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Speelziek
Sponsors:
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Werkt u mee aan de volgende editie van de 
krant van april 2007?
Mail uw kopij uiterlijk 20 maart naar ons 
e-mailadres: teugje.nieuws@hotmail.com.

Sportclub Teuge boekt goede resultaten! In de diverse
najaarscompetities deden de jeugdelftallen van
Sportclub Teuge het erg goed. Zowel de D2 als de E1 
zijn beide kampioen geworden! Het D2-elftal werd zelfs
kampioen zonder een wedstrijd te verliezen. Dit is het
resultaat van gericht trainen en zorgen dat spelers met
plezier naar de vereniging komen.

Het gaat Sportclub Teuge sowieso voor de wind. Het
vond al in november 2006 twee nieuwe hoofdsponsors
voor de komende drie seizoenen (Skantrae Deuren BV
uit Duiven en Autobedrijf Wientjes BV uit Apeldoorn).
Hierbij verlengde Autobedrijf Wientjes zijn huidige
sponsorcontract met nog eens drie jaar.

Jan Ligtenberg (links op
foto) wordt het komende
seizoen de nieuwe
hoofdtrainer. Momenteel
traint hij de C-jeugd van
de Go Ahead Eagles.

Een primeur voor Sportclub Teuge is de vorming van een
vierde F-team. Nog niet eerder in de geschiedenis waren
zo veel “allerkleinsten” actief bij Teuge.Vrijwilligers om
de kinderen te begeleiden blijven hierbij altijd welkom
en zeer noodzakelijk! 

Begin 2007 ging de totaal vernieuwde website van
Sportclub Teuge de lucht in. Neem eens een kijkje op
www.sp-teuge.nl.
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Evaluatie nieuwe
busdienstregeling in Teuge
door Marcella Oleman

Op 10 december 2006 is de
nieuwe busdienstregeling van
start gegaan.Voor Teuge bete-
kent dit dat lijn 111 is verdwe-
nen en dat er twee nieuwe lijnen
voor in de plaats zijn gekomen,
stadslijn 15 tussen Apeldoorn
en Teuge en de buurtlijn 506
tussen Teuge en Twello. Na
anderhalve maand werden wij
hier op de redactie nieuwsgierig
naar de ervaringen van passa-
giers en chauffeurs. Om een
goed beeld te krijgen van de tra-
jecten Teuge-Apeldoorn en
Teuge-Twello stap ik op een
ochtend de bus in op station
Apeldoorn om zo via Teuge en
Twello weer terug te keren naar
Apeldoorn.

Als eerste stel ik enkele vragen
aan de chauffeur van lijn 15.
Hij vertelt me dat het aantal
reizigers van en naar Teuge
sterk gedaald is. Dit komt
voornamelijk doordat er veel
scholieren uit Twello met bus
111 reisden. “Soms stappen er
op de hele rit maar drie men-
sen in. Ik rij soms zelfs hele rit-
ten in een lege bus”, aldus een
chauffeur van de BBA. Volgens
hem is het een grote fout dat
de BBA lijn 111 heeft
geschrapt. Nu staat er TEUGE
DE ZANDEN voor op de bus.
“Ze kunnen er beter TEUGE
AIRPORT van maken, want
voor mensen van buiten het
dorp zegt 'de zanden' niet zo
veel. Hopelijk wordt het weer
drukker als de nieuwe landings-
baan er is en er meer zakelijke
vluchten komen in Teuge”. De

bus rijdt nu ook een stuk over
de Zutphensestraat en de Laan
van Osseveld. Dat betekent dat
de bus per rit vier keer over het
spoor moet. “In de spits rijden
er soms wel tien treinen per
uur. Dit betekent dat ik soms
vier keer per rit voor het spoor
moet wachten”. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat de bus
straks door zal rijden richting
Apeldoorn Noord, wanneer de
nieuwe wijk Zuidbroek klaar is.
Als laatste wil ik nog één klein
dingetje van de chauffeur
weten: “Klopt het dat er al een
bus heeft vastgezeten bij het
keren op de Zanden?” “Ja, de
chauffeurs kennen de weg nog
niet goed, het was donker en er
lag veel water. Nu is alles
gelukkig beter aangegeven”.
De bus moest losgemaakt wor-
den door bergingsbedrijf
Wielsma.

