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Promotie van Teuge op de fiets | INGE VELTHUIS

Op zaterdag 28 augustus 
werd het nieuwe outfit van 
de Teugse sportievelingen 
gepresenteerd. Bijna 50 
wielrenners, mountainbikers, 
fietsers maar ook andere 
sportievelingen rijden vanaf 
nu in het tenue rond. Heeft u 
ze al gespot? In hoofdzakelijk 
zwart, met witte letters, een 
vleugje “Teugs”-groen en 
gele biezen is het een mooi 

en opvallend geheel gewor-
den. Dat de groep uit Teuge 
komt valt met het tenue aan 
niet meer te ontkennen. 
De plaatsnaam staat groot, 
maar modieus op de voor- 
en achterkant van het shirt 
en tevens op beide zijden 
van de broek. De letter G 
in Teuge is wat achterover-
gevallen. Op de broek staat 
deze G juist aan beide zijden 

verschillend gedraaid alsof 
ze door de tegenwind zijn 
omgeblazen. Maar liefst 11 
sponsoren uit Teuge en om-
streken hebben dit initiatief 
ondersteund. Deze bedrijven 
hebben ook een mooi plekje 
op het tenue gekregen. 

In het Rehoboth-kerkje werd 
de groep, sponsoren en 
andere geïnteresseerden 
door de huidige eigenaar 
Continue.IT verwelkomt met 
een hapje en een drankje. Na 
het nemen van enkele foto’s 

ging de groep op pad voor 
een gezamenlijke fietstocht 
van ruim 50 km richting de 
bloeiende Gortelse Heide. 
De route ging verder door 
het centrum van Epe, waar 
de zichtbaarheid van dichtbij 
werd getoond. Via Heer-
de ging de route langs het 
Apeldoorns Kanaal weer 
huiswaarts. De tocht werd 
afgesloten met een borrel 
bij Autobedrijf Weijers. Deze 
borrel werd gefinancierd 
door UNN personeel en de 
organisatie en versiering was 
in handen van Mick Match 
Interieurontwerp. 

Alle aanwezigen hebben 
kunnen genieten van een 
prachtige sportmiddag. Van-
af nu dus een stukje extra 
promotie van Teuge.

Het sedum zit op het dak... binnenkort worden er nog 1200 
plantjes op gezet. 

Het dak erop bij de Vergaderfabriek!

De allereerste ledenvergadering van ABT vond plaats op 5 
januari 1911. Dat betekent dat Algemeen Belang Teuge dit jaar 
111 jaar bestaat.
Dat is toch wel reden voor een feestje. Jazeker, dat feestje 
gaat plaats vinden in december dit jaar. Verdere informatie 
daarover volgt nog. 
Maar, wat we nu al 
graag willen is infor-
matie uit het verleden 
van ABT voor een 
speciale editie van het 
Teugje Nieuws in december. Daarvoor zijn we op zoek naar 
unieke verhalen en foto’s die nog niet getoond of verteld zijn. 
Heeft u nog foto’s van lang geleden of mooie verhalen die 
u graag nog eens wilt delen, heel graag… U kunt dit voor 10 
november mailen naar dcp@teuge.eu. 
Wilt u dit liever vertellen, dat kan ook. Laat ons het weten. 
Bellen mag op telefoonnummer: 06-46324471. We zien uw 
reactie graag tegemoet, bedankt alvast!

Oude verhalen, 111 jaar Algemeen 
Belang Teuge | STEFANIE VERWAAIJEN
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Er wordt door diverse ouders en Teugenaren op dit mo-
ment gestreden voor een veilige oversteek naar de kern 
van Teuge door middel van een verkeerslicht en eventueel 
een verhoogd gedeelte in de weg. 

Zoals u de op de foto kunt 
zien gaat het om de over-
steek van de Rijksstraatweg 
naar De Zanden. Als er een 
verkeerslicht gesitueerd zou 
kunnen worden, betekent 
dit een beveiligde oversteek 
zodat fietsers, wandelaars en 
andere personen die gebruik 
maken veilig kunnen over-
steken. 

