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Henry bedankt! | ILONA DE HAAN

De geboren Vaassenaar 
heeft de rol als voorzitter in 
maart 2010 overgenomen 
van Albert Steunenberg. 
Vanaf dat moment heeft 
Henry wekelijks vele uren 
besteed aan o.a. het aan-
sturen van de vrijwilligers, 
contact onderhouden met de 
gemeente, het leiden van ver-
gaderingen, de nieuwbouw 
en vele andere taken. Naast 
deze praktische invulling 
van zijn bestuurlijke rol was 
Henry ook in voor een geintje 
(zolang je zijn auto maar niet 
parkeert op vier betonklin-
kers), kon hij goed discussië-
ren en nam de tijd voor een 
persoonlijk gesprek.

Ook in mindere tijden wist 
Henry samen met de vrij-
willigers het hoofd boven 
water te houden en werden 
de zaterdagen in het nieuwe 
pand erg populair onder de 
jongeren. Ook evenementen 
als het Dorpsfeest en de 
Speelweek zijn behouden 

gebleven en geprofessionali-
seerd onder het toezicht van 
Henry.
Na dik 10 jaar heeft Henry 
plaatsgemaakt voor de jeugd 
die stond te trappelen om de 
rol van voorzitter te bekle-
den. Namens SJW Peco willen 
we ook Evaly, Lieke en Jens 
bedanken voor al die mo-
menten waarop ze hun man 
en papa Henry uit hebben 
geleend aan SJW Peco. Hem 
hebben moeten missen, hij 
met zijn gedachten afwezig 
was, dan wel de frustraties 
die hij mee nam naar huis. 
Daarnaast willen we Henry 
bedanken voor zijn passie, 
energie, ziel en zaligheid die 
hij in de soos heeft gesto-
ken. Henry mag met trots 
terugkijken op een floreren-
de periode die hij af heeft 
kunnen sluiten in een nieuw 
pand met een gezonde boek-
houding en enthousiast team 
die hopen dat Henry nog 
vele jaren betrokken blijft als 
vrijwilliger van SJW Peco.

Henry Hurenkamp neemt na 10 jaar afscheid van zijn voor-
zittersrol bij SJW Peco. Als groot man heeft hij deze positie 
vormgegeven en met een nog groter hart geleid.

De Stichting voor Elkaar, een initiatief van Univé, heeft Alge-
meen Belang Teuge op geweldige wijze geholpen met prach-
tige bijdrage waarmee wij mooie herkenbare bodywarmers 
hebben laten maken. 

Op 7 juli 2020 nam het bestuur, op gepaste afstand, de che-
que in ontvangst van Sabine Kloosterboer van Univé die het 
resultaat persoonlijk kwam aanschouwen. 
De bodywarmers zijn door de firma Veldwijk uit Twello voor-
zien van het Teuge en het Univé logo. 
Het bestuur dankt Univé voor dit bijzondere initiatief waar-
door we bij evenementen goed herkenbaar zullen zijn.

Stichting voor Elkaar | ROBIN NIJHOF
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250 tractoren gingen in de vooravond van 22 augustus 2020 
door Teuge om te eindigen aan de Bottenhoekseweg voor de 
bovenstaande foto. Een overwinning vieren door een mooie 
foto te maken met de tractoren. Bijzonder om te aanschouwen.

250 Trekkers door Teuge

In 2015 is dit initiatief 
begonnen. Op dit moment 
bestaat deze wandelgroep 
al 5 jaar. Met een vaste kern 
van Astrid van de Linde, José 
Pelgröm, Dientje Blumink en 
Hetty Vorselman wordt er 
elke 3e zondag van de maand 
gewandeld in de mooie 
omgeving van ons mooie 
Teuge. We wandelen vaak 
een kilometer of 5. Natuurlijk 
sinds afgelopen maart 2020 
ook op corona afstand met 
elkaar. De gezelligheid is er 
niet minder om. We vinden 

het erg gezellig als u mee 
komt wandelen. U bent elke 
derde zondag van de maand 
van harte welkom om 10.00 
uur bij de fietsenstalling van 
het dorpshuis Op den Toega, 
bij de sportclub. Na afloop 
van de wandeling drinken 
we vaak een kopje koffie 
bij het altijd gezellige Take 
Off in Teuge. Zet daarom de 
volgende data in uw agenda: 
18 oktober, 15 november, 20 
december 2020, 17 januari, 
21 februari, 21 maart 2021. 
Tot dan!!

