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Eindelijk was het dan zo-
ver, zondag 3 april “de 
dorpslunch” ter ere van 
het 111-jarig bestaan van 
Algemeen Belang Teuge. 
Deze lunch zou eigenlijk al 
in december plaatsvinden, 

maar heeft toen helaas door 
de coronamaatregelen geen 
doorgang kunnen vinden. 
Het weer was ons goed 
gezind en de aanmeldingen 
waren boven verwachting. 
Bijna 200 mensen kwamen 

op de lunch af en hebben 
genoten van een gezellige 
middag met lekker eten en 
een drankje. De muziek werd 
verzorgd door de Sfeerhe-
ren, een terechte naam, ze 
wisten de sfeer er goed in te 

brengen. Ook was er nog een 
verloting met leuke prijzen 
die gesponsord waren door 
de lokale ondernemers. De 
middag werd afgesloten 
met een borrel en gezellige 
gesprekken die veel te lang 
niet plaats hebben kunnen 
vinden. Kortom het was een 
geslaagde middag met vele 
complimenten voor de orga-
nisatie. 

Er is zelfs een aantal keer 
aangegeven door mensen 
dat ze het leuk zouden 
vinden als er jaarlijks een 
dorpslunch plaats zal vinden. 
Dat vinden wij ook een super 
idee en daar willen we graag 
gehoor aan geven. Zou u 
het leuk vinden om hier als 
vrijwilliger bij betrokken te 
worden, geef het door op 
dcp@teuge.eu of stuur een 
berichtje naar 06-46324471. 
Dan gaan we samen kijken 
naar de mogelijkheden.

Zeer geslaagde dorpslunch | STEFANIE VERWAAIJEN

Zaterdagmiddag 21 mei a.s. heten de boswachters van 
Natuurmonumenten je van 12.00 tot 15.00 uur van harte 
welkom in het Weteringse Broek tussen Apeldoorn en Teuge. 
Ontdek de nieuwe natuur in het Weteringse Broek. Bij natuur 
speel- en picknickplaats Klein Drenthe (ook wel fietsknoop-
punt 66 genoemd), in de driehoek van de Terwoldseweg, 
Drostendijk en Lochemsestraat in Beemte Broekland, staan 
de boswachters klaar om meer te vertellen over de natuur-
ontwikkeling en om bezoekers mee te nemen voor een wan-
deling door het gebied. 

Huifkar, wandelen, waterdiertjes zoeken en popcorn 
poffen
Start bij natuur speel- en picknickplaats Klein Drenthe en 
maak kennis met de boswachters van Natuurmonumenten. 
Behalve voor volwassenen is er ook voor kinderen genoeg 
te beleven. Ga mee op avontuur met de boswachter of maak 
zelf popcorn boven het vuur. Stap in de huifkar om vervol-
gens bij het gebied Teugse Broek uit te stappen voor een 
wandeling met de boswachter door Teugse Broek en Het 
Hul. Of stap iets later uit bij het gebied Beemterdal voor een 
wandeling met de boswachter door het Beemterdal en Broek- 
landse Kapel. Kinderen kunnen hier bij de poel waterdiertjes 
zoeken met de boswachter. 

De huifkar rijdt continu rond zodat bezoekers na de wande-
ling of het waterdiertjes zoeken weer kunnen instappen voor 
een ritje naar beginpunt natuur speel- en picknickplaats Klein 
Drenthe. In verband met de beperkte parkeerruimte aan de 
Drostendijk bij het Drostendal raden we iedereen aan op de 
fiets of te voet te komen. De toegang is gratis. Gebiedsont-
wikkeling Weteringse Broek In het Weteringse Broek is 75 
hectare nieuwe natuur aangelegd, de weteringen zijn herin-
gericht ten behoeve van natuur en waterberging, erfbeplan-
tingen zijn versterkt en aangebracht en er is een energiebos 
aangeplant. Naast een recreatief knooppunt en recreatieve 
voorzieningen zijn er 14 kilometer aan fietspaden, 10 kilome-
ter aan wandelpaden, een ecologische verbindingszone en 
een extra snelwegoversteek gerealiseerd.

Ontmoet de boswachter in het 
Weteringse Broek | PR WETERINGSE BROEK
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Vrijheid in verbondenheid is het thema van de 4 mei herden-
king 2022. 
Op de nieuwe locatie van het oorlogsmonument in Teuge 
kunnen we na 2 pandemiejaren weer met elkaar herdenken. 
Wij herdenken als dorpen Teuge en De Vecht jaarlijks alle 
slachtoffers van oorlogsgeweld bij het monument ter nage-
dachtenis van de omgekomen zes bemanningsleden van de 
op 12 juni 1943 in Teuge neergestorte Lancaster bommen-
werper. Een emotionele en voor sommigen verwarrende 
gebeurtenis om dit te doen op ca 1500 km afstand van een 
gruwelijk oorlogsgeweld.

Vanaf 18.45 uur verzamelden zich ca. 150 bezoekers bij het 
monument op uitzichtpunt KIJK! Het monument is ca 40 
meter verplaatst richting De Schaapskooi en indrukwekkend 
verfraaid d.m.v. een kring van Maple Leafs. Dit jaar werd de 
muzikale begeleiding op bijzondere en intieme wijze verzorgd 
door een kwartet van muziekvereniging Cadenza. 

Om klokslag 19.00 uur verzorgden 2 vliegtuigen van Bert van 
de Bunte een indrukwekkende fly-by met aan het slot een 
ontroerende ‘missing man’ formatie. Coert Munk hield vervol-
gens een korte inleiding over het thema “Vrijheid in verbon-
denheid”, gevolgd door een bijdrage door Annemarie Balster, 
directeur van basisschool De Zaaier. Na het taptoesignaal 
volgde 2 minuten stilte en het Wilhelmus. Na de laatste tonen 
presenteerde Hetty Vorselman in het Nedersaksisch dialect 
een passend gedicht en werden bloemstukken gelegd door 
leerlingen van basisschool ‘De Zaaier’, door vertegenwoor-
digers van Algemeen Belang samen met Peco en door de 
directie van Luchthaven Teuge. Na de bloemstukken hebben 
2 leerlingen van “De Zaaier” hun gedichten voorgedragen. 

