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Wateroverlast in Teuge | LUCAS HARBERS
In de tweede helft van februari 2022 is er veel neerslag
gevallen. Sloten stonden vol
water en vele percelen liepen
onder.
Diverse inwoners van Teuge
hebben melding gemaakt
over wateroverlast.
Om aandacht te vragen voor
de hinder en deze in de toekomst te beperken, adviseren we melding te maken van
deze hinder bij de instanties
die maatregelen kunnen
treffen.
Op www.teuge.eu staan de
contactgegevens van deze
instanties. Op basis van de
meldingen kunnen ze actie
ondernemen.
Algemeen Belang Teuge gaat
met het waterschap en de
gemeente Voorst een avond
organiseren over dit thema.
We kondigen de datum aan
in een mail naar onze leden
en op de website.

De 1e Dorpsquiz van Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
Daar zijn we weer…
Het gaat er eindelijk van
komen. De lang verwachte
Dorsquiz. Wat hebben we

hier als organisatie naar uitgekeken. We hebben natuurlijk zoals zoveel evenementen de datum een aantal keer
moeten aanpassen, maar dat
gaan we niet meer doen!!
Zondag 22 mei 2022 van
13.00 uur tot 17.00 uur. Zet
een groot kruis in de agenda
en zeg andere afspraken af,
want hier wil je echt bij zijn.
De teams die zich al opgegeven hadden, hebben ondertussen al een mail ontvangen met informatie van de

organisatie. Heeft jouw team
niets ontvangen?
Kijk ook even in de spam en
stuur anders even een mail
of app naar ons.
Ben je nieuw in Teuge en heb
je geen idee waar dit over
gaat, check de site www.
dorpsquizteuge.nl, maak een
team en geef je op!!!
Kijk op de site voor de sluitingsdatum.
Een tip voor de deelnemende teams: Houd de mailbox
goed in de gaten…
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Teugenaren gaan de politiek in!
DANNY ROELOFS

Kelly Uenk en Danny Roelofs gaan met Voortvarend Voorst
(lijst 7) voor vier zetels in de plaatselijke politiek. Ze doen dit
met een team van twaalf mensen. Onder de vleugels van
Arend Jansen, die zijn jarenlange ervaring in politiek Den
Haag en in de gemeente deelt met deze jonge ambitieuze
ploeg.
Kelly Uenk woont sinds 2012 in het mooie Teuge met haar
man Sander en kroost Bryan en Demi. Ze werkt in de sales,
houdt van een feestje en wil nu mooie dingen met u bereiken
voor Teuge en de gemeente Voorst.
Danny Roelofs is door zijn vrienden en het warme karakter
van de Teugenaren al snel deze kant op getrokken. Na jaren
van vrijwilligerswerk bij SJW Peco en zijn voetbalcarrière op
de bank bij Teuge 5 is hij in 2020 in Teuge gaan wonen. Danny
is in het dagelijks leven gezinscoach en schrijft columns voor
het Voorster Nieuws.
We staan voor de belangen van de dorpskernen, het vliegveld
en hebben een sociaal programma waarbij we oog hebben
voor elke inwoner van de gemeente Voorst. Naast uw stem
op 16 maart hopen we ook op input, zodat we samen kunnen
bouwen aan het groene hart van de Stedendriehoek. Kijk snel
naar ons complete programma op www.voortvarendvoorst.
nl. En stem 16 maart Voortvarend Voorst lijst 7!

