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Ongetwijfeld valt het u op dat dit
nummer uit minder pagina's
bestaat dan het laatste exem-
plaar.We hebben wel weer een
nieuwe adverteerder, de Kloot-
schietersvereniging.Verder is het
blijkbaar zomertijd in Teuge.
Op het bouwfront nog geen groot
nieuws. Het werk rondom het
vliegveld loopt nog door. Het
'circuit' is nog niet af, maar de
landingsbaan zelf is inmiddels
officieel geopend.

Het Dorpshuis gaat voorspoedig
richting voltooiing, terwijl de aan-

Door Victor Smeets

Zaterdag 26 mei hield de sport-
club het grote pupillentoernooi,
9 juni was er het altijd succesvolle
PECO-toernooi en op zaterdag
16 juni vindt/ vond de finale om
de Voorstercup met het eerste
team plaats. Die finale is de
afsluiting van een lang seizoen
voor Sportclub Teuge. Nog nooit
deden zoveel elftallen mee aan
het eigen Rabobank-pupillentoer-
nooi op 26 mei. In het nieuwe sei-
zoen verschijnt Sportclub Teuge
met vier F-teams aan de aftrap.
Wellicht worden dit er nog meer.

Tevens is het oprichten van een
Kidsclub voor vier- en vijfjarige in
ontwikkeling. Zo kunnen kinderen
op heel jonge leeftijd al aan een
voetbal wennen. Het geeft aan dat
Sportclub Teuge bruist en in
beweging is. Denkt u nog aan het
volleybaltoernooi op zaterdag 
23 juni? Ook allemaal bij Sport-
club Teuge.

28 juni as. gaat de bejaardensoos
weer ouderwets op stap. Dit keer
zal de reis gaan naar 'De Haar-
broekse Vijvertuin' in Harfsen.
Per bus zullen de leden om 13.00
uur vertrekken naar Harfsen. Na
het bezoek aan de vijvertuin, is er
een rondrit door de omgeving van
Lochem en Laren onder begelei-
ding van een gids. Het uitje wordt
afgesloten met een 3-gangendiner.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
De kosten zijn € 37,50 p.p.

Als het nieuwe dorpshuis af is,
zullen er ook weer schitterende
dia's worden getoond. U bent
natuurlijk welkom vanaf de leef-
tijd van 55 jaar. De soos vindt het
altijd leuk om er nieuwe leden bij
te krijgen!
Voor meer informatie over het
dagje uit of lid worden van de
soos kunt u contact opnemen met
Jan Oleman, tel. 055 - 323 1672.

staande nieuwe bewoners van en
rondom de Zwaan druk doende
zijn met bouwtekeningen, vergun-
ningen etc. De Kunstroute werd
onder prima weersomstandig-
heden op 2 en 3 juni gehouden en
was wederom een groot succes.

Teugenaren hebben blijkbaar heel
andere dingen te doen dan artike-
len of ideeën voor Teugje Nieuws
aan te leveren.We hopen dat 
het volgende nummer weer uit 
8 pagina's zal bestaan. Stuur uw
kopij, hoe eenvoudig ook, naar het
redactieadres.Via de mail is dat

teugje.nieuws@hotmail.com,
maar u kunt uw geschreven stuk-
ken ook in de brievenbus gooien
op Rijksstraatweg 198.

Voor het bezorgen van de krant
zijn wij nog op zoek naar een
aantal vrijwilligers die 5 keer per
jaar een aantal brievenbussen
willen vullen.

Zomertijd in Teuge

SP Teuge sluit
seizoen af!

Dagje uit 
met de soos
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BURGEMEESTER ONDER INDRUK VAN TEUGE
Op 25 april bezocht Burgemeester Penninx samen met zijn vrouw en enkele gemeentebestuurders
Teuge. Een spetterend programma, grote belangstelling vanuit de bevolking en een geweldige
sfeer kenmerkten de avond. Het sociale karakter van Teuge, met slechts zo'n 800 inwoners en
naar schatting een paar duizend vrijwilligers bij alle mogelijke organisaties, kwam nog maar
weer eens overduidelijk naar voren. De foto's geven een sfeerimpressie van deze avond.

Aanmelden kan via
teuge.nieuws@hotmail.com 
of via een telefoontje naar 

055 - 323 2486.



