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Mudder VET Run groot succes! | MARISSA HENDRIKS

Na de speelweek stond sep-
tember alweer voor de deur 
en dat betekent natuurlijk 
het jaarlijkse dorpsfeest. Dit 

jaar is er extra hard gewerkt 
om een aantal extra ele-
menten toe te voegen, zoals 
het kids vliegtuigschieten. 

Hiermee werd op vrijdag-
avond, naast het vliegtuig-
schieten voor volwassenen, 
het weekend mee afgetrapt. 

Wederom een succes met 
nog meer deelnemers en nog 
meer schoten dan vorig jaar. 
Hierna dook iedereen de tent 
in voor een geslaagde eerste 
avond. Op zaterdagmiddag 
werd de jaarlijkse kindermid-
dag gehouden en ‘s avonds 
waren er weer een heleboel 
jongeren die de tent op zijn 
grondvesten deed schudden. 
Zondags was het tijd voor 
wat nieuws. De Mudder VET 
Run werd dit jaar voor het 
eerst gehouden. Maar liefst 
250 deelnemers hebben 
zichzelf door de drek ge-
sleept om de finish te halen. 
Onderweg werden ze van 
de nodige snacks voorzien, 
zodat ze gedurende de run 
genoeg energie hadden om 
de verschillende obstakels 
te lijf te gaan. Toen iedereen 
weer schoon was werd er de 
rest van de zondag nog lang 
en gezellig gepraat, gedanst 
en gedronken in en om de 
feesttent. 

Hartslag Nu| STEFANIE VERWAAIJEN

Elk jaar krijgen er 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. Als omstanders binnen 6 minuten beginnen 
met reanimeren en een AED inzetten, heeft het slachtoffer de 
grootste overlevingskans. Als elke seconde telt, is snelle hulp 
van levensbelang.
In Teuge hebben wij 21 vrijwilligers/ burgerhulpverleners die 
zich hebben aangemeld bij Hatslagnu.nl. Deze burgerhulpver-
leners kunnen opgeroepen worden om een AED te halen, of 
om naar het slachtoffer te gaan als er bij 112 
een melding van een reanimatie binnen- 
komt. Hoe meer burgerhulpverleners er 
gealarmeerd kunnen worden 
hoe beter. Kunt u reanimeren, 
en heeft u nog zich niet aange-
meld, twijfel niet langer en doe 
het. Voor meer informatie ga 
naar de site: 
www.hartslagnu.nl of naar 
www.teuge.eu.
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Zwerfvuil ophalen in de kern van 
Teuge| LUCAS HARBERS

Algemeen Belang Teuge 
heeft samen met cbs De 
Zaaier en de gemeente 
Voorst het project “zwerfvuil 
ophalen in Teuge” opgezet.
Minimaal twee keer per 
maand wordt er zwerfvuil 
opgehaald in de kern van 
Teuge. 
Iedere maand gaat onder 
begeleiding van de conciërge 
of een leerkracht van cbs De 
Zaaier een groep kinderen 
op pad om zwerfvuil op te 
halen.
Daarnaast zullen ook in-
woners op een door hen te 
bepalen moment een deel 
van een uitgestippelde route 
zwerfvuilvrij gaan maken. 
Daarvoor hebben zich al 
vrijwilligers aangemeld en 
zoeken we nog versterking.
Wil je (samen met je kinde-
ren) een paar keer per jaar 
zwerfvuil ophalen in de kern 
van Teuge?
“Vele handen maken licht 

werk”.
Voor je opgeven als vrij-
williger of het verkrijgen 
van meer informatie kun 
je terecht bij cbs De Zaaier 
en/of bij Lucas Harbers, 
jacolienlucas@upcmail.nl, 
06-20367605.

Met het ophalen van zwerf-
vuil in de kern van Teuge:
• ontvangt de school vanuit 
de gemeente Voorst een 
financiële bijdrage;
• wordt de omgeving van 
de school van je kind(eren) 
schoner;
• geeft het je onderweg 
inzicht en gesprekken over 
o.a. zwerfvuil.

Voor het ophalen van zwerf-
vuil is beschikbaar: 
• veiligheidshesjes;
• handschoenen;
• grijpers;
• vuilniszakhouders;
• een afvalcontainer;

TEUGE RUNS 4 LIFE 5 januari 2020
Teuge gaat weer hardlopen. Algemeen Belang Teuge, AV 34 
en Ontbijthotel De Slaapfabriek organiseren voor de 5e keer 
op zondag 5 januari 2020 Teuge Runs 4 Life. Deelnemers 
kunnen 500 m, 1 km, 5 km of 10 km rennen (een mooie voor-
bereiding op de Midwinter Marathon in Apeldoorn!) of 7 km 
wandelen. De start is zoals gewoonlijk bij restaurant Take Off 
Teuge. Elk jaar halen de lopers en wandelaars van Teuge Runs 
4 Life geld op voor een goed doel. Heeft u nog suggesties, 
laat het ons weten. 
Wij als organisatie ondersteunen dit graag! Doe daarom mee 
op deze eerste zondag in januari 2020 aan de 5e editie van 
Teuge Runs 4 Life!

