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De ledenvergadering van Algemeen Belang is verplaatst van dinsdag 26 naar donderdag 28
maart. Alle leden zijn welkom in het Dorpshuis, waar voorzitter Arne Pruijt de vergadering om
20.00 uur opent. De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website www.teuge.eu

Net noa Niejaar
steet ‘e weer doar,
‘tfelgèle bollende bluumken;
‘t is maar alleen,
klökskes nog geen:
aconiet, met die name ze neumt’m.
Winter geet deur.
Wit wordt de kleur:
kolde, bedekkende dèken.
’t Bluumken brengt dooi,
tötdat ‘e mooi
’t köpken noar buten kump stèken.
Snee is weer vot.
wachten wi mot
warmende macht van de zunne.
Gèèltjes, hoe dree;
dat völt mien mee;
hef’t lange alleen motten können;
bi wel en wee:
lèvenstrofee.

Tinus van het SlyckHet Slyck, ’t huis waar dichter Tinus zijn gedichten schrijft.
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Lèvensteken

Samen fietsen op tweede paasdag

28 maart Algemene Ledenvergadering

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

www.pro-t-action.nl Sportclub Teuge organiseert, net
als andere jaren op eerste paas-
dag weer het eieren gooien, eieren
zoeken en natuurlijk het Paasvuur.
Voor het Paasvuur is uiteraard
hout nodig. Dat kon op enkele
zaterdagen in maart al aangele-
verd worden. De laatste kans is
op zaterdag 30 maart van 9.00
uur tot 12.00 uur. Houd er wel
rekening mee dat de takken maxi-
maal een doorsnede mogen heb-
ben van 15 cm. Je kunt het snoei-
hout net als voorgaande jaren
brengen naar de
Bottenhoekseweg in Teuge
(Stationsstraat in, spoor over, na
300 meter rechts).

Op maandag 1 april starten we om 13.30 uur bij 't Oegenbos,
Zandenallee 5 in Teuge met een nieuwe activiteit, het gezellige
'Samen fietsen'! Na een kopje koffie gaan we de fietspaden van
het Weteringse Broek verkennen; het knotwilgenbosje, het ooie-
vaarsnest, langs de Kraaienjagersweg, het 'marktplaats' bruggetje
over, richting Apeldoorn, etc. De finish is weer bij 't Oegenbos en
daar wordt afgesproken op welke zondagmiddag in mei en welke
route er dan wordt gefietst.
Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen!

Koninklijke sjaals uit Teuge
Eind januari maakte Koningin
Beatrix bekend dat zij het stokje
op 30 april aanstaande over gaat
dragen aan haar zoonWillem
Alexander. Op diezelfde avond
werd ergens in Teuge het ontwerp
gemaakt voor twee bijzondere
sjaals: de ‘Koning Willem-
Alexander’ sjaal en de ‘Koningin

Maxima’ sjaal.
Begin januari 2013 was in Teuge
al een spontane actie ontstaan
om sjaals te breien voor het pro-
ject ‘Adem in Adem uit’ van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het
CF-team van het WKZ ontwikkelt
een bordspel over Cystic Fibrosis

Paasvuur
Teuge
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Waar komt onze spraakmakende naam vandaan? Taalkundig
wordt er verwezen naar het aloude Latijn, naar het woord Globus,
waarmee onze aardkloot wordt bedoeld. De betekenis van het
woord 'kloot' is een 'massieve' bal, en dat is al die eeuwen onver-
anderd. Zoals de bol op de punt van een scheepsmast of de ijze-
ren ronde kogel van een zestiende-eeuws kanon.

Gezegden en uitdrukkingen
Het aloude Midden-Nederlands
woordenboek geeft een veertien-
tal betekenissen aan en dan pra-
ten we over een veelvoud van
gezegden en uitdrukkingen met
het woord kloot, cloot, kluit enz.
Een kleine bloemlezing daaruit
hoort er in dit kader wel bij:
“Hoe wonderlyck om te sien is
den engel, die hemselven ineen
rolt als eenen clot, ende sich
maekt tot een ronde hekel”.
“L. gaf hem zoo eene almogende
konkel met zijn zwaers om de
ooren, dat hy tegen den grond
rolde als een kloot."
Figuurlijk: God is een sphere of
kloot, wiens middelpunt overal en
zijn omtrek nergens is.
Uitdrukking: Den kloot laten rol-
len, (de zaak laten lopen zoals ze
loopt).
Even negatief: Een stuk in zijn

kloten hebben, naar de kloten
gaan, op zijn kloten krijgen en er
geen kloot van snappen.

Schieten
Is in de kern van ‘kracht’. Met
kracht vooruitdrijven geeft het
woordenboek aan.We zijn er alle-
maal groot mee geworden in het
gezin en het werk; ‘opschieten’ is
de boodschap. En wat denkt u van
het bekende ‘schietgebedje’ als
snelle en krachtige hulp geboden
is? In de sport is het een veel
gebruikt woord bij de voet- en
handballer die ‘schiet’ op het doel,
de basket- en korfballer dumpt de
bal.
De aanduidingen als gooien, smij-
ten of werpen met de kloot zijn
dus niet juist. Het is een veel te
zwakke weergave van de maxima-
le kracht waarmee de kloot wordt
geschoten!

