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Wat een bijzondere periode. 
Vanwege de maatregelen 
om de verspreiding van het 
coronavirus (COVID-19) te 
voorkomen gaan we anders 
om met vaste patronen. 

In Teuge wordt altijd veel 
georganiseerd en samen 
gedaan. Dat is nu anders. 
Activiteiten waar we samen 
zijn worden verplaatst. Bij-
voorbeeld de opening van de 
nieuwe kantine bij de sport-
club, de evenementen vanuit 
Peco, NLDoet, de Dorpsquiz 
waar ruim 20 teams aan mee 
wilden doen en de herden-
king 4 mei bij het monument 
naast KIJK!. 
Voor de laatste activiteiten 
zijn alternatieven bedacht. 
Dat geeft ook meteen weer 
de creativiteit aan, samen 
kijken naar de mogelijkhe-
den. DJ Sander die met een 
online kinderdisco via face-
book streaming in een wijde 
omtrek en op een veilige 
afstand kinderen en ouders 
vermaakt. De Cateringman 
die af en aan maaltijden 
bezorgt in plaats van gas-
ten ontvangen bij Take-off. 
Wilma Berenschot die op 

koningsdag de Quarantingo 
Teuge organiseerde. 
Toch is het elkaar niet of be-
perkt ontmoeten lastig. Voor 
bedrijven, verenigingen en 
mensen die kwetsbaar zijn, 
vanwege gezondheid of be-
perkte mobiliteit. We kunnen 
daar samen iets aan doen. 
Vooral in een dorp weten we 
wie er in onze naaste omge-
ving hulp kunnen gebruiken 
en aandacht nodig hebben. 
Zorg om en voor elkaar. Voor 
professionele hulp zijn in-
stanties bereikbaar, vindbaar 
in lokale kranten of via de 
gemeente Voorst. Laten we 
samen zorgen dat niemand 
zich in de steek gelaten voelt. 
Algemeen Belang Teuge 
heeft vlak voor Pasen een 
kaart en zonnebloempitjes 
bezorgd, een kleine attentie 
voor alle Teugenaren. We  
weten zeker dat er meer 
lokale initiatieven volgen, dit 
in de lijn van organiseren en 
er voor elkaar zijn in Teuge. 
En in deze bijzondere tijd is 
het belangrijk dat we onze 
lokale ondernemers steunen. 
Zorg goed voor uzelf en blijf 
gezond!

Corona in Teuge… | LUCAS HARBERS

Voor het 8e jaar op rij werden we op vrijdag 10 april, Goede 
Vrijdag, weer blij verrast met de komst van onze eigen Teugse 
Paashazen.
Op de bakfiets gaan ze heel Teuge door om bij alle kinderen 
in de tuin heerlijke paaseitjes te verstoppen. Voor de kinde-
ren (en de ouders) is dit natuurlijk een groot feest. 
We zijn dan ook heel erg blij dat ze het dit jaar ook weer ge-
daan hebben, natuurlijk wel op “gepaste afstand” (1,5 meter).
Het is daarom nu ook hoog tijd om ze daar eens voor te be-
danken met een mooie plant.
Lieve dames, bedankt!!!

Paashazen op Goede Vrijdag 
STEFANIE VERWAAIJEN

De eerstvolgende Grote Hoogvliegers Dag op Teuge stond 
gepland voor zaterdag 16 mei 2020. Door de Corona impasse 
wordt deze op 3 oktober 2020 gehouden. We gaan dan 45 tot 
50 vluchten met chronisch zieke en gehandicapte kinderen 
uitvoeren. Evenals vorig jaar wordt het ook druk met grote 
vrachtwagens, want de kinderen worden in groepen opge-
haald bij wegrestaurant ‘De Kar’ aan de Zutphenseweg (vlak-
bij Bredenoord). Het wordt dus wat drukker aan de Zanden. 
In een volgende editie vertellen we meer.

Hoogvliegersdag 2020 vervalt  
COOS PAULUSMA
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Goed nieuws om met de bewoners van ons dorp te delen. De 
planning was dat we ‘ontruimd’ zouden worden door het OM. 
Dat hadden wij via via begrepen, maar op de valreep is dat 
voorkomen. Drie weken voor de geplande ontruiming hebben 
wij bureau Carex BV weten te koppelen aan de eigenaar. Dit is 
via het fonds van de provincie gegaan. Carex is een anti leeg-
stand organisatie die enkele van onze groep al langer kent. 
De oprichter en directeur van Carex was lid van een jeugdver-
eniging waar ik vroeger ook lid van was.