Wandelen op Zondag – 5 jarig 
bestaan

Door de coronacrisis werd het befaamde dorpsfeest Teuge 
helaas afgelast, evenals andere grote evenementen zoals de 
Zwarte Cross, Pinkpop en Tomorrowland. Maar waar Neder-
land tot rust komt en alles staakt, denken de Teugenaren 
in mogelijkheden. De afgelopen weken hebben een aantal 
briljante geesten hun kundigheid en creativiteit met elkander 
gedeeld. Dat heeft geleid tot een kleinschalig buurtfeest, 
waarbij eenieder in zijn voortuin een drankje kon nuttigen 
terwijl de DJ’ s uit de zaal van SJW Peco de buurt kwamen 
verblijden met helse deuntjes en fijne dansplaatjes.

Om het evenement doorgang te laten krijgen was er last 
minute een vergunning afgegeven door de gemeente Voorst. 
Daarna sloegen vele vrijwilligers hun handen in één om de 
wagens vol te bouwen met koude consumpties, wat tierelan-
tijnen en geluidsboxen om de buurt mee wakker te schudden.

Gewapend met een spatscherm, mondkapjes en de anderhal-
ve meter mentaliteit trokken drie DJ-wagens door de straten 
van Teuge. De Plesmanstraat, het Zwanenpad en de Hessen-
laan stonden bomvol, waardoor het haast op een rondvaart 
van de Gay Pride begon te lijken. Ook voor de vrijwilligers op 
de wagens was het één groot feest. Zo zagen ze hoe Javi te 
Wierik zijn afvalpapiertjes terug kwam brengen, Lucas Har-
bers een eigen gemaakt mondkapje bracht en Roel Verwaaij-
en ons de stand van de Formule 1 vanuit zijn voortuin aan 
hen doorgaf.

Ook het hofje aan de Parmentierstraat en op het veldje 
van het Beestenboeltje werd flink uitgepakt. De vlaggetjes 
klapperde in het zomerse zonnetje, de statafels stonden op 
afstand, een schuimende jacuzzi en een sfeervolle vuurkorf. 
Teun V. had het opblaasbare bad ontdaan van glas (van het 
vorige fuifje) om menig buurvrouw te verleiden tot een duik 
in het diepe. 

Pim Veldhuis had de tocht zelfs gecombineerd met een bar-
becue workshop in de voortuin. De rest at zijn buik vol uit het 
klotsende vet van Westrik Snacks die achter DJ Sander aan 
toerde. Al met al kunnen we met trots zeggen dat dit beschei-
den feestje een groot succes was. We hopen natuurlijk dat we 
volgend jaar gewoon weer iedereen kunnen verwelkomen in 
onze feesttent, met DJ’s, bands en heel veel vrolijke mensen. 
Maar voor een plan B, was dit best okay!
Tot volgend jaar Teuge!

Dorpsfeest Teuge | DANNY ROELOFS



3

IT-bedrijf Continue IT gaat uitbreiden naar het oosten van het 
land. Onlangs is er een monumentaal kerkje in Teuge aange-
kocht, waar een tweede vestiging wordt gerealiseerd naast de 
bestaande kantoorlocatie in Voorthuizen. Dit staat te lezen in 
het persbericht wat het bedrijf heeft rondgestuurd. 

Het bedrijf begon in 1994 vanaf een zolderkamer en later 
een verbouwde garage in Hoevelaken, met de verkoop van 
gebruikte pc’s aan particulieren. In 2001 vestigde Continue IT 
zich aan de Mandenvlechterslaan in Voorthuizen. Inmiddels 
bestaan de bedrijfsactiviteiten uit nieuwe, professionele op-
lossingen voor zakelijke klanten en non-profit organisaties.

Rijksmonument
Het tweede kantoor wordt gevestigd in een oud kerkje in 
Teuge. Oprichter en directeur Jan van Hoorn: “De komende 
tijd willen we het rijksmonument uit 1907 grondig aanpakken. 
Een beetje verbouwen en vooral verduurzamen, restaureren 
en in stand houden. Erfgoed is iets moois, dat wij van vorige 
generaties geërfd hebben. Dat willen we graag behouden. 
Als het af is zal Continue IT het als tweede kantoor in gebruik 
nemen. Dichterbij klanten in de Stedendriehoek Apeldoorn - 
Deventer - Zutphen en in het oosten van het land. 

