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De eerste echte ansichtkaart
van Teuge is een feit! Het idee
kwam van Antoinette de Bruin
en Bob Bakker heeft de kaart
ontworpen. Er worden 2500
exemplaren gedrukt en deze
kaarten zijn te koop bij mini-
camping ’t Oegenbos,
Zandenallee 5 in Teuge. De
opbrengst hiervan gaat naar het
project ‘Teuge in het Groen’.
Ook worden ze aangeboden aan
de bed & breakfasts in Teuge en
omgeving en komt er een exem-
plaar in de welkomstmand van
Teuge.

Sindsdien communiceert het
bestuur van Algemeen Belang
Teuge via Teugje Nieuws. En
niet alleen ABT, maar inmiddels
alle organisaties en clubs in
Teuge en omgeving. Als redactie
zijn we er trots op dat het blad
iedere keer zo grondig gelezen
en door heel veel mensen ook
netjes bewaard wordt.

Bladformule
Dat Teugje Nieuws bestaat

Bob Bakker overhandigt de
ansichtkaart aan Antoinette de
Bruin.

Trots op ansichtkaart Teuge

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl www.pro-t-action.nl

dankzij de steun van alle adver-
teerders en de medewerking van
veel aanbieders van kopij, heb-
ben we al vaker geschreven. Bij
de start, zeven jaar geleden,
hebben we gekozen voor een
bepaalde bladformule. Omdat
we niet heel vaak verschijnen
zijn we geen krant die verslag
doet van activiteiten die al
maanden geleden hebben
plaatsgevonden.We zijn dus
altijd op zoek naar - en geïnte-

resseerd in NIEUWS. En
nieuws zijn geen zaken die al
uitgebreid in De Stentor of het
Voorster Nieuws gestaan heb-
ben. Want dat heeft iedereen
dan al gelezen als Teugje
Nieuws uitkomt. Natuurlijk
brengen we ook achtergrondver-
halen. Over mensen en hun werk
en hobby’s, over activiteiten,
maar ook over natuur en historie.

Geen commercie
De laatste tijd bereiken ons
steeds vaker verzoeken om in
Teugje Nieuws informatie over
activiteiten op te nemen die dui-
delijk een commerciële tint heb-
ben. Deze berichten vallen niet
onder de categorie nieuws of
achtergrondinformatie en zullen

we doorgaans dus ook niet
plaatsen. Dat zou ten koste
gaan van de artikelen die we
wel willen plaatsen. Een moge-
lijkheid om een commerciële
activiteit wel onder de aandacht
te krijgen van de lezers in Teuge
en omgeving, is het plaatsen van
een advertorial, een advertentie
met een redactionele inhoud.
Hiervoor kun je contact opne-
men met de redactie.
Overigens blijven we als redac-
tie open staan voor suggesties
omTeugje Nieuws verder te ver-
beteren. Of het nu gaat om aan-
dacht voor bepaalde activiteiten
en onderwerpen of om bijvoor-
beeld een andere vormgeving.

De redactie

Achtste Jaargang
We hebben de zevende jaargang volgemaakt en gaan de achtste
dus in.Weet je het nog, zoals vroeger de activiteitenkalender via
een simpel gekopieerd A-4tje in de bus gegooid werd? Dat is dus
alweer zeven jaar geleden.
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Wie dit voorjaar en deze zomer fiets,- en wandelpaden verkende,
die in de laatste jaren rond Teuge zijn aangelegd, kan vaststellen
dat daar al behoorlijk gebruik van wordt gemaakt. En terecht,
want zoals ik al eerder in deze rubriek opmerkte; wie van bijvoor-
beeld vogels houdt, komt nu veel meer dan voorheen aan z’n trek-
ken.

Op 21 september organiseert
vliegveld Teuge een open dag.
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur
kan iedereen die wil een kijkje
komen nemen in ‘de keuken’ van
de bedrijven op het vliegveld.
Onder andere de Vliegschool
Stella, Slagboom en Peeters
Luchtfotografie en het nationaal
Parachute CentrumTeuge openen
hun deuren.

Open dag
vliegveld

Landelijke
burendag

NatuurlijkTeuge
Teuge en z’n natuurlijke omgeving Door Jan Geschiere

De begroeiing van waterkant en
bermen van zowel de Grote
Wetering als van de verlegde
Kromme Beek, biedt verrassende
plantengroei,- en bloei. Dat begint
steeds meer mensen, ook van bui-
ten Teuge, op te vallen. Ook de
fraaie panelen met daarop infor-
matie over de achtergrond op ver-
schillende locaties langs de routes
verdient onze waardering.