PECO is weer open! | ANOUK LUESINK
YES! Eindelijk! PECO mocht op zaterdag 19 februari, na groen
licht van de overheid én na ruim drie maanden gesloten te
zijn geweest, weer open. We zijn ontzettend blij dat we na
zo’n lange periode de jeugd vanaf 14 jaar weer mogen verwelkomen. Een groep vrijwilligers heeft zich keihard ingezet om
er een feestelijke avond van te maken.
Er is afgetrapt met de heuse Neon Party die al voor november
2021 op de planning stond. Met de Corona Check-app in de
aanslag kwamen er al snel veel bezoekers binnendruppelen.
Het was volle bak! We waren dan ook helemaal uitverkocht
en kunnen terugkijken op een fantastische avond!
De eerstvolgende activiteiten bij PECO zijn:
- Zaterdag 26 maart Black and White party
- Zaterdag 23 april Springparty (lente)
Ook organiseren wij in de week van 8 t/m 13 augustus 2022
een speelweek. Dit is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten. Gedurende de speelweek is het een en al gezelligheid, worden er hutten gebouwd en veel spellen gespeeld!
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten of ben je op
zoek naar meer informatie? Volg dan @sjw.peco op Instagram, SJW Peco Teuge op Facebook of kijk op onze site:
sjwpecoteuge.nl
Heb je vragen over PECO of onze activiteiten? Stel deze gerust
via onze socialmediakanalen!

Op woensdag 16 februari is na een ziekbed van
4 maanden op 90 jarige leeftijd overleden

Theo Jansen
Theo was erelid van Algemeen Belang Teuge.

Een prullenbak én bankje bij het
monument | MARISKA VAN ROSSUM
Het is gelukt! Begin 2021
kreeg ik een telefoontje van
een inwoner van Teuge of het
mogelijk was om een prullenbak te laten plaatsen in de
buurt van het monument ter
nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden
van de neergestorte Lancaster nabij de Schaapskooi. Zij
was daar regelmatig bezig
het zwerfafval op te rapen. Ik
heb daarop de gemeente benaderd en zij gaven aan dat
het niet het beleid is van de
gemeente om overal prullen-

bakken te plaatsen. Maar…
de aanhouder wint. Na
diverse gesprekken met die
beleidsmedewerker kreeg ik
halverwege het jaar het bericht dat ze het nogmaals in
overweging zouden nemen.
Enkele maanden daarna
kreeg ik een whatsapp dat ze
– naast een prullenbak – ook
een leuk bankje zouden gaan
plaatsen. Begin december
is het bankje én prullenbak
geplaatst. Een goede manier om die mooie plek ook
schoon te houden.

We wensen Annie, zijn kinderen en verdere familie veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur en leden Algemeen Belang Teuge

STEFANIE VERWAAIJEN

Sinds 10 februari hebben we in
de gemeente Voorst een nieuwe
burgemeester, mevrouw Paula
Jorritsma - Verkade.
Om haar een warm welkom te
geven hebben alle dorpen in de
gemeente Voorst een filmpje
opgenomen. Deze is te vinden
op youtu.be/6e37ySpWa-Y
Teuge staat er natuurlijk ook op.
We hebben haar via het filmpje
een mooie “Welkomstmand”
aangeboden en deze de eerstvolgende maandag op het gemeentehuis gebracht.

ABT 111 jaar lunch 3 april 2022
STEFANIE VERWAAIJEN

Helaas kon de ABT 111 jaar lunch in december 2021 niet
doorgaan i.v.m. de Corona-maatregelen. Wij hebben toen
een nieuwe datum geprikt en wel op zondag 3 april 2022 van
11.00 tot 15.00 uur. De locatie is Sportclub Teuge / Dorpshuis
op den Toega , de Zanden 92. Wij willen alle inwoners van
Teuge uitnodigen voor deze gezamenlijke lunch. Ook toekomstige bewoners van Teuge zijn van harte welkom. Voor
de kinderen zullen er leuke activiteiten zijn. Tevens is er een
geweldige verloting.
Wil je erbij zijn? Meld je dan vóór 23 maart 2022 aan door
een mail te sturen naar dcp@teuge.eu of een briefje in de
brievenbus te doen bij Zwanenpad 6 met daarin naam, adres
en het aantal volwassenen én kinderen onder de 12 jaar.
Als je je vorig jaar reeds had aangemeld, dan hoef je je niet
opnieuw aan te melden. Je hebt hierover al een mail ontvangen met daarin het lotnummer voor de loterij. Mocht je er
toch niet bij kunnen zijn, meld je dan af vóór 23 maart 2022.