Carex heeft een goed gesprek gehad met de vertegenwoor-
diger van de provincie en deze heeft Carex aanbevolen bij 
de eigenaar. Een week later was er een mondelinge overeen-
komst tussen Carex en de eigenaar en weer een week later 
waren de contracten getekend. De aangifte bij het OM is 
ingetrokken en deze is definitief in de ijskast geparkeerd. (Het 
schijnt dat een aangifte niet in te trekken is). Alle verantwoor-
delijkheid over het terrein en voor ‘ons’ ligt nu bij bureau Car-
ex BV. Ieder individu sluit een contract bij Carex en hiermee 
zijn we ervan verzekerd dat we op de ‘Fliegerhorst’ kunnen 
blijven, totdat de plannen voor het terrein rond zijn en de 
werkzaamheden gaan beginnen.

We betalen een geringe onkostenvergoeding aan Carex en 
alle contacten tussen ons en de eigenaar verlopen nu via Car-
ex. Heel goed nieuws dus! Dit wilde ik even laten weten.

Door tijdgebrek doe ik het even zo, onpersoonlijk. Er komt 
vanzelf weer een moment om gezellig te connecten!

Ontwikkelingen Ecotribe / Fliegerhorst 
JOHAN BOSMA

Hier even een berichtje vanuit het stille Peco. Ook wij zijn 
helaas de dupe van het virus en hebben onze deuren volledig 
moeten sluiten. 

Voor ons begon het allemaal op donderdag 12 maart, de 
week voordat DJ Sander zijn jubileumfeest zou houden. Het 
bericht van de overheid kwam als een donderslag bij helde-
re hemel en zonder pardon werd het hele feest afgeblazen. 
Vanaf dat moment begon het ook tot ons door te dringen wat 
voor een impact dit virus heeft. Al onze activiteiten werden 
vanaf dat weekend afgeblazen, zoals bijvoorbeeld ook de 
veelbesproken proatmiddag. Deze zou eind maart plaatsvin-
den en de nodige voorbereidingen waren hier al voor gedaan.
Een radiostilte was wat volgde bij Peco, zelfs in de whatsapp 
groep waar normaal allerlei nieuwtjes en gezellige praatjes 
voorbij komen bleef het een tijdje ijzig stil. 

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en proberen we 
deze tijd zo positief mogelijk aan te pakken. Zo proberen we 
wat klussen op te pakken die bijvoorbeeld zijn blijven liggen, 
uiteraard op gepaste afstand en met zo min mogelijk men-
sen. 
Verder willen wij iedereen een warm hart toedragen en 
hopen wij dat we u zo snel mogelijk en in goede gezondheid 
weer mogen ontvangen in ons mooie pand. 

Peco in quarantaine | MARISSA HENDRIKS

Voor de herdenking van de bevrijding heeft het Nationaal 
Comité 4-5 mei als thema voor 2020 gekozen: “Verhalen 
om nooit te vergeten”. Juist nu de meeste activiteiten rond 
de herdenking afgelast moesten worden, zijn die verhalen 
des te belangrijker. Wij hopen dat een aantal mensen hun 
oorlogsverhalen met ons wil delen.

Heeft u een verhaal over de 
oorlog en de bevrijding? Dat 
kunnen verhalen zijn uit ei-
gen waarneming of ervaring, 
maar verhalen uit de tweede 
hand zijn ook welkom. Ver-
halen over de strijd, hulp aan 
onderduikers en geallieerde 
piloten, over de bevrijding, 
maar ook verhalen over het 
dagelijkse leven tijdens de 
oorlog. Of misschien raakte u 
geïntrigeerd door een tijdens 
de oorlog overleden familie-
lid of door een gebeurtenis 
waar u over hoorde en bent 
u zelf onderzoek gaan doen?
Veel verhalen zijn al verteld 
en opgetekend, maar er 
worden nog steeds onbeken-
de verhalen gepubliceerd. 
Recent verscheen bijvoor-
beeld ‘Schuilplaats Veluwe’, 
samengesteld door Wolter 
Noordman. Het aantal 
mensen dat de oorlog zelf 
beleefd heeft als militair of 
als burger, neemt snel af. 
Degenen die de oorlog mee-
maakten waren toen jong of 
zelfs erg jong.

