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Een zeer positief bericht in een onzekere tijd. 
De vrijwilligers die ieder jaar weer hard strijden om dit mooie 
feest mogelijk te maken zijn er van overtuigd, ook dit jaar 
komt er weer een dorpsfeest!
Er wordt al druk geregeld en vergaderd om alles in kannen en 
kruiken te krijgen.
Vorig jaar hebben we natuurlijk een mooi alternatief kunnen 
vieren, maar dat was absoluut niet hoe we het afgelopen jaar 
voor ogen hadden. We praten er dan liever ook niet meer 
over, maar kijken met een frisse blik vooruit en gaan er voor 
zorgen dat er dit jaar een onvergetelijk en groots feest neer-
gezet wordt. 

Het feest der feesten wordt zoals ieder jaar het 2e volle week-
end van september gevierd. Dus blok je agenda alvast vanaf 
10 t/m 12 september, zodat jij er ook dit jaar weer bij bent!

Dorpsfeest Teuge 2021 gaat door! 
MARISSA ALBERSHeeft u het al gezien?

Het Welkomstbord van Teuge 
staat er weer super strak 
bij. Begin vorig jaar is er een 
oproep op facebook gedaan 
met de vraag: Wie kan en wil 
ons helpen met het opknap-
pen van het Welkomstbord? 
Daar kwam vrij snel een re-
actie op van vrijwilliger Dick 
de Ruiter. Na 1 gesprek met 
Dick was al snel duidelijk dat 
hij DE aangewezen man voor 
dit project zou zijn. Hij kwam 
gelijk met de beste ideeën. 
Alle tips en adviezen hebben 
we dan ook ter harte genomen. En kijk hoe mooi het er weer 
uitziet. Zo kan dit bord toch weer heel wat jaren mee en is het 
weer een echte blikvanger bij binnenkomst van ons mooie 
dorp. 

Het bord is weer zo mooi 
geworden dat de bestuurs-
leden van Algemeen Belang 
dit toch wel officieel wilden 
onthullen. Door Corona was 
het natuurlijk niet mogelijk 
om dit heel uitgebreid te 
doen. Maar gelukkig was 
Chris Frencken, coördinator 
maatschappelijke initiatieven 
binnen de gemeente Voorst 
(waardoor dit project ook 
mede mogelijk is gemaakt), 
bereid om het bord te mid-
den van een klein groepje 
mensen officieel te onthul-
len. Dick de Ruiter, Robert 
Voordes en Roel Verwaaijen 
bedankt voor jullie inzet.

Welkomstbord Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
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Gelukkig zien we de kinderen alweer een tijdje op De Zaaier. 
Nog niet zo als vanouds, maar we zijn wel samen. 

In de tussentijd hebben we meegedaan aan ‘De week van de 
Lentekriebels’ en landelijke projectweek vanuit de Rutger-
stichting, waarbij we aandacht besteden aan relationele en 
seksuele vorming.
Daarna zijn we gestart met het thema ‘Na 75 jaar vrijheid’. In 
alle groepen hebben we aandacht besteed aan het thema. 
In de onderbouw in de vorm van ‘Ik hou van Holland’. In de 
midden- en bovenbouw hebben we het vooral gehad over 
vrijheid. Hier hebben de kinderen ook gedichten geschreven 
waarvan er één voorgelezen zal worden tijdens herdenking 
op 4 mei.

Natuurlijk hebben we ook Pa-
sen met elkaar gevierd. Alle 
kinderen hadden een eigen 
paasontbijt mee naar school 
en kregen van de ouderraad 
een paasbroodje.
We hebben in alle groepen 
het paasverhaal geluisterd, 
gezongen, geknutseld en 
ook mochten we nog eieren 
zoeken.
Groep 7/8 heeft meegedaan 
aan het Verkeersexamen en alle kinderen hebben hun diplo-
ma behaald!
Juf Marjolein en haar man Rinze zijn ondertussen de trotse 
ouders geworden van hun zoon Abe. Er is dus alweer veel 
gebeurd.