Teugenaar van het jaar 2021
STEFANIE VERWAAIJEN

Zoals jullie wel gezien en
gehoord hebben is onze Teugenaar van het jaar behoorlijk verrast.
Op een vroege zaterdag
hebben we hem behoorlijk
overvallen en toch ook wel
een beetje stil gekregen met
deze “eervolle titel”.
In het vorige Teugje Nieuws
hebben jullie al kunnen lezen
wie het is geworden, maar
deze foto willen we nog
graag met jullie delen.

Kerstattentie voor vrijwilligers en
adverteerders van ABT
MARISKA VAN ROSSUM

Volgens Wikipedia is een vrijwilliger iemand die uit vrije wil
werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband.
In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald, of er
staat een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.
Gelukkig hebben we in Teuge vele vrijwilligers die zich geheel
belangeloos inzetten voor het ABT en voor Teuge. Het bestuur van het ABT heeft deze vrijwilligers eind december 2021
allemaal in het zonnetje gezet met een “Merci”.
Ook aan de adverteerders van het Teugje Nieuws is gedacht.
Ook zij ontvingen deze leuke traktatie. In totaal hebben we
weer 70 stuks afgeleverd in Teuge en omstreken. Uit de foto’s
is te zien dat het zeer gewaardeerd werd.
Namens het bestuur van het ABT nogmaals dank voor jullie
tomeloze inzet en steun!!

NB: wij houden ons aan de dan geldende Coronamaatregelen.

Uitslag Kinder-Kerst-Kleurwedstrijd
2021
We hadden weer een mooie kleurplaat gemaakt voor de
kinderen voor de laatste editie van 2021. We kregen 8 mooi
gekleurde kleurplaten retour van enthousiaste kinderen.
Daarom hebben alle 8 kinderen een prijs gekregen namens
onze redactie.

Schilderij De Nieuwe Zwaan door Theo Jansen
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Burgemeester Jorritsma

De prijswinnaars zijn: Yora van Bosheide uit Twello (2,5 jaar),
Daniël Keurhorst uit De Vecht (4 jaar), Daan Nikkels uit Hall (5
jaar), Levi Keurhorst uit De Vecht (6 jaar), Milou Hulleman uit
Teuge (7 jaar), Tirza Leenheer uit Teuge (7 jaar), Loïs Leenheer
uit Teuge (8 jaar) en Mirthe Keurhorst uit De Vecht (9 jaar).
Allemaal, van harte gefeliciteerd!
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Project Mozaiekbank Teuge
STEFANIE VERWAAIJEN

Hulp gezocht bij het maken van een mozaïek bankje. Ben jij
of ken jij iemand die weet hoe je een soortgelijk bankje kan
maken. Heb je tijd en vind je het leuk om samen met anderen
iets moois voor het dorp te
maken, laat het weten....
Je mag mailen naar dcp@
teuge.eu, stuur een berichtje
of bel naar 06-46324471.