Vanwege de toenemende 
drukte op de Rijksstraatweg 
is het voor weggebruikers 
welke op de fiets of lopend 
zijn steeds moeilijker om de 
Rijksstraatweg veilig over 
te steken om in de kern van 
Teuge te komen.
In de kern van het dorp be-
vinden zich – zoals u waar-
schijnlijk wel weet – onder 
andere basisschool de Zaaier 
en diverse sportverenigingen 
Sp. Teuge, Tennisclub Teuge 
en tevens het Dorpshuis en 
het gebouw van SJW Peco. 
Deze worden allen druk 
bezocht op alle dagen en di-
verse tijdstippen gedurende 
de week.
Wij willen door onze actie 
aandacht vragen voor deze 
gevaarlijke oversteek voordat 

er echt een keer een dodelijk 
slachtoffer gaat vallen. 
Op doordeweekse dagen 
staan in de ochtend van 8.10 
tot 8.30 uur (uitgezonderd 
schoolvakanties) vanuit de 
Basisschool de Zaaier wel 
klaar-overs. Daardoor zien 
wij wat de waarde is van een 
veilige oversteek en bijvoor-
beeld de snelheid uit de 
Rijksstraatweg te halen in de 
kern van het dorp. 

Wij kunnen een veilige over-
steek alleen realiseren als 
we een massaal geluid laten 
horen. Vandaar dat jullie 
hulp nodig is! Als wij allemaal 
individueel online een klacht 
willen doen dan kan dit via;
• milieuklacht.gelderland.nl/
Melding/Doen
• vvn.nl/onveilige-verkeerssi-
tuatie-doe-een-melding

En/of de petitie te tekenen 
op petities.nl en zoek vervol-
gens op ‘Teuge’.

Daarmee hopen wij een drin-
gend geluid af te geven en 
een veilige oversteek te reali-
seren. Voor meer informatie 
ben ik bereikbaar.

(Weer) een verkeerslicht in Teuge?   
ILJA HARTUNG

Op 18 september – tijdens World Clean Up Day – hebben 
een aantal zwerfafvalopruimers uit Teuge weer veel zwerf-
afval opgeraapt in en rondom Teuge.

Gezamenlijke actie
Tijdens de Corona periode was het niet toegestaan om met 
groepen bij elkaar te komen. In die tijd werd er wel individu-
eel gelopen door diverse mensen uit Teuge. Maar gelukkig 
is het nu weer toegestaan om groepsactiviteiten te organi-
seren. We begonnen met een lekker kopje koffie en daarna 
hebben we in alle straten in en rondom Teuge het zwerfafval 
opgeraapt. We eindigden met een (fris)drankje. Al met al een 
succesvolle dag, met heel veel complimenten van mensen die 
je onderweg tegenkomt. 

Gemeente Voorst
Deze actie werd ondersteund door de gemeente Voorst. 
Naast het beschikbaar stellen van de diverse materialen (zak-
ken / prikkers / handschoenen), was er ook een beloning van 
€ 5,- per volle zak. We hebben met z’n allen 19 zakken opge-
haald, een mooie opbrengst van € 95,-. Dit geld is gedoneerd 
aan kinderboerderij Het Beestenboeltje.

Complimenten aan Peco
Het weekend voor deze Clean Up Day hebben we een ge-
weldig dorpsfeest gehad, wat supergoed georganiseerd was 
door Peco. En na zo’n groot evenement verwacht je een hoop 
zwerfafval. Maar de vrijwilligers van Peco hebben het hele 
terrein en diverse straten eromheen voortreffelijk opge-
ruimd. Zo hoort het ook, maar toch de complimenten aan de 
vrijwilligers van Peco.

Wil je ook meedoen?
Lijkt het je leuk om ook een keer mee te helpen, laat het mij 
weten. Mariska van Rossum, 06-22787891

Heel Teuge weer opgeruimd
MARISKA VAN ROSSUM
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Er is veel bedrijvigheid in de 
nieuwe wijk van Teuge. Hui-
zen worden gebouwd, tuinen 
aangelegd, wadi’s ingezaaid 
en paden aangelegd. Het 
park van Teuge wordt steeds 
mooier.  Parallel aan de aan-
leg wordt gewerkt aan een 
nu nog verborgen schat voor 
de wijk. In een samenwerkingsverband tussen Algemeen Be-
lang Teuge, de gemeente Voorst, vrijwilliger en Mark & Maya 
van de natuurtempel op Ecortibe worden de plannen concre-
ter. Vanuit een tweetal overleggen is een eerste idee van een 
kunstobject gemaakt. In de volgende afstemming wordt het 
idee besproken met een vertegenwoordiging vanuit de wijk 
Park van Teuge, gecoördineerd door Danny Roelofs. 
Meer informatie volgt. De onthulling van het kunstwerk zal in 
2023 plaatsvinden.