Deze ochtend zitten er ook
maar vier reizigers in de bus,
onder wie ikzelf. Een vrouw,
werkzaam bij GGNet (voorheen
Spatie), vertelt me dat de nieu-
we dienstregeling erg nadelig
voor haar is. “Ik kom helemaal
uit Nijmegen. Ik heb nu geen
aansluiting meer met de trein
en de bus. Bovendien rijdt de
bus nog maar één keer per
uur”. Een jongeman uit
Apeldoorn die naar het vliegveld
moet, heeft niet erg veel last
van de nieuwe regeling.“Voor
mij is er niet veel veranderd,
behalve dat de bus nog maar
één keer per uur gaat. Dat is
soms wat lastig. De bus stopt nu
zelfs dichter bij het vliegveld
door de extra halte die er is

geplaatst”, zegt hij glimla-
chend.

Bij de laatste halte op de
Rijksstraatweg stap ik uit om
over te stappen op de buurtbus
richting Twello. Ik moet eerst
een kwartier wachten. Eenmaal
in de bus heb ik een gesprek
met de chauffeur, een vrijwilli-
ger die deze ritjes ziet als
hobby.“Vooral als het mooi
weer is, zit ik liever in de bus
dan dat ik op kantoor achter de
computer zit, wat ik hiervoor
altijd heb gedaan”. Ook voor
deze rit geldt dat er soms uren
zijn dat er niemand in stapt. “Of
er stappen wel mensen in, maar
die zeggen geen woord. Dan is
het af en toe best saai”.
Bovendien heeft ook deze lijn
problemen met bepaalde verbin-
dingen. Zo sluit deze bus net
niet aan op de trein richting
Deventer. “Ik ben een keer tus-
sendoor gereden, zodat een
meisje uit Teuge haar trein kon
halen. Er zat verder toch nie-
mand in de bus”. Het feit dat er
zo weinig mensen gebruik

maken van de bus - tijdens deze
rit stapt er ook niemand in -,
komt volgens de vrijwilliger
vooral doordat mensen al te
veel hebben.“Iedereen heeft wel
een auto. Ga maar eens kijken
in Roemenië en Rusland; daar
kun je iedere vijf minuten wel
een bus vol krijgen!”

Uiteindelijk sluit ik deze och-
tend af in de stoptrein naar
Apeldoorn. Zoals verwacht
maken er veel scholieren uit
Twello gebruik van deze nieuwe
dienst.Voor hen is het vooral
een sneller middel om in
Apeldoorn te komen, maar wel
duurder dan de bus.Voor de
ouderen in Twello is de nieuwe
regeling erg nadelig. Zij kunnen
niet meer makkelijk in het 
centrum van Apeldoorn komen
zonder over te stappen.

Nanny Dros uit Hoenderloo bedacht de naam ‘Teugje Nieuws’ en
was hiermee de winnaar van de prijsvraag. Zij kreeg een fles
champagne. 

Winnaar prijsvraag

Eerste paasdag:

Paasvuur in Teuge
een traditie voor jong en oud

Deze krant verschijnt in een oplage van 550 exemplaren.
Exemplaar gemist? Mail naar onderstaand adres.

Van de luchthaven
Door Coert Munk
Op donderdagavond 18 januari jl werd
tijdens de zware storm een voorlichtingsbijeenkomst over de
uitbreiding van het vliegveld gehouden. De belangstelling had
wat te leiden onder de storm. Diverse inwoners van Teuge meld-
den zich af en een enkeling bleef thuis vanwege bomen die op
omvallen stonden. Op de site van Algemeen Belang Teuge is de
samenvatting van de presentatie te zien. Deze is ook te 
downloaden.
Onze gelukwensen zijn enkele weken geleden gegaan naar het
organiserend comité van de Young Eagles Dag op Teuge. Zij kre-
gen op woensdag 13 december jl de PLUIM van de Gemeente
Voorst uitgereikt in de rubriek Milieu en Educatie, als waarde-
ring voor de inzet van alle vrijwilligers
van het Young Eagles Project. Door hun
activiteiten leveren zij een bijdrage aan
de voorlichting over de luchtvaart zoals
die zich op Vliegveld Teuge afspeelt.

Door Victor Smeets

Bejaardensoos
bestaat 35 jaar
Door Marcella Oleman

Vorige maand bestond zij 35 jaar: de bejaardensoos van
Teuge.Al zo lang is ze bekend in Teuge en omstreken, maar
wat doen de bejaarden nu eigenlijk? We nemen een kijkje ach-
ter de schermen van het sociale leven van bejaard Teuge. Ik
sprak met de voorzitter, Jan Oleman.Al sinds 1989 is Jan voor-
zitter en bestuurt de soos met nog drie bestuursleden.