De mensen die de oor-
log hebben meegemaakt, 
hebben daar vaak niet over 
willen praten. Mijn ouders 
hebben mij vrij weinig ver-
teld en ik probeer nu wat 
meer over hun belevenissen 
te achterhalen. Ook probeer 

ik meer te weten te komen 
over het korte leven van een 
achterneef van mijn moeder 
die in het verzet ging en dat 
met zijn leven heeft moeten 
bekopen. Mijn moeder heeft 
mij naar hem vernoemd 
maar zelfs zijn eigen moeder 
heeft nooit geweten wat 
zich tussen zijn arrestatie en 
overlijden heeft afgespeeld.
Sommige mensen die nooit 
over de oorlog hebben willen 
praten, komen, nu het nog 
kan, alsnog met hun verha-
len. Wij hopen daarom een 
aantal verhalen te kunnen 
vastleggen en publiceren. 
Liefst verhalen uit de omge-
ving, maar als u tijdens de 
oorlog elders woonde zijn 
uw verhalen ook welkom. De 
enige voorwaarde is dat het 
verhalen moeten zijn die nog 
niet eerder werden opgete-
kend of die een belangrijke 
uitbreiding zijn aan eerder 
gepubliceerde verhalen.

U kunt uw verhalen sturen 
naar de redactie van Teug-
je Nieuws of naar mij. Als 
u hulp zou willen bij het 
opschrijven, dan kan dat ook; 
neem ook dan even contact 
op met de redactie of met 
mij (06-42603840 of via njur-
gens@xs4all.nl).

ABT werkgroep

Wie heeft nog verhalen over de 
oorlog en de bevrijding? | NICO JURGENS
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Op 15 maart hoorden we met ons allen minister Arie Slob ver-
tellen dat alle basisscholen gedurende 3 weken dicht zouden 
gaan. Voor kinderen, ouders en leerkrachten van De Zaaier 
de start van een spannende, maar ook leuke uitdaging. 

Op woensdag 18 maart kwam 
van elk gezin één ouder voor 
alle kinderen van het gezin 
een werkpakket ophalen en 
vanaf dat moment startte het 
onderwijs op afstand.
We zijn de eerste week gestart 
met dagelijks een dagtaak met 
een openingsfilmpje te sturen 
gemaakt door de leerkracht 
met daarin een korte uitleg 
over de taken van die dag. De 
eerste week herhaalden we 
bekende lesstof. De tweede 
week zijn we met behulp van 
instructiefilmpjes en videobel-
len middels Google Meet begonnen met het aanbieden van 
nieuwe lesstof en de daarbij behorende instructie. En natuur-
lijk hebben we via Google Meet ook gezellige contactmomen-
ten, want in deze tijd is aandacht voor het welbevinden en de 
sociale contacten van alle kinderen erg belangrijk. 
Wekelijks bellen we elk gezin even op om te vragen hoe het 
gaat, maar ook om te kijken waar we met elkaar ons onder-
wijs op afstand nog verder kunnen verbeteren.
Afgelopen week hebben we de kinderen gevraagd om iets 
te maken voor onze vrijwilligers, want niet alleen missen we 
elkaar, maar ook hen en de ‘handen-uit-de-mouwen’ midda-
gen. Een aantal leerkrachten hebben de leuke attenties van 
de kinderen rondgebracht bij de vrijwilligers.
Pasen vierden we dit jaar met een viering in de vorm van een 
filmpje waarin alle leerkrachten wat vertelden of voorlazen 
en natuurlijk zongen we ook samen een paaslied.

Op het moment van dit schrijven hebben we bijna 5 weken 
onderwijs op afstand achter de rug.
Wat zijn we trots op onze kinderen, ouders en leerkrachten, 
want samen maken zij er een groot succes van! Het gaat niet 
altijd even makkelijk, maar samen komen we er wel uit en 
ondersteunen we elkaar waar mogelijk.

En natuurlijk kijken we uit naar het moment dat we elkaar 
weer mogen gaan ontmoeten op De Zaaier en samen terug 
kunnen kijken op een bijzondere ervaring.

25 jarig jubileum
Op 14 en 15 maart jl. zou het 25 jarige jubileum van onze 
Teugse DJ Sander (Uenk) hebben plaatsgevonden. Dit jubi-
leum zou groots gevierd worden op een super locatie bij Sky-
deck in Teuge. Voor de zaterdagavond waren al 1000 kaartjes 
verkocht. Sander had de afgelopen maanden veel tijd en 
energie gestoken in alle voorbereidingen voor dit speciale 
feest. Twee dagen vóór het spectaculaire weekend kwam er 
ineens de maatregel dat bijeenkomsten boven de 100 perso-
nen niet meer mochten doorgaan i.v.m. het coronavirus. Dit 
was natuurlijk een vreselijke teleurstelling voor Sander, zeker 
omdat bijna alles al opgebouwd en voorbereid was.   