Kieviten
Laatst nam ik onze beide jongste
kleinkinderen van 8 mee om het
vliegveld heen, naar het KIJK
punt om parachutisten te zien
manoeuvreren en landen.Toen
viel het ons op dat jonge kieviten
in het weiland aan de oostkant
van het vliegveld zich kennelijk al

Zaterdag 21 september wordt
‘Burendag’ georganiseerd bij kin-
derboerderij ’t Beestenboeltje en
het speelveld van 13.00 uur –
17.00 uur.
Wij roepen alle bewoners van de
Bleriotstraat, de
Parmentierstraat en de Zanden
op om deel te nemen en samen
Burendag te vieren! Er zal wor-
den schoongemaakt en opge-
ruimd, het wordt een gezellige en
nuttige middag. Het Oranjefonds
en Douwe Egberts organiseren
deze landelijke burendag. Zie ook
www.burendag.nl

Potgrondactie
Beestenboeltje

Wandelen op
zondagmiddag

Zaterdag 9 maart jl. was de jaar-
lijkse Potgrondactie van ‘t
Beestenboeltje Teuge. Er zijn
bijna 400 zakken verkocht en
bezorgd, de opbrengst gaat naar
dierenverblijf Het Beestenboeltje
voor onder andere voer, klein
onderhoud en dierenwelzijn.
‘t Beestenboeltje wordt onderhou-
den door twaalf actieve vrijwilli-
gers. Komend jaar verwachten we
vanuit het project ‘Teuge in het
Groen’ een nieuw en waardig
onderkomen te kunnen realiseren.
Begin maart volgend jaar wordt
er wederom een potgrondactie
georganiseerd.

Er wordt weer een nieuwe acti-
viteit opgestart, namelijk ‘wande-
len op zondagmiddag’, elke derde
zondag van de maand.We gaan
de klompenpaden op en verkennen
al lopend de nieuwe fietspaden
van het Weteringse Broek.
Er wordt een traject van drie
kwartier gelopen zodat iedereen
mee kan doen! De start is om
13.30 uur op het terras van mini-
camping ’t Oegenbos en daar
zullen we ook weer eindigen.

Wie gaat er gezellig mee wande-
len? Opgeven kan bij onze buurt-
sportcoach, Marianne Wieggers,
tel.055-3231818 of via
dcp@teuge.eu

aan het verzamelen en opvetten
waren voor de grote trek straks.
Eind juli zag ik ze opnieuw druk
bezig, in aantal toegenomen en
vergezeld van andere trekkers.
Inmiddels zijn ze verder getrok-
ken.

Aanvraag kapvergunning
Maar het genieten van de natuur-
lijke omgeving is ook onderhevig
aan wat er verder allemaal
gebeurt, wat niet altijd positief is.
Ik werd o.a. opgeschrikt door de
aanvraag van het vliegveld voor
een kapvergunning voor de monu-
mentale bomen op het vliegveld-
terrein, naast het KIJK punt.
Juist ook die waaronder het
gedenkteken voor de gevallen
Canadezen staat.

Ik heb begrepen dat ABT hierte-
gen bezwaar heeft aangetekend
en ik mag hopen dat dit zal wor-
den toegewezen! Het moet toch
mogelijk zijn op het vergrote
vliegveldterrein een oplossing te
vinden voor een zogenaamd pro-
bleem, - namelijk een rondvlie-

gende sleepkabel. Dit mag niet
ten koste gaan van deze monu-
menten.

We willen graag voluit kunnen
blijven genieten van de mooie
natuurlijke omgeving van Teuge!



www.teugseklootschietersvereniging.nl

KIJK! Teuge
Het is alweer ruim een jaar geleden dat KIJK! officieel geopend
is. Inmiddels wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van KIJK
door dagjesmensen en toeristen. Ook heeft het eerste openlucht-
spel er met groot succes plaatsgevonden.

Financiële tegenvaller
KIJK is in beheer bij stichting ‘De
Oude Zanden’. De stichting heeft
de bouw van het project mogelijk
gemaakt en is de afgelopen tijd
bezig geweest met de financiële
afhandeling van het project. Dit
heeft een lange tijd geduurd
omdat direct na de opening bleek
dat er een grote financiële tegen-
valler was. Niet de toegezegde
€ 75.000,- werd uitgekeerd, maar
slechts € 60.000,-. De reden hier-
voor was dat wij niet geheel aan
een aantal ingewikkelde regels
hadden voldaan.

Halverwege het project kwamen
wij tot de conclusie dat het niet
mogelijk was om het budget van
ongeveer € 300.000,- te halen, de
meter bleef steken op € 162.000,-.
Wij hebben toen bedrijven en
instanties bereid gevonden om
ons niet in geld, maar in materiële
zaken te steunen. Zo hebben we
de benodigde grond gekregen van
het Waterschap, de gemeente
heeft het opmeten van het project

op zich genomen, de luchthaven
heeft de grond kosteloos verpacht
etc. Hierdoor is het gelukt om
het project alsnog tot stand te
brengen.

Provincie
Ondanks een uitgebreide accoun-
tantsverklaring over het financiële
gedeelte, het materiële gedeelte
en het feit dat het project daar
onomstotelijk lag, was de provin-
cie niet te overtuigen om alsnog
aan haar verplichtingen te vol-
doen. De reden hiervoor is dat wij
niet tussentijds gemeld hebben
dat we de eerste begroting niet
zouden halen en dat we het pro-
ject alsnog met veel enthousiasme
van de vrijwilligers en materiële
hulp van derden wisten te realise-
ren. Je kunt hieruit de conclusie
trekken dat ook voor de provincie
geldt, dat regeltjes belangrijker
zijn dan het welzijn van haar
burgers.