Klootschieten Door Halbo Bosker

(taaislijmziekte), een aangeboren
ongeneeslijke ziekte. Met de
opbrengst van de verkoop van de
sjaals wordt de ontwikkeling van
dit leuke en uitdagende spel
gesteund. Daarmee leren de zieke
kinderen spelenderwijs wat CF is.
Van iedere gebreide sjaal gaat
€ 5,-- naar het goede doel.

Oranje en rood-wit-blauw
De breiende vrouwen van ‘Oud
leert Jong’ op basisschool De

Zaaier in Teuge breien ook mee.
Daarnaast zijn de cliënten van
SIZATeuge benaderd en ook hier
wordt inmiddels volop gebreid.
Het is heerlijk om te zien dat
spontaan een nieuwe verbinding is
ontstaan: jonge vrouwen, oudere
vrouwen en vrouwen met een
beperking breien allemaal mee
voor het goede doel!

NatuurlijkTeuge
Het vroege Voorjaar in de Natuur
Door Jan Geschiere

Nog maar drie weken geleden
leden we ‘schipbreuk’, op weg per
spoor naar Zeeland, vanwege ijzel
aan de bovenleiding, waardoor de
trein amper Krabbendijke haalde.
Vandaar moest een busdienst ons
in Middelburg brengen. Dat ging,
maar wel met enkele uren vertra-
ging. Kougevat en voorlopig weer
genezen van het openbaar vervoer,
kropen we ons hotelbed in.

Inmiddels is het 27 februari en
worden we opgeroepen kopij voor
Teugje Nieuws in te sturen.
Waarom dat Zeeland-avontuur
erbij gehaald? Omdat we daar,
tijdens een fietstocht, onthaald
werden op legio vogels die aan de
kust, of net landinwaarts, hun
rust en voedsel zochten voor ze
verder zouden trekken naar
Russische en andere noordelijke
broedgebieden. Dat waren niet
alleen duizenden Smienten en
andere bekenden als Futen,
Bergeenden en zelfs Wulpen,
maar tot mijn verrassing ook een
honderdtal Wilde Zwanen. Nou,
die zie je echt niet elke dag, die
hele grote, met hun opvallende
gele snavel met zwart uiteinde en
zonder de knobbel op de kop die
onze Knobbelzwanen kenmerken.

Foto’s Vincent Nijhof, Studio
Split Second

Zoals bekend is Teuge genomi-
neerd voor een Appeltje van
Oranje 2013 met het project ‘Alle
jaren tellen’ en mag een delegatie
binnenkort (aanstaande) Koningin
Maxima ontmoeten. Om die reden
zijn inmiddels al veel van deze bij-
zondere sjaals in Teuge verkocht.
Daarmee kleurt Teuge meer en
meer rood-wit-blauw (de
‘Koningin Maxima’ sjaal) en oran-
je (de ‘Koning Willem-Alexander’
sjaal). De actie ‘Breien voor CF’
vaart er wel bij.

Putters en kuifeenden
Half februari hoorde en zag ik
thuis het eerste Kievitenpaar in
een weiland achter het vliegveld,
duidelijk in voorjaarsstemming.
Vanmorgen dan, geïnspireerd
door een ijverig Puttertje, dat in
de voortuin bezig was een laven-
delstruik van zaadjes te ontdoen,
en ondanks nog steeds grieperige
gevoelens, het nieuwe Teugse
fietspad in de bocht bij de ingang
van het vliegveld op, naar de
Grote Wetering die zo fraai is
voorzien van een glooiende oever.

Het was nou niet direct het
mooiste voorjaarsweer, maar ze
waren er wel, de kieviten en ver-
der op de Wetering groepjes
Kuifeenden (de mannetjes met die
witte buiken en zwarte kuifjes).
Nog iets verder, ter hoogte van de
Pannekoek’s woning, twee
Knobbelzwanen, in vol ornaat,
bezig met de bruidsdans op het
water. Het was duidelijk, wat de
vogels betreft was het voorjaar
echt aangebroken!

De weerman op TV sprak nog
aarzelend over langzaam stijgen-
de temperaturen en zelf had ik
mij nog diep in de winterjas
gehuld, maar de tekenen waren er
volop. En met het verschijnen van
dit nummer van Teugje Nieuws
vragen jullie je af, wellicht geze-
ten op het terras, genietend van
het jonge groen om je heen: waar
heeft die man het over, het is toch
heerlijk Paasweer!?
Ik help het jullie hopen!
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www.teugseklootschietersvereniging.nl

Open Dag en Fancy-Fair Door Jan-Willem Stegeman

Zingen in een koor van 150man
Wat een belevenis! Door Anneke van Eikenhorst

Het voorjaar is weer aangebroken en de buitendeuren kunnen
weer lekker open. Ook onze school zet haar deuren graag open
voor alle belangstellenden die eens een kijkje willen nemen op
De Zaaier. Op woensdag 3 april, van 09.00 uur tot 12.00 uur, bie-
den wij u deze mogelijkheid graag aan.