Nadat vanaf het monument de ‘Last Post’ klonk over het 
stille vliegveld sloot Lucas Harbers namens Algemeen Belang 
Teuge de herdenking af met een speciaal woord van dank aan 
allen die met hun bijdrage deze indrukwekkende gebeurtenis 
mogelijk hebben gemaakt, met een speciaal woord van dank 
aan de kinderen en hun begeleider(s) van ‘De Zaaier’ die het 
onderhoud van het monument hebben geadopteerd. Met 
elkaar hebben zij hard gewerkt waardoor zowel het gedenk-
teken als het tuintje er weer piekfijn uitzag. 

De oranje bloemen in het tuintje voor het monument, geplant 
door de leerlingen, zijn opnieuw ter beschikking gesteld door 
Kwekerij Papillon. Ook de samenwerking met Hans Bijloo 
en Johan Bosma van Ecotribe was weer tiptop in orde. Zij 
verzorgden d.m.v. zonnepanelen en accu’s de versterking van 
het geluid.

Doordat er onlangs veel nieuwe inwoners zijn komen wonen 
in ons mooie Teuge, vonden wij het een goed idee Stichting 
JongerenWerk PECO aan je voor te stellen. Ons gebouw 
staat aan de Fokkerstraat 50 te Teuge. SJW Peco heeft haar 
bestaansrecht te danken aan de vele vrijwilligers die samen 
allerlei activiteiten op touw zetten. 

Wellicht heb je al eens gehoord van de thema-avonden die wij 
op vrijdag- en zaterdagavond organiseren voor de jeugd van-
af 14 jaar of ken je ons van dorpsfeest Teuge, het gezelligste 
tentfeest voor Teuge en omstreken. In het tweede weekend 
van september maken we er met zijn allen elk jaar een groot 
feest van. Noteer deze dus alvast in uw agenda! 

Dit is niet het enige waar wij ons mee bezig houden. In de 
zomervakantie organiseert SJW Peco altijd een speelweek 
voor kinderen die op de basisschool zitten. Deze week wordt 
doorgaans gestart met hutten bouwen van pallets en is ge-
vuld met spellen, gezelligheid en de bekende playbackshow. 
Op vrijdagavond hebben de kinderen de kans om met hun 
vriendjes en vriendinnetjes te blijven slapen. 

Daarnaast organiseert SJW Peco activiteiten zoals een sinter-
klaasmiddag, touwtrekken, een proatmiddag en Koningsdag. 
Onze actiegroep vergaderd regelmatig om nieuwe, originele 
activiteiten te bedenken. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar PECO? Neem dan een kijk-
je op onze site www.sjwpecoteuge.nl

Al vier jaar genieten dorpsgenoten en voorbijgangers van 
kunst op de rotonde in Teuge. Voor het ontwerp heeft het 
logo van Teuge centraal gestaan. De vogels en planten zijn 
herkenbaar vanuit de vier rijrichtingen en ook vanuit de lucht.

Na de aanleg wordt de rotonde onderhouden door de com-
missie bestaande uit Han Haverkamp, Sjaak Polman & Sjaak 
Dijkhof. Erik van Rooijen helpt bij het grote snoeiwerk. In het 
voorjaar heeft de commissie de plannen voor de komende 
drie jaar besproken. De sponsoren verlengen hun contract, 
de sponsorborden worden met de klok mee verplaatst en 
daarmee wordt het onderhoudsbudget weer gevuld. Het 
team zorgt dat de rotonde er netjes uit blijft zien, 
complimenten.

Op 22 maart 2022 werd de Algemene Ledenvergadering 
Algemeen Belang Teuge weer fysiek in het Dorpshuis geor-
ganiseerd. Na een welkomstwoord door voorzitter Lucas 
Harbers werden de activiteiten van het jaarverslag 2020 en 
2021 toegelicht. De leefbaarheid in het dorp wordt voor een 
groot deel door de commissies gerealiseerd. Dorpscontact-
persoon Stefanie Verwaaijen gaf een mooie presentatie over 
haar activiteiten en plannen voor het komend jaar, waaron-
der de dorpslunch op 3 april ter ere van het 111-jarig bestaan 
ABT en de Dorpsquiz op 22 mei. Hetty Vorselman-Pas nam 
afscheid van het bestuur. Ze werd bedankt voor de vele jaren 
energieke ingezet in het bestuur en bij de commissies. Nico 
Jurgens en Lucas Harbers zijn herkozen voor een nieuwe 
ambtstermijn van 3 jaar. Mariska van Rossum is gestart als 
nieuw bestuurslid ABT.

Na een korte pauze werden drie presentaties gegeven. De 
presentatie Kunst in het Park van Teuge werd vol passie ver-
zorgd door Mark Huser. Het nieuwe kunstwerk wordt in 2023 
geplaatst aan de ingang van de Fokkerstraat en zal zichtbaar 
zijn vanaf de Rijksstraatweg.

Inge Velthuis vervolgde met de presentatie sportoutfit Teuge. 
Teuge is dankzij het project van Inge zichtbaar tot ver bui-

ten de dorpsgrenzen. De 
outfit wordt trots gedragen 
tijdens het fietsen, hardlo-
pen, skeeleren en schaatsen. 
Na haar presentatie werd 
Inge verrast door Lucas en 
benoemd tot Teugenaar van 
het Jaar! Naast een mooie 
uitstraling heeft het project 
ook weer gezorgd voor ver-
binding. Onder luid applaus 
ontvangt ze de bloemen en 
het speldje van Teuge.