Hoe gaat het op De Zaaier? 
RIANNE EEKHUIS

Tijdens de ‘Landelijke opschoondag’ op 20 maart 2021 is door 
vele vrijwilligers in de gemeente Voorst zwerfvuil verzameld.

De gemeente stelde deze dag grijpers, hesjes en vuilniszak-
ken ter beschikking en elke volle zak zwerfvuil leverde een 
vergoeding op. In Teuge is door vele vrijwilligers uit het dorp 
rommel uit de bermen en sloten geruimd. Tientallen vuilnis-
zakken vol zwerfvuil zijn opgehaald en dankzij deze dorpsge-
noten is Teuge weer een stuk schoner. 

Het opruimen van zwerfvuil blijft niet beperkt tot 20 maart. 
Een aantal vrijwilligers lopen met regelmaat een route door 
en om het dorp om rommel op te ruimen. 

Sinds jaar en dag is ‘t Indiaantje al een begrip in Teuge. In 
2018 heeft er een wisseling van eigenaar plaatsgevonden. 
Sindsdien valt ‘t Indiaantje onder de organisatie Pommetje. 
Pommetje is een organisatie met meerdere kleine vestigin-
gen in en om Apeldoorn. 

‘t Indiaantje heeft 3 groepen 
kinderen. Er is een vaste groep 
van 5 leidsters die samen deze 
3 groepen bemensen. Kikker 
is een verticale groep met 
kinderen van 0-4 jaar, Haas is 
merendeel een peutergroep 
en Eend is een VE (voorschool-
se educatie) groep. Met een VE 
indicatie, die uw kindje van het 
consultatiebureau krijgt als hij/zij bijvoorbeeld achterloopt in 
zijn/haar spraak, kunt u terecht bij ons.

Aan de kant van de Rijksstraatweg hebben wij een groot 
plein. Hier kunnen de kinderen heerlijk fietsen, in de zand-
bak spelen en stoepkrijten. De vijver in het midden van ons 
terrein is helaas lek en leeg. Een nieuwe bestemming hier-
voor wordt momenteel gezocht. Omdat er nog niks besloten 
is, houden we dat nog even geheim. Achter de vijver zit ons 
eigen bos. Aan de zijkant een grasstrook met speeltoestellen 
en een bult waar we heerlijk vanaf kunnen roetsjen met een 
autootje. Er is ook een moestuin waar we in het voorjaar en 
zomer druk mee zijn. 

Heeft u een kindje of bent u in verwachting? Ondanks corona 
is een rondleiding wel mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met ons. Voor meer informatie: neem contact op met 
‘t Indiaantje 055-3232876 of mail info@kinderdagverblijfpom-
metje.nl.

Landelijke opschoondag 20 maart 
2021 | LUCAS HARBERS

Hoe is het nu met kinderdagverblijf 
’t Indiaantje… | LEONTIEN VAN DER WERF

Op zaterdagmiddag 29 mei 2021 willen we het speelveld en 
dierenverblijf ’t Beestenboeltje opruimen en opknappen. 
Voor zowel kinderen als volwassenen is het een gezellige mid-
dag waar ontmoeten en klussen centraal staan. We houden 
de coronaregels in acht, blijven buiten en houden afstand.

Komt u ook?  
We starten om 13.30 uur en sluiten om 16.00 uur af met een 
drankje.

Groeten namens het team,
‘t Beestenboeltje en de speelveldcommissie.

NL Doet zaterdag 29 mei 2021 
LUCAS HARBERS

Dorpsgenoten, 
Teuge doet mee met de Ketting 
Kledingruil. Dit is een landelijke 
organisatie waar al meer dan 50 
steden en dorpen aan mee-
doen!
Dit tegen de verspilling, voor de 
kringloop en om dorpsgenoten 
te verbinden en natuurlijk om-
dat het leuk is! Contactpersoon van Teuge is Petra Bonekamp.
 