De stichting kan nu dus niet aan
haar verplichtingen voldoen aan

de ontwerper en tevens aannemer
van het Project Joost van
Hezewijk.Wij zien ook verder
geen mogelijkheden om alsnog
aan onze verplichtingen te vol-
doen, omdat het voor geen enkele
sponsor interessant is om een
financieel gat te dichten.

Vrijwillige organisatoren
gezocht
Ondanks deze vervelende start
willen wij toch op een positieve
manier gebruik gaan maken van
het project. Het is de bedoeling
om een aantal keren per jaar een
kleinschalig evenement te gaan
organiseren. Hiertoe ontbreekt op
dit moment de mankracht.
Stichting ‘De Oude Zanden’ is
daarom op zoek naar een aantal
enthousiaste vrijwilligers die mee
willen denken en helpen aan het
opzetten van deze evenementen.

Lijkt dit je leuk? Neem dan
contact op met Hans Bijloo,
tel.06-12591873 of
hans@kunstkantoor.nl
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Informatiebord en
pomp bij KIJKNominatie Gulden Keper 2013

Bij de schaapskooi en het project
KIJK staat een fraai informatie-
bord. Dit bord, alsmede een
waterpomp en een elektrische
pomp, konden geplaatst worden
dankzij sponsoring door het
ANWB-fonds. En daar zijn het
bestuur van KIJK en ABT, maar
ook iedereen die deze fraaie plek
geregeld bezoekt, dit fonds
natuurlijk zeer dankbaar voor.

De Culturele Raad van de
gemeente Voorst heeft
Algemeen Belang Teuge geno-
mineerd voor de ‘Gulden Keper
2013’. Deze cultuurprijs wordt
één keer in de drie jaar uitge-
reikt ter beloning van bijzonde-
re prestaties op kunst,- en cul-
tuurgebied.

Algemeen Belang Teuge is
genomineerd voor de succes-
volle kunstroutes en het KIJK
Teuge project; een landmark in
de openbare ruimte van Teuge,
een kijkuitzichtpunt van en
naar de luchthaven.
Op zaterdag 5 oktober 2013

zullen de genomineerden zich
in het dorpshuis in Voorst,
gedurende tien minuten pre-
senteren. Vervolgens zal ‘de
Gouden Keper 2013’ worden
uitgereikt.



Er is veel hout gebruikt, zowel
binnen als buiten,wat mooi past in
het landschap.Maar er bleek een
‘kinderziekte’ aanwezig te zijn,
namelijk de gehorigheid van de vrij
hoge ruimte.Als er na afloop van de
wedstrijden meerdere groepen tege-
lijkertijd zaten na te praten was het
moeilijk om elkaar goed te ver-
staan.

Geluidsisolatie
Daar moest dus een oplossing voor
komen en na enig denkwerk kwam
een groep leden op het idee om
geluidsisolatie aan te brengen.Het
idee was prima maar omdat de hou-
ten wanden en het plafond zo veel
mogelijk zichtbaar moesten blijven,
was de uitvoering lastig.
Han Haverkamp had in de nieuwe
kantine van deTwellose Motorclub

Ludieke actie oplossing gehorigheid kantine tennisclub Teuge Door Bernhard Jolink

‘De Megafoon’ een oplossing voor
het probleem gezien en bedacht dat
dit wellicht ook wel inTeuge zou
kunnen werken.
Grote vlakken gevuld met geluidab-
sorberend materiaal, vaak gebruikt
in muziekruimtes,werden daar
opgehangen waardoor het originele
aanzicht gespaard bleef en de geho-
righeid aanmerkelijk minder werd.

Tennisrackets
Haverkamp kwam op het idee om
het materiaal in de vorm van zes
grote tennisrackets op te hangen.
Hij ontwierp een stalen frame en
ging samen met voorzitter Enrico
van Dijk met het lasapparaat aan de
slag.De frames werden voorzien
van een binnenwerk van draadstaal
en gevuld met het geluidsabsor-
berende materiaal.
De kantine is opeens meer aange-
kleed, er is zo op een speelse manier
een verlaagd plafond gemaakt, ter-
wijl het uitgangspunt, de gehorig-
heid terug brengen, zonder meer
goed is gehaald!

Sinds bijna vijf jaar heeft de Teugse tennisclub een nieuwe kanti-
ne met een ruim overdekt terras en goed zicht op de drie kunst-
grasbanen. Na ruim 15 jaar in een voormalig noodlokaal van een
basisschool te hebben gebivakkeerd, was dit een hele verbetering,
met veel zelfwerkzaamheid gerealiseerd.
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Het gemengde team bestond uit de
dames Ria Dudink en Ria Bonekamp
en de heren Geert Groot Koerkamp
en Bernhard Jolink.Er is gespeeld
op zes woensdagavonden in de
maanden mei en juni.Helaas raakte
Ria Dudink tijdens de tweede wed-
strijd geblesseerd en is zij de laatste
vier keer vervangen door Hetty van
Zandvoort en Henriëtte Nijhof.