Het begon allemaal in 1972
toen Berend van Lohuyzen en
Jo de Vries en hun echtgenoten
het idee kregen om met een
klein gezelschap een paar mid-
dagen gezellig bij elkaar te
komen. Met twaalf andere leden
waren ze met regelmaat te vin-
den in Café De Zwaan, waar de
heren een potje kaartten en de
vrouwen druk bezig waren met
het maken van roosjes.
Mevrouw van Lohuyzen was dus
ook bij deze oprichting aanwe-
zig en kan als langstzittend lid
beschouwd worden.Vandaag de
dag telt de soos ruim 50 leden
en komen ze zelfs al uit Twello
en Apeldoorn.

Gekaart wordt er tijdens de
soos niet meer, maar de huidige
bestuursleden (Jan Oleman,
Lies Buitenhuis, Gerard
Buitenhuis en Marie Veldhuis)
proberen iedere tweede donder-
dag van de maand weer een
leuke middag te organiseren.
Zo worden verschillende 
gastsprekers uitgenodigd: een
boswachter vertelt aan de hand
van mooie dia's zijn verhaal
over de paddenstoelen in het
bos, maar ook Hendrik Jan uut
Twelle vermaakt de leden met
moppen in onvervalst plat! Ook
degenen die lekker willen dan-
sen of gewoon van muziek wil-
len genieten, kunnen zich uitle-
ven op de soos. Geregeld wor-
den er muzikanten en koren uit-
genodigd. Denk aan een accor-
deonist, een shantykoor of het
huisvrouwenorkest dat met pot-

ten en pannen het publiek ver-
maakt. Maar gewoon een potje
bingo of sjoelen is ook nog
steeds erg gezellig!

Natuurlijk blijven ze niet alleen
binnen zitten. Er worden ook
dagjes uit georganiseerd. Drie
middagen per jaar vertrekken
de bejaarden met een bus naar
verschillende plaatsen in de
buurt. Zo werden voorheen al
De Orchideeën Hoeve, een cac-
tuskwekerij en een boerderijmu-
seum bezocht. De
Herfsttintentocht was ook een
succes, waar van de prachtige
kleuren van de herfst kon wor-
den genoten.

Jaarlijks terugkerende activitei-
ten zijn de Nieuwjaarsborrel,
het kerstdiner en in februari
wordt er standaard boerenkool
gegeten bij Café De Groot.

De bejaardensoos is altijd op
zoek naar nieuwe leden. Het
jongste lid is nu 57 jaar oud (en
de oudste 93), maar vanaf de
leeftijd van 55 jaar ben je al
welkom. Nu wordt de soos nog
in de kantine van Sportclub
Teuge gehouden, maar zodra de
bouw van het nieuwe dorpshuis
klaar is, hopen ze hierheen te
verhuizen. Er wordt per keer
een klein bedrag aan contributie
gevraagd: 3 Euro (incl. koffie,
koek en bingokaartjes).Voor
informatie kun je contact opne-
men met Jan Oleman (tel.: 055-
3231672).

Vragen of suggesties?
Van harte welkom.

Mail ze svp naar
info@teuge-airport.nl
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ACTIVITEITENAGENDA
Teuge

Bezoek onze digitale showroom
24 uur per dag!

www.weijers.nlTeugseweg 8, 
Teuge, 055-3231494

februari
8 SOOS met aansluitend boerenkoolmaaltijd bij de Groot in

de Vecht/Terwolde ST.WELZIJN OUDEREN
10 Oudpapier inzamelen School de Zaaier / Antoniusschool

(de Vecht)
16 Carnaval bij Peco S.J.W. Peco
19-23

Voorjaarsvakantie School de Zaaier
24 12:00 uur Spc TEUGE thuiswedstrijd Spc.Teuge

maart
8 SOOS  ST.WELZIJN OUDEREN
10 Oudpapier inzamelen School de Zaaier / Antoniusschool

(de Vecht)
10 Band CU S.J.W. Peco
22 SOOS Reisje naar Ruinerwold ST.WELZIJN OUDEREN

april
12 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
14 Oudpapier inzamelen School de Zaaier / Antoniusschool

(de Vecht)
6-9 Vrij rond Pasen School de Zaaier
30-4 t/m 4-5

Meivakantie School de Zaaier

Actuele informatie op o.a. www.sp-teuge.nl,
www.sjwpeco.nl en www.para-teuge.nl. Wijzigingen 

voorbehouden. Heeft u een activiteit te melden voor de 
volgende editie, stuur deze dan voor 1 maart 2007 naar het

emailadres: hjvanessen@hotmail.com of H.J. van Essen,
Deventerstraat 601, 7325 WB Apeldoorn.

