de fietsers, die veelvul-
dig van het schelpenpaadje 
gebruik maken als voor de 
automobilisten die op de 
Parmentierstraat rijden. ABT 
heeft voor bewoners 30 km 
(kliko) stickers beschikbaar 
om de automobilisten er nog 
eens extra op te wijzen dat 
de Parmentierstraat echt een 
30 km zone is.

Oppassen! | JAN VAN DEN NOORT

Op zaterdag 12 juni 2021 is het informatiebord van de neer-
gestorte Lancaster onthuld. Het bord staat aan het eind 
van de Zanden bij de spottersplek langs de landingsbaan.

Luke Mosterd heeft voor het 
monument een stalen kast 
gemaakt met gehard glas 
waarin een propellerblad 
van een Lancaster tentoon-
gesteld ligt. Het blad is door 
de Koninklijke Luchtmacht 
aangeboden en zal bij het 
monument naast KIJK! in de 
grond worden geplaatst.

Burgemeester Penninx gaf 
bij de onthulling een speech 
en onthulde het bord samen 
met de ooggetuige van de 
crash, Dick Weijers. 
Met dit bord is de informatie 
over de crash en het belang 
van vrijheid voor een groter 
publiek toegankelijk.  
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Het is voor mij een eer om voorzitter te mogen zijn van de 
mooie en gemoedelijke sportclub Teuge.
Tijdens de zomer van 2020 werd mij gevraagd of ik voorzitter 
wilde worden. Alleen de vraag was al een hele eer voor mij als 
relatief buitenstaander. Ik kom immers niet van Teuge en ben 
pas 17 jaar lid van deze mooie club.
Tijdens deze periode, en nog steeds, voelde ik een grote ver-
bondenheid met de club. Onze dochters hebben bij de club 
gevoetbald en zelf voetbal ik nog steeds met veel plezier. Ook 
heb ik de afgelopen jaren wel het een en ander gedaan voor 
de club. Niet noemenswaardig, maar hierdoor probeerde ik 
wel iets terug te doen voor de club waar ik zoveel van ontving 
en nog steeds ontvang. Voetbalplezier, sociale contacten 
enzovoort. Los van Covid-19, en alle beperkingen die dat met 
zich mee brengt, kan ik uitzien naar elke zaterdag vol voetbal-
plezier en samen een biertje drinken in de kantine.

De laatste jaren is de club behoorlijk gegroeid en veel men-
sen binnen de club hebben een bijdrage geleverd aan de 
daarbij behorende organisatie van activiteiten en ontwikke-
lingen die op het pad van de club kwamen. Aanleg van het 
kunstgrasveld, bouwen van meer kleedkamers, het werven 
van voldoende vrijwilligers etc. zijn daar enkele voorbeelden 
van. Inmiddels staat de sportclub als een huis en is zij financi-
eel gezond. Ik realiseer mij dat ik, mede door de inspanningen 
van mijn voorgangers, in een gespreid bedje terecht kwam.
Zeker, er is nog genoeg te doen en te ontwikkelen. Er liggen 
nog uitdagingen om onze maatschappelijke betrokkenheid 
te tonen, maatregelen op het gebied van duurzame energie 
te treffen, een gezonde sportomgeving te creëren etc. Van al 
deze activiteiten, en nog meer, hopen we een ieder steeds 
goed te informeren via o.a. de website van de club.
Naast bovengenoemde aandachtsgebieden is ook het vast-
houden van wat bereikt is de afgelopen jaren het doel.

Als voorzitter van deze mooie club hoop ik samen met de 
overige deskundige bestuursleden hier een bijdrage aan te 
kunnen leveren. Ik denk dat mijn kwaliteiten om de verbin-
ding aan te gaan met mensen en hen ook met elkaar in ver-
binding te brengen, van toegevoegde waarde kunnen zijn.
De inzet en betrokkenheid van zoveel leden te zien is gewel-
dig. Van al deze leden voorzitter mogen zijn is een grote eer.
Maar nu eerst een periode van rust en andere dingen doen, 
zodat straks elk elftal weer volop kan starten met de voetbal-
competitie. We zien u graag terug langs de lijn.

Wulle stoat veur Teuge!