Tijdens de Open Dag volgen we
het normale lesprogramma, zodat
u ook echt kunt zien hoe de dage-
lijkse praktijk werkt op De Zaaier.
In onze lessen besteden we veel
aandacht aan een gedifferentieerd
aanbod van de leerstof. Niet alle
kinderen leren immers op dezelf-
de wijze en er is natuurlijk ook
verschil in de cognitieve en socia-
le emotionele ontwikkeling van
kinderen.

De leerkracht maakt het verschil,
maar kan dat niet alleen en daar-
om ook is er in alle groepen
ondersteuning aanwezig van
onderwijsassistenten en HBO stu-
denten.

Samen maken we het dan moge-
lijk om de kwaliteit van de lessen
op een nog hoger plan te tillen.
Het team van De Zaaier vindt het
belangrijk dat kinderen een goede
voorbereiding krijgen voor de
maatschappij waarin zij straks
moeten gaan functioneren. Een
kind met goede basisvaardigheden
heeft nu eenmaal meer kansen in
onze maatschappij.
Natuurlijk is er ook dagelijks
aandacht voor andere belangrijke
zaken zoals; techniek, toneel, tui-
nieren en koken (het zogenaamde

‘tuintelen’), handvaardigheid, tex-
tiele werkvormen, enz. enz.
Komt u ook even kijken? De kof-
fie wordt vers voor u gezet!

Fancy-Fair
Zaterdag 25 mei staat onze
fancy-fair op het programma.
Deze dag zal bol staan van acti-
viteiten en alle kinderen hebben
eigen gemaakte werkstukken te
koop.Vogelhuisjes, textiele pop-
petjes, schilderijen, enz. enz.
wachten op een koper.We hopen
op deze dag veel geld in te zame-
len om ons schoolplein te kunnen
voorzien van een upgrading. Komt
u ook gezellig even kijken en een
hapje-drankje nemen? Om 15.00
uur starten we deze dag die om
19.00 uur afgerond wordt.

Als je dit mee wil maken, ben je van harte welkom
op:

Zaterdag 1 juni 2013 om 20.00 uur in De
Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn.
Met medewerking van The Martin Mans Formation,
Martin Mans - orgel, Gezinus Veldman - piano.
Dirigent: Fred de Vries. De presentatie op deze
avond is in handen van Kees van Velzen.
Entreeprijs: € 15,00 in de voorverkoop,
€ 17,50 aan de kerk.

Zaterdag 8 juni 2013 om 20.00 uur in de
Plantagekerk, Stationslaan 136 te Harderwijk.
Met medewerking van De Urker Mans Formatie,
Martin Mans - orgel, Gezinus Veldman - piano.
Dirigent: Fred de Vries. De presentatie op deze
avond is in handen van Kees van Velzen.
Entreeprijs: € 15,00 in de voorverkoop,
€ 17,50 aan de kerk.

Meer info? www.choralmusicprojects.nl.Via deze
site kun je ook kaarten bestellen. Maar je kunt ook
altijd even contact opnemen met Anneke van
Eikenhorst, tel. 055-3232190.
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Onze dorpsgenoten Ap Bleumink en Anneke van
Eikenhorst zingen graag. Dat doen ze op verschillende
manieren. Ap heeft in meerdere koren gezongen en
oriënteert zich momenteel op een vervolg. Anneke
zingt in een vocal group. Enkele maanden geleden
werden belangstellenden opgeroepen om zich aan te
sluiten bij een projectkoor.

Dit koor werd samengesteld uit de gastkoren CKV
Sonabilé uit Ugchelen en het Interkerkelijk Koor
Harderwijk, aangevuld met 50 projectleden. Door
deze samenvoeging ontstond er een koor van maar
liefst 150 mensen, waaronder ook Ap en Anneke.
Ondersteund door zeer vakkundige en gedreven musici
en onder de bezielende leiding van dirigent Fred de
Vries wordt een geweldig resultaat neergezet. Een
programma van 14 prachtige, zeer uiteenlopende
stukken.

Na een intensieve repetitieperiode volgen er vier con-
certen, waarvan de eerste twee in februari jl. hebben
plaatsgevonden in Nijkerk en Dronten.Voor deelne-
mers en publiek prachtige avonden! Binnenkort zijn
er nog twee concerten gepland, waarvan één wat dich-
ter bij huis.



Zo staat het vermeld op de website
www.wingswheelsgoggles.nl.Dat
belooft wat in het tweede weekend
van juni.Volop spektakel op en rond
het vliegveld.Een rally voor teams
van steeds een (klassiek) vliegtuig
en een vooroorlogse open auto.

Open,want je moet wel je ‘goggles’
(stofbril) dragen natuurlijk.Een
evenement voor echte mannen,met
lekker eten, huilende motoren, hel-
men, stofbrillen, bubbles,mooie
dames en al of niet ware stoere ver-
halen. In het kort een evenement
waar je moet worden gezien of
waaraan je gewoon meedoet.