HET PROGRAMMA

Inschrijven kan via: www.inschrijven.nl. We hopen op een 
sportieve, gezellige dag! Meer info? 
www.facebook.com/TEUGERUNS4LIFE/ 

Namens de organisatie,
Wim, Marjo en Hetty

10:00 uur
11:00 uur
11:15 uur
11:30 uur
11:45 uur
12:15 uur
13:30 uur

Start 7 km wandelen alle leeftijden! 
Start 500 meter jeugd t/m 14 jaar
Start 1 km jeugd t/m 14 jaar
Prijsuitreiking jeugd
Start 10km dames en heren
Start 5km dames en heren
Prijsuitreiking dames en heren (5/10km)  

Peco nieuws| MARISSA HENDRIKS

De zomer is ten einde en de vrijwilligers van Peco kijken terug 
op een aantal zeer geslaagde activiteiten. 

Eind augustus kwamen meer dan 100 kinderen bij elkaar voor 
de jaarlijkse speelweek. Het thema hulpdiensten werd door-
gevoerd in vele spelletjes en activiteiten. Zowel de dieren- als 
personenambulance zijn langs geweest om de kinderen te 
laten zien hoe zij te werk gaan. Traditioneel werd op woens-
dag de altijd populaire playbackshow gehouden en werd de 
week afgesloten met een logeerpartij in de hutjes. Een zeer 
geslaagde week voor zowel de kinderen als de leiding. 
In september was natuurlijk het jaarlijkse dorpsfeest (zie 
voorpagina).
Over onder andere bovenstaande goed geslaagde activiteiten 
kunnen de vrijwilligers weer een tijd over napraten. Onder-
tussen worden er al weer nieuwe plannen voor volgend jaar 
gesmeed en worden er nieuwe discotheekavonden georga-
niseerd. Voor de complete en actuele agenda kijkt u op onze 
website (www.sjwpeco.nl) of onze facebookpagina. Graag tot 
ziens bij Peco!
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Nieuws van de zaaier| RIANNE EEKHUIS

Opening schooljaar
Op De Zaaier hebben we op maandag 2 september om half 9 
met alle ouders en kinderen het schooljaar 2019-2020 knal-
lend geopend onder ons nieuwe afdak.
In de loop van deze eerste ochtend hebben we vervolgens 
met de hele school een vossenjacht door de straten van Teu-
ge gedaan. Hierbij waren de meesters en juffen de vossen en 
gingen de kinderen naar hen op zoek.

Back to school pleinfeest
Ook dit jaar organiseerden de ‘Vrienden van De Zaaier’ op 
vrijdag 6 september weer een mooi pleinfeest voor alle 
ouders en kinderen van De Zaaier. Maar natuurlijk waren 
ook opa’s, oma’s, ooms en tantes en alle andere mensen uit 
Teuge en omgeving van harte welkom. Er was een verloting, 
een fietsenrace, een luchtkussen, een taartenbak wedstrijd, 
heerlijke kibbeling en andere hapjes.
We bedanken iedereen voor de organisatie, maar natuurlijk 
ook voor een ieders aanwezigheid.
De opbrengst van dit pleinfeest komt weer ten goede aan de 
kinderen van De Zaaier.

Leerkrachten op De Zaaier
Het team van De Zaaier kent voor dit schooljaar weer wat 
nieuwe collega’s.
In groep 1/2 zijn we blij Sandra Dekker te mogen verwelko-
men. Helaas namen we op vrijdag 27 september afscheid van 
Erwin Hammers. Maar gelukkig hebben we ook voor hem 
twee nieuwe leerkrachten kunnen vinden. Thomas Postmus 
en Carleen Seegers gaan groep 6/7 overnemen van Erwin.

Handen-uit-de-mouwen
Zoals u weet hebben we op donderdagmiddag tussen 13.15 
en 15.15 uur onze creatieve middag. Een middag waarin de 
kinderen op dit moment samen met vrijwilligers o.a. bezig 
zijn in de moestuin, met keukelen in het dorpshuis, techniek, 
handwerken en tekenen.
Maar we zijn altijd op zoek naar vrijwilligers ter ondersteu-
ning van 1 van de bestaande activiteiten of mogelijk voor een 
nieuwe activiteit.
Bent u geïnteresseerd? Kom dan gerust eerst eens binnen 
lopen op een donderdagmiddag om rond te kijken en te 
kletsen.