Matthijs de Haan gaf een presentatie over de ontwikkelingen 
luchthaven Teuge. Hij vertelde over de ontwikkelingen lucht-
havenbesluit waarover in 2022 door de provincie Gelderland 
een besluit genomen gaat worden. Daarnaast gaf hij uitleg 
over de 3 pilaren van het vliegveld: duurzaamheid, innovatie 
& educatie en toerisme & recreatie. Hij gaat samen met ABT 
een rondleiding bij de E-flight Academy voor Teugenaren 
organiseren.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde uit om een 
hapje en drankje te nuttigen. Door alle aanwezigen wordt er 
nog gezellig nagepraat over de geslaagde avond.

Voorstellen van Stichting Jongeren-
Werk PECO | ANOUK LUESINK

Rotonde Teuge | LUCAS HARBERS 4 Mei-herdenking 2022 | ARNE PRUIJTTeugenaar van ’t Jaar 2022 tijdens ALV 
LUCAS HARBERS

De gemeente Voorst bestaat uit grote en kleine dorpen, een 
aantal buurtschappen en een buitengebied. In veel van de 
kernen zijn plaatselijke belangenverenigingen actief. Zo ook 
bij ons in Teuge. De dorpsbelangenorganisaties behartigen de 
belangen van de inwoners van een dorp. Daarnaast helpen 
ze mee bij het in stand houden en vergroten van de leefbaar-
heid in de gemeente. 

Twee keer per jaar komen bestuursleden van dorpsbelangen-
organisaties, dorpscontactpersonen en medewerkers van de 
gemeente bij elkaar tijdens het Dorpenplatform om informa-
tie uit te wisselen en elkaar te inspireren. Dit keer was maan-
dag 25 april de avond waarop het eindelijk na 2 jaar weer 
doorgang kon vinden. We werden verwelkomd door de bur-
gemeester mw. Paula Jorritsma – Verkade en Chris Frencken, 
coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente 
Voorst. Na de inloop was er een formeel gedeelte en later op 
de avond was ook nog ruimte voor gezellige gesprekken. Dit 
allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Het 
was weer een waardevolle avond.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.kijkindekernen.nl.

Koningsdag bij Peco.

Dorpenplatform overleg gemeente 
Voorst | STEFANIE VERWAAIJEN

Dinsdag 26 april is op 84-jarige leeftijd overleden

Chris Klein Lebbink

Chris was erelid van Algemeen Belang Teuge. 

We wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit verlies. 

Namens het bestuur en leden Algemeen Belang Teuge
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Familie Van der Wal
Hallo allemaal. “Vrienden van ons zoeken medebouwers voor 
een huis in Teuge; wellicht iemand met interesse?” Zo begon 
het allemaal voor ons: een oproep op de groepsapp van 
Sportclub Teuge. Twee jaar later wonen we in Teuge aan de 
Fokkerstraat 33, hebben we hele leuke buren en genieten we 
iedere dag van het uitzicht en de ruimte om ons heen. 
Wonen in Teuge is nieuw voor ons maar we zijn al enige tijd 
verbonden aan Teuge, met name via basisschool De Zaaier 
waar Thom vanaf groep 3 naar school ging. Dus toen we in 
Apeldoorn woonden ging hij in Teuge naar school en nu we 
in Teuge wonen gaat hij in Apeldoorn naar school, naar het 
Christelijk Lyceum als eerstejaars dit jaar. 
Norah zit op dit moment in groep 6 van De Zaaier, voetbalt bij 
SP-Teuge in de JO10.2 en turnt bij KDO in Apeldoorn. Thom is 
de keeper van JO14.1 en is ook jeugdscheidsrechter. Henriette 
is schoolleider van basisschool de Kopermolen in Klarenbeek 
en Gerben heeft een eigen adviesbedrijf.
Dank voor het prachtige welkomstpakket, wat een geweldig 
initiatief!
Met een zonnige groet, Gerben, Henriette, Thom en Norah 
van der Wal

Koen
Ik ben Koen, 42 jaar geboren en getogen in Twello. En sinds 
december de nieuwe bewoner van de Zande 2! In de tussen-
tijd druk bezig geweest met het eigen maken van mijn huisje. 
In het dagelijkse leven houd ik me graag bezig met schilderen 
en sleutelen, nu heb ik een grotere tuin met mooie schuur. 
Ik moet er nog intrekken, maar ervaar het nu al fijn! Mooie 
rustige plek. Bedankt Teuge voor de welkomstmand!

Rob, Karin, Sverre en Vigo
Wat een warm welkom in Teuge met deze leuke mand. Wij 
zijn Rob en Karin en wonen sinds kort aan de Hessenlaan 
nummer 23 in Teuge met onze 2 zoons: Sverre (net 9) en 
Vigo (11). Hiervoor hebben we in Apeldoorn gewoond, maar 
Sverre voetbalt al wel een paar jaar bij SP Teuge en zit sinds 
dit schooljaar in groep 5 van De Zaaier. Vigo hockeyt bij Ares 
en maakt groep 8 af op zijn oude school in Apeldoorn en 
gaat daarna naar de Heemgaard. Rob heeft als architect onze 
woning (en de 3 andere) ontworpen en hebben jullie wellicht 
het afgelopen jaar veel zien rondlopen op de bouw om veel te 
coördineren. Daarnaast kan je hem regelmatig op de race-
fiets vinden. Karin werkt bij een grote verzekeraar aan strate-
gische programma’s, de laatste 2 jaar veel vanuit huis. In haar 
vrije tijd werkt ze als stemacteur en speelt zo nu en dan een 
potje Padel. Hopelijk komt er een keer een baan in Teuge. We 
genieten erg van dit mooie plekje in dit leuke dorp. We kijken 
ernaar uit om jullie en Teuge verder te leren kennen!