Ruil je ook wel eens kleding met je zus, buurvrouw of vrien-
din? Koop je wel eens 2e hands kleding bij de kringloop of 
op marktplaats? Milieubewust of misschien weinig geld om 
aan kleding uit te geven? Dan vind je het vast leuk om aan de 
Ketting Kledingruil mee te doen!
 
In Teuge gaan we starten met dameskleding maat S (36) t/m XL 
(maat 44/46). En een tas voor tienermeisjes maat 164 t/m S.
 
Uitleg en spelregels:
- Er gaat per 6 personen die meedoen een tas kleding het 
dorp Teuge rond.
- Voel je vrij uit de tas te halen wat je mooi vindt, wees niet te 
bescheiden!
- Belangrijk: stop alleen schone, hele, niet verwassen kleding 
terug. Wees echt kritisch!
- Als de tas vol zit, kun je bij mij de kleding inleveren; ik maakt 
dan een nieuwe tas die ook rondgaat in de ketting.
- Geef de tas binnen drie dagen door aan de volgende op de 
lijst; via een privébericht krijg je van mij het adres.
- Op vakantie; geef het de host even door.
- Als de tas na 1 ronde weer bij jou is en je ziet nog iets van 
jezelf, haal het eruit zodat het niet blijft rondgaan.
- Privacy; alle contactgegevens zijn alleen bestemd voor de 
groep en worden niet gedeeld met derden. Als je de groep 
verlaat, worden je gegevens verwijderd.
  
Vind je het leuk? Geef je op en je wordt meteen toegevoegd 
op de whatsappgroep. (0638661816)
Groetjes, Petra Bonekamp, petrabonekamp@gmail.com

Ketting Kledingruil Teuge | PETRA BONEKAMP

Op zaterdag 6 maart jl. is aan de rand van het speelveld 
een tweede pluklaan geplant. Deze is aangelegd vanuit een 
samenwerking door Algemeen Belang Teuge, de gemeente 
Voorst en de speelveldcommissie. Deze pluklaan bestaat uit 
perenbomen en pruimenbomen. De bestaande pluklaan aan 
de ander kant van het speelveld bestaat uit appelbomen. 
Deze appelbomen zijn gesnoeid om in de herfst een optimale 
opbrengst te krijgen. 
We kijken uit naar mooie bomen en lekker fruit die in het 
najaar vrij te plukken zijn voor de liefhebbers.

Pluklanen langs speelveld Teuge 
LUCAS HARBERS

Ummetjen III, Beukelaersdwarspad
 

De Fokkerstroate langs Park Teuge is krom
Kump dat deur Kromme Bèke en Zanden?

Meschien vindt mensen dan een betjen dom,
maar zo kö,j wel bi ’t Beukelaerspad belanden:

Twee stoere eiken scheidt oe van de sloot.
De elzensnotte bel’n bint gèèl met rood.

Het stuksken langs de duust’re kolk is nat,
maar in het westen, boaven weie, lokt de zunne

en kom ie langs de bos op ’t rechte pad,
woar w’ de Kapel van Berends mot ontdekken können:

Narcissenknoppen onder takken vars ‘ehakt.
Iezeren Maria een betjen scheef e zakt.

Het klompenpad liekt een vertrouwd trajekt.
Ie boldert deur het grös weer noar de stroate;

töt da’j inens een paadjen links ontdekt,
woar ons een smalle toegang is ‘eloaten.

Langs jonge opslag en een enkele stoere stam
wis ie niet woar’j precies uutkwamm’:
An ’t ende lig een biels oaver de sloot,

of löp het ummetjen doar dan al dood?
Ie könt in elk geval nog deur de weie,

um oaver Sliekhuuspad de route (meugelijk) uut te breien. 

Tinus van ‘t Slyck

25 juni 2021 zal onze burgervader Penninx afscheid nemen 
van de inwoners van Teuge. Dit zal plaatsvinden tussen 19.00 
en 21.00 uur. Als het programma bekend is, laat het organisa-
tiecomité dit zo spoedig mogelijk weten.