AED 
De AED die voorheen in de school hing hangt nu buiten de 
school aan de muur van de gymzaal en is hiermee voor ieder-
een makkelijk bereikbaar.

Heij nog nieuws?
Hendrika & Petronella

Deze twee buurvrouwen uit Teuge komen regelmatig bij elkaar 
op de koffie om de laatste nieuwtjes met elkaar te bespreken.

P: Zo, das alweer een tied geleden dak bie oe bin ewes. 
Heij de vakantie goed ôverlèèft?
H: Zeker, wat hebben we een mooie en warme zomer 
gehad hè? 
P: Foi ja, ut was soms echt niet normaal zo heite hier, zelfs 
40 grôden. Met gemak mot wie noar het buutenland um af 
te koelen i.p.v. ut mooie weer opzuuken.
H: Ja, het hele klimaat staat steeds meer op de kop. 
Bij het vliegveld zijn ze goed bezig met het klimaat. Daar 
wordt hard gewerkt aan de realisatie van elektrisch 
vliegen. Er zijn plannen om binnen 10 jaar vanaf Teuge 
elektrisch naar London te vliegen. Hoe gaaf is dat?
P: Dat klinkt goed. Wat zol dat mooi wêzen as wie zo vanaf 
Teuge veur een paar dagen noar Londen kunt vliegen.
Maar ja, de vakanties bint weer achter de rugge. Alles is 
weer begonnen. De kindern môgen weer noa skole.
H: Ja, die hadden in de vakantie weer erg genoten van de 
Speelweek. Dat hadden ze weer mooi georganiseerd met 
loeiende sirenes. 
Op school hadden ze ook weer het jaarlijkse pleinfeest 
gehad. Ook altijd een mooi initiatief om hier ook de buurt 
bij te betrekken. 
P: Net as de burendag. Eerst samen flink de handen uut 
de mouwen stèken en doarna gezellig een poar nemn.
Ik zag trouwens dat ze bie de Ecotribe ok de boel flink an 
ut opruumen bint. Jeetje wat een verschil zeg.
H: Inderdaad, wat een extra ruimte. De boel is daar erg 
overzichtelijk geworden. 
Overzicht is goed voor de sociale controle. Neem nou de 
Whatshappening groep. Die wordt altijd goed gebruikt. Er 
wordt direct gemeld als er een verdacht persoon gesigna-
leerd wordt. Goede zaak en een veilig gevoel.
P: Wat ook een fijn en vertrouwd gevoel gaf was het 
dorpsfeest. Ze haddn de boel weer mooi versierd. Ôveral 
hingn paraplu’s en mooie grote lampenkappen. Ik vuulde 
mie hier helemoal thuus.
H: Ooh, daarom wilde je ook niet mee naar huis.  
P: Heij nog mee edoan met de Mudder VET Run dan? Dat 
was gaaf zeg. 
H: Nee bah dat is zo’n smeerboel. Wel goed dat ook de 
jonge kinderen onder begeleiding mee mochten doen.
P: Ut plan was goed, maar sommige ouders meug wel wat 
meer trainen. De kids waarn soms al lange binn en de ol-
ders waarn nog nargens te bekennen. Of misschien bleven 
die te lange bie de drankpost hangen. 
H: Dan kunnen die mooi trainen met TR4L.
Nou genoeg gekletst, tot een volgende keer. 

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn
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Welkomstmand Teuge| LONNEKE SCHIPPER

In deze Teugje Nieuws stellen veel nieuwe bewoners zich 
voor. Zoals je hebt kunnen lezen in de vorige Teugje Nieuws 
hebben wij ook welkomstmanden uitgereikt aan de be-
woners van de Plesmanstraat en de Uiverstraat. Samen 
hebben deze 2 straten een buurtfeest georganiseerd. Ook 
dit lees je hieronder en tevens stellen de andere bewoners 
die een welkomstmand hebben ontvangen zich voor. 

Rudy, Esther en Esmee
Wij zijn Rudy (52), Esther (46) 
en Esmee (15). Wij wonen 
sinds 15 juli aan de Parmen-
tierstraat 25. We hebben 5 
kinderen waarvan Esmee 
nog thuis woont. Rudy werkt 
als planner bij Intermontage 
in Terwolde en Esther werkt 
als Teamcaptain bij Convins 
in Apeldoorn. Esmee is dit jaar begonnen met haar opleiding 
verpleegkundige bij Aventus. Hiervoor hebben wij in Eerbeek 
gewoond. Inmiddels wonen we met veel plezier in Teuge. 
Hartelijk dank voor de welkomstmand.  