Kunst in het Park van Teuge | LUCAS HARBERS

De ALV Algemeen Belang Teuge vindt plaats op dinsdagavond 
16 november. 
Op de ALV ABT wordt verslag gegeven over de activiteiten van 
het afgelopen jaar. Hoe heeft het bestuur de belangen van de 
inwoners van Teuge behartigd en hoe hebben de commissies 
zich ingezet met activiteiten en projecten? 
Tevens wordt aangegeven wat het komend jaar wordt voort-
gezet en extra aandacht voor komt.
Tijdens de ALV is inbreng van de leden gewenst, dit zorgt voor 
een interactieve avond. 

Wilt u ondertussen weten wat er vanuit ABT wordt onderno-
men? Neem gerust contact op met een van de bestuursleden 
of kijk op www.teuge.eu en de facebookpagina Teuge.
Op de site zullen begin november ook de documenten voor 
de ALV geplaatst worden.

Algemene Leden Vergadering ABT op 
16 november 2021 | LUCAS HARBERSZondag 1 augustus 2021 werd voor de eerste keer de terug-

keer van de Oranje-prinsessen gevierd op Teuge met een 
bijzonder televisieprogramma vanaf Skydeck op vliegveld 
Teuge.

Op 2 augustus 1945 keerden HKH-prinses Juliana en drie 
prinsessen: Beatrix, Irene en Margriet definitief terug naar 
het bevrijde Nederland. Dit is door een werkgroep vertaald 
in een programma met een mooie film, afgewisseld door 
presentaties van Ilse Voerman en Maartje Goedings. 

Het thema van het programma was: vrijheid, vrede en ver-
bondenheid. Helaas werd deze herdenking door meerdere 
tegenslagen achtervolgd. Eerst de pandemie waardoor de 
festiviteiten 75 jaar na dato geen doorgang konden vinden. 
Door de nog geldende beperkingen waren dit jaar slechts een 
afgeslankte vorm van de oorspronkelijke plannen mogelijk. 
Als slot van het programma zouden twee vliegtuigen landen 
net zoals in augustus 1945. Toen stapten prinses Juliana met 
prinses Margriet uit het ene toestel, dochters Beatrix en Irene 
uit het andere. Maar de Dakota was nog niet klaar en het 
andere vliegtuig kon door het slechte weer niet opstijgen. Dat 
neemt niet weg dat een professionele en zeer indrukwekken-
de presentatie werd verzorgd.

Het doel is om deze vrijheidstraditie van Prinsessendag elk 
jaar op de 1e zondag van augustus te laten plaatsvinden. De 
organisatie is in handen van de daartoe opgerichte stichting 
Promotie Luchthaven Teuge. 
Met dank aan Coert Munk, Chris Wolters, Robbert Jan Leerink 
en Lex Versteeg voor het mede realiseren van deze dag. 
Praktische en financiële ondersteuning werd verkregen van 
de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Tot volgend 
jaar augustus!!

Verslag Prinsessendag  | NICO JURGENS
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Dree Burgemeester Op De Teuge
 

Jan Haverkamp van ’t Zwanepad
hef ’t goed met Peco veur `ehad
en Arne Pruyt was bi ’t Belang
veur alle burgers an de gang

Jos Penninx ston veur heel Voorst pal, 
maar von hier een speciaal geval:
Kamp Teuge, joaren butenspel,

beviel hum zo te zeen soms wel.

Johan, met Eco-energie,
maakt, met reclamebord, hee blie.

Marc’zunnetempel kreeg een plekk’
en kump, corona-light, in trek.