De KNLTB Zomeravond competitie
wordt landelijk georganiseerd,
bestaat al vele jaren en is altijd een
groot succes.Dit jaar deden in het
district Gelderland 722 ploegen
mee van 173 verenigingen.
Er worden iedere avond vier sets
gespeeld; een dames dubbel en een
heren dubbel en twee gemengde
dubbel partijen.De poule waarin het
Teugse team speelde bestond verder
uit De Boerenhofstede (Wilp),De
Sprenkelaar (Apeldoorn) en De
Schaeck (Twello). In totaal zijn er
dus zes wedstrijden; drie keer uit en
drie keer thuis.

Twee keer tweede plaats
Vanaf de eerste wedstrijdavond was
het spannend en tot het laatst kon
er nog van alles gebeuren.
Na de laatste wedstrijd was het dui-
delijk dat De Boerenhofstede met
14 punten de eerste plaats had
behaald, datTeuge tweede was
geworden met 12 punten en de
Sprenkelaar met De Schaeck als
derde en vierde eindigden, beide
met 11 punten.
Tijdens de voorjaarscompetitie
behaalde een gemengd team uit
Teuge ook al een tweede plaats.
Dit team bestond uit Angelique
Leerkes,Henriëtte Nijhof,Geert
Groot Koerkamp,Peter van der
Linde en PaulWijnbergen.Zij speel-
den in een poule met teams uit
Wezep,Ruurlo enVaassen.Een
goed succes dus voor deTeugse ten-
nissers dit voorjaar.
Alle informatie over de tennisvereni-
ging inTeuge (drie kunstgrasba-
nen) is te verkrijgen via telefoon
0571274961 of via
www.tennisclubteuge.nl

Goed resultaat
tennisteams Door Bernhard Jolink

Bij de door de KNLTB georganiseerde zomeravondcompetitie
heeft het team van de tennisclub Teuge in de 4e klasse een eer-
volle tweede plaats behaald.

Op vrijdagavond 21 juni 2013 werd
de eerste RUNWAY-RUN gehouden
op de landingsbaan van vliegveld
Teuge.35 hardlopende mannen en
vrouwen liepen een uur lang van de
ene kant van de landingsbaan naar
de andere, en weer terug.Wie de
meeste rondjes had gelopen was de
winnaar van deze run.Onder de
deelnemers veel bekende
Teugenaren en sportclub-leden,
maar ook de echte wedstrijdlopers
meldden zich aan de start.Vanwege
het enthousiasme is nu al besloten

“Een ongedwongen sfeer op een ongedwongen terras”.Tot verrassing
van Anja en Erik werd het terras van hun mini-camping door het
Lifestyle Magazine ‘Veluwe Leven’ in de top-10 van leukste terrasjes
van deVeluwe geplaatst!!! Anja en Erik zijn er uiteraard heel blij mee
dat hun kleine terras verkozen werd boven vele grote terrassen.

om ook in 2014 weer een Runway-
Run te organiseren.De datum is nog
niet bekend.

Uitslag
Bij de heren:1.Ruud van derWal,
(15,5 km);2.Max van derWal,
(14,15 km) (overigens geen familie
van nr. 1);3.MartieWesterink,
(14,05 km).
Bij de dames:1.Marianne
Westerink, (11,65 km);2.Marijke
Jansen (11,5 km);3. Jacolien
Vukkink (11,45 km).

Eerste Runway-Run geslaagd

’t Oegenbos heeft vijf na
leukste terras
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

Vrijwilliger gevraagd: tien keer per jaar, drie of vier tafellakens
wassen en strijken tegen kleine vergoeding.Of: iemand, die bij of in de
buurt van ZoZijn werkt en de tafellakens daar heen kan brengen.
Info:Anneke van Eikenhorst, tel.055-3232190

Gevraagd: wol en katoen om te gebruiken bij het breien met de
kinderen op school. Info: Ineke Beekhuis, tel.055-3231748

Te huur: paardenstal met weidegang en wedstrijdrijbak.
Info:055-3231818

KleinTeugje

Ontbijthotel De Slaapfabriek mocht
in juli jl. deze prijs ophalen tijdens
de uitreiking bij Hotel Hooge
Vuursche in Baarn.Ze had een fan-
tastische score o.a. voor sfeer en
klantvriendelijkheid.Tijdens de uit-
reiking was het dubbel feest omdat
ze ook nog de prijs voor creativiteit
in ontvangst mochten nemen!
Deze creativiteitsprijs kreeg De
Slaapfabriek voor de juiste en origi-

Op donderdagmiddag 11 juli jl.
bezocht burgemeester Jos Penninx
basisschool ‘de Zaaier’ inTeuge om
de verschillende projecten te zien
van ‘Oud leert Jong’ en ‘Jong leert
Oud’.Zoals ouderen die kinderen
leren breien en techniek ervaren.Zo
werd er een boekenkast in elkaar
gezet en werd er gezaagd en getim-
merd.
Kinderen leerden ouderen hoe je
met een mobiel moet omgaan, zoals
bellen, sms’en etc. en hoe een tablet
werkt.