DJ en evenementen
Behalve dit jubileum werd Sander ook zwaar getroffen door 
al zijn overige werkzaamheden als verhuurder van materialen 
in de evenementenwereld. Als vaste DJ van diverse horecage-
legenheden zou hij ook juist de komende tijd een vol pro-
gramma hebben met allerlei tentfeesten. Dat dit alles voor 
de komende periode volledig stil is komen te liggen, is dan 
ook extra zuur. De teleurstelling en het verdriet is dan op zo’n 
moment enorm. Dan vraag je je af wat gaan we dan doen? 

Online kinderdisco
Gelukkig is Sander erg positief ingesteld en kwamen er al 
snel mooie en creatieve ideeën naar boven. Super knap om 
ondanks de enorme teleurstelling dit om te buigen naar iets 
positiefs. Zijn veranda werd omgebouwd tot studio en samen 
met zijn vrouw Kelly werd de online kinderdisco via een 
livestream op facebook geboren. Het hele gezin werkt eraan 
mee, Sander draaien, Kelly zorgt voor het camerawerk en zijn 
kinderen Bryan en Demi dansen gezellig mee. Elke zaterdag-
avond om 19.00 uur kunnen kinderen en ouders een half uur 
live meegenieten van dit super leuke initiatief. Dit resulteerde 
in een enorm succes gezien het grote aantal personen die 
elke zaterdagavond live op facebook is. Ook is hij elke woens-
dagavond om 21.00 uur live op facebook met Breek de Week.  

Media-aandacht
De online kinderdisco is niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Sander was onlangs te zien bij TV Gelderland. Ook het Jeugd-
journaal en zelfs Radio 538 heeft hier de nodige aandacht 
aan besteed. 

Mooi om te zien dat er in deze moeilijke coronatijd toch zulke 
positieve initiatieven naar boven komen. 
Hopelijk kan hij zijn andere werkzaamheden weer gauw 
voortzetten. Het jubileumfeest vindt nu plaats in maart 2021. 
Laten we er dan met z’n allen een super knalfeest van maken, 
want dat heeft deze sympathieke Teugse DJ dubbel en dwars 
verdiend.

De Zaaier ‘onderwijs op afstand’  
RIANNE EEKHUIS

DJ Sander toch positief in coronatijd    
MARIJKE JANSEN

Sinds afgelopen zomer wordt door een aantal vrijwilligers en 
door leerlingen van CBS de Zaaier, onder begeleiding van de 
conciërge, zwerfvuil verzameld in Teuge. 

Dit project is in 2019 gestart vanuit Algemeen Belang Teuge, 
samen met de school en de gemeente Voorst. Het verzame-
len is een eenvoudige klus. Wanneer je tijdens een wandeling 
langs de kant van de weg rommel ziet liggen en je hebt een 
plastic zak bij je kun je de rommel oprapen en meenemen. Er 
zijn ook materialen beschikbaar.

De gemeente Voorst heeft voor vrijwilligers veiligheidshesjes, 
handschoenen, grijpers, vuilniszakhouders en een afvalcon-
tainer beschikbaar gesteld.

Wil je ook een bijdrage leveren aan een schonere omgeving? 
Voor informatie kun je terecht bij CBS de Zaaier en/of bij 
Lucas Harbers, jacolienlucas@upcmail.nl, 06-20367605.

Zwerfvuil ophalen in Teuge | LUCAS HARBERS
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Met bijna 450 leden, 231 foto’s en heel veel mooie herinne-
ringen verder is Teugje Herinnering op facebook een succes 
in Teuge en omstreken.

Het idee is ontstaan na lid te zijn geworden van Voorster 
Herinneringen en de behoefte naar de tijd vóór Corona. En 
omdat Teuge veel te bieden heeft op dit gebied had ik een 
voorzetje gegeven met twee foto’s van de Zeskamp met 
Dorpsfeest. Daarna volgde vele foto’s van klassenfoto’s tot 
gebouwen. Er is zelfs een pretpark in Teuge geweest, nooit 
geweten.

De Zwaan geeft natuurlijk 
mooie herinneringen, de 
speeltuin, Hans en Toos en 
al het geld wat daar heen is 
gebracht. Wij verzamelden er 
vaak met vrienden om vanuit 
daar naar een disco te gaan of 
na afloop van Peco daar nog 
even wat te eten. En natuurlijk gewoon lekker een biertje te 
drinken en aan de bar een dobbelspelletje. Mooie tijd.

De mooiste foto vind ik misschien nog wel de foto van een 
dameselftal in Wahlrod. Gewoon de voorlopers van het vrou-
wenvoetbal. En een schik dat die de dames hadden, ik had 
erbij willen zijn.