Kamp Teuge zelf is monument:
Molukkers-woonexperiment,

de dikke muren hold straks warm
Voorstenaars, zowel rieke as arm

Tinus van ‘t Slyck

Tijdens de herdenking van de Lancaster crash en de ont-
hulling van het informatiepaneel heeft het dorp Teuge en 
burgemeester Penninx een Lancaster propeller aangeboden 
gekregen. Tijdens de herdenking is het idee geopperd dat het 
mooi zou zijn om de nieuwe plek van de propeller te onthul-
len op de laatste werkdag van de burgemeester, zondag 1 
augustus 2021.

In de week voor 1 augustus 2021 is deze propeller in een 
glazen bak ingegraven voor het Lancaster monument. Na 
de presentatie van Prinsessendag bij Skydeck is een selecte 
groep meegegaan naar de onthulling bij het monument. De 
heren Jan Koorenhof en Hans Goedings hebben samen met 
de gemeente ervoor gezorgd dat dit mogelijk is gemaakt. 
Waarvoor onze hartelijke dank. 

De onthulling van de Lancaster vleugel bij het monument was 
de laatste officiële activiteit van burgemeester Penninx.

Deel Lancaster propeller onthulling 
bij monument

Na een lange tijd thuis zitten werd Dorpsfeest Teuge weer 
georganiseerd. In goed overleg met de gemeente zijn alle 
corona-regels gehanteerd, zo mochten er dit jaar 750 
gasten per evenement naar binnen op vertoning van een 
geldige qr code. Er werden evenementen georganiseerd 
op vrijdagavond, zaterdagmiddag, zaterdagavond en op 
zondagmiddag en -avond. Ondanks de nodige ristricties 
was het een groot feest en blikken we terug op een mooi 
weekend.

Op vrijdagavond stroomde de tent vol, er werd feest gevierd 
door 750 man met de band Suit Up! De tent ging uit zijn dak 
en aan de sfeer was te merken dat er al lang geen feest meer 
was geweest, eerst wat onwennig maar het werd al snel als 
vanouds gezellig.

Op zaterdagmiddag waren de kinderen uitgenodigd om er 
een feest van te maken. Er werden voetbalspelletjes ge-
speeld, geschminkt en er was een clown. Daarna werd er 
voor het eerst op zaterdagmiddag vliegtuig geschoten, dit 
was voor een aantal deelnemers die dit op vrijdagavond 
gewend waren nog even wennen, maar de gezelligheid was 
er niet minder om. Bas Berenschot bleek een talent en is 
daardoor benoemd tot ware schutterskoning van 2021. Ook 
mochten de kinderen (16-) een poging doen om op het vlieg-
tuig te schieten met een echte luchtbuks. Jong geleerd is oud 
gedaan.

Op de zaterdagavond waren de Teugenaren weer in grote 
getale aanwezig en werd er wederom een groot feest gevierd 
door iedereen. De band Kroepin en de verschillende Peco DJ’s 
zorgden ervoor dat iedereen het goed naar zijn zin had.

Na die twee geslaagde avonden was de zondag aan de beurt. 
Er werd begonnen met de Mudder Vet Run, die net als de 
voorgaande editie een groot succes bleek te zijn. (Zie de 
foto’s hiernaast). De grote diversiteit aan obstakels zorgde 
voor een uitdagend parcours voor de 350 deelnemers. Net 
als de vorige keer waren er de afstanden 2 km, 5 km en 10 
km te lopen. De kinderen onder 13 jaar gingen voortvarend 
van start met de 2 kilometer en gaven het goede voorbeeld. 
Daarna was het de beurt aan de volwassenen met de langere 
afstanden. Sommigen waren fanatiek en anderen deden mee 
voor de gezelligheid, maar dat mocht de pret niet drukken! 
Deze mudrun zorgde voor blije, lachende en vooral modderi-
ge gezichten en voldane deelnemers.

Op de rest van de zondagmiddag en -avond mocht de band 
The Rousers samen met de Peco DJ’s en DJ Sander er voor 
zorgen dat het weekend met een knallend feest werd afgeslo-
ten.