WE GAAN DOOR!
In het vorige nummer was al
veel te lezen over alle moge-
lijke bouwactiviteiten in Teuge.
De komende maanden zijn die
activiteiten ook overal zicht-
baar. Zowel op het vliegveld
als bij de sportclub gaan de
spaden de grond in. We kijken
in dit nummer weer kort terug,
onder andere naar de
Kerstmarkt en de uitvoeringen
van ‘Op den Toega’. De redac-
tie was ook benieuwd naar de
ervaringen met het ‘nieuwe rei-
zen’ en ging zelf op onderzoek
in het openbaar vervoer.
Bovendien wordt in deze editie
een start gemaakt met een uit-
gebreid verhaal over ‘de burge-
meester van Teuge’.

Dit is het derde nummer van
Teugje Nieuws. Bij de start
was er budget voor drie num-
mers en daarna zou geëvalu-
eerd worden of het blad
bestaansrecht heeft. Gelet op
de vele positieve reacties van-
uit Teuge en na gesprekken
binnen de Redactie en met
Algemeen Belang Teuge is nu
al besloten dat Teugje Nieuws
voortgezet wordt.
Er zal de komende tijd zoveel
binnen het dorp gebeuren en er
zijn zoveel goede ideeën om de
krant te vullen, dat het zonde
zou zijn om er nu mee te stop-
pen. Maar er is wel een voor-
waarde. Er moet budget
komen! Hoewel de krant
draait op de vrijwillige mede-
werking van schrijvers en
redacteuren, moet hij wel
gedrukt en verspreid worden.

Daarom zijn wij dringend op
zoek naar adverteerders. We
willen er geen advertentiekrant
van maken, want het gaat
vooral om de inhoud. Maar
daarmee is de krant voor
bedrijven in en rondom Teuge
wel een uitstekend middel om
bij hun doelgroepen op tafel te
komen. Binnenkort zullen de
potentiële adverteerders per-
soonlijk door ons benaderd
worden en we hopen op een
grote respons. Want onze doel-
stelling is om ieder jaar ten-
minste vijf keer Teugje Nieuws

uit te brengen. Met acht pagi-
na’s, full-colour gedrukt. In
‘nummer 4’ komt dus meer
ruimte voor achtergrondinfor-
matie, historische gebeurtenis-
sen en ontspannende informa-
tie. Maar natuurlijk ook voor
nieuws. We hopen op veel bij-
dragen van zowel adverteer-
ders als schrijvers.
Peter Cornelisz, hoofdredacteur

Succesvolle kerstmarkt
Hoewel nog niet iedereen de weg naar de Kerstmarkt wist te
vinden was er op 16 december toch sprake van een uiterst gezel-
lige, sfeervolle nieuwe Teugse activiteit. Een flink aantal kraam-
pjes, droog weer, een echte Kerstman en zes enthousiaste mid-
winterhoornblazers toonden aan dat de formule zeker goed is.
Op de website www.algemeenbelangteuge.nl vindt u een serie
sfeerfoto's van de Kerstmarkt.

Wederom waren de toneelvoorstellingen van Op den
Toega afgelopen november geslaagd. Lijkt het je leuk ook
mee te spelen? De toneelvereniging is namelijk op zoek
naar nieuwe mannelijke medespelers.Voor meer informa-
tie kun je contact opnemen met Marjanne Oleman 
(tel. 055-3232176).