Niels-Jan en Jorine
Beste Teugenaren. Allereerst 
dank voor de welkomstmand, 
wat een warm welkom! Wij 
zijn Niels-Jan (26) en Jorine 
(24) Kapteyn en wonen sinds 
3 maart in onze woning in 
Teuge. Voor 3 maart heb-
ben wij tijdelijk in onze 
stacaravan, achter het huis 
gewoond. Niels-Jan heeft 
ons huis grotendeels zelf 
gebouwd, waardoor dit voor 
ons de fijnste oplossing was. 
Niels-Jan komt uit Doetinchem en is als uitvoerder werkzaam 
in de woningbouw. Jorine komt uit Apeldoorn en werkt in het 
VSO. Nu we inmiddels een aantal weken in ons huis mogen 
wonen, kunnen we niet anders zeggen dan dat we er enorm 
van genieten. We zijn blij met onze keuze voor het mooie Teu-
ge en hopen hier op een fijne tijd. We kijken er naar uit om de 
komende tijd verder kennis te kunnen maken met Teuge.

Tim, Ellis, Eline en Luuk
Hallo! Wij zijn Tim en Ellis en samen met onze kinderen Eline 
en Luuk wonen wij sinds kort aan de Zandenallee in Teuge. 
Tim komt oorspronkelijk uit Enschede en Ellis uit Deventer. 
Ellis werkt bij de gemeente Deventer en Tim heeft de rol van 
huisman op zich genomen. Eline gaat in Twello naar school 
en Luuk gaat naar een peuterspeelzaal in Twello. We wil-
den graag buitenaf wonen met veel ruimte om ons heen en 
dat hebben we hier gevonden, wat een prachtige plek! We 
werden door onze buren verrast met de welkomstmand, erg 
leuk! Wie weet tot ziens! Groetjes, Tim en Ellis

Erik, Margot, Isis en Fedde
Beste dorpsgenoten. Wij zijn Erik, Margot, Isis (11 jaar) en Fed-
de (9 jaar). Sinds half maart zijn wij vanuit Apeldoorn verhuist 
naar de Hessenlaan hier in Teuge. Wat een warm welkom om 
dan zo’n leuke welkomstmand te mogen ontvangen. Heel 
attent! We hebben er erg naar uitgekeken om hier te komen 
wonen, want van bouwkavel tot huis hebben we toch aar-
dig wat geduld moeten hebben. We zijn nu nog steeds druk 
bezig, maar het is heel fijn om hier te wonen en ‘s ochtends 
wakker te worden met tjilpende vogeltjes. Het afgelopen jaar 
hadden we al wat dorpsgenoten leren kennen doordat Fedde 
hier op school gestart is en omdat we hebben geholpen op 
twee vrijwilligersdagen bij het Beestenboeltje. Dat was ook 
echt een fijne binnenkomer. Samen de schouders eronder en 
daarna gezellig een borrel en een hapje. De saamhorigheid 
en gezelligheid, mensen die open staan voor een praatje en 
naar elkaar omkijken. Dat is onze positieve eerste indruk 
van Teuge. In het dagelijks leven is Erik consultant in digitale 
marketing en houdt hij van wielrennen en mountainbiken. 
Margot werkt als consulent bij Werkleerbedrijf Lucrato en 
gaat hier op zoek naar een yogaschool om weer een beetje 
‘zen’ te worden na de verhuisperikelen. We hopen hier nog 
vele jaren met heel veel plezier te wonen, hebben zin in de 
Teugse feestjes en kijken er naar uit jullie te ontmoeten.

Jeremy en Anne
Wat een leuke verrassing, 
die welkomstmand! Hartelijk 
dank voor dit warme welkom 
in Teuge. Wij zijn Jeremy en 
Anne, beide 26 jaar en sinds 
december 2021 de trotse 
bewoners van de Hessenlaan 
30. In Teuge vonden wij de 
mogelijkheid om samen met 
Jeremy ’s broer ons droom-
huis te bouwen en deze kans 
hebben wij natuurlijk met 
beide handen aangegrepen! 
We zijn allebei opgegroeid in 
de wijk Osseveld en hebben ruim drie jaar samengewoond in 
het centrum van Apeldoorn. Op zoek naar ruimte en een fijne 
en gezellige woonomgeving, kwamen wij terecht in Teuge. In 
2015 is Jeremy samen met zijn broer Ruben ons familiebedrijf 
Elektro Witgoed Outlet begonnen. Hier verkopen wij keu-
ken- en witgoedartikelen in alle soorten, maten en prijzen. In 
onze showroom aan de Rotstuin 22 in Apeldoorn bieden we, 
naast het gloednieuwe assortiment, tegen leuke prijzen ook 
artikelen met verpakkingsschade of kleine krasjes en deuken 
aan. Wat we zo ontzettend leuk vinden, is dat steeds meer 
buren uit Teuge de weg naar onze winkel weten te vinden. 
Nogmaals, dank allemaal voor het warme welkom en tot kijk!

Steven en Esther
Hoi dorpsgenoten! Allereerst hartelijk dank voor de wel-
komstmand. Dit voelt direct als een warm welkom in dit 
mooie dorp! Wij zijn Esther (27) en Steven (28) Dijkman en 
wonen sinds maart aan de Anthonystraat 7. Esther komt oor-
spronkelijk uit Apeldoorn en Steven uit Doetinchem. Nadat 
we een paar jaar samen in Wenum-Wiesel hebben gehuurd, 
kwam deze buitenkans op ons pad en wat zijn we blij om in 
dit leuke dorp op deze mooie plek te wonen. Omdat Steven 
directe familie in Twello heeft wonen en Esther uit Apeldoorn 
komt, kennen we de omgeving al aardig goed denken we! 
Esther is leerkracht in Apeldoorn, Steven werkt als anesthe-
siemedewerker in het Deventer Ziekenhuis. We hopen dat we 
nog lang met veel plezier in Teuge zullen wonen! Hartelijke 
groet, Steven en Esther Dijkman