Guntram en Silvia
Wij, Guntram en Silvia de 
Bruijn, zijn vanaf 1 augus-
tus de nieuwe bewoners 
van appartement 2-B in de 
monumentale boerderij “‘t 
Middenzand” aan de Zan-
denallee. Vorig jaar zijn wij 
verhuisd van Hillegom naar 
Terwolde, waar wij op recre-
atiepark “De Scherpenhof” 
een chalet hebben gekocht. 
In de zomermaanden is het 
daar goed toeven, doch voor 
de wintermaanden waren 
wij op zoek naar woonruim-

te. De reden dat wij zijn verhuisd van het westen naar het 
midden van Nederland is dat wij de hectiek daar wilde ont-
vluchten en rustig gaan genieten van onze pensionering. Om 
toch wat om handen te hebben rijden wij kinderen naar een 
basisschool voor speciaal onderwijs. Guntram als chauffeur 
en Silvia als begeleidster voor de kinderen met een handicap. 
In het jaar dat wij hier nu wonen in dit gedeelte van het land 
genieten wij vooral van de rust, weidsheid van landschap en 
de vriendelijkheid van alle mensen hier. Zo anders dan in het 
westen. Hartelijk dank voor het hartverwarmende welkom in 
Teuge en vertrouwen op veel woongenot hier. Tonnie en Kim

Hallo allemaal. Dit zijn Ton-
nie Keizer en Kim Bakkenes. 
Ze wonen al een tijdje in 
onze straat, maar hebben 
dan nu eindelijk de mand in 
ontvangst mogen nemen. 
Ze wonen in het huis van 
mevrouw Bosman (wie kent 
haar niet), De Zanden 2. Kim woont bijna haar hele leven al in 
Teuge en Tonnie komt uit Apeldoorn. Wij zijn heel blij om hen 
als buren te verwelkomen. Tonnie is een alleskunner en werkt 
dan ook voor zichzelf. Kim werkt bij een kinderopvang en in 
oktober verwachten ze zelf hun eerste kindje. Hoe leuk is dat 
een baby in de buurt. Ze hebben het huisje en de tuin al heel 
erg opgeknapt en wij wensen hen heel veel geluk straks met 
zijn drietjes. Groet, familie Berenschot

Familie Linthorst
Afgelopen week kwam 
buurvrouw Dea Schipper 
ons verwelkomen met de 
welkomstmand, dat vonden 
wij erg leuk. Wij willen ons 
even voorstellen als nieuwe 
inwoners van Teuge. Sinds 23 
augustus wonen wij aan de 
Ganzevlesweg 1. Ons gezin 

bestaat uit 4 personen. Ronnie, Tiny en de tweeling Sharona 
en Sabine Linthorst. Wij hebben altijd in Twello gewoond 
maar wilden toch wat meer ruimte om het huis. Tot nu toe 
bevalt het ons hier prima en we hopen hier nog jaren met 
veel plezier te wonen.

Op zondag 25 augustus hebben de bewoners van de Uiver-
straat en Plesmanstraat een buurtfeest georganiseerd om 
elkaar beter te leren kennen. Bewoners waren er, maar ook 
buren die aan het bouwen zijn of die nog gaan bouwen. Een 
goed moment om elkaar beter te leren kennen. 
Vooraf is de groep opgesplitst in groepjes. Elk groepje kreeg 
de opdracht om de kleding deels aan te passen aan een 
zelfbedacht thema en een leuke groepsnaam te verzinnen. De 
organisatie had een quiz gemaakt met vragen over Teuge en 
met persoonlijke vragen over de buren. Bijvoorbeeld welke 
buurman/vrouw heeft met Ruud van Nistelrooy gevoetbald? 
Wie heeft als bijnaam de rust in zijn voetbalteam? Hoeveel 
woningen heeft Dijkhof gebouwd in de Plesman- en Uiver-
straat? Wat is de officiële naam van het Clublied? Wie had zijn 
slaapkamer vol met Feyenoord spullen hangen, maar heeft 
deze weg gedaan aangezien er vrouwtjes op zijn slaapkamer 
kwamen? Wie kan er zonder te kauwen een knakworst van 
pak hem beet 13 cm in zijn keel schuiven? Alles bij elkaar een 
gezellige en lachwekkende quiz! 
Voor de kinderen was er een springkussen geregeld, aan wa-
terpret was gedacht en er kwam een man die mooie ballon-
figuren kon maken voor de kids. Kortom het was een ontzet-
tend gezellig en goed georganiseerd feest, waarbij wij elkaar 
allemaal goed hebben leren kennen.

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.