Wat ik zo leuk vind is dat onder de foto de gesprekken en 
herinneringen beginnen. Een opa of oma wordt herkend. Hoe 
zag het er vroeger uit, weet je nog enz. Het brengt ons even 
terug naar de tijd vóór de Corona. 
Nou heb ik het al van kinds af aan dat ik graag naar filmpjes 
en foto’s kijk, dus ik kan helemaal mijn ei hierin kwijt en ben 
ik al heel wat tijd aan het doden met deze facebookpagina. 
Even geen ellende maar gewoon fijne herinneringen. Wan-
neer die zolder helemaal is opgeruimd en je komt nog een 
leuke foto met een mooie herinnering tegen deel hem op 
Teugje Herinnering. Tot op facebook.

Verkeersveiligheid in en 
om ons dorp is een belang-
rijk agendapunt voor ABT. 
Op 29 januari jongstleden 
heeft de gemeente Voorst 
haar programma Mobiliteit 
gepresenteerd aan belang-
stellenden. Robin Nijhof en 
Lucas Harbers zijn namens 
ABT op deze avond aanwezig 
geweest.

Tijdens deze avond kregen 
we deskundige ondersteu-
ning van onze dorpsgenoot 
Peter Cornelisz.
De gemeente Voorst heeft 
in het programma Mobiliteit 
veel aandacht voor veilig-
heid, een gezonde leefom-
geving en het gebruik van de 
fiets, voor recreatie en woon- 
werkverkeer.
Naar aanleiding van deze 

bijeenkomst heeft ABT een 
zienswijze ingediend bij de 
gemeente, waarin we speci-
fieke aandacht vragen voor 
onze zorgen rond verkeers-
veiligheid en bereikbaarheid.
We zullen de komende tijd, 
met hulp van onze leden, in 
detail alle verkeersknelpun-
ten in kaart brengen en deze 
middels foto’s concreet in 
kaart brengen.
Heeft u een knelpunt, u kunt 
deze bij ons melden door een 
mail te sturen naar secreta-
ris@teuge.eu met daarin een 
beschrijving van de situatie 
én een foto van de situatie.
Samen kunnen we de ge-
meente een compleet plaatje 
aanleveren wat helpt bij het 
verbeteren van de verkeers-
veiligheid.

Facebookgroep Teugje Herinnering 
RENEE VERWAAIJEN

Verkeersveiligheid in Teuge | ROBIN NIJHOF

Na een periode van bijna 9 
jaar heeft Meiltje de Groot 
besloten om per 30 juni 
2020 afscheid te nemen 
als directeur van Luchtha-
ven Teuge. Ze is gestart als 
interim manager in 2011, 
in een tijd dat de luchtha-
ven zich in een zeer lastige, 
financiële situatie bevond. 
Ondanks het faillissement 
van een grote vliegschool, de 
impact van vliegroutes van 
Lelystad en ook de gevolgen 
van het coronavirus, staat de 
luchthaven er nu goed voor. 
De financiën zijn op orde, er 
is een flexibel, klantgericht 
team, aandacht voor draag-
vlak van de omgeving en 
perspectief voor een duurza-
me toekomst.

Ze heeft veel mooie momen-
ten meegemaakt. De inge-
bruikname van het GPS na-
deringssysteem, de opening 

van een nieuw havendienst 
gebouw, evenementen zoals 
Wings, Wheels & Goggles. 
Ook de samenwerking 
binnen het luchthaventeam 
en met de gebruikers van 
de luchthaven zijn slechts 
een klein deel van de mooie 
herinneringen die ze mee 
kan nemen in haar nieuwe 
uitdaging. 

Meiltje gaat na 9 jaar op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. 
Ze heeft de samenwerking 
met het dorp altijd erg ge-
waardeerd. Luchthaven en 
dorp voelt toch als 1!

Meiltje de Groot vertrekt bij vliegveld
HETTY VORSELMAN
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Een berichtje uit Twello van 
een oud Teugenaar. In deze 
moeilijke tijden is het goed 
om te laten weten dat we aan 
elkaar denken en ik vond het 
als “senior” in onze gymgroep 
dat ik best wel eens iets van 
mij kon laten lezen. Het is 
echt niet zo dat ik mij iedere 
maandagavond in slaap huil 
omdat ik ons samenzijn heb gemist, maar toch na ruim 35 
jaar is het een vast patroon geworden waar ik helemaal aan 
gewend ben geraakt.
Oefeningen zijn heel belangrijk, maar zeker ook het groeps-
gevoel; mannen onder elkaar die een uur sportief bezig zijn, 
maar ook lekker samen ouwehoeren en lol maken in de 
kleedkamer. Een groep mannen tussen de 50 en 75 jaar oud, 
met totaal verschillende achtergronden die het zo goed met 
elkaar kunnen vinden. Zeer trouw in de opkomst en ook al zo 
lang samen. De “oude kern” aangevuld met regelmatig nieu-
we leden die er ook uitstekend bij passen. 
Het is goed dat er geen kantine of bar aanwezig is, want dan 
is de kans groot dat we na 22.30 uur nog een paar biertjes 
gaan happen.