Vervolgens ging de burgemeester
naar het moestuinencomplex bij de
tennisbaan waar ‘tuintelen’ plaats-
vindt. Vier kinderen van de school
leren onder begeleiding van twee
vrijwilligers eigen groenten te ver-

bouwen.
De burgemeester kreeg een vers
geoogste krop sla mee naar huis.
Hij was zeer enthousiast en hoopt
dat deze activiteiten ook in andere
dorpen zullen gaan plaatsvinden.
Wellicht is dat binnenkort in
Klarenbeek en Posterenk/Bussloo
mogelijk, omdat daar sinds 1 juli
ook dorpscontactpersonen zijn
begonnen.

nele inzet van Social Media rondom
de verkiezing,maar ook door het
unieke concept wat De Slaapfabriek
biedt.

De Slaapfabriek verkozen tot
leukste hotel Gelderland

Bezoek burgemeester
Jos Penninx aan Teuge

Op 22 juni werd in Galerie de
Statenhoed door burgemeester Jos
Penninx de expositie 'Kunst-Zinnig-
Brein' officieel geopend, onder grote
belangstelling.Deze expositie, die
helaas inmiddels alweer afgelopen
is, had een duidelijke link metTeuge.
De kunstenaars zijn allemaal mens-
en die na een revalidatieperiode in
het Centrum voor Niet Aangeboren
Hersenletsel inTeuge (onderdeel van
Siza) werken aan hun perspectief
en daar hun leven opnieuw vormge-
ven.
Voor mensen die door ziekte of een
ongeval worden geconfronteerd met
Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) ziet het leven er opeens heel
anders uit.Het maken van beelden-
de kunst is daar een middel voor.Op
uitnodiging van de Kunstkring
Voorst exposeerde een aantal van

Op zondagmiddag 1 september om 13.30 uur overhandigt Erik Sepp van
het Monuta Charity Fund een cheque aan MarianneWieggers.Dit is ten
behoeve van het samen fietsen op de zondagmiddag wat zij bedacht en geor-
ganiseerd heeft.

deze mensen 60 kunstwerken in
galerie De Statenhoed inTwello.
Sommigen hadden voorheen nooit
gedacht dat ze ooit eens zouden
schilderen.
Ank Kempink, kunstenares en bege-
leider bij het Centrum NAH:“Door
middel van beeldende kunst kunnen
mensen hun verhaal vertellen.Soms
is door het hersenletsel het spraak-
vermogen aangetast en kunnen
mensen de woorden niet vinden om
hun gevoel te vertellen.De kleur- en
materiaalkeuze nemen de functie
van het spreken over. Ieder kunst-
werk vertelt zijn eigen verhaal.
Soms zijn dat heftige verhalen,
maar vaak ook luchtig en vrolijk.”
Ook Antoinette de Bruin, die bij
SIZA ‘om de hoek woont’ is sterk
betrokken bij dit kunstproject in
Teuge.

Expositie Kunst-Zinnig-Brein

Monuta Charity Fund

Teugenaren André en DominiqueVukkink horen met hun haring weer bij de
top van Nederland.Volgens de keurmeester van het AD:“Een toppertje, zo
hoort haring te smaken!” Het fanatisme van AndréVukkink werpt zijn
vruchten af, hij bewijst dat ook in moeilijke tijden met het nodige vakman-
schap een zeer goede haring te leveren is.Dus bent u in de buurt? Ga een
lekker harinkje happen bij ’t Vissertje,Mercatorplein 105 te Apeldoorn.

BBQ met ouderen in ’t Dorpshuis.

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

Even bijpraten over Teuge in het Groen Door Anne Pannekoek

Voormalige schapenwei kleurt Teuge groen Door Maaike Oude Hengel

Fietsend over De Zanden zie ik de speelweide na jaren weer lig-
gen in het hart van het dorp. Maar hoe gaat het verder eigenlijk
met de projecten van Teuge in het Groen?

Met deze vraag ging ik naar
Lucas Harbers, projectleider
namens Algemeen Belang
Teuge. Op een mooie zomer-
avond vertelt hij er alles over,
onder het genot van een verse
kop muntthee, zó uit zijn
moestuin.

Speelweide en dierenverblijf
“Als je goed gekeken hebt, zie
je ook dat er nu veel minder
molshopen zijn”, vertelt Lucas
enthousiast. “En voor de bewo-
ners rondom de speelweide is
het prettig dat er flink gesnoeid
is. Zo is er weer overzicht. Nu
nog een nieuw dierenverblijf en
we kunnen weer jaren vooruit!”.
Van het nieuwe dierenverblijf
zijn de ontwerpen inmiddels
goedgekeurd door de welstands-
commissie. En er is al voor
€5.500,- aan donaties toege-
kend door IJsseldal Wonen,

De voormalige schapenwei aan de oude Rijksstraatweg heeft een
natuurlijke opknapbeurt gekregen. Als deelproject van Teuge in het
Groen is door de gemeente Voorst recentelijk begonnen aan het
opknappen van de wei, waar omwonenden en Algemeen Belang
Teuge erg blij mee zijn. In het verleden werd deze wei twee keer per
jaar gemaaid door een dorpsgenoot. De wei is eigendom van de
provincie en sinds dit voorjaar zorgt de gemeente voor het beheer.
Over de gehele lengte is er een meidoornhaag geplaatst tussen de
vorig jaar aangeplante eiken, ook is de straatverlichting uitgebreid.
In het midden van de wei staat ook sinds een half jaar een nieuwe

rode beuk, kortom allemaal bomen en struiken die bij het land-
schap passen. Na de zomer zal de gemeente ook starten met het
afrasteren van ruwe Acacia of kastanje palen, de wei is dan ten
hoogte van voormalig de Zwaan via een hek te bereiken.