Terugkijkend op dit weekend zijn wij enorm blij om in deze 
tijd, relatief kort van te voren zo’n feest neer te hebben 
kunnen zetten. We zijn dan ook erg trots op iedereen die dit 
mede mogelijk heeft gemaakt. Op naar volgend jaar!

Dorpsfeest Teuge, weer feesten als 
vanouds! | ANOUK LUESINK
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Mudrun 2021



6

Afscheid burgemeester Jos Penninx
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Na een gedwongen pauze, gaat deze gezellige club weer 
beginnen. Het leuke is dat je geen lid hoeft te zijn, en ieder-
een welkom is! Ook uw kennissen, vrienden, buren, kinde-
ren, sponsoren, kortom iedereen. We gaan wederom op de 
vrijdagavonden kaarten, dit seizoen in totaal 8x, en wel op de 
volgende data:

8 oktober 2021  11 februari 2022
12 november 2021 11 maart 2022
10 december 2021 8 april 2022
14 januari 2022  13 mei 2022

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur gaan we 
beginnen. We kaarten 3 boompjes per avond. Zoals gewoon-
lijk zullen er enkele hapjes geserveerd worden en zal er een 
leuk muziekje te horen zijn. De entree voor deze gezelligheid 
is slecht € 3,50 per avond.

Voor de echte kaartfanaten is er een competitie mogelijk-
heid. Van de 8 avonden mag er eentje weggestreept worden. 
Diegene die aan het eind van het seizoen de meeste punten 
heeft mag zich de BOER of NEL van Teuge noemen!

Het is niet nodig om je van te voren aan of af te melden, en 
het is ook niet nodig een “maat” mee te brengen. Ook maakt 
het niet uit of je elke maand komt of slechts een keertje. Op 
de avond zelf zal geloot worden met wie je speelt. Dus ook 
voor mensen die graag hun kennissenkring uit willen breiden, 
een prima gelegenheid om naar deze gezellige avonden te 
komen. Na afloop van het kaarten kan er natuurlijk nog even 
gezellig nagekaart worden aan de bar!

Wij hopen op jullie allen te zien!
Heb je nog vragen, stel ze gerust!

Marieke Timmer  06-50505405
Sandra van de Hoek 06-53537367
Elly van Frans  06-34811510
Aartje Veeneman 06-13960585

Om alvast te noteren
18 december 2021:  KERSTKLAVERJASSEN
8 januari 2022:  NIEUWJAARSKLAVERJASSEN

Start van deze gezellige middag is om 13.00 uur, inschrijven 
vanaf 12.30 uur. We kaarten 4 boompjes.
Dit is een middag voor koppels, dus ga alvast opzoek naar 
een leuke maat! Inschrijfgeld voor deze middag is € 8,00 per 
koppel. Hiervoor worden leuke prijzen gehaald en zullen we 
een hapje en een drankje aan tafel serveren.

De oudste en gezelligste kaartclub 
van Teuge gaat weer beginnen! 
AARTJE VEENEMAN

Na een voorbereiding van 2 maanden was het op 25 juni jl. 
zover. De burgemeester nam afscheid van ons mooie dorp 
Teuge. Nadat hij ’s middags op bezoek was geweest in Nij-
broek kwam hij met zijn vrouw Alie samen rond 18.30 uur in 
Teuge aan. Na een informele ontvangst bij Mark en Maya in 
de Natuurtempel van Earth Awareness voor een kopje soep 
en een belegd broodje, begon de tocht om 19.00 uur in de – 
in Teuge kleuren – versierde golfkar, die de burgemeester zelf 
mocht besturen. 

De organisatie had geregeld dat er sowieso 20 Teugenaren 
langs de te rijden route stonden om de burgemeester een ‘ca-
deau’ uit Teuge aan te bieden voor de ‘afscheidsmand’. Maar 
dankzij de folder en onze oproep via andere online kanalen, 
waren rond de 150 Teugenaren langs de route aanwezig – op 
Corona afstand – om afscheid te nemen van burgemeester 
Penninx en zijn vrouw Alie (zie de foto’s hiernaast).