Voorstellen voorzitter Sportclub Teuge 
HANS DROOG

Op zaterdag 29 mei 2021 
deed Teuge mee aan NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland.
Aan het begin van de middag 
kwamen de vrijwilligers naar 
het Beestenboeltje. Naast de 
vaste groep vrijwilligers en 
buurtgenoten kwamen ook 
nieuwe bewoners van Teuge 
en toekomstige inwoners 
van Teuge helpen. De lijst 
met klusjes lag klaar en de 
taken werden verdeeld om 
het speelveld & dierenverblijf 
op te knappen. Naast het 
schilderen, afmesten van het 
dierenverblijf, schoonmaken 

van het veld en schoffelen in 
de schoolmoestuin was het 
vooral gezellig.
Na het klussen was het na-
genieten met een drankje en 
broodjes met hamburgers en 
vegaburgers. Dank voor de 
bijdrage. De dieren hebben 
weer een aantrekkelijk on-
derkomen en de bezoekers 
kunnen genieten van een 
mooie omgeving. 
Op zaterdag 25 september 
vervolgen we deze opzet 
tijdens burendag. Iedereen is 
welkom om te komen helpen 
en genieten.

NLdoet 2021 | LUCAS HARBERS

Ummetjes (IV); van Kiek noar Uutkiek
 

Lopen noar “Kiek”is een betjen te wied.
Fietsend nem ik dus de kronkels veur lief.

Bi ’t puinpad loat ik ‘m  as prooi veur een dief.
D’r is doar geen ene: gevoar is d’r niet.

Van Teuge ko’j vrogger rechtdeur oaver Zanden,
net stevig genog veur een Fokker-toestel. 

De lane van beuken geleidden oe wel,
tötdat ie bi ’t Weelten aan ’t ende belandden. 

Net niej in de varve ontvangt oe noe “Kiek”. 
Bierblikjes en flesjes ontgoat oe doar niet. 

Beniejd o’j het ‘Crash-monument’ zo gauw ziet:
De jeugdige barken, wit-zwart, bint geliek.

De Engelse namen stoat in het gelid,
as dank van De Teuge veur hun oorlogsdood:
Neerstorten de Lancaster in hoogste nood.
Canadees boavenan oaverlèèfden toen dit,

zoas op Terwolde hee nòg apart zit.

Beklim ie terrassen, veurbi de leilinde, 
‘epoat ooit veur ’t butenjen “Het Kleine Zand”,

dan stoat ie al gauw an het vliegveld zien rand.
In ’t Busken zöj nog kromme knotwilgen vinden.

Deur ’t grös vind ie noa a het spoor van een pad; 
de vliegtuug-uutkiek-spot van hier vieftig meter:

een route veur fietsers en lopers liekt dat…

Tinus van ‘t Slyck
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De ‘Prinsessendag’ wordt 
georganiseerd om stil te 
staan bij de rust en veilig-
heid in ons land. In mei 1945 
capituleerden de Duitse 
legers en werd het kalmaan 
weer zo rustig in het land dat 
vluchtelingen en onderdui-
kers weer naar huis konden. 
Ook de kinderen die voor 
de hongerwinter vluchtten 
naar de provincie, keerden 
huiswaarts. 

Prinses Juliana en prins Bern-
hard deden dat ook, zij haal-
den de drie dochters terug 
naar huis, terug naar Soest-
dijk. De prinsessen Beatrix 
en Irene waren in 1940 met 
hun ouders via Engeland 
naar Canada gevlucht. In Ot-
tawa werd prinses Margriet 
in 1943 geboren. Na de be-
vrijding was Prinses Juliana al 
een paar weken in ons land. 
Zij reisde in juli 1945 naar 

Canada om haar dochters 
op te halen. Met de ‘Queen 
Mary’ voeren ze van New 
York naar Schotland. Dit 
grote Engelse passagiers-
schip werd voor het vervoer 
van terugkerende geallieerde 
troepen gebruikt. De drie 
dochters mochten eerst 
een paar dagen bijkomen in 
Londen en reisden op 2 au-
gustus 1945 met hun moeder 
terug naar ons land. Ze land-
den op Vliegveld Teuge, dat 
toen één van de vliegvelden 
was voor het terugbrengen 
van geallieerde troepen. 