Op den Toega zoekt nieuwe spelers

Autobedrijf Weijers steekt
volleyballers in nieuw tenue
Volleybalgroep “De Teugseweg”
is door Autobedrijf Weijers uit
Teuge voorzien van nieuwe
shirts. De volleybalgroep die
sinds ruim vijftien jaar elke dins-
dagavond met elkaar traint,

wordt al zo'n negen jaar door
Weijers gesponsord. In het
winterseizoen spelen ze in de
gymzaal van Teuge en in de
zomer wordt de wei opgezocht,
waar in de open lucht een balle-

wacht gesleept. De sportievelin-
gen gaan er vanuit dat het nieu-
we tenue met de frisse blauwe
kleuren in  de huisstijl van
Weijers ze weer net zoveel geluk
zal brengen als de vorige kle-
ding. Mensen die ook een balletje
willen mee slaan met “De
Teugseweg” kunnen zich hier-
voor opgeven via het emailadres:
schipper58@hetnet.nl

tje wordt geslagen. Gezelligheid
en sportiviteit staan hier boven-
aan. Naast de trainingsavonden
doet de groep 's winters mee aan
de wintercompetitie voor recre-
anten in het Pascal Collega in
Apeldoorn. In het zomerseizoen
zijn ze op de diverse toernooien
te vinden in de ruime omgeving
van Teuge en Apeldoorn. Hierbij
hebben ze al vele prijzen in de

Historisch Teuge
Als eerbetoon aan de vorig jaar
overleden Jan Haverkamp
schreef Jan Speelziek een arti-
kel over hoogtepunten in diens
leven. Dit keer deel één van die
historie.

'DE BURGEMEESTER VAN
TEUGE', JAN HAVERKAMP 
Jan Speelziek woonde eind
jaren '80 nog maar kort in
Teuge toen hij zijn overbuur-
man, Jan Haverkamp, naar de
herkomst van de naam Teuge
vroeg. Een echte verklaring had
deze ook niet, waarop al pra-
tend het idee ontstond om een
'boekje over Teuge te schrijven'.
Jan Haverkamp leverde de
namen van oudere Teugenaren,
die veel over de historie zouden
moeten kunnen vertellen en Jan
Speelziek startte een paar
maanden een serie interviews.
Het resultaat was een schat aan
informatie, die uiteindelijk in
1990 resulteerde in de uitgave
van het boekje 'VAN OP DEN
TOEGA NAAR TEUGE'. Bij de
realisatie van dit boek werkten
Jan en Jan nauw samen. De een
als schrijver, de andere als advi-
seur.

Johannes Marinus (Jan)
Haverkamp (1919-2004) en
zijn vrouw Gesina Slijkhuis
(1920) waren beiden 'onver-
valste eigenheimers'. Hun voor-
geslachten woonden al vanaf
het einde van de 80-jarige oor-
log tegen Spanje in deze con-

treien. In het gebied van de
Wilpse- Achterhoek,Teuge en
de Vecht, waardoor de Grote
Wetering als een klein riviertje
in noordelijke richting stroomt.
Feitelijk dus in de IJsselvallei,
met name het centrale gedeelte
waar deze het breedst is. De
boeren aan de westkant van de
IJsselvallei, min of meer gren-
zend aan de zanderige Veluwe,
waren de minder bedeelden. Zij
hadden kleine gemengde
bedrijfjes, minder koebeesten,
soms wat schapen en geiten,
verder een toompje kippen.
Daar was het ploeteren om het
hoofd boven water te houden.
Een 'boer' in dit gebied had
meestal elders ook nog een bij-
baantje. Jan en zijn vrouw
Sientje hebben bijna hun hele
leven bij of aan het Zwanenpad
gewoond.

ALGEMEEN BELANG TEUGE 
Vele jaren was Jan lid (voorzit-
ter) van 'Algemeen Belang
Teuge'. Jo de Vries van de boer-
derij 'Het Middenzand' was
daarbij zijn getrouwe medestan-
der. Dankzij zijn populariteit in
Teuge, zijn relatie met de burge-
meester en kennis van allerhan-
de gemeentelijke activiteiten,
werd Jan al vele jaren betiteld
als 'de burgemeester van Teuge'.
Voor menige inwoner van Teuge
heeft hij met succes de meest
uiteenlopende belangen succes-
vol behartigd.
Op 20 oktober 1978 werd de

zogenaamde 'Commissie 28'
ingesteld. Een buitengewoon
gesprek tussen Jan Haverkamp
(voorzitter Algemeen Belang
Teuge) en de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat,
Neelie Smit-Kroes, leidde ertoe
dat eindelijk duidelijke en

afdoende afspraken werden
gemaakt over het zogenaamde
vliegtuiglawaai. De staatssecre-
taris liet zich na afloop hiervan
lovend uit over het gevoerde
overleg. De praktijk toonde
later aan, dat alle problemen
waren opgelost! 