Welkomstmand Teuge

Op kinderdagverblijf Pommetje ‘t Indiaantje werken wij met 
thema’s. Bij elk thema veranderen we de groepen, verrijken 
noemen wij dit.
Op Pommetje ‘t Indiaantje hebben wij het de afgelopen 
weken gehad over ziek zijn en alles wat met dokters te maken 
heeft. De bouwhoek krijgt blokken met wielen en plaatjes, 
zodat je er een ambulance van kan bouwen. Het keukentje 
krijgt de functie tot apotheek met pleisters, verband, potjes, 
lepels en een kassa. In de poppenhoek vind je dokterskle-
ding, handschoenen en mutsen, waar de pop goed verzorgd 
kan worden in het ziekenhuisbedje. En aan tafel of in de kring 
hebben we het uitgebreid met Borre onze vaste knuffel op 
locatie over het thema. Zo had Borre zijn arm bezeerd in de 
speeltuin nadat hij hard was gevallen op zijn arm. Hij moest 
hij naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto. We laten de 
kinderen zien wat een röntgenfoto is. Borre heeft ook gips 
om zijn arm want er was een botje gebroken. Iedereen mag 
even kijken. 

Dit thema hebben we meerdere weken. Zo komt ook het 
consultatiebureau aan bod. We gaan dan allemaal meten en 
wegen en we mogen een ogentest doen. We leren de kinde-
ren zoveel mogelijk over het thema en ook de woordenschat 
wordt hiermee uitgebreid. 

Op Pommetje ‘t Indiaantje hebben we plek voor kinderen van 
0 tot 4 jaar en ook voor kinderen met een VVE indicatie. U 
kunt altijd een afspraak maken voor een vrijblijvende rond-
leiding of bekijk onze vernieuwde website. Bel: 055-3232876, 
www.kinderdagverblijfpommetje.nl

Hoe gaat het op kinderdagverblijf 
Pommetje ‘t Indiaantje? | TINEKE OOLMAN
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Wellicht heb je ze al gezien 
de banners “ Mensen maken 
Voorst”. Met de campagne 
vragen we aandacht voor 
vrijwilligers en vrijwilligers-
werk. In onze gemeente zijn 
al heel veel mensen actief 
als vrijwilliger. En het leuke 
van vrijwilligerswerk is dat 
iedereen het kan doen. Het 
is zo divers als er mensen en 
talenten zijn.

Er zijn meer mensen die 
vrijwilligerswerk doen dan je 
misschien denkt. Hun werk 
is van grote waarde, soms 
letterlijk van levensbelang. 
Wie bij een hartstilstand 
hulp nodig heeft, kan soms 
gered worden omdat een 
buurtgenoot als vrijwilliger 
klaarstaat om een AED te 
bedienen. Vrijwilligerswerk 
is een verbindende factor 
in Voorst. Het maakt van 
eenlingen een eenheid en 
onze gemeente en leven 
mooier, warmer, completer 
en rijker. Als vrijwilliger maak 
je een verschil in het leven 
van anderen. Wie leert een 
oma in het zorgcentrum 
facetimen met haar kleinkin-
deren? Een vrijwilliger. Wie 
keurt wekelijks de velden, 
zodat er lekker gevoetbald 
kan worden op een mooie 
grasmat? Een vrijwilliger. 
Wie schrijft dat stukje in het 
clubblad over die beroemde 
voetbalster toen ze negen 
jaar was? Een vrijwilliger. Wie 
leest er voor aan de kinderen 
van een Syrisch gezin? Een 
vrijwilliger. 

Van alle Nederlanders boven 
de 15 verricht meer dan de 
helft vrijwilligerswerk. Er is 
nog steeds een tekort aan 

vrijwilligers. Ook op plaatsen 
waar je wellicht nooit aan 
denkt en juist nu meer dan 
ooit. Er is behoefte aan fiets-
maatjes bij verpleeghuizen. 
Gastvrouwen/heren in de 
dorpshuizen. Mensen die als 
maatje samen het zwembad 
in duiken. Natuurbeheer-
ders. Evenementenmakers 
en verkeersregelaars. 
Bestuurders van clubs en 
verenigingen. Of mensen die 
willen luisteren naar de le-
vensverhalen van zieken als 
het levenseinde nadert. En 
voor het dorp Teuge bijvoor-
beeld barvrijwilligers voor 
Sportclub Teuge.

De grootste werkgever van 
Nederland is het vrijwilligers-
werk. Je vindt er mooi werk 
voor meer mensen en meer 
doelen dan je misschien 
ooit hebt geweten. Werk jij 
ook mee om Teuge en onze 
gemeente nog mooier te ma-
ken? Voorst wordt gemaakt 
door iedereen die er woont. 
Door alle mensen voor wie 
andere mensen helpen de 
normaalste zaak van de 
wereld is en die graag vrijwil-
ligerswerk doen. Het geeft 
veel voldoening en brengt je 
in contact met mensen die je 
anders nooit had ontmoet. 
In de gemeente Voorst zijn 
al meer dan 12.500 vrijwil-
ligers actief, toch missen 
we jou nog! Vraag eens aan 
een ander of kijk op www.
mensenmakenvoorst.nl wat 
jij als vrijwilliger allemaal 
kunt doen.

Tijdens NLdoet op 12 maart 
is de mini bieb van Teuge 
geopend. Het initiatief 
hiervoor kwam van Berna-
det Wissink en de kast is 
gemaakt door Jan van den 
Noort.

Het is een mooie kast 
geworden waar je boeken 
die je niet meer gebruikt 
in kunt zetten om ze een 
nieuw leven te geven. Dat 
kunnen allerlei boeken zijn. 
Boeken voor volwassenen, 
kinderboeken, kookboeken 
of tijdschriften. Daarmee 
kun je een ander blij maken!! 
Sinds de tijd dat deze er 
staat wordt er al redelijk veel 
gebruik van gemaakt. Nog 
niet gezien? Loop eens langs, 
neem een kijkje en neem een 
paar leuke boeken mee. 

Ook zijn er in de kast Co-
vid-19 zelftesten en mond-
maskers te vinden. Deze zijn 
beschikbaar gesteld door de 
gemeente Voorst. 