De ‘Prinsessendag’ wordt op 
1 augustus 2021 klein gehou-
den, de corona-beperkingen 
zijn immers nog niet opge-
heven. Op het vliegveld is er 
voor bezoekers niets te zien. 
MAAR: het evenement is 
streamend te volgen, de link 
zal tijdig op teuge.eu gezet 
worden op 1 augustus 2021, 
vanaf 14:00u.

Vliegveld Teuge. Activiteiten uit 2020 in het kader van “75 
jaar Bevrijding” werden een jaar uitgesteld. Het bekende vi-
rus gooide roet in het eten. Het evenement ‘Prinsessendag’ 
op vliegveld Teuge is met steun van de gemeente Voorst en 
de provincie verplaatst naar zondag 1 augustus 2021.

Digitale Prinsessendag! 
COERT MUNK / NICO JURGENS

© Nationaal Archief © Nationaal Archief 
De familie voor het eerst bij 
elkaar op Nederlandse grond.

Muziekvereniging Excelsior heeft i.s.m. CBS de Zaaier een 
Blazersklas opgezet voor de kinderen uit groep 4, 5 en 6. 
Het project duurt 6 weken en daarin krijgen de kinderen ie-
dere maandag van 14.30 – 15.15 uur les van meester Guido. 
De groep bestaat uit 11 enthousiaste kinderen die graag de 
eerste beginselen van het spelen op een blaasinstrument 
onder de knie willen krijgen.

Na de zomer
Voor de kinderen die het zo leuk vinden en na de zomerva-
kantie verder willen met muziek maken komt er wat nieuws 
naar Teuge! In overleg met school en de muziekvereniging 
is er een samenwerking tot stand gekomen. Na de zomer 
start Frank Snijkers met privélessen op dinsdagmiddag in de 
Zaaier.
Kinderen van de Blazersklas kunnen zich daarvoor opgeven, 
maar ook andere kinderen en volwassenen die het leren 
bespelen van een trompet of bugel als een nieuwe uitdaging 
zien worden van harte uitgenodigd om zich op te geven voor 
deze lessen.
Excelsior zal zorg dragen voor de instrumenten, deze worden 
in bruikleen uitgegeven. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Jasper.
esselink@gmail.com
Voor verdere informatie kun je ook bellen met 06 48 12 99 90 
( Jasper Esselink)

Blazersklas CBS de Zaaier groot succes 
JASPER ESSELINK
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Sportclub Teuge is naast een 
sportvereniging ook een 
plaats van ontmoeting en ge-
zelligheid, voor jong én voor 
oud. Voor de jeugd worden 
er al diverse activiteiten ge-
organiseerd en daarom lijkt 
het ons leuk om voor de seni-
oren uit Teuge en omstreken 
één keer in de maand een 
kaartmiddag te organiseren 
in het Dorpshuis.

Nu willen we graag vooraf in-
ventariseren of daar genoeg 
behoefte aan is en wie er zin 
heeft om (na bijna 1,5 jaar 
corona met veel beperkin-
gen) weer wat leuks te doen 
met een groepje mensen.
Lijkt het u gezellig om een 
middag te komen klaverjas-
sen of te bridgen geef het 
door aan Stefanie Verwaaijen 
via mail: dcp@teuge.eu of via 
06-46324471 ( mag ook via 

de app).
Vraag de buurman of buur-
vrouw, vriend of vriendin en 
geef je op. 
Als we een clubje bij el-
kaar krijgen kunnen we dit 
opzetten en misschien in de 
toekomst ook wel uitbreiden 
naar meerdere en andere 
activiteiten. 
Ben je niet van het kaarten, 
maar vind je het wel leuk om 
te komen, laat het weten. 
We hebben ook vrijwilligers 
nodig die voor een drankje 
kunnen zorgen en die op die 
middag het dorpshuis willen 
openen en sluiten.