Afscheid burgemeester Penninx 
van Teuge
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Mijn 1ste 100 dagen in Teuge 
MARISKA VAN ROSSUM

Waarom doe ik dit?
Tsja, waarom ruim ik de 
rotzooi van een ander op? 
Voor mij is de grootste reden 
dat ik me super erger aan al 
de troep langs de kant van 
de weg als ik aan het wande-
len of hardlopen ben. Maar 
natuurlijk is het ook super-
slecht voor het milieu. Het 
idee is dat het stukje natuur 
na afloop weer een beetje 
schoner is. En dat is goed, 
want bijvoorbeeeld 80% van 

het plastic afval wat niet wordt opgeruimd, eindigt uiteinde-
lijk in de oceaan. Daarnaast lees ik iedere keer verschrikke-
lijke verhalen van boeren waarvan de koeien een stukje blik 
in hun maag hebben gekregen en daaraan doodgaan op een 
vreselijke manier. Dat is voor mij een stimulans om hiermee 
door te gaan. En bovendien ben ik lekker buiten bezig, geniet 
ik van de leuke gesprekken onderweg en alle complimenten 
die ik ontvang.

Gemeente Voorst
Ik heb van de gemeente Voorst allerlei materialen gekregen, 
o.a. een karretje waaraan ik 2 zakken kan hangen, zodat ik 
het afval kan scheiden. Daarnaast een lange stok om allerlei 
troep uit de vele sloten langs de kant van de weg te vissen. En 
tenslotte een fietskar, zodat ik mijn volle zakken weer op kan 
halen. Er zijn ochtenden waarbij ik 5 á 6 volle zakken opraap! 
De gemeente komt deze volle zakken bij mij thuis ophalen. Ik 
ben nu al supertrots om in zo’n gemeente te mogen wonen.

Coördinatie zwerfvuil ruimen Teuge
Het zwerfvuil ruimen in en om Teuge is twee jaar geleden 
geïnitieerd door Lucas Harbers. Ik neem de coördinatie van 
hem over en ga vol enthousiasme verder met ideeën en de 
vrijwilligers.

Wat kun jij doen?
Ik heb de tijd om 1 á 2 x per week een flink stuk te lopen. En 
niet iedereen heeft die tijd, maar je kunt wel wat doen:
- Gooi zelf nooit afval op straat, maar neem het mee naar huis.
- Zeg dit ook tegen je vrienden of vriendinnen. 
- Als je zelf een wandeling maakt of de hond uitlaat, neem 
dan een klein afvalzakje mee en raap dan het zwerfafval 
onderweg op.    
- Als de PMD container is geleegd, raap het weggewaaide 
plastic in je straat op. 

Tenslotte
Zou je het leuk vinden om ook te gaan lopen, neem dan 
contact op met mij (06 22787891). Ik kan dan zorgen dat je de 
materialen van de gemeente krijgt. En geloof me: het is leuk 
én dankbaar werk om te doen, waarbij je zelf kunt bepalen 
wanneer en hoe vaak je loopt. 

Eind november 2020 zijn Frank en ik in Teuge komen wo-
nen. Na een maandje klussen in het huis, ben ik in januari 
weer begonnen met het oprapen van zwerfafval in en rond-
om Teuge. Inmiddels staat de teller op 55 volle zakken!

Op 22 mei 2020 heeft Luchthaven Teuge een aanvraag voor 
een Luchthavenbesluit ingediend bij de provincie Gelderland. 
Op 8 oktober 2020 heeft de provincie Gelderland besloten 
om een aantal denkrichtingen uit te werken in scenario’s, die 
de beleidsbasis vormen voor het te nemen luchthavenbesluit 
voor de luchthaven Teuge. 