Rond 21.00 uur waren we aan het einde van de route en heeft 
de voorzitter van Algemeen Belang mooie woorden gespro-
ken en een cadeau namens de firma Special Air Services 
en alle inwoners van het dorp aangeboden: een rondvlucht 
boven de gemeente Voorst. De burgemeester en zijn vrouw 
waren erg onder de indruk van het feit dat zoveel inwoners 
– van jong tot oud - langs de route stonden om afscheid te 
nemen. Chapeau. 

Afscheid burgemeester Jos Penninx

Zondag 22-05-2022 
Jullie geduld zal worden beloond. We houden jullie op de 
hoogte!!! De deelnemende teams zijn inmiddels via de mail 
op de hoogte gebracht en het is ook terug te vinden op de 
site www.teuge.eu

Met vriendelijke groet, De organisatie 

Nieuwe datum 1e Dorpsquiz Teuge
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Welkomstmand Teuge
Familie Poelman
Wij zijn Erwin, Esther, Winne en Mats Poelman en wonen 
sinds 23 augustus in Teuge. Het was al heel lang een wens 
van ons om in een dorp te gaan wonen en het liefst dan ook 
zelf te bouwen. Wat zijn we blij dat deze wens uitgekomen is! 
Onze zoons hebben op ‘t Indiaantje gezeten, dus Teuge was al 
wel bekend terrein voor ons. Tot een jaar geleden woonden 
we in Apeldoorn en hebben gedurende het bouwen van het 
huis 11 maanden in Twello gewoond in het ‘Pompoenenhuis’. 
Laten we zeggen dat dat een interessante ervaring was die 
precies lang genoeg duurde... We hopen heel lang en gelukkig 
in Teuge te blijven wonen. Zo’n warm welkom met de mand is 
een prachtige start! 

Harry en Lisa
Hallo, wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Harry en Lisa 
van Moorsel. Wij zijn in 2005 naar Duitsland verhuisd en 
hebben daar 15 jaar gewoond. Ik kom oorspronkelijk uit 
Apeldoorn en een groot deel van mijn familie woont nog 
steeds in Apeldoorn, waaronder mijn moeder van 102 jaar. 
Mijn man komt oorspronkelijk uit Uden. Wij wilden na 15 jaar 
en gepensioneerd te zijn, dus niet meer vast aan een plek qua 
werk, weer terug naar Nederland, het liefst nieuwbouw, dat 
spreekt ons erg aan. We kwamen het nieuwbouwproject aan 
de Uiverstraat en Hessenlaan tegen en waren gelijk helemaal 
gecharmeerd van de omgeving die ik al kende, want als klein 
kind kwam ik iedere zondag op het vliegveld om te picknicken 
met mijn familie. We hebben ons aangemeld en uiteindelijk 
is het de Hessenlaan geworden, waar we heel blij mee zijn. 
We staan te popelen om Teuge en de mensen beter te leren 
kennen en daarom zijn we erg blij met de mand die ons wat 
wegwijs maakt. We bedanken onze buren voor het aanvragen 
van de mand.  Vriendelijke groet Harry en Lisa van Moorsel.

Hans
Hallo Teugenaren. Ik ben Hans 
Verwaaijen, bouwjaar 1953 (te 
gek!!) In 1989 van Apeldoorn 
naar Teuge verhuisd samen 
met mijn broer Cees en zijn 
vrouw Diny. In de garage aan 
de Stationsweg in het mooie 
Teuge, daar heb ik met veel 
plezier gewoond. Ik kreeg de 
kans op een mooi stekkie aan 
de Hessenlaan 13. “De Heilige 
grond van Teuge”. Hobby’s: 
klaverjassen en klootschie-
ten. Voetbal, autorace en vele 
andere sporten kijken. Muziek 

en antiek. Werk: Grolleman Goldstore Apeldoorn. 
Nog bedankt voor de mooie mand! Groetjes Jimmy

Bart en Eva
Dag buren, als eerst willen 
wij jullie erg bedanken voor 
de welkomstmand. Wij voe-
len ons welkom in het mooie 
Teuge! Wij zijn Bart Aalpoel 
en Eva Muil, beide 24 jaar 
en komen uit Twello bij onze 
ouders vandaan. Na een 
gezellige, leuke en mooie tijd 
bij onze ouders gewoond te 
hebben wonen wij sinds juli 
voor het eerst samen, aan de 
Zanden 56. Bart werkt bij het 
Groenbedrijf in Deventer als 
boomverzorger en Eva werkt 
in de zorg, bij JP van den Bent in Colmschate als begeleider. 
We hopen de buurt en de buren te leren kennen, te genieten 
van de rust en de gezelligheid die Teuge met zich meebrengt.  
Met vriendelijk groet, Eva Muil en Bart Aalpoel.