Fijn dat rijksmonumenten op deze manier behouden blijven 
voor de samenleving. Veel succes in het pand!

Kerkje Teuge | HILDE STAPERT

Algemeen Belang Teuge houdt op donderdag 29 oktober 
om 20.00 uur online haar Algemene Leden Vergadering. Het 
bestuur van ABT nodigt haar leden en belangstellenden uit 
om op deze avond digitaal aanwezig te zijn. 

De Algemene Leden Vergadering vindt traditioneel plaats in 
maart. Vanwege de Corona maatregelen is deze uitgesteld. 
We bieden nu de mogelijkheid online de vergadering bij te 
wonen. Vanuit de Vergaderfabriek zal het bestuur een terug-
koppeling worden gegeven over de activiteiten afgelopen jaar 
en een vooruitblik op de ontwikkelingen het komend jaar.

Tevens zal er een aanwijzing voor de dorpsquiz worden ge-
deeld. Deze kunt u gebruiken voor de eerste dorpsquiz Teuge 
in 2021. 

De stukken voor de  ALV ABT staan begin oktober op de web-
site www.teuge.eu. De link voor de vergadering wordt naar de 
leden gemaild en zal enkele dagen voor de vergadering ook 
op de site staan.

Algemene Leden Vergadering ABT 
+ aanwijzing dorpsquiz | LUCAS HARBERS
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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.

Welkomstmand Teuge
Rob en Bea
Even voorstellen: Wij zijn Rob 
(60) en Bea (58) van Reem en 
zijn net voor de corona uit-
braak aan de Plesmanstraat 
komen wonen. Voorheen 
woonde wij tot tevredenheid 
in Apeldoorn, echter zochten 
we een bouwkavel om ons 
droomhuis te kunnen bou-
wen. De eerste kennismaking 
met de gemeente Voorst was 
zeer positief en tijdens een 
buurt BBQ in augustus 2019 
leerden we onze toekomstige 
buren kennen. Wat een feest 
was dat. We voelden ons direct thuis. De klik met Teuge was 
er dus direct en wij zijn blij dat we ons sinds maart Teugenaar 
mogen noemen. Vlak voor onze vakantie kregen wij de wel-
komstmand en daarmee hopen we Teuge nog beter te leren 
kennen. Wij weten zeker dat we de komende jaren met veel 
plezier op onze droomplek blijven wonen. 
Met vriendelijke groeten Rob & Bea

Familie van der Zande
Hoi allemaal. We maken graag van deze gelegenheid gebruik 
om ons voor te stellen in het Teugje Nieuws. Wij zijn Herman, 
Anne, Mart (4jr) en Marie (2jr). Voordat we in Teuge kwamen 
wonen, hebben we 5 jaar in Ugchelen gewoond. Toen zich de 
mogelijkheid voordeed om hier op een mooie ruime kavel 
een eigen woning te bouwen hebben we uiteindelijk voor 
Teuge gekozen; en daar hebben we alleen nog maar heel veel 
plezier van gehad. We wonen hier enorm naar onze zin in een 
gezellige buurt en hopen dat nog heel veel jaren te blijven 
doen! Dank voor de leuke welkomstmand!  
Groet Familie van der Zande, Plesmanstraat 5

Familie Prijs
Hallo Teugenaren! Wij zijn Jeroen en Sharon Prijs en 
samen met onze kinderen Jesse (6), Nina (4) en Daan (2) 
wonen wij sinds kort (weer) in Teuge. Jeroen werkt bij het 
Groenbedrijf in Deventer en Sharon is werkzaam bij de Ge-
meente Apeldoorn op de afdeling Burgerzaken. Jeroen heeft 
tot zijn 21ste in Teuge aan de Rijksstraatweg gewoond, maar 
na 9 jaar in Apeldoorn gewoond te hebben deed de kans zich 
voor om een kavel te bemachtigen in Teuge! Het duurt nog 
een klein jaartje voordat ons huis aan de Hessenlaan staat 
maar tot die tijd wonen we aan de Rijksstraatweg tegenover 
het ouderlijk huis van Jeroen. Lekker dichtbij de bouw en opa 
en oma aan de overkant van de weg is natuurlijk erg leuk! 
Jesse en Nina hebben al veel vriendjes en vriendinnetjes in 
de buurt omdat ze al in Teuge op school zitten. We vinden het 
geweldig om (weer) in Teuge te wonen, met alle gezelligheid 
die daarbij komt kijken!