Omwonenden zijn content met de verfraaiing van ‘hun voortuin’ en
er zijn behoeften geuit om dieren in de wei te huisvesten. Dit kan
wanneer hier iemand de verantwoordelijkheid en verzorging op zich
neemt. Reacties kunnen gestuurd worden naar Algemeen Belang
Teuge t.n.v. Lucas Harbers

Rabobank Gemeente Voorst,
DELA fonds, ANWB fonds,
Kern met Pit en NL Doet. Het
toegekende bedrag is helaas nog
niet voldoende, want het nieuwe
verblijf kost ongeveer € 16.000.

Algemeen Belang dient een
nieuw verzoek in bij een fonds in
Enschede en onderneemt een
nieuwe poging bij de provincie
Gelderland, zo weet ik na het
bezoek aan Lucas. Het kan nog
wel een paar maanden duren
voordat Algemeen Belang weet
of de toekenning plaatsvindt.
Als dit lukt, wordt het verblijf
samen met ondernemers en vrij-
willigers uit Teuge gemaakt. Ook
SIZA, cbs de Zaaier en ’t
Indiaantje steunen de ontwikke-
ling en willen gebruik maken
van de faciliteiten. In het ver-
blijf komt namelijk ook een edu-
catieve ruimte.

Beeld ‘de Zaaier’
Lucas is blij dat hij kan vertel-
len dat het beeld ‘de Zaaier’ na
de zomervakantie een plek
krijgt op het grasveld voor
basisschool de Zaaier en de
gymzaal. ”De aanvraag staat uit
bij de gemeente Voorst. Als we
weten waar we het beeld precies
kunnen neerzetten in verband
met de kabels en leidingen,
wordt het beeld feestelijk
geplaatst!”.

Schapenweide
“Bij het ‘schapenweitje’ tussen
de oude en nieuwe
Rijksstraatweg is ook wat ver-
anderd, of niet?”, vraag ik
Lucas. Hij vertelt mij dat
Maaike Oude Hengel samen met

de buren de invulling hiervan
met de gemeente heeft afge-
stemd. Zie het stuk dat Maaike
hierover zelf schreef voor Teugje
Nieuws.

Beplanting rotonde
Trots vertelt Lucas mij dat
Antoinette de Bruin hard werkt
aan een plan voor de verfraai-
ing van onze enige rotonde. ”Ik
heb de ontwerpen van sponsor
Van Rooyen Tuinen gezien en
ben heel enthousiast!” Als ik
vraag of hij een tipje van de
sluier wil oplichten, kijkt hij
geheimzinnig. Het ontwerp
houdt hij liever nog even
geheim.Wel wil hij verklappen
dat we waarschijnlijk vanaf
begin 2014 vanaf de weg én
vanuit de lucht kunnen genieten
van een echte ‘Teugse’ rotonde.

Ik ben benieuwd! Als ik naar
huis fiets, schemert het
inmiddels. Maar dat maakt niet
uit, want via de nieuwe fietspa-
den ben ik zó weer thuis.

Meehelpenmet Teuge in het Groen?
Kom tijdens Burendag op 21 september helpen bij het opknappen van
het huidige dierenverblijf. Of start een creatieve actie om geld in te
zamelen voor het nieuwe onderkomen van deTeugse knuffeldieren.

Deelnemers van het beplantingsprojectTeuge In het Groen worden na
de vakantie benaderd door de werkgroep met de vraag of alle beplan-
ting is ‘aangegaan’.Als dit niet het geval is kan er nieuwe aanplant
besteld worden tegen dezelfde gunstige inkoopprijs als afgelopen najaar.
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Bomen kappen aan ‘De Zanden’ Door Lineke Guth

Carbagerun: 5 Teugse teams, 5 dagen spektakel Door Antoinette de Bruin

Maandag 8 juli half 7 ’s ochtends, de dauw hangt nog boven de
weilanden. Het belooft mooi weer te worden deze dag. De ideale
dag om een evenement als de Carbagerun te starten. 4 van de 5
(!!!) Teugse teams vertrekken vanuit Teuge naar Hardenberg om
aan dit grootse evenement te beginnen!

In oktober/november van dit
jaar zal er een begin worden
gemaakt met het kappen van
een groot aantal beuken aan ‘De
Zanden’ in Teuge. Er zullen in
totaal 103 van de ruim 200
beuken gekapt worden. Dit
gebeurt omdat de conditie van
de bomen uitermate slecht te
noemen is.

Waarom kappen?
Zoals duidelijk te zien is wan-
neer men langs de rijen beuken

Eenmaal daar aangekomen is
het al een gekkenhuis van jewel-
ste. Overal klinkt muziek en
hoor je de toeters van de 550
barrels die aan de helse tocht
van 2900 km gaan beginnen.