Hans, Cherryl, Julia en Lara
Per 4 september zijn we 
met ons gezin bestaande 
uit Hans, Cherryl, Julia en 
Lara, met veel plezier aan De 
Zanden 16 in Teuge komen 
wonen. Hans komt oorspron-
kelijk uit Deil en Cherryl komt 
oorspronkelijk uit Deventer. 
We zijn allebei werkzaam in 
Amersfoort en hebben 3 jaar 
geleden de stap genomen 
om in Amersfoort samen te 
gaan wonen. In Amersfoort 
zijn onze 2 dochters geboren: 
Julia (2 jaar) en Lara (5 maan-

den). Tijdens de zwangerschap van Lara zijn wij op zoek ge-
gaan naar een ander huis, bij voorkeur gelegen in een mooie 
en prettige omgeving. Een omgeving waar we ons voor de 
komende jaren willen vestigen en onze kinderen kunnen op-
groeien. Gedurende onze zoektocht hebben we om verschil-
lende redenen besloten ons ons wat meer richting het oosten 
van het land te gaan oriënteren en hebben ons droomhuis 
hier weten te vinden. De prachtige en levendige omgeving 
spreekt ons zeer aan en daarnaast is de omgeving bij Cherryl 
reeds bekend. Inmiddels hebben wij er nog een huisgenootje 
bij: een katje van 11 weken, genaamd Tommie. Wij werden vo-
rige week verrast met een hele mooie welkomstmand, waar 
we ontzettend blij mee zijn. Het doet ons goed om zo’n warm 
welkom te krijgen. We kijken er naar uit om de komende tijd 
kennis te maken met Teuge en haar bewoners. Hartelijke 
groet, Hans, Cherryl, Julia en Lara. 
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De koffers zijn weer uitgepakt, de caravans staan in de 
stalling, de scholen zijn begonnen en natuurlijk is SP Teuge 
weer met veel enthousiasme gestart aan het nieuwe voet-
balseizoen.

Meer dan ooit kijkt Teuge uit naar een volledige competitie, 
met alles erop en eraan. Met toeschouwers langs de lijn, met 
ontmoeting en verbinding, met een hapje en een drankje uit 
de clubkantine en met leuke fanatieke potjes voetbal. SP Teu-
ge gaat weer voor een knallend en bruisend verenigingsleven. 
En het begin was goed, want op vrijdagavond 27 augustus 
hebben we onze traditionele seizoensopening voor de jeugd 
tot en met JO15 weer kunnen houden.
Die avond hebben de jeugdspelers zich onder begeleiding 
van spelers uit het eerste elftal kunnen vermaken op het 
veld. Ondertussen werden de ouders bijgepraat over de plan-
nen voor het komend seizoen en over alle ontwikkelingen die 
tijdens de coronaperiode hebben plaatsgevonden.

Een belangrijk onderwerp op de seizoensopening was de rol 
die de vrijwilligers binnen de club hebben. Wij zijn heel blij 
met en trots op de vrijwilligers die SP Teuge rijk is. Natuurlijk 
hebben we nog veel meer van deze toppers nodig! Tijdens 
een wedstrijd krijgt u misschien wel eens het gevoel dat het 
barst van de trainers langs de lijn, maar dat blijkt in de prak-
tijk niet helemaal zo te werken. We zoeken nog steeds leiders 
en trainers voor onze jeugdteams. Een leuke bijkomstigheid 
is dat u -indien gewenst- via de club in de gelegenheid wordt 
gesteld om de trainerscursus te volgen.
Daarnaast kunnen we alle inzet van vrijwilligers gebruiken. 
Van kantinediensten tot bestuursleden, van schoonmaak tot 
inkoop. We kunnen nog heel veel hulp gebruiken.