Heeft u nog suggesties voor 
de mini bieb, of bent u naar 
iets speciaals op zoek? Laat 
het weten.

Mensen maken Voorst 
ANNEKE VAN EIKENHORST

U kent het vast wel, een mini bieb  
STEFANIE VERWAAIJEN De NatuurTempel in Teuge wordt druk bezocht door men-

sen van over de gehele wereld. Denk dan niet alleen aan 
landen uit Europa maar ook verder weg zoals Dubai, New 
York, Brazilië of Canada. Het is niet gek dat het kunstwerk 
zoveel internationale aandacht trekt, er is tenslotte nergens 
op de aarde ooit zoiets eerder gebouwd. De NatuurTempel is 
een 140 m2 rond kunstwerk, organisch gebouwd met dikke 
stammen en kronkelige takken, gekleurd glas en leem. De 
majestueuze houten vloer met een stijlvolle vuurplaats in het 
centrum geven de NatuurTempel klasse. De 7 diameter dome, 
een geodetisch koepelvormig gewelf in het centrum van het 
dak. Het natuurlijke kunstwerk is niet alleen prachtig om te 
zien, de boodschap die het uitdraagt, het gedachtengoed van 
Stichting Earth Awareness, is ontzettend actueel en krijgt 
daarom ook zoveel belangstelling wereldwijd. Maar heb jij 
eigenlijk al wel eens eerder gehoord van het bestaan van de 
NatuurTempel? Grote kans van niet, want in de directe omge-
ving is deze parel nog niet heel bekend. Daar willen we graag 
verandering in brengen. Kom je binnenkort een kijkje nemen?

Kunstzinnige cultuuromslag 19 en 20 mei
Met de NatuurTempel als levend voorbeeld van hoe het ook 
kan nemen wij je mee in onze wereld door middel van live 
muziek, boeiende verhalen en inspirerende sprekers. Met 
een eigenzinnig en ietwat theatraal tintje maken we ruimte 
voor interactie en stimuleren we onderlinge kruisbestuivin-
gen. Op donderdag 19 mei hebben we gastspreker Berend 
Warrink uitgenodigd om aan de hand van het boek dat hij 
geschreven heeft, ‘De klimaatcrisis voorbij’, een hoopvol ver-
haal te komen delen. Berend:‘ Wij zijn een rupsenplaag die de 
planeet kaalvreet. We moeten zo spoedig mogelijk vlinders 
worden en onze vleugels uitslaan. Hoe wij vlinder kunnen 
worden, dat zal ik jullie uitleggen.’
Op vrijdag 20 mei ontvangen we Henk en Monica van Gaia 
Nederland. Gaia Nederland werkt door middel van educatie 
aan een veerkrachtige toekomst binnen planetaire gren-
zen waarin niemand achterblijft. Er wordt gewerkt aan een 
docentengids met tips en tools voor duurzame projecten, 
een voorbeeld curriculum voor duurzaam onderwijs, een 
databank met ervaringsgerichte opdrachten passend bij het 
curriculum en mogelijkheden voor uitwisseling. 

Reserveren
Ben jij ook een gangmaker, kartrekker of koploper op het 
gebied van duurzame ontwikkeling? Of misschien nog niet 
zo ervaren maar wel heel erg geïnteresseerd en gemotiveerd 
om het verschil te gaan maken? Vind je het leuk om kennis te 
maken met anderen uit jouw directe omgeving? Dan zijn deze 
‘NatuurTempelKunst Cultuuromslag Inspiratie-Avonden’ echt 
iets voor jou! Kun je niet op deze data? In het najaar gaan we 
weer 2 avonden organiseren, dus houd onze website in de 
gaten. De avonden zijn tot stand gekomen met behulp van de 
stimuleringsregeling voor kunst en cultuur van de gemeente 
Voorst. De toegang is gratis.
Meer informatie en reserveren: www.earthawareness.nl/
agenda.

NatuurTempelKunst | MAYA VAAN

ReumaNederland mocht na 
twee jaar weer met de col-
lectebus langs de deuren.
Dit jaar stond de collecteweek in het teken van de strijd tegen 
Artrose, de meest voorkomende vorm van reuma. Artrose 
treft zeker 1,5 miljoen Nederlanders en dit aantal stijgt snel. 
Artrose is nog niet te genezen. Daarom is geld nodig voor 
meer onderzoek naar behandelingen die Artrose genezen. 

Tijd voor een offensief tegen Artrose
Jan Willem Förch, directeur ReumaNederland: “Als we niets 
doen, is Artrose straks volksziekte nummer 1 in Nederland. 
Mensen denken onterecht dat Artrose simpelweg slijtage van 
je gewrichten is en een aandoening die er gewoon bij hoort 
als je ouder wordt. Er is te weinig aandacht voor de ziekte 
Artrose die mensen die middenin het leven staan letterlijk en 
figuurlijk afremt in alles wat ze willen en kunnen. De impact 
die Artrose heeft op het leven van zoveel Nederlanders 
kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt ReumaNederland 
voor een behandeling die Artrose geneest”. 
Er is op www.reumanederland.nl meer terug te vinden over 
wat Artrose voor mens en maatschappij betekent en wat 
ReumaNederland daar aan gaat doen. 

Een mooie opbrengst in 2022 in Teuge!
In ons dorp Teuge is ruimhartig gegeven aan de collectanten. 
Na een opbrengst van € 525,06 in 2019 en € 700,38 in 2020 
hebben we dit jaar maar liefst € 824,10 opgehaald. Dank aan 
onze collectanten! Anneke van Eikenhorst, Collectecoördina-
tor ReumaNederland.

Reumacollecte Teuge 
ANNEKE VAN EIKENHORST

Sportclub Teuge zoekt versterking van het barteam
Wij zoeken een barvrijwilliger voor 1 à 2x in de maand op 
de zaterdagochtend van 8.00 – 12.30 uur.