Henk en Liesel
Wij zijn Henk & Liesel Feldkamp en hebben na vele jaren in 
Apeldoorn gewoond te hebben de stap genomen in het rusti-
ge pittoreske Teuge te gaan wonen. 2 september zijn we in de 
Plesmanstraat 21 gaan wonen naast onze dochter, schoon-
zoon en kleinzoon. We laten Apeldoorn niet helemaal achter 
ons, omdat we er beiden ons werk hebben en onze zoon en 
schoondochter er wonen. We hopen in Teuge een mooie tijd 
te hebben. Tot onze verrassing kregen wij een mooie wel-
komstmand overhandigd (daarvoor onze hartelijke dank). 
Mede door dit warme welkom voelen wij ons al helemaal 
thuis in Teuge.
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Familie Nijenhuis
Dag allemaal! Wij zijn de familie Nijenhuis, Ronald, Lucie, 
Anne, Nadia en Chayenne. We zijn vorig jaar september in 
Teuge komen wonen. Deze omgeving is niet nieuw voor ons, 
want we komen oorspronkelijk uit Deventer. Wel hebben we 
Teuge via een omweg bereikt. Vanuit Deventer zijn we zo’n 16 
jaar geleden op zoek gegaan naar ruimte en rust. Dat von-
den we in Bad Bentheim, waar we een opknapper kochten 
met een lekkere grote tuin, een groot avontuur! Onze oudste 
dochter was toen 2 jaar en al snel vonden we aansluiting met 
de buurt en andere jonge ouders. De meiden gingen alle drie 
naar de Duitse school en spraken al snel een aardig woordje 
Duits. Toch groeide na ruim 10 jaar het verlangen om weer 
terug te keren naar Nederland. In eerste instantie hebben 
we toen de stap naar Losser gezet. Wel weer in Nederland 
maar ook de banden met Duitsland kunnen blijven houden, 
dat voelde toen goed. Tja, en dan...iedere keer dat je over de 
IJssel rijdt en je ziet Deventer liggen blijft het aan je trekken. 
Er liggen veel herinneringen en regelmatig gingen we dagjes 
uit in deze omgeving. We kwamen erachter dat iedereen zich 
hier heel prettig voelde. Ons hele gezin was inmiddels klaar 
voor de volgende stap. Toevallig moesten de meiden alle drie 
naar een nieuwe school, zodat de neuzen in één keer allemaal 
dezelfde kant op stonden. In Teuge vonden we onze droom-
plek, rust en veel ruimte. Een prachtig huis langs het spoor, 
midden in het groen, met uitzicht op de parachutisten en 
hele fijne buren! Wat zijn we hier gelukkig, we zijn weer thuis! 
Bedankt voor de hartelijke ontvangst in Teuge en tot ziens!

Familie Duivenbode
Hoi, wij zijn Mike & Hilde Duivenbode en hebben 2 kids, Levi 
van 3 1/2 en Jenthe van 1 1/2 en hondje Remi. We komen 
uit Apeldoorn maar hebben nu ons paleisje betreden in het 
mooie Teuge. Om de kids alvast in te laten burgeren gingen 
ze al naar het Indiaantje. Wij hopen na de geslaagde buurt 
bbq en het dorpsfeest van vorig jaar onze inburgeringscursus 
afgerond te hebben met een dikke voldoende. 
Groetjes de familie Duivenbode, Plesmanstraat 7

Robbin, Marielle en Bram
Beste dorpsgenoten, wij zijn Robbin (31) en Marielle (30) en 
zijn samen met ons zoontje Bram (2), een kindje op komst en 
2 Jack Russels aan de Plesmanstraat 23 komen wonen. We 
hebben hiervoor in Posterenk gewoond en hadden de wens 
om wat groter te gaan wonen. Vroeger waren wij regelmatig 
in Peco of bij het dorpsfeest te vinden, daardoor kennen wij 
al redelijk wat gezichten. We zijn verrast met de welkomst-
mand, bedankt. Leuk om te zien wat er allemaal in Teuge 
gedaan wordt. We zien ernaar uit om hier te wonen en jullie 
te leren kennen.