Directeur CBS De Zaaier | ANNEMARIE BALSTER
Beste lezers,
Afgelopen augustus begon ik
mijn avontuur als directeur
op basisschool de Zaaier. Er
is mij gevraagd om mijzelf
kort aan u voor te stellen en
mijn eerste ervaringen te
delen. Mijn naam is Annemarie Balster en ik woon
samen met mijn man Paul
en onze drie dochters, Mila,
Yara en Iza in Klarenbeek.
Het dorpsleven is mij dus
niet vreemd en ik vind het
heerlijk om in deze mooie
bosrijke omgeving te mogen
wonen en werken. Buiten het werk om vind ik het heerlijk
om langs het strand te wandelen, een boek te lezen of een
eigen kaart te handletteren. Vóór mijn tijd in Teuge ben ik
werkzaam geweest in Eerbeek als manager kinderopvang en
adjunct-directeur binnen VPCO Eerbeek. Als directeur van
de Zaaier vind ik het belangrijk om samen met mijn team, de
kinderen en de ouders, de kinderen een mooie en leerzame
basisschooltijd te geven. Ook al hebben we in de afgelopen
maanden nog steeds te maken gehad met Corona maatregelen, ik heb de saamhorigheid en de samenwerking al wel
mogen ervaren. De Vrienden van de Zaaier regelden in een
korte tijd een mooi openingsfeest aan het begin van het
schooljaar. De vrijwilligers van de “handen uit de mouwen”
middag stonden meteen weer klaar toen het weer mogelijk
was om met de kinderen deze middagen vorm te geven. Verder staat er een team van leerkrachten waar ik veel respect
voor heb. We hebben nogal moeten schakelen met elkaar de
afgelopen maanden en dat doen zij met enorm veel flexibiliteit. Schouders eronder en gaan! Het avontuur is nog maar
net begonnen, maar ik voel mij helemaal thuis op de Zaaier.
Op naar een mooi voorjaar, waarin we elkaar hopelijk ook live
mogen ontmoeten op school of in “het Teugse…”

4

Dorpshuis Op den Toega; een beetje
anders en toch hetzelfde! | SONJA DIJKMAN
Op zaterdag 15 januari
2022, heeft het bestuur van
Dorpshuis op den Toega de
voorzittershamer overgedragen aan het bestuur van SP
Teuge.
Dorpshuis Op den Toega, is
sinds 1 oktober 2009 een begrip in Teuge. Het dorpshuis,
dat gerealiseerd is vóór en
door Teugenaren, is sinds
de opening onmisbaar voor
diverse sociaal-culturele
activiteiten.
Nadat verschillende bestuursleden en beheerders
voor de zorg en exploitatie
van het dorpshuis hadden
gezorgd was in 2014 het bestuur gereduceerd tot 1 persoon. Nieuwe bestuursleden,
die tevens in het bestuur
van Algemeen Belang Teuge
zitting hadden, werden gevraagd om het bestuur nieuw
leven in te blazen. Daarnaast
werd er een beheerder van
het dorpshuis aangewezen
en gezamenlijk werden nieuwe initiatieven voor activiteiten ontplooid.
De toenmalige voorzitter van
SP Teuge, trad tevens toe
tot het bestuur van stichting
Op den Toega. Zo konden
eenvoudig beleidsmaatregelen van het bestuur van
Algemeen Belang Teuge en
het bestuur van SP Teuge
worden verenigd in het bestuur van het dorpshuis.
U zult begrijpen dat het met
de intensieve samenwerking
tussen alle partijen wenselijk was om over te gaan tot
een consolidatie van vrijwilligers en besturen om het
Dorpshuis te beheren. Logi-

scherwijs, werd gekozen om
het bestuur van Dorpshuis
Op den Toega over te dragen
aan het bestuur van Sportclub Teuge.
De sportclub was immers al
eigenaar van het gebouw. De
inboedel was eigendom van
stichting Op den Toega en
is nu overgedragen aan de
sportclub.

Algemeen Belang Teuge
blijft de activiteiten steunen
en gebruik maken van het
dorpshuis.
Het beheer ligt vanaf heden
dus bij SP Teuge, maar de
vrijwilligers die de activiteiten mogelijk maken, zijn
natuurlijk onveranderd;
een beetje anders en toch
hetzelfde.
Wij zullen zeker niet vergeten
dat Jaap van Oorsprong en
Arne Pruijt een belangrijke
rol hebben gespeeld in het
feit dat het clubhuis zich
heeft gevormd tot een plek
voor iedereen, voor elke activiteit, voor elke bijeenkomst
en voor elk evenement. Het
bestuur van SP Teuge gaat er
met plezier tegenaan om het
bruisende dorpshuis te beheren en besturen. Zij zullen
er zorg voor dragen dat het
Dorpshuis blijft wat het is:
een plek voor iedereen!
Wulle Stoat veur Teuge!