Vrijwilligersvacature | ANNEKE VAN EIKENHORST

Wat ga je doen?
De barvrijwilliger helpt met 
het schenken van koffie, 
broodjes smeren, ranja 
schenken voor voetbalelftal-
len, frituren etc. Je doet dit 
samen met andere vrijwilli-
gers die betrokken zijn bij de 
voetbalclub.
We zullen ongeveer 1x in 
de maand een beroep op je 
doen met de vraag of je ons 
wilt komen helpen op de 
zaterdagochtend. Dit gaat in 
gezamenlijk overleg en hier-
bij kun je zelf aangeven welke 
dag je het beste uitkomt. We 
maken een planning, zodat je 
van te voren weet wanneer je 
wordt verwacht.

Wat vragen wij?
Een spontane en behulp- 

zame vrijwilliger.

Wat bieden wij?
Een gezellige club met leuke 
vrijwilligers. Je leert mensen 
kennen en mocht je interesse 
hebben kun je ook ingezet 
worden bij andere vrijwillige 
activiteiten.

Ben je geïnteresseerd?
Stel jezelf alvast voor in een 
e-mail naar majellapanne-
koek@hotmail.com  Heb 
je nog vragen? Neem dan 
contact op met op tele-
foonnummer 06-33778465. 
Na ontvangst van je e-mail 
zullen we contact met je 
opnemen voor een ken-
nismakingsgesprek en een 
uitleg van werkzaamheden 
en procedures.

Op zaterdag 12 maart 2022 deed Teuge mee aan NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland.

Aan het begin van de middag kwamen ruim 30 vrijwilligers 
bij elkaar, werd kennis gemaakt en de taken verdeeld. Naast 
de vaste groep vrijwilligers en buurtgenoten kwamen ook 
nieuwe bewoners van Teuge en toekomstige inwoners van 
Teuge helpen. Genietend van de lentezon werd het speelveld 
& dierenverblijf opgeruimd, de schoolmoestuin omgespit en 
een buitenverblijf voor de konijnen ingericht.

Na het klussen was het nagenieten met een drankje en 
broodjes met hamburgers en vegaburgers. Dank voor de bij-
drage. De dieren hebben weer een aantrekkelijk onderkomen 
en de bezoekers kunnen genieten van een mooie omgeving.

NLdoet | LUCAS HARBERS
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Of we er weer zin in hadden!! Het was volle bak, nadat we het 
zó lang hebben moeten missen. Er was veel om bij te praten 
en het was dan ook een gezellige boel. Het 3-gangen menu 
maakte dit keer een reis via Rusland, naar Nederland en sloot 
af in Italië. Een niet-alledaagse mix, maar als je uit eten gaat 
mag er best wel wat uitdaging inzitten.

Opmerkelijk was dat in ons vorige menukaartje (van februari 
2020!) aandacht gevraagd werd voor Peco’s Proatmiddag, die 
toen niet door kon gaan vanwege Corona. En nu in het eerst-
volgende menukaartje van april 2022 konden we de herkan-
sing van dit initiatief van Peco onder de aandacht brengen.

Erg leuk is ook dat we de groep vrijwilligers, die zich wil inzet-
ten voor SamenUitEten hebben kunnen uitbreiden. Ze heb-
ben nu een keer mee kunnen draaien en waren erg enthousi-
ast. Dat is natuurlijk van groot belang voor het voortbestaan 
van deze activiteit. 

Heb je zin om mee te komen eten of weet je iemand, die dat 
misschien wel wil? Er is geen vrije inloop, maar aanmelden 
kan bij Anneke van Eikenhorst, tel. 055-3232190 of agvanei-
kenhorst@gmail.com.

Weer SamenUitEten na ruim 2 jaar! 
ANNEKE VAN EIKENHORST

Escaperoom de Alpha 
bunker - Apeldoorn
Voor escaperoom de Alpha 
bunker zijn wij op zoek naar 
een extra host. Als host ben 
jij de eerste persoon die 
onze gasten ziet en zorg je 
ervoor dat ze zich welkom 
voelen, je geeft de teams 
een introductie van het 
spel en begeleidt ze naar de 
escaperoom waarna ze met 
vol enthousiasme aan de 
slag gaan. Middels camera’s 
volg je het spel. Het is zeer 
belangrijk dat je gefocust te 
werk kan gaan. Als host ben 
je verantwoordelijk voor de 
veiligheid en kwaliteit van het 
spel. De escaperoom werkt 
automatisch, maar je kunt 
het spel sturen door op de 
juiste manier hints te sturen. 
Over het algemeen komen 

de teams vol energie uit de 
kamers, maar ook als het 
niet is gelukt om te ontsnap-
pen binnen de speeltijd zorg 
jij ervoor dat ze toch met een 
goed gevoel vertrekken. Na 
vertrek van je groep maak je 
de escaperoom weer klaar 
voor de volgende groep. Het 
is belangrijk dat je dit nauw-
keurig en met precisie doet.
Zoek jij een flexibele baan bij 
de gaafste escaperoom van 
Apeldoorn, denk jij te vol-
doen aan bovenstaande en 
ben je minimaal 1 dag in het 
weekend beschikbaar, mail 
dan je sollicitatiebrief aan: 
info@buitenhuisgroepsuitjes.
nl waarin je aangeeft waar-
om jij de perfecte kandidaat 
bent en deel tenminste 1 er-
varing van een escaperoom 
die je zelf al gespeeld hebt.

Op 19 maart werd er ook in Teuge meegedaan met de Lan-
delijke Opschoondag. 

Gezamenlijke actie
Van tevoren konden de deelnemers zich aanmelden bij de 
zwerfafval coördinator en doorgeven welke materialen ze 
nodig hadden. Ditmaal kwamen er ook diverse aanmeldin-
gen binnen van ouders met kinderen. De materialen werden 
beschikbaar gesteld door de gemeente Voorst en door de 
zwerfafval coördinator bezorgd op de diverse adressen. De 
afvalruimers konden starten wanneer ze wilden, en er werd 
ook al op eerdere dagen gelopen.