Oproep voor gezelligheid 
STEFANIE VERWAAIJEN

Welkomstmand Teuge
Arthur en Annemieke
Wij zijn Arthur en Annemieke. 
Sinds mei zijn we de super 
trotse eigenaars van ons 
huis aan de Hessenlaan. Wij 
zijn heel dankbaar dat we 
de kans hebben gekregen 
om in het mooie Teuge te 
komen wonen. Wij waren 
allebei al bekend in Teuge, 
zo heeft Annemieke op de 
Zaaier gezeten en waren wij 
in de weekenden vaak bij 
Peco te vinden. Wij vinden 
het leuk om met onze hond, 
Jaap, door Teuge te wandelen 
(misschien hebben jullie hem 
al wel gehoord, sorry daarvoor). Ook houden we allebei van 
fietsen. Arthur is aangesloten bij de plaatselijke mountainbike 
vereniging De Korte Pootjes. Daarnaast zijn we allebei druk 
met ons werk, Arthur werkt bij loon- en grondverzetbedrijf 
Wijers van de Steeg en Annemieke werkt in het Gelre Zieken-
huis in Apeldoorn. Onze Jaap is momenteel nog werkeloos. 
Heel erg bedankt voor de welkomstmand, heel erg leuk! We 
hopen jullie dit jaar allemaal te zien bij het feest der feesten 
in september!

Familie Schut
Hallo buurtbewoners. Wij 
zijn Peter en Janiëlle Schut, 
we zijn aan de Holthoevense-
straat 22 komen wonen, met 
onze 4 kinderen Marleen, 
Thomas, Rhodé en Anne-ma-
rie. We hebben een eigen 
bedrijf in Groenvoorziening 
en zochten een huis met 
meer ruimte om het huis. 
Hiervoor woonden we in een 
rijtjeshuis in Apeldoorn. We 
hopen hier nog een poos met 
veel plezier te wonen. 
Groetjes van Peter & Janiëlle, 
Marleen, Thomas, Rhodé, 
Anne-marie Schut.

Thomas en Marije
Hallo buren! Bedankt voor 
dit warme welkom. Wij zijn 
Thomas Porskamp en Marije 
Wientjes, 29 en 27 jaar oud 
en wij wonen sinds eind vorig 
jaar aan de Plesmanstraat 8 
in Teuge. Hiervoor woonden 
wij in Groenlo. Hier is 
Thomas opgegroeid en zijn 
wij nu ook nog vaak te vinden 
bij vrienden en familie. Marije 
is in het dagelijks leven taxa-
teur bedrijfsmatig onroerend 
goed bij Cushman & Wake-
field en Thomas maakt bijna 
dagelijks een reis richting 

Twente. Hij werkt bij de gemeente Enschede als RMC consu-
lent. Verder vinden wij het leuk om te sporten en sinds dit 
seizoen voetballen wij allebei voor de plaatselijke voetbalclub, 
SP Teuge. Voor Marije bekend terrein en voor Thomas een 
nieuwe club. Wij hopen met het mooie weer en de versoepe-
ling op komst, jullie snel in Teuge te ontmoeten.

Richard en Dylano
Hoi, wij zijn Richard en Dyla-
no van Essen, de bewoners 
van de Uiverstraat 8. Wij zijn 
blij dat wij (weer) in het zo 
mooie Teuge mogen wonen. 
Bedankt voor het welkom-
pakketje. Supermooi. 
Groetjes Richard en Dylano

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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Hoelang blijft zwerfafval liggen? 
MARISKA VAN ROSSUM

Dit was de vraag die aan enkele leerlingen van de lagere 
school “De Zaaier” werd gevraagd tijdens de maandelijkse 
zwerfafval opruimactie. 
Aan de hand van diverse kaartjes moesten de leerlingen in de 
correcte volgorde gaan staan. Dit bleek toch nog erg lastig te 
zijn. Vooral de bananen- en mandarijnenschillen blijven veel 
langer liggen dan verwacht. En dat sommige stukken onein-
dig blijven liggen, hadden ze ook niet verwacht. Maar uitein-
delijk is het wel gelukt. En daarna toch nog een halfvolle zak 
met zwerfafval opgeraapt!

Hoelang duurt het dan?
Zie hieronder enkele items:
- Blikjes van frisdrank (b.v. Red Bull): het deksel (aluminium) 

vergaat nooit, de rest van het blikje (staal) 50 jaar!
- Plastic zak: 10 tot 20 jaar
- Kartonnen drankbeker: minstens een half jaar
- Sigarettenpeuken: ongeveer 2 tot 12 jaar
- Kauwgom: 20 tot 25 jaar 
- Bananen-, sinaasappel-, of mandarijnschil: 1 tot 3 jaar, af-

hankelijk van het weer
- Glazen fles (bierflesjes) – 1 miljoen jaar. 