Welkomstmand Teuge | LONNEKE SCHIPPER
In 2021 zijn er 20 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe
bewoners. De helft hiervan in het Park van Teuge, maar ook
10 op andere adressen in Teuge, er is heel wat beweging in
Teuge. In januari en februari zijn er ook weer 10 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! 2021 was dus wederom een succesvol jaar voor
de welkomstmand! Naast de mand hebben wij eind vorig jaar
voor het eerst aan Teugenaren die binnen Teuge verhuizen
een “verhuispakketje” aangeboden. Dus zijn je nieuwe buren
binnen Teuge verhuisd, vraag dit pakketje aan of meld je zelf
aan.
Michael en Manon
Dag buren! Wij zijn Michael
(30) en Manon (29) de Croon.
Wij wonen sinds 11 december aan de Anthonystraat.
Michael is opgegroeid in
Teuge. Manon komt oorspronkelijk uit Diepenveen,
heeft een tijdje in Twello
gewoond en voelt zich inmiddels helemaal thuis in Teuge.
Michaels droom was om ooit
een huis te bouwen in Teuge.
Na een korte huizenjacht in
Apeldoorn, besloten we om
tijdelijk in de hooiberg te wonen bij de moeder van Michael. Al snel waren we erg blij met
deze keuze, omdat bouwtraject fase 2 park van Teuge vrij snel
op ons pad kwam. De droom van Michael is dus uitgekomen.
Michael werkt bij kwekerij de Croon. Manon is ergotherapeut
bij ergotherapie Veluwe in Nijkerk. We willen de buren bedanken voor de welkomstmand en hopen nog een lange tijd met
veel plezier in het mooie Teuge te wonen.
Brenda en Jordy
Hallo Teuge! Allereerst
bedankt voor de leuke welkomstmand. Wij zijn Brenda
(links) en Jordy (rechts). Begin
december zijn wij in ons nieuwe stulpje aan de Uiverstraat
nummer 16, getrokken. Jordy
woont al zo goed als zijn hele
leven in Teuge en heeft hier
dan ook vanaf de peuterspeelzaal op school gezeten
en voetbalt ook vanaf de F’jes
al bij de gelijknamige mooie
vereniging. Voor Brenda is dat een ander verhaal, gezien zij
is geboren en getogen in Terwolde. Omdat wij al een langere
periode bij elkaar zijn, kent Brenda Teuge en (de meeste van)
haar inwoners inmiddels gelukkig ook. In het dagelijks leven
is Brenda werkzaam bij Actief Werkt in Twello en Jordy bij Autobedrijf Bakkenes in Apeldoorn. Wij zijn blij onze eigen plek
te hebben gevonden in Teuge en hopen jullie snel te zien bij
een van de vele gezellige activiteiten die het dorp kent.