Resultaat
De ruimers waren erg enthousiast en met ’n allen zijn er 28 
volle zakken opgeruimd. In Teuge wordt er nog volop ge-
bouwd en er was – mede door de storm van de afgelopen 
weken – ook heel veel bouwafval. Na deze actie is ons mooie 
dorp nu ook mooi schoon!

Opbrengst
Per volle zak wordt er door de gemeente Voorst een bedrag 
van € 5,- uitbetaald. Het was dan ook heel mooi dat er een ge-
deelte van de opbrengst werd geschonken aan Giro 555 t.b.v. 
de mensen van Oekraïne en een gedeelte aan de Kinderboer-
derij Het Beestenboeltje in Teuge. Door deze actie worden er 
dus ook enkele goede doelen gesteund.

De actie werd afgesloten met een hapje en een drankje. Hier 
werden ervaringen uitgewisseld en nog lekker even nage-
kletst. Zeker voor herhaling vatbaar!

Op 2 april jl. bezocht oud voorzitter Truus den Ouden haar 
oude vertrouwde omgeving Teuge. Dit alles vanwege haar 
74e verjaardag. Graag wilde ze haar dierbaren het dorp en de 
gemeente Voorst vanuit de lucht laten zien. Ze genoot met 
volle Teugen van de vlucht bij rondvluchtencentrum-Teuge 
Sky Service Netherlands.

Vacature Begeleider/Host – Buitenhuis 
Groepsuitjes | ERNA BUITENHUIS

Landelijke Opschoondag in Teuge 
MARISKA VAN ROSSUM

Oud ABT voorzitter Truus den Ouden| 
ONNO VAN DER ZEE

Zaterdag 5 maart 2022 vond de jaarlijkse Potgrondactie voor 
dierenverblijf ‘t Beestenboeltje Teuge plaats. Herman Vukkink 
stond ’s ochtends vroeg klaar bij kwekerij Le Papillon om de 
bezorgers logistiek te begeleiden. Johan, Lars, Wilfried en 
Lucas hebben ruim 600 zakken potgrond bezorgd in Teuge en 
omgeving. Het aantal bestellingen neemt jaarlijks toe. De op-
brengst van deze actie wordt besteed aan voer en verzorging 
van de dieren. De bestellers zijn content met de bezorging 
aan huis en dragen de dieren een warm hart toe.

Potgrond actie Beestenboeltje 2022 
LUCAS HARBERS

Zoals u wel weet, ligt er in 
Teuge aan de Zanden een 
mooi tenniscomplex. Gren-
zend aan de nieuwbouw in 
Teuge, volop in aanbouw. 
Een accommodatie voor 
de leden van de club, maar 
wist u dat het park ook te 
gebruiken is voor anderen, 
maar zeker voor de buurt. 
Immers beter een goede 
buur, dan een verre vriend. 
Ons tennispark is te gebrui-
ken door bewoners, voor 
familiebijeenkomsten, teams 
of andere groepen. Wil je een 
samenkomst organiseren in 
combinatie met een gezellig 
tennistoernooitje? Dat kan 
bij ons. Natuurlijk gelden wel 
enige spelregels. Bijvoor-
beeld minimaal één van de 
deelnemers moet lid zijn bij 

de tennisclub. Consumpties 
moeten afgenomen worden 
in onze kantine. Er geldt één 
standaardhuurtarief voor 
het hele complex, namelijk 
50 euro per zes uren. Onze 
locatie kan in principe alleen 
gehuurd worden op zaterdag 
en zondag. Een verzoek hier-
toe graag indienen uiterlijk 
twee weken voor de betref-
fende bijeenkomst. Heeft u 
interesse neem dan contact 
om met onze club, mevrouw 
Hetty van Zandvoort, mail-
adres hettyvanzandvoort@
upcmail.nl . Zij kan u alles 
vertellen over de spelregels 
en of ons tennispark op de 
door u gewenste datum ter 
beschikking is. Zo’n mooie 
locatie bij u dicht in de buurt!

Tennisclub Teuge: Wist u dat?  
JAN DIJKSTRA

Zoals in het vorige Teugje Nieuws te lezen was gaan we een 
mozaïek bankje maken. We zouden het geweldig vinden als 
we zoveel mogelijk verschillende tegels krijgen van Teugena-
ren die ze nog over hebben van een keuken of badkamer. Dan 
wordt het echt een bankje “van ons samen”! Heeft u nog wat 
liggen, laat het ons weten… 

We zijn ook nog op zoek naar leuke schetsontwerpen. Het 
kan en mag van alles zijn. Heeft u een idee? Teken het en mail 
het vóór 10 juni naar dcp@teuge.eu. Het mag ook in de brie-
venbus bij het secretariaat: Zwanenpad 2c in Teuge. Wie weet 
wordt deze tekening wel in het bankje verwerkt. 

Mozaïek bankje | STEFANIE VERWAAIJEN
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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: Anouk Leusink, Stefanie 
Verwaaijen, Anneke van Eikenhorst, Lonneke Schipper, 
Lucas Harbers, PR Weteringse Broek, Erna Buitenhuis, 
Onno van der Zee, Mariska van Rossum, Jan Dijkstra, 
Tineke Oolman, Maya Vaan, Arne Pruijt.

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

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 24 juni 2022 om 23.59 a.s. naar:
Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge
of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

Kopijdata (inleveren vóór): 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.

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

MEI
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

19 en 20 Kunstzinnige Cultuuromslag, 19.00 – 21.30 uur
NatuurTempel 

Boswachter Weteringse Broek, 12.00 – 15.00 uur
Lets Get Wild, 21.00 uur SJW Peco
Dorpsquiz Teuge, 13.00 – 17.00 uur
Schuimparty XXL, 21.00 uur SJW Peco

JUNI
Klaverjassen, 20.00 uur Sp. Teuge
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
SamenUitEten, 12.00 uur Dorpshuis

JULI
Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis
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28
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19
30
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