Algemeen Belang Teuge heeft in een brief aan de provincie 
Gelderland een verzoek ingediend om een MER (milieueffec-
trapportage) te laten uitvoeren. In een MER worden de ver-
wachte effecten voor het milieu onderzocht en beschreven. 
Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat 
verschillende effecten in beeld komen. 
In de scenario’s kunnen ook de effecten van de (mogelijke) 
opening van luchthaven Lelystad worden meegenomen. 
Groei van het aantal vliegbewegingen zal de depositie van 
CO2, stikstof en fijnstof vergroten. 
Bij het warmdraaien van straalmotoren op Luchthaven Teuge 
komen onverbrande en half verbrande koolwaterstoffen vrij, 
hetgeen in Teuge vaak goed te ruiken is. 

Algemeen Belang Teuge wil met een onderzoek naar de effec-
ten op de luchtkwaliteit en de invloed daarvan op de gezond-
heid duidelijkheid verschaffen naar de bewoners in Teuge en 
omliggende kernen. Met de resultaten kunnen gesprekken 
worden gevoerd over feiten in plaats van aannames. 
De provincie Gelderland, die het luchthavenbesluit neemt, 
kan zo de effecten en oplossingen uit het rapport meenemen 
in haar overwegingen.

Familie Bollen
Wat waren wij blij verrast 
toen wij de welkomstmand 
kregen! Wat een leuk initia-
tief, mede hierdoor voelen 
wij ons echt welkom in het 
mooie Teuge. Wij zijn Paul 
en Linet en samen met onze 
zoon Mees (bijna 5 jaar) 
wonen wij sinds oktober 
aan de Uiverstraat 25. Dit 
samen met onze twee katten 
Jip en Mr. Nilsson. Na een 
flinke klusperiode is ons huis 
helemaal naar wens. Onze 
tuin gaan wij binnenkort aanpakken, zodat wij direct van het 
mooie lenteweer kunnen genieten. Paul is zelfstandig on-
dernemer en wellicht heb je Linet al in een dierenambulance 
rond zien rijden, zij is vrijwilliger bij de dierenbescherming en 
werkzaam bij een woningcorporatie. Verder houden wij van 
motorrijden en de natuur. Hiervoor hebben wij ruim 10 jaar 
met plezier in Apeldoorn Osseveld gewoond. Wij zijn er ech-
ter achter gekomen dat wij meer passen in een dorp met een 
weidse omgeving. Nog geen seconde hebben wij hier spijt van 
gehad. Het is hier echt genieten en wij zijn uiteraard de buurt 
en de omgeving aan het ontdekken. Zo ook de klompenpa-
den, welke bij ons echt favoriet zijn. Onze fijne nabije buren 
hebben wij al ontmoet. Mochten jullie graag willen kennis-
maken… de deur staat ook voor jullie altijd open. Ontzettend 
bedankt voor de leuke welkomstmand en mogelijk tot snel!

Hans en Jolanda
Beste Teugenaren. Wij zijn 
Hans en Jolanda Ellenbroek 
en wonen sinds 1 februari 
aan de Plesmanstraat 11. 
Ondanks de coronatijd en 
dat ons huis daardoor nog 
niet helemaal klaar was, zijn 
we met veel plezier naar 
Teuge verhuisd. We zijn 
allebei geboren in Twello en 
na ons trouwen hebben we 
al die jaren in de Verdistraat 
gewoond, waar we 2 doch-
ters kregen die nu 28 en 30 
jaar zijn. Zij zijn beiden al 
een aantal jaren uitgevlogen. 
Onze wens was om ooit zelf een huis te laten bouwen en de 
laatste bouwkavel die nog te koop stond was precies wat we 
zochten. Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen 
nog geen buurt maken, maar met deze superleuke mand 
voelen we ons heel erg welkom.