Joey en Myrthe
Hi dorpsgenoten! Wij zijn Joey
en Myrthe Buitenhuis. Na
een periode flink klussen met
hulp van onze lieve familie en
vrienden zijn wij sinds 1 januari 2022 ingetrokken in ons
nieuwe huis aan de Uiverstraat 6 in Teuge. Even voorstellen… Joey (25) werkt als
Servicemonteur bij SPIE in Deventer en Myrthe (23) werkt als
Supply Chain Account Specialist bij Royal Vaassen. Wij zijn beiden geboren in Apeldoorn, maar voor onze huizenjacht was
er voor Joey maar één plek wat hij als ‘thuis’ wilde noemen en
dat is Teuge! Joey is sinds kleins af aan al betrokken bij Teuge
als leerling van de Zaaier, lid van SP Teuge en vrijwilliger bij
SJW Peco. Voor Myrthe was het even wennen, maar begint nu
ook haar eigen weg te vinden hier! Samen met onze trouwe
viervoeter Kiki zijn wij blij ons Teugenaren te noemen. Wij
hopen de komende jaren met veel plezier te mogen genieten
van onze nieuwe plek. Bedankt voor de leuke welkomstmand
en wellicht tot snel! -XBen en Jacq
Hallo allemaal. Wat een
hartelijk welkom in Teuge
met zo’n leuke welkomstmand! We voelden ons al erg
welkom, maar dit overtreft.
Dank!
Wij zijn Ben Halsema (68
jaar, gepensioneerd) en
Jacq Troostheide (58 jaar en
werkzaam in Apeldoorn).
Inmiddels zijn we al 30 jaar
een stel.
We komen uit Apeldoorn en
zijn sinds begin dit jaar komen wonen aan de Fokkerstraat.
Voor ons een mooie, historische locatie aangezien we allebei
een jarenlange band met Defensie hebben. Hoe leuk is het
om op een oud defensie terrein te kunnen wonen! En dan ook
nog met het prachtigste uitzicht! We hopen nog vele jaren te
kunnen genieten in en om Teuge en komen elkaar, misschien
al wandelend, vast en zeker nog tegen.
Jan Bart en Wendy
Hallo Dorpsgenoten. Wij zijn
Jan Bart en Wendy Vosselman en sinds 18 december
wonen we aan de Fokkerstraat 29 en dat bevalt al erg
goed! Het was altijd al onze
wens om wat landelijker en
vrijer te wonen en dat is gelukt. Wendy is 10 jaar actief
als nagelstyliste aan huis
en Jan Bart werkt al 20 jaar in de windindustrie. Wat waren
wij verrast door de leuke welkomstmand en hartelijk dank
daarvoor!

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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De geboorte van de feniks | MAYA VAARN
Deze winter is er een begin gemaakt met het kunstproject
voor de nieuwe wijk in Teuge. Mark Huser heeft de opdracht
gekregen om voor het Park van Teuge een beeld te maken.
Mark is een echte kunstenaar en heeft al vaak bewezen echt
bezielde kunst te maken. Hij woont sinds 2001 op kamp Teuge en komt oorspronkelijk uit Apeldoorn. Hij heeft tal van metalen sculpturen gemaakt, enkelen daarvan zijn nog te zien in
de tuin rond de NatuurTempel. De NatuurTempel is zeker zijn
grootste en bijzonderste kunstwerk tot nu toe. In deze tempel staat de witte draak, een levensechte draken-sculptuur
gemaakt van hoorns en botten.

Het gaat een feniks worden. Een feniks is een mythisch
wezen, een vuurvogel die kan herrijzen uit zijn eigen as en
is daarmee het symbool voor de oneindigheid en hoop. Net
als de vuurvogel is het Park van Teuge ook herrezen uit zijn
eigen as. Nadat het MOB-complex werd gesloopt heeft het
terrein er vele jaren ongebruikt bijgelegen. Nu is de nieuwe
wijk herboren.
De basis van de feniks is een levensechte (opgezette) adelaar.
Het beeld wordt opgebouwd uit verschillende metalen zoals
koper, brons, messing en roestvrij staal. De afgelopen weken
heeft Mark de veren één voor één uitgezaagd en met een
dremel voorzien van de nodige details. De veren zullen met
een speciale hamer bol worden geslagen. Er zijn al verschillende experimenten gedaan om de veren kleuren te geven,
bijvoorbeeld door ze te patineren.
De feniks zal hoog in de lucht, op zo’n 3 meter hoogte
uitkijken over de Rijksstraatweg en dienen als wachter van
de nieuwe wijk. Iedereen die erlangs rijdt zal ervan kunnen
genieten. De sokkel waar de vuurvogel op komt te staan is
een stalen constructie waarvoor een boomspiegel en een
boomhek gebruikt zijn. Deze worden op een kunstzinnige
manier in beton gepakt. Zijdelings wordt er ook nagedacht
over een bijzonder naambordje waar een toepasselijke tekst
in gegraveerd kan worden.
Het ontstaan van de feniks wordt gedocumenteerd op film
en foto’s. Wij zullen regelmatig updates doen en er zullen ook
kijkdagen op de agenda komen te staan.
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Hoe gevaarlijk is hondenpoep
voor koeien? | GERBEN EN DEA SCHIPPER
Beste bewoners van Teuge
en omgeving,
Het is prachtig om te zien
hoeveel mensen in alle
leeftijdsgroepen, elke dag
genieten van het prachtige
fietspad langs de wetering.
Met mooi weer zien we een
drukte van wandelaars en
fietsers. Van het voorjaar tot aan de winter lopen de brandrode runderen met kalfjes in de wei te grazen. We zien vele
mensen foto’s maken van onze prachtige veestapel. Sommigen zijn getuige geweest van een geboorte in de wei.
Helaas zien we ook steeds meer loslopende honden die in
ons weiland of op de natuurgrond lopen.
Hondenpoep kán koeien besmetten met de Neospora Caninum parasiet.
De koe wordt er niet ziek van, maar wel kan het leiden tot een
vroeggeboorte of een doodgeboren kalfje.