Terug naar de tijd van nu, hoe komen we allemaal onze tijd 
door? De nog werkenden onder ons zullen soms vanuit huis, 
maar ook gewoon op de bouwplaats bezig zijn, maar de 
pensionado’s hebben wel vaak een behoorlijk andere dag-/
weekindeling gekregen. Afgelopen met overdag sporten, 
winkelen, oppassen, feestjes, verjaardagen, kaartavonden, 
sauna, bioscoop of theater; de “leukere dingen” zijn verdwe-
nen. Ik realiseer mij natuurlijk heel goed dat als je momenteel 
kunt zeggen dat je gezond bent en geen financiële zorgen 
kent je niet moet klagen (doe ik ook zeker niet). We horen en 
zien veel schrijnende gevallen die zich wereldwijd voordoen.

Hoe blijven we toch nog enigszins sportief bezig? Ik heb 
inmiddels zo ongeveer de mooiste tuin van Twello (haha) en 
we wandelen/fietsen iedere dag zeker een uur of langer en 
we hebben “Nederland in Beweging” ontdekt. Iedere ochtend 
kijken we naar NP1 en doen we trouw mee met de oefenin-
gen. Ik ontdekte dat een groot deel van deze oefeningen mij 
heel bekend voor kwam, veel van de grondoefeningen van 
ons eerste halfuur worden hier ook voorgedaan. Natuurlijk 
mis ik Linda en Trees, maar ik moet bekennen dat ik toch 
ook wel stiekem een beetje verliefd ben geworden op Olga 
Commandeur.

Ik besluit met de hoop uit te spreken dat we elkaar nog wel 
dit seizoen, dus voor 1 juli a.s. weer gaan zien, maar het zou 
mij niet verbazen als we elkaar pas volgend seizoen weer de 
hand kunnen schudden op minder dan 1.50 meter afstand.
Tot zover mijn verhaal, ik voel mij er goed bij als ik zaken “van 
mij af kan schrijven” en ik hoop dat jullie het met plezier lezen.

Beste gymvrienden in Teuge 
BERNHARD JOLINK

VIP Company zet, net zoals vele bedrijven in de beauty-
branche, de zeilen bij in deze vreemde tijden. Het beauty-
centrum van Viviënne van Beusekom is zoals alle andere 
zaken gesloten. Een enorme domper, maar het team van 
VIP Company houdt de moed er in. ‘We missen zowel omzet 
als de klanten, maar we zijn een vitaal bedrijf. We zetten 
door. We gaan er voor,’ vertelt Viviënne.

Support your locals, een veelgehoorde term. 
Viviënne vertelt: ‘Ja. Daar zijn we blij mee. Door nu een ca-
deaubon te kopen, genereren wij omzet. De cadeaubon kun 
je natuurlijk later verzilveren. We missen zóveel omzet nu en 
de vaste lasten moeten worden betaald. Het is onwerkelijk.’

Een gekke tijd, zoals je zei.
‘Ja. VIP Company is alles voor mij. De meiden, het werk, maar 
vooral de klanten. Ik mis ze zó enorm. Nu besef ik pas hoe ge-
weldig het vak is en hoe blij ik ben met mijn bedrijf in Teuge.’

Slaat de verveling toe?
‘Nee, zeker niet. We hebben de hele zaak van plint tot plafond 
schoon gepoetst en hebben nieuwe verlichting geplaatst aan 
de buitenzijde van het pand. Ook zijn we sterk aan het den-
ken over oplossingen voor later. Daarnaast mogen klanten 
voor haarwerken nog wel één op één een afspraak maken,’ 
vertelt Viviënne.

Oplossingen?
‘Nou ja, ideeën. Ons pand is groot. We hebben meerdere 
kamers en een aparte in- en uitgang. De zaak is bovendien 
ruim en we kunnen buiten een wachtportaal maken. Wat dat 
betreft is het zeer hygiënisch bij VIP Company, met voldoende 
afstand en aparte ruimtes. Een groot pand geeft opties tot 
veilig werken!’