Tenslotte
Voorkomen is beter dan genezen. Als er geen afval wordt 
weggegooid dan is er ook niets om op te rapen. Op 9 juli ga 
ik weer met een aantal kinderen van de school zwerfafval 
rapen. We lopen dan door diverse straten van het dorp. Ho-
pelijk wordt het steeds minder en het dorp steeds schoner.

Bij KIJK! Teuge zijn opnames gemaakt ter herdenking van de 
2e wereldoorlog en de onschatbare waarde van vrijheid.

De herdenking vond plaats bij het monument ter nagedach-
tenis van de omgekomen bemanning van een neergestorte 
Lancaster bommenwerper.

Het thema voor 2021 is “na 75 jaar vrijheid”. 
Coert Munk opende de herdenking. Na 2 minuten stilte droeg 
Tinus Ooms een gedicht voor. Er werden bloemen gelegd 
door Lieve Hulleman (CBS de Zaaier) en Romy de Groot (An-
tonius). Ees Veldwijk legde namens de ouderen samen met 
Gerwin Hemeltjen (voorzitter SJW Peco) namens de jeugd 
bloemen en Marjo Prigge deed dit namens de luchthaven 
Teuge. Mika Smit (Antonius) en Flo van den Tol (zie foto)
(CBS de Zaaier) droegen eigen gedichten voor. 

Lucas Harbers sloot af namens Algemeen Belang Teuge.  
De Taptoe en het Wilhelmus werden door Jasper Esselink van 
Muziekvereniging Excelsior Twello ten gehore gebracht.

De commissie herdenking 4 mei, geleid door Coert Munk, 
Arne Pruijt en Robert Voordes, kijken uit naar de herdenking 
2022 waar weer belangstellenden zelf aanwezig kunnen zijn.

De film gemaakt door Robin en Chris Nijhof is te zien op het 
youtube kanaal van Algemeen Belang Teuge.

Herdenking 4 mei  | LUCAS HARBERS

Zoals eerder aangekondigd staat de 1e Dorpsquiz van Teuge 
nu dan toch echt gepland op zondag 10 oktober. De inschrij-
vingen van de 1e keer staan nog en de teams die zich al opge-
geven hebben krijgen een mail van ons met verdere infor-
matie. Ook via de site www.dorpsquizteuge.nl en Facebook 
houden we jullie op de hoogte. 

De organisatie heeft er in ieder geval zin in EN hopelijk jullie 
ook. We kunnen ons voorstellen dat jullie als team weer een 
aantal voorbereidingen moeten treffen. Wie weet het meeste 
van Teuge en gaat zich vol slurpen met nog meer informatie 
door oude boekwerken door te spitten. Wie is het sportiefste 
en moet weer een strak trainingsschema gaan volgen voor 
het uitvoeren van de sportieve opdrachten. Welk teamlid 
is goed in uitpluizen van raadsels, wie kan goed knutselen 
of wie is er heeeel erg slim, en wie surft zich suf op het net 
om zo snel mogelijk alle antwoorden door te geven aan de 
onverbiddelijke organisatie? De komende tijd kunnen jullie 
daarvoor gebruiken. 

Jullie hebben nog even, maar…… 
Heel veel succes met de voorbereidingen en hou oren en 
ogen goed open!!! (Wie weet is het al begonnen).

Dorpsquiz 10 oktober 2021!!!
STEFANIE VERWAAIJEN
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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: Jasper Esselink, Lucas 

Harbers, Stefanie Verwaaijen, Lonneke Schipper, Jan 

van de Noort, Mariska van Rossum, Nico Jurgens, Coert 

Munk, Hans Droog, Tinus Ooms.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 17 september 2021 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

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

JULI

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

AUGUSTUS

Digitale Prinsessendag, 14.00 uur

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

 16 t/m 20 Speelweek, SJW Peco

SEPTEMBER

 10 t/m 12  Dorpsfeest SJW Peco, Peco Terrein

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

Burendag, ‘t Beestenboeltje
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