Buurtfeest Uiver- en Plesmanstraat 
LONNEKE SCHIPPER



5

Welkomstmand Plesmanstraat en 
Uiverstraat Teuge

Familie Uenk
Hallo Teugenaren. Wij zijn 
Dennis, Rosanne, Jol (5 jaar) 
en Lana (3 jaar) . Wij wo-
nen met veel plezier aan de 
Plesmanstraat 14. Dennis is 
geboren en getogen in Teuge, 
Rosanne komt uit Apeldoorn. 
Dennis is werkzaam als coun-
try operations manager (in 
de sportwereld) en Rosanne 
werkt als gezinscoach. Wij 
houden van uitstapjes maken 
en gezelligheid. Wij hopen 
nog lang en gelukkig in Teuge 
te wonen.

Familie Linthorst
Aan de Plesmanstraat 26 wo-
nen Roddy, Mirjam, Emma 
(7) en Nienke (4) Linthorst. 
Ook wij wonen in het mooie 
Park van Teuge. Eind maart 
zijn wij verhuisd en het is 
volop genieten in Teuge! Een 
te gezellige buurt met school, 
Peco en de sportclub op 
loopafstand! Beter kan niet!

Kim en Melissa
Hoi! Wij zijn Kim de Croon en 
Melissa ten Hoven, wonend 
op Uiverstraat 15. Beiden 
werkzaam bij Kwekerij de 
Croon. En in blijde verwach-
ting van ons eerste kindje. 

Familie Brouwer
Wij zijn Michiel Brouwer 
en Chantal Cornelissen 
en wonen sinds februari 
met onze kinderen Emma 
(12) en Thomas (10) aan de 
Plesmanstraat 22. Michiel 
werkt bij Hollander Tech-
niek. Chantal is werkzaam 
als verpleegkundige bij 
de Loohof (verpleeghuis). 
Voorheen hebben wij ruim 10 
jaar in Apeldoorn gewoond. 
Michiel komt oorspronkelijk 
uit Teuge en toen het project 
Park van Teuge van start 
ging hebben wij ons hier-
voor ingeschreven. In Teuge 
genieten we van het dorpse 
gevoel en de saamhorigheid. 
Afgelopen week hebben we 
ons eerste buurtfeest gehad 
dat wij als zeer succesvol 
hebben ervaren.

Kees en Evelien
Wij zijn Kees Postma en 
Evelien Ruygt en wonen 
sinds kort met onze twee 
zoontjes Siem en Bram aan 
de Uiverstraat 5. Hiervoor 

woonden wij al een aantal 
jaren aan de Hessenlaan. 
Kees is in Teuge geboren en 
getogen en we wilden na 
een wereldreis heel graag 
weer in het rustige en groene 
Teuge komen wonen, dichtbij 
familie en vrienden. We zijn 
daarom heel blij dat we ons 
eerste huis in Teuge hebben 
kunnen laten bouwen en 
onze kinderen hier kunnen 
laten opgroeien!

Arno en Jolanda
Sinds afgelopen juni wonen 
wij aan de Uiverstraat 9. Wij 
zijn Arno & Jolanda Huisman 
(27 & 29 jaar). Arno groeide 
op in Beemte Broekland. 
Jolanda is een geboren en 
getogen Teugenaar. We 
ontmoeten elkaar 12,5 jaar 
geleden in Peco en zijn afge-
lopen 2 augustus getrouwd 
bij het ouderlijk huis van 
Jolanda in Teuge. Arno is 
wegontwerper bij Heijmans. 
Jolanda is ambulant begelei-
der van ouders, jongeren en 
kinderen met verschillende 
zorgvragen.

Marvin & Stephanie
Aan de Uiverstraat 11 wonen 
Marvin en Stephanie, beiden 
26 jaar. Stephanie is schoon-
heidsspecialiste, kapster 
en pedicure. Per november 
open ik mijn salon in onze 
garage. Marvin werkt bij 
een autobedrijf. We vinden 
het heel leuk om in Teuge te 
wonen.

Jasper en Mandy
Wij zijn Jasper Lahuis (33) en 
Mandy Velderman (32). Wij 
wonen vanaf februari 2019 
met veel plezier aan de Ples-
manstraat 24. Jasper werkt 
bij installatiebedrijf Van Dam 
en gaat het hele land door. 
Mandy werkt als analist bij 
de Rabobank. De afgelopen 
jaren hebben wij in Holten 
gewoond, het geboortedorp 
van Jasper. Maar Mandy als 
Teugenaar wilde graag terug 
en we zijn heel blij met de 
kans die wij hebben gekre-
gen om onze eigen woning 
te bouwen. Mandy is net als 
veel andere buren actief bij 
SJW Peco. Wij hopen nog met 
veel plezier vele jaren aan 
de Plesmanstraat te mogen 
wonen!

De schijnwerper op...