Je hebt er al flink over nagedacht. 
‘Natuurlijk. Ik wil zo graag mijn klanten weer lekker behande-
len. We hebben zelfs speciale filters en mondkapjes ingesla-
gen voor de veiligheid van het personeel.’

Vind je het spannend?
‘Ja, zeker. Als het ook maar iets versoepelt, spelen we er op in. 
We missen onze klanten en de klanten missen ons. Je moest 
eens weten hoeveel berichten we ontvangen, niet alleen om-
dat mensen mooi willen zijn – ook omdat het een leuk uitje is.’

VIP Company kan elke steun gebruiken. SUPPORT YOUR 
LOCALS! Koop nu een cadeaubon en verzilver hem later. 
Laten we allen zorg dragen voor elkaar. Wees trots op Teuge. 
www.vipcompany.nl

VIP Company zet de zeilen bij
RENSKE KRUITBOSCH
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Overlast door hondenpoep in Teuge, wie ervaart dit en hoe 
lossen we dit op? Overlast door hondenpoep staat in 2017 in 
de top drie van grootste ergernissen onder de burgers (CBS 
onderzoek). Dit is erg jammer voor degene die er last van on-
dervinden, maar ook voor de hondenbezitters. Honden zijn 
hiermee steeds minder vaak welkom in bepaalde gebieden, 
zoals parken en speelplaatsen.

De overlast kenmerkt zich vooral in stankoverlast, poep 
onder je schoen (bij spelende kinderen in de kleding) en 
ziek worden door de poep. De uitwerpselen kunnen ziektes 
verspreiden die vooral voor jonge kinderen gevaarlijk zijn. In 
hondenpoep kunnen eitjes van spoelwormen zitten. Wan-
neer u deze eitjes binnenkrijgt, kunt u goed ziek worden. 
Naast de eitjes van spoelwormen kunnen ook de schimmels 
die hondenpoep afbreken voor ziektes zorgen. Bij ziektes 
kunt u denken aan bijvoorbeeld ontstekingen of lever- en 
longproblemen. Voor honden kunnen uitwerpselen ook 
gevaarlijk zijn. Het dodelijke canine-parvo-virus kan door 
uitwerpselen worden verspreid.

Het probleem ontstaat doordat veel hondenbezitters de 
uitwerpselen van hun hond niet opruimen. Hierdoor blijft de 
hondenpoep op de verharding, gazon of tussen de beplanting 
liggen. Als hondeneigenaar ben je verplicht de poep van je 
hond op te ruimen. In de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) is per 1 januari 2018 de regel opgenomen dat honden-
bezitters altijd een zakje bij zich moeten hebben om de poep 
van zijn/haar hond op te ruimen.

In Teuge zijn door de gemeente 
een aantal maatregelen getrof-
fen. Er staan bij speelplekken 
borden met honden aan de lijn 
(en daarmee ziet de eigenaar 
wat de hond doet) en er staan 
afvalbakken speciaal voor de 
zakjes waarmee de honden-
poep kan worden opgeruimd.

Beste hondenbezitter, waarschijnlijk heeft u bij de wandeling 
zakjes bij u en ruimt de uitwerpselen netjes op.
Voor de eigenaren die dit (nog) niet doen, denk na over de 
ergernis en gevaren hierboven beschreven en pas uw gedrag 
aan.
Beste dorpsgenoten, wanneer u een hondenbezitter tegen-
komt en ziet dat deze de uitwerpselen van zijn viervoeter niet 
opruimt, spreekt u hem/haar daar (vriendelijk) op aan?
Op deze manier kunnen we in Teuge een top- 3 ergernis zelf 
verminderen en genieten van de prachtige omgeving!

De vragenlijst is in vier 
dorpen bezorgd, in Teuge, 
Klarenbeek, Terwolde en 
Voorst. De resultaten van het 
onderzoek gebruikt de re-
kenkamercommissie om de 
gemeenteraad te adviseren 
over wat de dorpen nodig 
hebben om vitaal te blijven. 
Ook voor ABT en de dorps-
contactpersoon levert het 
onderzoek veel waardevolle 
informatie op. Het onder-
zoek geeft namelijk een goed 
beeld van wat er speelt in 
Teuge en welke mening de 
inwoners hebben over de 
(aanpak van) leefbaarheid 
in ons dorp. De vragenlijst is 
door een groot deel van de 
dorpsgenoten ingevuld. Het 
rapport “Duimen voor de 

dorpen” is klaar. Op 17 maart 
2020 heeft de rekenkamer-
commissie van de gemeente 
Voorst het rapport “Duimen 
voor de dorpen, onderzoek 
naar de vitaliteit van de dor-
pen Klarenbeek, Terwolde, 
Teuge en Voorst” aangebo-
den aan de gemeenteraad 
en de dorpsbelangenver-
enigingen van Klarenbeek, 
Terwolde, Teuge en Voorst. 
We stellen het graag aan u 
beschikbaar. U kunt deze via 
www.teuge.eu benaderen 
en lezen. Zodra het weer 
mogelijk is een bijeenkomst 
te organiseren willen we de 
resultaten met u bespreken 
op een informatieavond. 
Hartelijk dank voor uw me-
dewerking!