Loslopende honden kunnen de natuur verstoren.
Op onze natuurgrond lopen het hele jaar reeën. Laatst rende
een hond naar ons bos en daarmee verstoorde hij 3 reeën. Ze
sprongen verschrikt op en renden weg. Gelukkig niet richting
de Teugseweg of Rijksstraatweg. Anders waren ze misschien
wel aangereden door een auto.
Ook broeden er in het voorjaar weidevogels en bloeien er
in de zomer prachtige bloemen o.a. koekoeksbloemen, de
ratelaar en orchideeën.
Wij hebben een stukje landbouwgrond terug gegeven aan de
natuur.
Laten we er samen zuinig op zijn en blijf lekker genieten van
dit prachtige stukje natuur van Teuge. Met uw hond aan de
lijn.

Nieuwe recreatieborden Weteringse
Broek onthuld | PR WETERINGSE BROEK
Tussen Apeldoorn en Teuge
is de aanleg van 75 hectare
nieuwe natuur in het Weteringse Broek afgerond.
Op donderdag 16 december onthulden een aantal
bewoners uit het Weteringse
Broek en de omliggende dorpen de nieuwe recreatieve
bebording in het Weteringse
Broek. “Dankzij de nieuwe
informatieborden krijgt de
nieuwe natuur de aandacht
die het verdient en dit moment vormt ook de afronding
van de gebiedsontwikkeling
in het Weteringse Broek,
waar natuur, recreatie en
landbouw goed samen gaan”,
zegt gebiedsmanager Hans
van Dijk van Natuurmonumenten.
“Het Weteringse Broek is
een ontzettend mooie plek
geworden voor inwoners en
bezoekers uit de omgeving
om te recreëren. Daarnaast
is de nieuwe natuur ook erg
goed voor de biodiversiteit
en levert het een bijdrage
aan onze eigen klimaatdoelstellingen.” Naast een
recreatief knooppunt en
recreatieve voorzieningen
zijn er 14 kilometer aan
fietspaden, 10 kilometer aan
wandelpaden, een ecologische verbindingszone en een
extra snelwegoversteek gerealiseerd. Essentieel voor het
gebied is dat de landbouw
een belangrijke economische
drager blijft.
Natuurmonumenten beheert
ruim 30 hectare in 5 deel-