Motorliefhebber
Al direct bij binnenkomst wijst hij op een mooie actiefoto 
in de hal van het huis: een motorzijspancombinatie op het 
circuit van Zandvoort, met Henk in de zijspan. Van de zijspan 
was hij jarenlang bijrijder en monteur. Hij reed wedstrijden 
in binnen- en buitenland, waaronder enkele malen de TT in 
Assen. 
Uiteraard niet zonder risico: bij wedstrijden rijdt men vaak 
op het scherpst van de snede, met snelheden tot wel 170 km 
per uur. Ongelukken (die betrekkelijk goed zijn afgelopen) zijn 
niet uitgebleven: twee keer een gebroken sleutelbeen en een 
enkelblessure. Toen zijn vrouw Elly in verwachting was van 
hun tweede kind, is Henk gestopt als bijrijder, natuurlijk deed 
hij nog wel monteurswerk in de motorsport.

Een echt technische man
Henk is een geboren en getogen Deventenaar. Na het beha-
len van het LTS-diploma metaal/elektrotechniek ging hij aan 
de slag als elektricien bij Thomassen en Drijver-Verblifa in De-
venter. Daarna was hij werkzaam in technische- en leidingge-
vende functies bij verschillende bedrijven, om overal kennis 
en ervaring op te doen. Hij volgde nog allerlei cursussen zoals 
elektrotechnisch installateur, koeltechniek, autotechniek, 
metselen en onderhoud gebouwen midden en hoger kader. 
In 2009 ging hij met pensioen. Het echtpaar woonde met hun 
beide kinderen ca. 30 jaar in hun zelf verbouwde boerderij in 
de Posterenk. Sinds 2016 wonen Henk en Elly met veel plezier 
in Teuge.

Zelf sportwagen bouwen
Bij een bezoek aan een autobeurs in Rosmalen werd zijn inte-
resse gewekt voor een Lomax sportauto. Oorspronkelijk een 
driewieler, vooral bekend om zijn enorm goede wegligging. 
De ideale ‘donorauto’, vooral voor de motor, was gevonden 
in de Citroen 2CV, beter bekend als de ‘lelijke eend’…. Er werd 
een bouwpakket ontwikkeld, ook voor de vierwielige broer, 
met een polyester romp. Henk kocht zo’n pakket in 1993 en 
maakte, handig als hij is, zelf ook de nodige onderdelen. In 
1994 was de auto rijklaar. In de 25 jaar daarna maakte hij, 
meestal samen met Elly, vele tochten en rally’s in binnen- en 
buitenland, vaak in clubverband. Helaas kan de auto niet 
meer bewonderd worden, want hij werd begin dit jaar ver-
kocht. Gelukkig hebben Henk en Elly Bosman nog vele foto’s 
bewaard. Henk en Elly nog vele fijne jaren in Teuge gewenst.

Teugje Nieuws wil aandacht geven aan mensen 
uit Teuge, De Vecht en omstreken met een bijzonder be-
roep of hobby of die iets bijzonders presteren of hebben 
gepresteerd. Deze aflevering gaat over Henk Bosman (75) 
uit Teuge die zelf een sportauto heeft gebouwd. 

Dit artikel is nog geschreven door ons redactielid Wim van Ee (een 
week voor zijn overlijden).
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Ideaal weer voor sportie-
ve tennissers die ondanks 
vergevorderde leeftijd nog 
graag een balletje slaan. Het 
zonnetje schijnt uitbundig en 
er staat geen zuchtje wind. 
Het is donderdagmiddag 19 
september en alle banen bij 
tennisclub Teuge zijn bezet. 
Vandaag vindt het eerste 
krasse knarrentoernooi van 
deze club plaats. Een toer-
nooi voor de oudere jongere 
die graag nog in beweging 
is en sportiviteit en gezellig-
heid graag combineert. Er 
wordt gestreden alsof er een 
jeugdkampioenschap op het 
spel staat. Het gaat immers 
om de vraag: wie is de kraste 
knar van Tennisclub Teuge? 
En dat is een titel, waarvoor 
graag strijd geleverd wordt 
in het Teugse. Iedere deel-
nemer speelt drie keer en de 
meeste gewonnen games ge-
ven de doorslag. Om half vijf 
is de laatste partij gespeeld 

en telt de organisatie de 
punten. Drie winnaars bij de 
dames en drie bij de heren. 
Bij de dames is Henriëtte 
Nijhof de kraste knarrin. Bij 
de heren gaat de titel: Kraste 
knar naar Henk Ruygt. Gefeli-
citeerd kanjers! Het toernooi 
wordt afgesloten met een 
heerlijk koud/warm buffet. 
De tennispartijen werden 
onder genot van een drankje 
nog eens uitgebreid geëva-
lueerd, waarbij opvallend 
genoeg mooi geslagen ballen 
alsmaar mooier en indruk-
wekkender werden. Federer 
zou er jaloers op worden. 
Al met al een zeer geslaagd 
toernooi dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. Wilt u 
overigens meer weten over 
tennisclub Teuge, kijk dan 
eens op onze website www.
tennisclubteuge.nl of zoek op 
onze FB-pagina: tennisclub 
Teuge. 