In november 2019 is bij elke woning in Teuge een vragenlijst 
bezorgd. Met deze vragenlijst wilde de rekenkamercommis-
sie van de gemeente Voorst (dat is een adviescommissie 
voor de gemeenteraad), in samenwerking met Algemeen 
Belang Teuge en onze dorpscontactpersoon Stefanie, in 
beeld brengen hoe het staat met de vitaliteit in de dorpen 
van de gemeente Voorst. 

Overlast door hondenpoep

Resultaten ‘Duimen voor de dorpen’ 
LUCAS HARBERS
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Zoals jullie weten is de dorpsquiz niet doorgegaan vanwege 
de coronacrisis. 

Nieuwe datum: zondag 18 april 2021 van 13.00 tot 17.00 uur.
Uitslag middag: zondag 16 mei 2021 van 13.30 tot 17.00 uur.

Nu willen we het toch allemaal een beetje warm houden. 
Vandaar dat we nu het idee hebben om een hele kleine mini 
dorpsquiz voor het gezin te organiseren. 
Nu we toch veel thuis zitten kunnen jullie er toch nog even op 
uit om een aantal vragen te beantwoorden en raadsels op te 
lossen (Denk wel aan de regels van het RIVM). 
In deze editie kunnen jullie toch even een soort van generale 
repetitie houden voor als je nog niet weet wat de Dorpsquiz 
precies inhoudt. 

Vraag 1: Waar zijn deze foto’s gemaakt?

Vraag 2: Wie zitten er in de organisatie van de Dorpsquiz?

Vraag 3: Hoeveel winkels/ ondernemers (die er nu niet 
meer zijn) zaten er in Teuge?

Vraag 4: Hoeveel bunkerwoningen bouwden de Duitsers 
tijdens de 2e wereldoorlog in Teuge en waar stonden ze?

Vraag 5: Los de rebus op:

Vraag 6: Welk soort landschap ligt ten oosten en deels ten 
zuiden van het dorp Teuge?

A: Kommenlandschap 
B: Oeverwallen- en stroomruggenlandschap
C: Jonge heide- en broekontginningslandschap
D: Kampenlandschap

Vraag 7: Waar is deze foto          Vraag 8: Los het raadsel op:
gemaakt

Vraag 9: Wanneer is er in Teuge wandelen op zondag?

Vraag 10: Hoe heet het hondje van de postbode?

Vraag 11: Hoe heette Café “de Zwaan” vroeger?

Vraag 12: Hoe lang is de start/landingsbaan bij vliegveld 
Teuge?

Vraag 13: Maak een foto van een orginele plek in Teuge.

Vraag 14: Wie wonen er in het huis in de cirkel?

We hopen dat jullie lekker fanatiek bezig gaan. Bedankt voor 
het meedoen! De antwoorden en foto’s kunnen jullie vóór 1 
juni 2020 mailen naar opdrachten@dorpsquizteuge.nl. 
We vinden het ook leuk als jullie team (gezin) een leuke selfie 
meesturen… (Deze kunnen we dan plaatsen in het volgende 
Teugje Nieuws). Blijf gezond en denk aan elkaar! 
De organisatie Dorpsquiz Teuge

Dorpsquiz 2020 afgelast, verplaatst 
naar 2021!! | STEFANIE VERWAAIJEN

1/2 3/4 H

V H/V 1/2

3/4 H/V ?
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Colofon

Activiteitenkalender

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: Nico Jurgens, Lucas 

Harbers, Rianne Eekhuis,  Stefanie Verwaaijen,  Coos 

Paulusma, Marissa Hendriks, Renske Kruitbosch, Robin 

Nijhof, Bernhard Jolink, Renee Verwaaijen, Johan Bosma.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 26 juni 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): 26 juni, 18 september en 27 

november 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.

Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende 

maanden helemaal leeg. Het is nu nog te onduidelijk of 

er activiteiten kunnen plaatsvinden. Hopelijk kunnen we 

de kalender in onze volgende editie weer vullen.

MEI

JUNI

JULI

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.

Lente bij ‘t Beestenboeltje