Tijdens het evenement rijden/vliegen
auto’s en vliegtuigen simultaan een
circuit van 90 minuten, om elkaar

WingsWheels and Goggles
Door Peter Cornelisz

Klaar voor de lente
Door Lucas Harbers

op bepaalde punten (waypoints) en
tijden te ontmoeten.Na de lunch
gebeurt dit nog een keer,maar dan
wisselen de navigators van auto en
vliegtuig van plaats.Volop beweging
op de weg en in de lucht dus.Maar
ook op de grond is veel te zien en te
doen.Er zijn luchtballonnen,waar-
mee je een vlucht kunt maken,
demonstraties van vliegtuigen en
para’s, er is muziek en natuurlijk
veel te drinken en te eten.

Om toegang te krijgen tot het eve-
nemententerrein moet je wel een
ticket kopen.Deze zijn te koop via
de website,waar je ook een rond-
vlucht in een luchtballon, in de oude
Dakota, een Antonov of een water-
vliegtuig kunt boeken.

Op maandag 25 februari waren alle
leden van Algemeen BelangTeuge
uitgenodigd voor een informatie-
avond over de verschillende plannen
van LuchthavenTeuge.Over de in-
houd van de avond en de plannen is
onder andere in hetVoorster Nieuws
van 6 maart al het nodige gepubli-
ceerd. Een korte samenvatting van
de ‘highlights’ volgt hieronder.

Baanverlichting
De Luchthaven heeft sinds enige tijd
toestemming om ook na 20.00 uur
’s avonds een beperkt aantal vlieg-
tuigen te laten vertrekken en landen.
Tot nu toe ontbrak echter de baan-
verlichting die nodig is om dit te
realiseren.Die baanverlichting gaat
er nu op korte termijn komen.Dat
wil niet zeggen datTeuge nu iedere
avond tussen 20.00 en 23.00 uur in
een zee van licht gaat baden.De ver-
lichting wordt door de havendienst
alleen aangezet als er daadwerkelijk
vliegverkeer is.Zodra de landings-
baan vrij is gaat de verlichting weer
uit.

Nieuw op de Luchthaven

De in Europa unieke, energiezuinige
led-verlichting schijnt alleen recht
omhoog en straalt dus niet uit naar
de wijde omgeving.Er is eerst een
flora- en faunaonderzoek gedaan
naar het effect op plant en dier.
Hieruit blijkt dat er geen effect is.
Nog dit jaar moet de verlichting
gerealiseerd zijn.

Nieuw havengebouw
Een lang gekoesterde wens gaat
eindelijk in vervulling.Het oude,
bouwvallige havengebouwtje naast
restaurantTake-Off heeft zijn lang-
ste tijd gehad.Eind dit jaar wordt er
een nieuw havengebouw geplaatst,
tussen het vliegtuig van
Hotelsuite.nl enThe Hangar.

Tijdens de informatieavond werd het
ontwerp hiervoor getoond.Op de
‘artist impression’ is te zien hoe het
gebouw,dat lijkt op een diamant of
een vliegtuig, er uit gaat zien.

June 7/8/9 – 2013: some 60 classic airplanes and the same num-
ber of pre-war cars will present themselves at the Teuge airfield
in the Netherlands for the First ever Rally, between cars and air-
planes.

De lente komt er aan. De eerste bladeren zullen gaan verschijnen
aan de bomen en struiken, die afgelopen november werden
geplant bij het eerste traject van Teuge in het Groen, het erfbe-
plantingsproject.

Er is ook weer ruimte voor nieuwe
uitloop bij de speelweide.De afge-
lopen maand is het tweede deelpro-
ject vanTeuge in het Groen afge-
rond: een mooiere en veilige speel-
weide voor de jeugd.Middels flink
snoeiwerk is de plek weer overzich-
telijk en beter toegankelijk.

Voormalig schapenweitje
Binnenkort starten de werkzaamhe-
den aan het derde deelproject, de
herinrichting van het voormalig
schapenweitje.Dit perceel tussen de
Rijksstraatweg en oude
Rijksstraatweg ligt al enkele jaren
onbeheerd te wachten op een
opknapbeurt.Na afstemming tussen
buurtbewoners en de gemeente
Voorst zal het terrein worden opge-
knapt en omheind door gaas en mei-
doorn. Op het terrein is ruimte voor
bijvoorbeeld schapen of paarden, die
de eigenaar uiteraard wel zelf moet
onderhouden. In de derde week van
maart plaatst de gemeente langs
het oude klinkerdeel verlichting,
zodat het voor wandelaars in het
donker daar ook veiliger wordt.

Nieuw dierenverblijf
De schetsen voor het nieuwe dieren-
verblijf zijn klaar om te worden
besproken met de gemeente.De
subsidieaanvragen zijn in 2012
ingediend, begin juni verwachten we
te weten of we via deze route kun-
nen rekenen op voldoende middelen.
Geld van het fonds Kern met Pit is
reeds toegezegd.Daarvoor gaven
we in januari een presentatie over
Teuge in het Groen in Eefde.