Ferdinand en Kitty
Wij zijn Ferdinand en Kitty Duivenbode en zijn 15 juni komen 
wonen in ons huis Uiverstraat 3 in Teuge. Van de buurtcom-
missie hebben wij een mooi welkomstpakket mogen ont-
vangen. Van de directe buren een mooie bos bloemen op 
een vaas. Wij wilden nadat onze kinderen uit huis gingen wat 
landelijker gaan wonen. Wij zijn in Teuge warm ontvangen en 
voelen ons helemaal thuis. Ik doe administratief werk voor 
een stratemakersbedrijf en Ferdinand is accountmanager. Wij 
hebben een hondje Chanel die is inmiddels 15 jaar. Wij zijn 
de trotse opa en oma van Jente en Levi Duivenbode van de 
Plesmanstraat Teuge. Ferdinand en Kitty Duivenbode
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Keerskes op ParkTeuge
 

Zo heet “De Teuge-Oost”
op huzen hoge borden,

woarbi ie makkelijk bloost,
a’j ziet hoe het geet worden:

As paddestoelen schiet 
huzen uut Teugse zanden.

Völl` parkengreun nog niet,
Behalve an de randen:

Kastanjeboom an ventweg
stek keerskes in de heugte.

Noadat een kind, mangs neerleg 
zo’n glimzoad in de dreugte.

Huusken van kleine hof
hef `e steeds meugen vullen.

Wol iemand d’r van òf,
die heb ze ùm können lullen. 

Prikkelböllekes was wast
onder de handen blajen.

Van harfst zölt d’r weer vast ‘
luu in de gööte graaien

noar ’t grote glimmend zoad,
dat rammelt op oew wagen,
maar dat de meesters loat
töt pupkes veur de blagen. 

Leilinden bi een pand,
Ome Chris’ perebomen; 
wat wieter: peppelrand,

Zwaantje’s platanenkronen:
Anzetten veur het Park

“De Teuge”, uut de boeken.
Noa al het kabelwark

kö’w Fokker-linden roeken.

Tinus van ’t Slyck

Het draaiboek was al klaar 
voor de 6e editie van Teuge 
Runs 4 Life. Algemeen Belang 
Teuge, AV 34 en Ontbijthotel 
De Slaapfabriek zouden op 3 
januari 2021 weer de volgen-
de editie organiseren.
Met pijn in ons hart en ook 
zeker richting de goede 
doelen hebben we als orga-
nisatiecomité toch besloten 
om de editie van 2021 te 
verschuiven naar zondag 2 
januari 2022. 
We kunnen de 1,5 meter niet 
waarborgen en willen voor-
komen dat onze medemens 

besmet raakt. Zolang er nog 
geen vaccin is, kunnen we 
deze verantwoordelijkheid 
niet op ons nemen. 
We betreuren dit zeer en 
hopen dat we in januari 2022 
weer een prachtige loop 
kunnen organiseren. Natuur-
lijk met een mooie opbrengst 
voor het goede doel. 
Op naar 2022.
Heeft u nog goede ideeën 
voor het goede doel in 2022? 
Laat het ons weten! U kunt 
uw suggesties doorgeven via 
teugje.nieuws@hotmail.com.

3 januari 2021 géén Teuge Runs 4 Life Dorpsquiz 2021
Helaas kon de eerste editie van de Dorpsquiz Teuge dit jaar 
niet doorgaan. Maar volgend jaar doen we gewoon weer een 
nieuwe poging. 
De teams die zich al hadden ingeschreven voor dit jaar, 
nemen we mee naar 2021. Mocht je je dit jaar niet hebben 
ingeschreven, maar wil je volgend jaar alsnog meedoen? Dan 
kun je jouw team nog inschrijven voor de Dorpsquiz 2021. 
De quizmiddag zal plaatsvinden op zondag 18 april en de 
uitslag is op zondag 16 mei. 
Neem een kijkje op de website www.dorpsquizteuge.nl voor 
meer informatie of om je in te schrijven. 
We hopen jullie volgend jaar allemaal te zien tijdens de 
Dorpsquiz. 
Namens de organisatie.
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In eerste instantie leek het stil te moeten blijven bij Peco 
deze zomer, maar tot grote vreugde van de organisatie, kin-
deren en vooral van de ouders mochten de kids toch drie 
dagen gedropt worden bij het Peco terrein voor verscheide-
ne spelletjes en activiteiten.