Om 9 uur is het dan eindelijk
zover! Iedereen begint aan de
eerste dag, een tocht van ruim
800 km, die ons leidt naar
Mengen, waar de organisatie
een vliegveld omgebouwd heeft
tot camping. De Diva’s (Ria
Haverkamp,…. Polman en
Antoinette de Bruin) komen er
al rond 7 uur aan, terwijl ze
onderweg ook nog een lekke
band hadden. Dankzij een ander
team konden ze 12 minuten later
weer op weg! De andere teams
uit Teuge doen er behoorlijk lan-
ger over en komen pas tegen half
12 aan op de camping.

Mieke Telkamp
’s Ochtends schalt MiekeTelkamp
met het lied “waaaaaarheen
leidt de weg?” over de camping.
Goedemorgen allemaal! Het is
de eerste dag met veel heuvels,
bergen en andere hoogtewisse-

lingen in de route.We rijden
vanaf Mengen in Zuid-Duitsland
via Zwitserland naar een kart-
circuit in Turijn.Team de
Bumperklevers begint bij de
garage voor een fris setje bou-
gies. De Diva’s hebben een
‘nieuwe’ winterband (het is 35
graden!) op de kop getikt en
gaan ook weer verder via een
schitterende route.Volgens de
organisatie is dit pas het begin!!

Over de Mont Ventoux
En de organisatie heeft geen
woord gelogen! Woensdag gaat
de tocht over de Mont Ventoux.
Zaterdag komt daar de Tour de
France langs, dus langs de weg
staat het nu al vol met campers
en enthousiast zwaaiende men-
sen. Op 1912 meter hoogte
oftewel de top van de Mont
Ventoux hebben de Diva’s nog
een ander wanhopig team ge-
holpen door hen 5 liter brand-
stof te geven. Ja, ja, het enige
gereedschap van de Dames is
de kurkentrekker, maar behulp-
zaam zijn ze zeker! Van de 5
teams uit Teuge halen er 3 de
top.TeamTeuge-Zuid heeft het

niet aangedurfd om met hun
FordTransit de tocht naar boven
te beginnen enTeam de Bumper-
klevers hadden niet genoeg aan
de nieuwe bougies van dinsdag-
ochtend. Ook hun bobine bleek
kapot, waardoor zij in Turijn
strandden. Donderdag stond er
voor hun een huurauto klaar.

Kamperen op 2400meter
hoogte
Woensdagavond was de finish in
de Camarque, een streek in
Zuid-Frankrijk. Geen gebouw in
zicht, maar het zag er wel zwart
van de muggen.Vroeg naar bed
voordat iedereen opgegeten
werd. Donderdag avond was de
finish in Andorra op een minibi-
ke circuit op ruim 2400 meter
hoogte.Voordat we daar waren
moest er dus behoorlijk geklom-
men worden.Tijdens de klim
waren er schitterende uitzich-
ten. Het ene nog mooier dan de
andere. Hoe hoger we klommen
hoe meer onze meegebrachte
chipszakken bol gingen staan
door de ijle lucht.

Eenmaal aangekomen bij de
finish was het nog 20 graden,
terwijl de eeuwige sneeuw naast
het circuit lag! Ideaal om onze
biertjes en rosé koud te houden.
De organisatie had van tevoren
gewaarschuwd dat het ’s nachts
koud kon worden op die hoogte.
En dat hebben we geweten! In
een tentje slapen bij een graad
of 5 is geen pretje. Brrrr..
Slapen dus met alle kleren aan.

Guardia Civil
Gelukkig had de laatste dag
betere temperaturen in het voor-
uitzicht. 12 juli, eindbestem-

ming vandaag: Barcelona! De
Diva’s en Team Green and Mean
besloten samen op te rijden.
Dwars door de Pyreneeën met
al zijn bergen en kleine authen-
tieke dorpjes. In elk dorp werd
spontaan een feest gebouwd
met de muziek uit de auto’s.
Wel oppassen voor de Spaanse
Guardia Civil, die houden blijk-
baar niet van gekke auto’s en
‘Nederlandse’ muziek.

We konden om 5 uur terecht bij
de finishlocatie. Onderweg geno-
ten we lekker door hier en daar
een terrasje te pakken. Op weg
naar Barcelona is ook de ver-
vangende auto van de
Bumperklevers aangehaakt en
zo kwamen we tegen vijven met
3 Teugse auto’s tegelijk bij de
finish aan. Daar stonden onze
mannen en opa Dick al te wach-
ten! Deze waren ‘s ochtends
vertrokken uit Teuge en om 5
uur in Barcelona. (met het
vliegtuig is toch makkelijker als
met de auto). Nog geen tien
minuten later kwamen ook de
andere 2 Teugse teams : De
Briljante Bloemetjes en Teuge-
Zuid veilig en wel over de
streep. ’s Avonds werd er een
gigantisch feest gevierd bij de
voor de Carbagerun afgehuurde
discotheek. Een waardige afslui-
ting van een week autorijden,
feesten en genieten. Kortom de
Carbagerun was ook dit jaar
weer geweldig !!!

komt, hebben veel bomen kale
plekken en bevatten ze veel
‘dood hout’. Ondanks het regel-
matige onderhoud aan de beu-
ken, en het verwijderen van het
zogenaamde ‘dode hout’, mocht
dit bij de meeste bomen niet
meer baten. De bomen zijn dan
ook al 80 tot 100 jaar oud!