Voor inrichting en gebruik van het
nieuwe dierenverblijf is er afstem-
ming met cbs de Zaaier, kinderdag-
verblijf ’t Indiaantje en het Centrum
voor Niet aangeboren Hersenletsel
SIZA.De belangstelling en betrok-
kenheid is groot.Het Beestenboeltje
houdt een centrale rol inTeuge.
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‘Teuge in het groen’ geselecteerd voor Kernmet Pit 2013

Op zaterdag 19 januari 2013 werd
de selectie voor de provincie
Gelderland gehouden in huize
Voorst te Eefde.Het project ‘Teuge
in het Groen’ (zie ook
www.teuge.eu) deed met 13 andere
projecten mee aan de wedstrijd.Ons
project omvat het vervangen van
dierenverblijf ’t Beestenboeltje, het
herplaatsen van het beeld de Zaaier,
een mooiere en veiliger speelweide
en het herinrichten van het schapen-
weitje. ‘Teuge in het groen’werd ver-

tegenwoordigd door projectleider
Lucas Harbers, beheerder dierenver-
blijf ’t Beestenboeltje Herman
Vukkink en de ambassadeurs van ‘t
Beestenboeltje vanuit cbs de Zaaier,
Stef Hoegen,Mark Buitenhuis en
Eva Harbers.

Rolbanier en
kuikenschuimpjes
De stand ‘Teuge in het Groen’was
aangekleed met een rolbanier (ont-
worpen door Bob Bakker), een

konijn uit ’t Beestenboeltje en heer-
lijke kuikenschuimpjes, gebakken
door Petra Bonekamp met als
ingrediënt eieren van ‘t Beesten-
boeltje.

Stef en Mark vertelden trots over
het dierenverblijf.Mark (10) wil dat
ook zijn kinderen er van kunnen
genieten.Het houten verblijf is 32
jaar na plaatsing nodig toe aan ver-
vanging. Stef gaf aan mee te willen
helpen met de inrichting van de edu-
catieruimte in het nieuw te realise-
ren verblijf.Eva bood de jury de kui-
kenschuimpjes aan.Deze vielen in
de smaak.Ook deelnemers van
omliggende projecten kwamen op
deze lekkernij af.

Na beraad van de jury werd begin
van de middag bekend gemaakt dat
het project ‘Teuge in het groen’ is
geselecteerd om deel te nemen aan
de Kern met Pit editie 2013!

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM).Via de
wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen per provincie
uitgenodigd om hun idee voor verbetering van de leefomgeving
binnen een jaar te realiseren.Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt
het predicaat Kern met Pit en duizend euro.

Kom, geniet en ervaar THEHANGAR! Door Lineke Guth

Na 9 jaar in een horecagelegenheid
in Deventer gewerkt te hebben, is
Gert-Jan benaderd voor de functie
van bedrijfsleider van 'The Hangar'.
Hij heeft nooit twijfels gehad en zag
het meteen zitten. "Na 9 jaar was ik

wel toe aan een nieuwe uitdaging en
toen ik het pand zag was ik meteen
enthousiast! Er is een tweede ver-
dieping gerealiseerd en er komt een
groot overdekt terras met uitzicht
op het vliegverkeer."

Try Out
Gert-Jan stond al tijdens het inter-
view te trappelen om van start te
gaan.De bouwvakkers moesten nog
aanpoten en werkten de klok letter-
lijk rond.Op 19 maart vond de offi-
ciële opening plaats, de dagen daar-
voor draaide de keuken al op proef.
Tijdens deze 'Try Out' was de keu-
ken open van 17.00 tot 22.00 uur
en kon iedereen alvast de smakelijke
gerechten komen proeven."

Samenwerken
"Het is vooral leuk om samen te
werken met andere bedrijven uit
Teuge.Zo is het mogelijk om naast
lekker eten en drinken, een feestje

bij ons te geven of je bruiloft te vie-
ren. Dit kan dan eventueel gecombi-
neerd worden met een overnachting
bij 'de Slaapfabriek'.Zo helpen we
elkaar en kunnen we de klant nog
meer bieden om het plaatje com-
pleet te maken!" Gert-Jan gaat ver-
der: "We hebben een fris, jong en
gemotiveerd team bij elkaar gekre-
gen, waaronder enkele jonge
Teugenaren. Iedereen barst van de
energie om aan de slag te gaan!"

Wat kunnen de mensen nog meer
verwachten van 'The Hangar'?
"Naast de lekkerste gerechten voor
een vriendelijke prijs, komt er een

cocktailbar waar we de heerlijkste
cocktails vers voor je mixen, er
wordt een kinderspeelhoek gereali-
seerd, zodat de kids lekker kunnen
spelen, terwijl de ouders genieten
van een hapje en een drankje, en er
komt een DJ booth voor live
muziek.Kortom, een 'place to be'
voorTeuge en ver daarbuiten!"