Goed geslaagde alternatieve 
speelweek | MARISSA HENDRIKS

De maandag werd afgetrapt 
met een zeskamp van spellen 
waarbij er gestreden werd 
voor leuke prijzen. Ook was 
er een sporttoernooi geor-
ganiseerd waarbij allerlei 
balsporten aan bod kwamen. 
Op de dinsdag werd er ge-
lukkig mooi weer voorspeld 
want dat konden we wel ge-
bruiken, er stond een water-
dag op de planning. Op het 
veld werden verschillende 
opblaasattracties uitgestald, 
zoals een buikschuifbaan, 
stormbaan en natuurlijk een 
springkussen. In de ochtend 
hebben de kleinere kinderen 
hier zich vermaakt waarna 
het in de middag de beurt 
aan de oudere kids was.  
Uiteraard hebben de kinde-
ren ervoor gezorgd dat ook 
de medewerkers met een nat 
pak naar huis keerden. 
De woensdag was helaas 
alweer de laatste dag van de 
verkorte speelweek. Deze 
dag stond er een excursie op 
de planning naar het Blote 
Voetenpad bij Hof van Twello. 
De schoenen gingen uit en de 
kinderen hebben in groep-
jes het pad getrotseerd. De 
droogte van de laatste tijd 
was ver te zoeken onderweg, 
wat er voor zorgde dat ie-
dereen bedolven onder een 
laag modder de finish over 
kwam. De kinderen mochten 
op tijd naar huis, wat een 
gewoonte is geworden op de 
woensdag van de speelweek, 
zodat iedereen nog genoeg 
tijd heeft om te oefenen voor 
de playbackshow. Normaliter 
keren ze ‘s avonds terug naar 
het terrein van Peco om daar 
op het podium hun show te 
geven voor alle ouders, opa’s 
en oma’s, vriendjes, vrien-

dinnetjes en goede beken-
den, maar dat werd dit jaar 
even anders. Toch wilde de 
organisatie de playbackshow 
niet voorbij laten gaan en 
dus werd er een online show 
in elkaar gezet. De kinderen 
konden een filmpje insturen 
van hun act en deze werd ‘s 
avonds tijdens de live online 
playbackshow aan het grote 
publiek getoond. De jury 
bracht live de prijzen naar de 
winnende kinderen toe, zo-
dat de ouders en fans veilig 
thuis konden meegenieten. 

Ondanks dat vele tradities 
van de speelweek er dit jaar 
niet bij waren hebben de vrij-
willigers er toch voor gezorgd 
dat de kinderen onvergete-
lijke dagen hebben gehad. 
Op naar volgend jaar, met 
hopelijk een prachtig hutten-
dorp bij Peco!

Zaterdagmiddag 19 septem-
ber werden de grotere klus-
sen aangepakt. Het prieel 
werd gerepareerd, de stal 
werd uitgemest, het verblijf 
werd geschilderd, het veld 
en de weide van de dieren 
kregen een opknapbeurt en 
de geiten hebben een nieuw 
speeltoestel. De klussers 
hielden netjes afstand van el-
kaar. Na het klussen stond er 

een drankje klaar en werden 
lekkernijen bereid. Het was 
weer een geslaagde dag. We 
zijn van plan weer in maart 
2021 de grotere klussen te 
vervolgen.

Buren en betrokkenen, dank 
voor de bijdrage en de ge-
zellige dag in en rondom het 
dierenverblijf in Teuge. 

Teuge heeft een prachtig speelveld en dierenverblijf. Dit 
wordt doordeweeks onderhouden door een groep vrijwil-
ligers. Ze zorgen voor de dieren, onderhouden het verblijf, 
verzorgen de moestuin en houden de omgeving netjes. Een 
paar keer per jaar krijgen ze ondersteuning van buren en 
extra vrijwilligers. 

Klussen Dierenverblijf en Speelveld  
LUCAS HARBERS
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Ilona de Haan, Danny Roelofs, Marissa Hendriks

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 
vrijdag 27 november 2020 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.

Activiteitenkalender

Helaas is onze activiteitenkalender voor de komende 

maanden nog bijna 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.

OKTOBER
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

NOVEMBER
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

DECEMBER
Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

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.
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