Plan van aanpak
Nadat er een ‘flora en fauna
check’ is gedaan, en het duide-
lijk was dat de bomen niet meer

te redden waren, is er gekozen
om de beuken die er het slecht-
ste aan toe zijn weg te halen
met wortel en al.
De lege plekken worden weldra
opgevuld met eveneens twee
rijen jonge, nieuwe beuken. De
helft van de bomen blijft staan,
zodat ‘De Zanden’ een groen
aangezicht blijft houden.

Het herplanten van de bomen
zal waarschijnlijk in het vroege
voorjaar plaatsvinden, dit hangt

af van de planning en de weer-
somstandigheden. Het hout van
de gekapte beuken gaat naar de
betreffende aannemer.

www.garagedevecht.nl
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Augustus
4 Samen fietsen 13:30 - ABT
8 Soos - Bejaardensoos Teuge
12 t/m 17 Speelweek Teuge - SJW Peco
29 Samen uit eten in Teuge - ABT
31 National Airgames - KNVVL, op Vliegveld

September
1 Samen fietsen om 13:30 - ABT
2 Eerste schooldag - CBS De Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
7 Kidsdag - Tennisclub Teuge
7 Samen fietsen, bij goed weer, om 13:30 - ABT
12 55+ toernooi - Tennisclub Teuge
12 Soos - Bejaardensoos Teuge
13, 14 en 15 Dorpsfeest 2013 - SJW Peco
21 Burendag, 13:30 speelveld + kinderboerderij - Oranje

Fonds
21 Opendag vliegveld - Vliegveld Teuge
21 t/m 29 Clubkampioenschap - Tennisclub Teuge
26 Samen uit eten - ABT
27 en 29Touwtrekweekend - SJW Peco

Oktober
7 Samen fietsen om 13.30 't Oegenbos - ABT
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
21 t/m 25 Herfstvakantie - CBS De Zaaier
31 Samen uit eten - ABT

November
10 Stamppottoernooi - Tennisclub Teuge
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
28 Samen uit eten - ABT

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

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een full-colour
uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Redactie:Lineke Güth en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee:
Leonie van den Beld, Marianne Wieggers, Lucas Harbers, Jan
Geschiere, Anne Pannekoek, René Kamphuis, Bernhard Jolink,
Antoinette de Bruin en Maaike Oude Hengel.

Fotografie: Bob Bakker en Peter Cornelisz.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PCTeuge,
Tel: 055-3231818, E-mail: info@teuge.eu Site:www.teuge.eu

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aan-
huis-bladen, dan ontvang je Teugje Nieuws helaas niet.Voor
bezorgklachten over Teugje Nieuws kun je contact opnemen
met All-In-verspreidingen: 0571 - 274137.Teugje Nieuws
gemist, kijk dan op www.teuge.eu. Of haal een exemplaar op
Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Heb je kopij, stuur die dan vóór 15 oktober 2013 naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

Wijzigingen voorbehouden.

Het Peco dorpsfeest komt er aan
Door Leonie van den Beld

Hopelijk heeft u als Teugenaar
de afgelopen zomermaanden de
‘batterij op kunnen laden’. Dan
kunt u met frisse energie genie-
ten van het Dorpsfeest Teuge!
De 35e editie zal plaatsvinden
op 13, 14 en 15 september aan-
staande.

Een beknopt overzicht van
het programma:
Vrijdagavond wordt het weekend
om 18.30 uur geopend met het
‘Vliegtuigschieten’ (inschrijven
vanaf 18.00 uur). De muzikale
aftrap wordt verricht door de
band ‘Springstof’. De volgende
dag zijn alle kinderen om 14.30
uur welkom voor de altijd vro-
lijke en feestelijke kindermid-
dag. ’s Avonds is het groot feest
met de band ‘Slamm’ op het
podium. Kaarten zijn al ver-
krijgbaar bij Peco, Café de
Groot in De Vecht (let op: pin-
nen niet mogelijk) en bij
Boekhandel Oonk in Twello. Er
geldt een minimumleeftijd van
14 jaar. De volgende dag kan
heel Teuge weer toekijken hoe
de deelnemers van ‘Ter land, te
zee en in Teuge’ de meest hilari-

sche capriolen uithalen om bij
de bel te komen. En de band
‘Dakkeraf’ zal daarna voor een
swingende afsluiting van het
weekend zorgen.

Trainen
Twee weken later wordt er
alweer sportieve strijd geleverd
aan het touw.Vrijdagavond 27
september staat het Peco
Touwtrekteam tegenover andere
geoefende teams in het kader
van een F.V.T. competitiewed-
strijd. Zondagmiddag 29 sep-
tember kunnen vervolgens de
ongeoefende teams laten zien
wat ze waard zijn aan het touw.
Aanmelden kan via de website
van Peco. Het toernooi begint
om 13.00 uur en supporters en
overig publiek zijn van harte
welkom.