Voor meer informatie en impressies:
www.thehangar.nl
www.facebook.com/thehangar
www.twitter.com/thehangar
Openingstijden: elke dag van 10.00-
00.00 uur.Adres: de Zanden 105a,
7395PG,Teuge.

Een horecagelegenheid openen in tijden van crisis? En dan vooral
in Teuge? "Waarom niet?" is het antwoord van Gert-Jan
Poterman, bedrijfsleider van 'the Hangar'. "Hier in Teuge is niets
vergelijkbaars te vinden en het is een mooie kans om zoiets neer
te zetten op zo'n unieke locatie!"

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg



- 6 -

Stationsweg 3, 7395 SB Teuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

Met Peco het voorjaar in
Door Leonie van den Beld

Maar eerst nog even terug naar de winter… Met de enthousiaste
reacties van vorig jaar in het achterhoofd werd door Peco ook dit
jaar in allerijl een schaatsbaan aangelegd zodra KoningWinter
daar gelegenheid toe bood.

De mooie ruime baan werd ver-
volgens een week lang volop
gebruikt. De Teugse basisscho-
len kwamen langs en er werden
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd, zoals ijshockey, een
sprintwedstrijd en discoschaat-
sen. Helaas kon het ‘fluitketel-
curlen’ door de zich inzettende
dooi geen doorgang vinden,
maar wie weet biedt de volgen-
de winter een nieuwe gelegen-
heid om de fluitketels uit het vet
te halen!

Line-up PecoRock
In het voorjaar heeft Peco ech-
ter ook allerlei leuke dingen te
bieden. Zo is er bijvoorbeeld
PecoRock dat na het succes van
de eerste editie vorig jaar voor
een tweede keer georganiseerd
zal worden. Dit semi-openlucht
muziekfestijn vindt plaats op
zaterdagavond 27 april (aan-
vang 20.30 uur, entree 7,50
euro). De bands die deze avond
zullen optreden zijn ‘Hank and
the commotion’, ‘NBR’ en
‘Plus/Minus’.

Koninginnedag
Met de troonswisseling krijgt
Koninginnedag dit jaar wel een

heel speciale invulling en
natuurlijk gaat Peco daar niet
aan voorbij. Daarom zal de
inhuldiging live op een groot
scherm te volgen zijn, zodat we
op die manier het ‘Teugse
Koninginnedagfeest’ ook
gewoon doorgang kunnen laten
vinden.Voor de kinderen wor-
den er spelletjes georganiseerd
en verder zal de verloting ver-
vangen worden door een veiling.
Precieze tijden van aanvang en
verdere details omtrent het pro-
gramma zullen te zijner tijd
bekend worden gemaakt via de
website en overige media.

En verder…
Tussen de verschillende grotere
evenementen door blijft Peco
ook regelmatig geopend op vrij-
dag- en zaterdagavond.Via
Facebook en de website word je
hierover geïnformeerd.Voor een
aantal andere data is het wel-
licht handig om deze alvast te
noteren in de agenda. Om te
beginnen staat het weekend van
8 juni het Peco Voetbaltoernooi
gepland.Verder is het praktisch
om te weten dat de Speelweek,
dit jaar met het thema
‘Winterwonderland’, plaatsvindt
van 12 t/m 17 augustus. En ten-
slotte niet te vergeten het
Dorpsfeest, met op vrijdagavond
13 september de band
‘Springstof’, zaterdagavond 14
september de band ‘Slamm’ en
ter afsluiting een gezellige
feestdag voor jong en oud op
zondag 15 september.

Vrijwilligersavond
Op 24 mei organiseert Algemeen BelangTeuge weer een vrijwilligers-
avond voor iedereen die iets doet voor ABT.De exacte activiteit is nog
niet bekend,maar het wordt wel ‘iets buiten’.
Dodenherdenking
Zaterdag 4 mei vindt net als vorig jaar op het vliegveld de dodenherden-
king plaats.Vorig jaar kwam al een flinke groepTeugenaren bijeen rond
het monument bij het Kijk-project.Die bijeenkomst werd nog indruk-
wekkender door het meerdere malen overvliegen van een oude
Lancaster bommenwerper.Op dit moment is nog niet bekend of dat dit
keer weer gaat gebeuren.Houd dus de website www.teuge.eu in de
gaten, ook voor het juiste tijdstip van de herdenking.
Van de penningmeester
De penningmeester verzoekt alle leden om hun mailadres door te geven
aan info@algemeenbelangteuge.nl. In de nabije toekomst wil ABT veel
meer via de mail informatie versturen,wat veel tijd en geld bespaart.En
als je het nog niet gedaan hebt:machtig dan de penningmeester voor
het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie.Ook dit scheelt
zowel veel werk als ook extra kosten.
Teugje digitaal
Wil jeTeugje Nieuws op de computer, laptop of tablet lezen? Meld je
dan aan voor de digitale versie.Deze staat sowieso altijd al op de websi-
te www.teuge.eu (handig als je nog eens een oud exemplaar wil lezen),
maar je kunt hem ook gemaild krijgen.Meld je dan op de website aan
voor de nieuwsbrief. In de linkerkolom onder ‘Binnenkort inTeuge’ staat
daarvoor een inschrijfveld.