Ruben en Ashley
Hallo medebewoners van het 
mooie Teuge! Wat leuk dat 
wij ook een welkomstmand 
hebben mogen ontvangen 
van het ABT, dank daarvoor. 
Wij zijn Ruben Wientjes (29) 
en Ashley Wassink (28) en wij 
mogen na een lange periode 
van bouwen het huis aan de 
Plesmanstraat 10 bewonen. 
Ashley is geboren en getogen 
aan de Teugseweg in Teu-
ge en Ruben heeft altijd in 
Apeldoorn gewoond en mag 

zich nu ook eindelijk Teugenaar noemen. Wij zijn beide werk-
zaam in de financiële sector, Ashley werkt bij accountants-
kantoor Van Braak in Schalkhaar en Ruben als verzekerings-
adviseur zakelijke verzekeringen bij de Rabobank in Salland. 
Wij zijn beide vrijwilliger bij S.J.W. Peco waar wij regelmatig 
actief zijn als vrijwilliger bij de georganiseerde activiteiten, 
zoals het dorpsfeest en de speelweek. Ook voetballen wij 
allebei bij Sportclub Teuge. Ruben speelt een jaar of 10 in het 
1e elftal en Ashley al 14 jaar in het damesteam. Leuk dat wij 
ons op deze manier mogen voorstellen, maar wij kunnen niet 
wachten om dit op een gezellige manier te doen!

MER verzoek voor nieuw 
luchthavenbesluit | LUCAS HARBERS

Welkomstmand TeugeJong geitje op ‘t Beestenboeltje in Teuge

Op 28 februari 2021 was 
het 60 jaar geleden dat de 
Cessna Skymaster voor het 
eerst het luchtruim koos. Van 
het iconische toestel, met 
twee motoren achter elkaar 
in plaats van naast elkaar 
en een dubbele staart, zijn 
duizenden exemplaren ge-
bouwd. Er vliegen er wereld-
wijd nog enkele honderden 
rond, waarvan twee vanaf 
Teuge Airport. Ter gelegen-
heid van de 60e verjaardag 
van het vliegtuig zijn beide 
Skymasters van Teuge Air-
port voor het eerst samen op 
de foto gegaan.

Het groene toestel is een 
Cessna 337F. Eigenaar is 
DEAC Dutch Electric Aviation 
Centre. DEAC gebruikt het 
toestel als een Flying Test-
bed. Er worden onder leiding 
van de Technische Univer-
siteit Delft allerlei proeven 
mee gedaan en uiteindelijk 
wordt het toestel uitgerust 
met een elektromotor. 

Momenteel krijgt het vlieg-
tuig een digitaal instrumen-
tarium bij Hangar One, één 
van de onderhoudsbedrijven 
op Teuge Airport. Studenten 
luchtvaarttechniek van het 
Deltion College uit Zwolle 
gaan meehelpen met de 
verbouwing. In het voorjaar 
volgen geluidsmetingen en 
komen er nieuwe propellers 
op de Skymaster die minder 
geluid maken. De DEAC Sky-
master wordt gevlogen door 
twee research test pilots van 
de TU Delft.

De grijze Skymaster is een 
Cessna O-2 van Stichting 
Postbellum. Deze stichting 
(letterlijk Stichting-na-de-
oorlog) streeft ernaar om, via 
het tonen en voorvliegen van 
warbirds, de herinnering aan 
alle oorlogen ‘rond de koude 
oorlog’ levend te houden. 
De militaire uitvoering van 
de Skymaster heeft onder 
andere in de Vietnamoorlog 
gevlogen.

2 Cessna Skymasters op Teuge 
REMCO DE WIT

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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Colofon

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een 
full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Redactie: Marijke Jansen en Hetty Vorselman

Opmaak: Patrick Jansen

Aan deze editie werkten mee: Rianne Eekhuis, Lucas 
Harbers, Tinus Ooms, Stefanie Verwaaijen, Lonneke 
Schipper, Marissa Albers, Mariska van Rossum, Petra 
Bonekamp, Leontien van der Werf, Remco de Wit.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,
E-mail: secretariaat@teuge.eu
Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 25 juni 2021 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata 2021 (inleveren voor): 25 juni, 17 september en 
26 november 2021.

Teugje Nieuws digitaal
Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 
meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een 
mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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.

Activiteitenkalender

Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende 

maanden weer helemaal leeg. Het is nu nog steeds te 

onduidelijk of er activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Hopelijk kunnen we de kalender in onze volgende editie 

weer vullen.