Dinsdag 9 juli werden de leden van ABT bijgepraat over de 
komende ontwikkelingen van de luchthaven door directeur 
Meiltje de Groot. Ook werden daarmee samenhangende za-
ken besproken die van belang zijn voor de leefkwaliteit van 
ons dorp. Het was een welbenutte en informatieve avond. 
Een kort verslag van deze avond is te lezen op onze website 
teuge.eu.

Ondermeer werd aandacht besteed aan het nieuwe Lucht-
havenbesluit, de gevolgen voor vliegveld Teuge van de 
opening voor verkeersvliegtuigen van vliegveld Lelystad, de 
herindeling van het luchtruim, de inzet op de ontwikkeling 
van elektrisch vliegen (in Voorster Nieuws was al iets te lezen 
over het Innovatie- en expertisecluster Dutch E-viation & 
Airport Centre (DEAC) en de aanschaf van een Cessna 337), 
het proefdraaien van straalvliegtuigen en de planologische 
ontwikkeling van het vliegveld.

Door het overbrengen van kleine vliegtuigen van Lelystad 
naar Teuge zal het hier drukker worden, maar de hoop is dat 
een deel van de vluchten (met name lesvluchten) door elek-
trische vliegtuigen uitgevoerd zal kunnen worden. Elektrische 
vliegtuigen produceren minder geluid dan door zuigermo-
tor of turbine aangedreven exemplaren (de propeller blijft 
hoorbaar) en daardoor zou de grotere geluidsbelasting door 
het toenemende luchtverkeer op termijn iets gecompenseerd 
kunnen worden. Er bestaan geen plannen om de huidige 
luchtvloot stiller en schoner te maken met bestaande techno-
logie.

Vanuit ABT is voorgesteld om een extra ‘atelier’ (zoals de 
ateliers Dorpsvisie) te organiseren waarin de plannen over de 
ruimtelijke ontwikkeling van het vliegveld besproken kunnen 
worden.

Het laatste onderwerp betrof het openluchttheater KIJK. 
Door het ter ziele gaan van de toneelvereniging wordt het 
kunstwerk niet gebruikt en raakt in verval. De slechte toe-
gankelijkheid maakt het er ook niet beter op en als vliegtuig-
spottersplek is het niet erg geschikt vanwege de struiken die 
het zicht belemmeren. De stichting die het beheert, heeft wel 
onkosten maar geen inkomsten. Hoewel het kunstwerk zich 
op grond van het vliegveld bevindt, behoort dit niet tot de 
activiteiten van het vliegveld. Er zal dus een oplossing moe-
ten komen en daartoe werden verschillende mogelijkheden 
besproken. Suggesties blijven welkom.
Ook het nabij het kunstwerk geplaatste monument ter her-
innering aan de bemanning van de in juni 1943 neergescho-
ten Lancaster werd hierbij besproken. Hier zal mogelijk een 
betere plaats voor gezocht moeten worden.

Tennisclub Teuge - Het Krasse 
Knarrentoernooi| JAN DIJKSTRA

Informatieavond over ontwikkelingen 
luchthaven | NICO JURGENS
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In het najaar (waarschijnlijk begin november) valt er bij elke 
woning in Teuge een vragenlijst op de mat. Wij vragen alle 
inwoners van 18 jaar en ouder de vragenlijst in te vullen.
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de ge-
meente Voorst (dat is een adviescommissie voor de gemeen-
teraad), in samenwerking met de dorpsbelangenvereniging 
en dorpscontactpersoon, in beeld brengen hoe het staat met 
de vitaliteit in de dorpen van de gemeente Voorst. De vragen-
lijst wordt in vier dorpen uitgezet. Behalve in Teuge vindt het 
onderzoek ook plaats in Klarenbeek, Terwolde en Voorst.

In de vragenlijst gaat het om vragen als:
• Wat vind je van het dorp waar je woont? Denk hierbij aan 
woningaanbod, voorzieningen, veiligheid, en dergelijke.
• Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de ge-
meente omgaat met het dorp en de ontwikkelingen die op 
het dorp afkomen?
• Welke rol willen de inwoners zelf vervullen om de leefbaar-
heid van het dorp te behouden of versterken?
• Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente 
het dorp en de inwoners betrekt?