KleinTeugje

Van de Speelveldcommissie
Door Toos Uenk

Het speelveld ‘de Zandenhof’ in ons dorp is een plek waar jong en
oud elkaar ontmoeten. Niet alleen spelen er de kinderen, maar er
worden ook verjaardags-, familie,- en buurtfeesten op het veld
gevierd. Jaarlijks houdt de speelveldcommissie twee acties om het
onderhoud van het speelveld te kunnen bekostigen.

De toestellen moeten onderhouden worden en we willen te zijner
tijd ook een nieuw toestel. Begin maart vond de collecte van Jantje
Beton plaats en we hopen dat u gul gegeven heeft, want daar heeft
het speelveld baat bij. In mei is er de jaarlijkse geraniumactie.Voor
deze geraniumactie worden in de week van 15 t/m 20 april bestel-
lijsten huis aan huis verspreid. Als je via deze lijsten geraniums
bestelt, dan worden ze op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei (dus voor
Moederdag) bezorgd. Ben je dat weekend niet thuis, dan kunnen de
planten in overleg later bezorgd worden.
Wil je ons steunen koop dan bij ons je ‘bloemetje’.



Hoog water in Teuge
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Gymnastiek ouderwets?
Door Benno Huis in ‘t Veld

We wonen niet direct aan de IJssel, maar ook in Teuge kan het bij
langdurige regenval soms behoorlijk nat zijn. Dan staan speeltoe-
stellen helemaal in het water en zijn dus onbespeelbaar. Ook de
bejaardenwoningen hebben last van hoog water. Dieren in de kin-
derboerderij staan eveneens in het water en dat is niet goed voor
het dierenwelzijn.

Die waterstand heeft verschillende oorzaken; we liggen vrij laag
(als er geen dijken waren dan zouden ook wij op zijn minst natte
voeten hebben) en het water zakt maar traag in de bodem weg. Het
is een voor Teugenaren bekend probleem.Maar Algemeen Belang
kan dit probleem niet oplossen.
Nu willen overheden als gemeenten best wat doen aan klachten,
maar dan moeten ze de klachten wel kennen.Wij adviseren omwo-
nenden en betrokkenen dus altijd contact op te nemen met de
gemeente om daar de klacht neer te leggen.

Heb je dus last van hoog water, meld dit bij de gemeente via het al
eerder gecommuniceerde nummer 0571 - 27 93 97.

Typisch Carolien
Carolien Elizen –Klunder en
haar man zijn geen onbekenden
in Teuge, ook al wonen zij in
Steenenkamer. Carolien is een
veelzijdige, creatieve, bezige bij.
Met haar eigen bedrijfje,
Typisch Carolien, organiseert zij
een veelheid aan groepsuitjes.
Iets creatiefs, klootschieten,
Djembe (een workshop), een
wijnproeverij of cocktailproeve-
rij, stoelmassage. Als je dit
combineert met één van de
Typetjes die zij speelt, dan kan
het heel hilarisch worden.
Sinds kort biedt zij ook arran-
gementen aan. Dat wil zeggen,
de activiteit in combinatie met
catering. Alles wordt voor je
geregeld. Als je alleen de ruimte
(met wifi) wil huren is dat ook
mogelijk. Een sfeervolle in eigen

stijl aangeklede ruimte met
inspirerende tuin. Ook worden
hier de kinderpartijtjes gegeven,
het is een paradijs voor kinde-
ren. Bij Typisch Carolien kun je
dus voor een leuk groepsuitje
terecht. Op 4 mei is het moge-
lijk om tijdens de OPEN DAG
van 11uur tot 16uur een kijkje
te gaan nemen.
Meer informatie is te vinden op
de website www.typischcaro-
lien.nl

Welkomstmand
nieuwe inwoners Teuge

De bedoeling is dat de buren
van deze nieuwe inwoners de
mand overhandigen. Een mooie
gelegenheid om met elkaar ken-
nis te maken.Wanneer je dus
nieuwe buren krijgt, neem dan
zelf het initiatief om die mand
te overhandigen. Je hoeft hem
uiteraard niet zelf samen te
stellen. Daarvoor kun je je als
Teugenaar melden bij Anne
Pannekoek:
anne_pannekoek@hotmail.com
of 06-53979122

Nieuwe bewoners
Bleriotstraat
Lucas Harbers kreeg onlangs
nieuwe buren op de
Bleriotstraat 23. Hij heeft de

fraaie mand overhandigd aan
Jack Slagter en zijn vriendin
Grietje. Op de foto is te zien dat
ze hier heel blij mee zijn en ze
lieten weten dat ze deze vorm
van welkom heten in het dorp
erg op prijs stellen.