Wat gebeurt er toch allemaal op
dat vliegveld? | GOOF BAKKER
Zeker voor wie nieuw is komen wonen in Teuge mag het soms
wat raadselachtig zijn: het vliegveld, met zijn vele verschillende vliegtuigen. Uitleg met uitzicht & koffie krijgt u op mooie
dagen, in Hangar 61 (vlak bij hotelvliegtuig) na een mailtje
naar goofbak@planet.nl. Tot ziens! Goof Bakker

gebieden in het Weteringse
Broek: Broeklandse Kapel,
Beemterdal, Drostendal, Het
Hul en Teugse Broek. Begin
2021 heeft Natuurmonumenten onder inwoners een
oproep gedaan om mee te
denken over de namen van
de nieuwste deelgebieden
in het Weteringse Broek. Uit
verschillende inzendingen
is gekozen voor de namen
Broeklandse Kapel, Beemterdal en Teugse Broek. De
naaminzenders, waaronder
onze plaatsgenoot Remco
Uenk, mochten het nieuwe
welkomstbord onthullen.
Aankomend voorjaar - om
precies te zijn op zaterdag
21 mei 2022 - heten de
boswachters van Natuurmonumenten de inwoners van
het gebied, Apeldoorn en
de omliggende dorpen van
harte welkom. Op verschillende mooie plekken in het
Weteringse Broek zullen de
boswachters klaarstaan om
meer te vertellen over de
natuurontwikkeling. Meer
informatie hierover volgt op
de website van Natuurmonumenten en in de vitrines van
de grote welkomstborden in
het Weteringse Broek.

Samen Uit Eten in Teuge (in het klein)
ANNEKE VAN EIKENHORST

Wat hebben we het gemist!! Niet te geloven dat we bijna 2
jaar verder zijn!!
Maar gelukkig zijn we op 3 februari 2022 weer voorzichtig van
start gegaan. Met kleine groepjes van maximaal 8 gasten.
Nog geen 3-gangen menu, maar een gezellige lunch met lekkere broodjes en een warm
gerecht. Fijn om elkaar weer
te ontmoeten en te spreken
in een ontspannen sfeer.
Natuurlijk hopen we dat we
over enige tijd geen beperkingen meer hebben, maar
in deze vorm is het ook zeker
gezellig!
Wie het leuk lijkt om eens
mee te komen eten kan bellen met Anneke van Eikenhorst, tel. 055-3232190.

Algemene Ledenvergadering ABT
22 maart | LUCAS HARBERS
Een blik vooruit in Teuge
Op 22 maart wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering
van Algemeen Belang Teuge terugkoppeling gegeven over de
activiteiten van het afgelopen jaar. Hoe heeft het bestuur de
belangen van de inwoners van Teuge behartigd en hebben de
commissies zich ingezet met activiteiten en projecten? En wat
wordt het komend jaar ondernomen?
Naast de vaste agendapunten kunt u genieten van locale
lekkernijen en een drietal presentaties: Kunst in het Park
van Teuge door Mark Huser,
Sportoutfit Teuge door Inge
Velthuis en ontwikelingen
luchthaven Teuge door directeur Mattijs de Haan.
De ledenvergadering vindt
plaats in het dorpshuis op de
Toega en start om 19.30 uur.
U kunt de stukken inzien via
www.teuge.eu.
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Activiteitenkalender
MAART
17 Samen uit Eten (klein), 12.00 uur Dorpshuis
20 Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
22 ALV ABT, 19.30 uur Dorpshuis
26 PECO, Black and White party
APRIL
3 Lunch, 11.00 tot 15.00 uur, Dorpshuis
7, 14, 21 Samen uit Eten (klein), 12.00 uur Dorpshuis
17 Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
23 PECO, Springparty
MEI
15 Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
21 Welkom heten Natuurmonumenten
22 Dorpsquiz, 13.00 tot 17.00 uur

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: Stefanie Verwaaijen,
Lonneke Schipper, Anouk Luesink, Sonja Dijkman, Goof
Bakker, Gerben en Dea Schipper, Mariska van Rossum,
Anneke van Eikenhorst, Maya Vaarn, Danny Roelofs, Rob
Voss, Peter Cornelisz, Lucas Harbers.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu
Heb je kopij, stuur die dan vóór
vrijdag 29 april 2022 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Kopijdata 2022: (inleveren voor) vrijdag 29 april, vrijdag 24
juni, vrijdag 16 september en vrijdag 25 november 2022.
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.
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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.