Inmiddels zijn de eerste wedstrijden gespeeld. En niet zonder 
succes!! Diverse teams wisten hun eerste winst te behalen 
en zetten ondanks de lange wedstrijdstop een fantastisch 
resultaat neer.
Een aantal nieuwe vrijwilligers heeft zich gemeld en de zater-
dagochtend op SP Teuge is weer als vanouds. Daar halen wij 
als vereniging onze energie uit en dat is waar we het uitein-
delijk allemaal voor doen. We kijken met vertrouwen uit naar 
voetbalseizoen 2021/2022 vol sportiviteit en gezelligheid.

Uit onderzoek van Vitens blijkt dat 87% van de bevolking 
vindt dat er kraanwater in de openbare ruimte beschikbaar 
moet zijn. De gemeente Voorst deelt dit standpunt en stelt 
middelen beschikbaar om in alle dorpskernen openbare wa-
tertappunten te kunnen realiseren. In de kernen van Klaren-
beek, Twello en Wilp-Achterhoek zijn inmiddels al watertap-
punten gerealiseerd. 

Ook in de dorpskern van Teuge komt een watertappunt. 
In afstemming met Algemeen Belang Teuge is een strategi-
sche locatie in de kern, gelegen aan een knooppunt van fiets- 
en wandelroutes gekozen.

In overleg met Vitens wordt bekeken of de locatie geschikt is 
voor aansluiting op het hoofdleidingnet. Hierna kan het wa-
tertappunt gerealiseerd worden. Zodra duidelijk is wanneer 
zullen we hierover berichten.

SP Teuge stapt vol vertrouwen het 
nieuwe voetbalseizoen in | SONJA DIJKMAN

Watertappunt Teuge | LUCAS HARBERS

Lotte en Mike
Hoi, wij zijn Lotte (25) en 
Mike (25) en wij wonen sinds 
eind mei aan de Hessenlaan. 
Lotte is geboren en getogen 
in Teuge en Mike heeft op de 
Zaaier gezeten en hij voetbalt 
al van kleins af aan bij SP 
Teuge. Voor de meeste zijn 
we dus bekende gezichten :) 
In het dagelijks leven is Lotte 
inkoop consultant bij Het 
NIC en Mike fietst regelmatig 
naar het kantoor van Finance 
Prospects in Apeldoorn, waar 
hij de marketingwerkzaam-

heden uitvoert. We zijn erg blij om in het mooie Teuge te 
mogen wonen en dank voor de leuke welkomstmand!

Wil je jouw nieuwe buren 
ook een welkomstmand 
aanbieden? Vraag dan bij 
Lonneke Schipper een 
welkomstmand aan. Dit 
kan via (055) 533 67 87 of 
e-mail: familie.schipper@
telfort.nl , maar je kan 
haar gegevens natuurlijk 
ook vinden op de website 
van Algemeen Belang 
Teuge. Woon je al in Teuge en ga je verhuizen binnen Teuge 
dan hebben we ook een leuke attentie, meld je dan ook aan 
bij Lonneke.
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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: Tinus Ooms, Sonja 

Dijkman, Familie Prigge, Ilja Hartung, Lucas Harbers, 

Lonneke Schipper, Stefanie Verwaaijen, Anouk Luesink, 

Inge Velthuis, Aartje Veeneman, Mariska van Rossum, 

Nico Jurgens.

Algemeen Belang Teuge

Secretariaat: Stefanie Verwaaijen,

E-mail: secretariaat@teuge.eu

Site: www.teuge.eu

Heb je kopij, stuur die dan vóór 

vrijdag 26 november 2021 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

OKTOBER

Klaverjassen, 20.00 uur, SP Teuge

Wandelen op Zondag, 10.00 uur, Dorpshuis

NOVEMBER

Klaverjassen, 20.00 uur, SP Teuge

ALV ABT, 20.00 uur, Dorpshuis 

Wandelen op Zondag, 10.00 uur Dorpshuis

DECEMBER

Klaverjassen, 20.00 uur, SP Teuge

Kerstklaverjassen, 13.00 uur, SP Teuge

Wandelen op zondag, 10.00 uur Dorpshuis

8

17

12

16

21

10

18

19

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.