Jack is geboren in Oldenzaal,
maar op 12 jarige leeftijd geë-
migreerd naar Australië. Bij
terugkomst naar Nederland is
hij in Giethoorn gaan wonen en
sinds een maand dus in Teuge.
Hij is hier komen wonen vanwe-
ge de relatie met zijn jeugdlief-
de Grietje, nu woonachtig in
Beekbergen. Hij ervaart Teuge
als een mooi en rustig dorp met
hartelijke inwoners.

Sinds enige tijd ontvangen nieuwe inwoners van Teuge een wel-
komstmand. Daarin bevinden zich naast heel veel informatie en
de laatste uitgave van Teugje Nieuws ook allerlei leuke, typisch
Teugse artikelen.

Helemaal niet! Veel mensen denken bij gymnastiek natuurlijk
aan Epke Zonderland. Zo’n hoog niveau halen we in Teuge
helaas niet. Bij ons staat het plezier in het bewegen voorop.
Ieder op z’n eigen niveau! De afdeling Gymnastiek van de
Sportclub Teuge bestaat al meer dan 35 jaar en richt zich
met name op de recreatieve kant van de gymsport. Ook wor-
den er andere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld
een avondje bowlen of een fietstoertocht (met ijs) en natuur-
lijk de oliebollenactie voor de jeugd.

Op de maandagavond wordt er onder deskundige leiding lek-
ker gesport. Altijd fijn om zo na het weekend weer actief
bezig te zijn. De afdeling bestaat uit twee jeugdgroepen, een
damesgroep en een herengroep (vooral dat laatste is vrij
uniek in de regio).Ter kennismaking zijn de eerste vier lessen
altijd gratis. De lessen worden iedere maandag gegeven in de
gymzaal aan de Bleriotstraat in Teuge.

Tijden (iedere maandag, behalve schoolvakanties):
18.00 - 19.00 uur: jeugd van 4 tot ongeveer 8 jaar
19.00 - 20.00 uur: jeugd van 9 jaar en ouder
20.00 - 21.00 uur: dames gymmix
21.00 - 22.00 uur: heren

Lijkt het je leuk om eens een keer te komen kijken of om mee
te doen, dan ben je van harte welkom aan de Bleriotstraat in
Teuge.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen: Benno Huis in ’t
Veld, Duindoorn 16, 7421 DC Deventer, 0570 656727 of
mail via B.huisintveld@concepts.nl

www.garagedevecht.nl
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Maart
28 Ledenvergadering ABT - ABT
28 Les tot 14:00 - CBS De Zaaier
28 Samen uit eten in Teuge - ABT
29 Vrij - CBS De Zaaier
30 Hollandse Avond - SJW Peco
31 Paasvuur - Sportclub Teuge

April
1 Samen fietsen - ABT
1 en 2 Vrij - CBS De Zaaier
3 Open dag - CBS De Zaaier
3, 10 en 17 Jeugdcompetitie - Tennisclub Teuge
5 Bingo - Sportclub Teuge
5 Start Seniorencompetitie - Tennisclub Teuge
5 Freaky Friday - SJW Peco
11 Soos - Bejaardensoos Teuge
12 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
14 Peco open - SJW Peco
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
20 Peco open - SJW Peco
25 Samen uit eten in Teuge - ABT
27 Peco Rock - SJW Peco
28 Peco open - SJW Peco
29 t/m 3/5 Meivakantie - CBS De Zaaier
30 Koninginnedag Teuge - SJW Peco

Mei
3 Bingo - Sportclub Teuge
3 Freaky Friday - SJW Peco
4 en 5 Zweefvlieg wedstrijd - Zweefvliegclub Teuge
8, 15 en 22 Jeugdcompetitie - Tennisclub Teuge
9 en 10 Vrij - CBS De Zaaier
10 en 11 Bezorgen geraniums - Speelveldcommissie
12 Peco open - SJW Peco
16 Soos - Bejaardensoos Teuge
18 Rabobank pupillentoernooi - Sportclub Teuge
18 Peco open - SJW Peco
20 en 21 Vrij - CBS De Zaaier
24 Koppelklaverjassen en koppeljokeren - Teugse

Klootschietersver.
24 Vrijwilligersavond - ABT
25 Fancy Fair - CBS De Zaaier
26 Peco open - SJW Peco
30 Samen uit eten in Teuge - ABT

Juni
1 Feestavond voor leden - Teugse Klootschietersver.
7 Bingo - Sportclub Teuge
7, 8 en 9 Wings,Wheels & Goggles - Vliegveld Teuge
8 Mini/maxi toernooi - Tennisclub Teuge
8 Peco voetbaltoernooi - SJW Peco
13 Soos - Bejaardensoos Teuge
13 Vrije middag - CBS De Zaaier
13 Pannekoekentoernooi - Tennisclub Teuge
20 en 21 Vrij - CBS De Zaaier
25 t/m 29 Avondvierdaagse - CBS De Zaaier
27 Samen uit eten in Teuge - ABT
30 Peco open - SJW Peco

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN 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.

ACTIVITEITENAGENDA
Teuge
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De nieuwe borden rond het vliegveld