De resultaten van het onderzoek gebruikt de rekenkamer-
commissie om de gemeenteraad te adviseren over wat de 
dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor ons 
als dorpsbelangenvereniging en dorpscontactpersoon 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.
We hopen dan ook dat jullie willen meewerken aan het on-
derzoek en allemaal de vragenlijst zullen invullen. Alvast heel 
hartelijk dank hiervoor.
We houden jullie op de hoogte van het onderzoek en de 
resultaten ervan.
Algemeen Belang Teuge

Onderzoek naar vitaliteit Teuge 
STEFANIE VERWAAIJEN

Douglas dennen op De Teuge
 

Zoaterdag margen, bitieds het gerucht
van zage en shovel en tractormotoren:

van ’t Kamp goat de hekkens en ’t greun gauw verloren.
De bunkerbebouwing krig wat frisse lucht.

Reusachtige dennen stoat vlak langs de weg; 
Karsbeumkes uut buzen van vroggere soldoaten;

wat joaren op rieë doar achter ‘e loaten.
Komp die noe dan toch in de kachel terecht’?

Twee keer zo hoge as ‘r kètelgebouw
stoat ze decennialang in mien zunne.

Toch zol ‘k ze met moeite noe missen goan können:
robuuste natuur levert dagelijks ze trouw.

Geheimen van ’t kamp mot noa neudig onthuld,
maar de woudreuzen bint ze alleen òp goan sneujen.
Een bark en een karsenboom goat deur met greujen,

bi bouwmonumenten beladen met schuld.

De Ambonstroate hef zo zien belang,
met ’t vroggere strafhok en ex-bakkerieë.
Wat kump ‘r terechte van kunstgalerieën

van ’t stafgebouw, gelambrizeerd is de gang; 
keuken, leemkachel, in zaal van ontvangst, 

bi vreedzame “tribe” die doar lèèft al zo lang?

Tinus van het Slyck

Vroeger werden huizen, straten, akkers en gebieden ge-
noemd naar de kenmerken die je in de directe omgeving 
vond. Een bepaald type boom of struik dat veel voorkwam, 
het gewas dat op de nabije akkers groeide, de vorm van een 
perceel grasland of de bodemgesteldheid. Die laatste, de 
bodemgesteldheid, heeft een duidelijke stempel op deze 
omgeving gedrukt. Blijkbaar was de bodem hier erg zan-
derig. Het gebied werd daarom in de volksmond ‘het Zand’ 
genoemd. En naar deze gebiedsnaam werd de boerderij ‘Het 
Zand’ vernoemd. Toen in de 17de eeuw nog twee boerderijen 
in directe omgeving werden gebouwd, kregen zij de naam 
‘het Middenzand’ en ‘het Kleine Zand’. Samen heten de drie 
boerderij ‘De Zanden’. De oprijlaan naar de oorspronkelijke 
boerderij het Zand, nu ook wel ‘het Grote Zand’ genoemd, 
werd de Zandenallee genoemd. Veel zand dus!
Bron: J.J. Speelziek, Van op den Toega naar Teuge, 1990

Waar ooit de boerderij het Kleine Zand stond is het open-
luchttheater KIJK verrezen. Daarnaast ligt “De schaapskooi”. 
Beiden een bezienswaardigheid.
Onder andere het Middenzand, het Kleine Zand en de Beuke-
laar waren gemarkeerde plekken om te bezichtigen.
Op de open monumentendag, 14 september 2019, was er 
ruime belangstelling voor de monumenten in Teuge.

Weet u meer over deze historische plek van plezier? Wij zijn 
op zoek naar meer informatie over de boerderij het Kleine 
Zand en/of het verhaal over het Hof der Lusten. Wilt u daar-
voor contact opnemen met mevr. Holtman via e.holtman@
voorst.nl en/of Lucas Harbers via lucas.harbers@ziggo.nl

Open Monumentendag ‘Plekken van 
plezier’ in Teuge| LUCAS HARBERS
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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: Lonneke Schipper, 

Marissa Hendriks, Lucas Harbers, Tinus Ooms, Rianne 

Eekhuis, Jan Dijkstra, Stefanie Verwaaijen, Nico Jurgens, 

Wim van Ee (in herinnering).

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 29 november 2019 om 23.59 a.s. naar:

Bottenhoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

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

Teugje Nieuws digitaal

Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen, 

meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een 

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

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

OKTOBER

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

NOVEMBER

Bingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge

Wandelen op Zondag, 10.00 uur Dorpshuis

Samen uit Eten, 12 uur, Dorpshuis

DECEMBER

Kerstmarkt Siza, 10.00 - 14.00 uur

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis

Kerstbingo, 20.00 uur, Sportclub Teuge
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