Colofon
Redactie:
Marcella Oleman, Peter Winterman en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee:
Algemeen Belang Teuge, Hendrik Jan uut Twelle, Marjanne
Oleman,Victor Smeets, Auke Vlietstra, Jurri van Elsacker,
Bernard Jolink en Coert Munk.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2
7395 PC Teuge,Tel: 055-3231818
E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl

Heeft u kopij, stuur dat dan uiterlijk 15 augustus naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit emailadres ook als u zich wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant.

Ingezonden brieven

Respect 
voor bezorgers

Ongeloof
Door Jurri van Elsacker, pilote 

Nog niet zo lang geleden hoorde ik een gerucht; de baan zou
verlengd worden. Het ongeloof kon je zowat uit de lucht plukken,
iedereen die ik tegenkwam stond er wat gek bij te lachen en zei dat
ze dat al dertig jaar zeggen. Eerst zien en dan geloven was dan ook
de geliefde stelling. Maar toen kwam er een voorlichtingsavond en
op de genoemde data reden er gele machines door het land.
We zullen het moeten gaan geloven, de baan ís ondertussen een
heel stuk langer dan hij was.Wat gaat er nu mee gebeuren? Komen
er grotere vliegtuigen? 

En daar kom ik dan aanvliegen, nog genietend van het prachtige
uitzicht over de bossen en de IJssel, de wei(dse)landen, kastelen en
dorpen; om mijn wieltjes weer te zetten op die superlange baan.
Soms ontdek ik een verontrustend idee, maar mensen uit het
westen komen naar hier en voelen zich op vakantie, zo rustig en
ruim! Ik hoor in het vliegtuig niet anders dan mensen die zeggen
hoe groen het toch nog is. Het is mijn diepste wens dat Teuge een
thuishaven mag zijn voor allen die er zich thuis voelen.

Noteer alvast op de kalender, in uw agenda:

DORPSFEEST TEUGE
Dit jaar organiseert S.J.W. Peco het dorpsfeest voor de 29e keer!

Het feest vindt plaats op 14, 15 en 16 september op het 
evenemententerrein naast het gebouw van Peco.

Door Peter Cornelisz, Hoofdredacteur

Omdat er nogal wat haast achter de productie zat werd besloten
om Teugje Nieuws de vorige keer zelf te gaan bezorgen. Dus pakte
ik mijn fiets en voelde ik mij weer even die folderbezorger van pak-
weg 35 jaar geleden. In heel veel beroepen is een groot deel van het
werk geautomatiseerd, maar in dat van de kranten-, folder-, en
postbezorger nog niet. De brievenbussen komen helaas nog niet
naar jou toe, dus moet je ze zelf gaan opzoeken.Vroeger, toen ik in
de grote stad woonde en daar bezorgde, was dat geen probleem en
kiepte je er zo 50 tegelijk in de hal van een flatgebouw. Dat is in
Teuge wel even anders. Even lekker 's avonds op de fiets door Teuge
en omgeving wordt al snel een ontdekkings- en ervaringstocht, een
survival eigenlijk. Met de hoeveelheid hels blaffende honden valt
het gelukkig nog wel mee.

Erger zijn de brievenbussen zelf. Ik heb alle mogelijk soorten
mogen ontmoeten, onderzoeken, vervloeken en heb na afloop
getracht een top-10 te maken van de grootste ergernissen van de
bezorgers.
Op 1: de brievenbussen die omringd worden door een laag grint

van zeker 10 cm (in Teuge is dit erg in de mode); even
naar de brievenbus fietsen is er dus niet bij en zoek maar
eens een plek om je fiets met zware tassen te parkeren in
dat grint.

Op 2: de lange oprijlanen die doodlopen; voor 1 krantje moet je
soms een kilometer fietsen; wat zou een bus aan het begin
van de weg toch heerlijk zijn. Ik kan me voorstellen dat bij
deze mensen erg weinig post bezorgd wordt.

Op 3: de brievenbussen met de weigerende kleppen; in deze
buurt worden bepaalde soorten groene ijzeren zuilen in
groten getale gesignaleerd, die bijna allemaal zeer moei-
zaam of helemaal niet opengaan. Blijkbaar een goedkope
aanbieding geweest.

Op 4: de auto's die tegen de brievenbussen aan geparkeerd
worden; ook hier zul je dus eerst een plek voor je fiets
moeten zoeken (met de standaard in het diepe grint), al-
vorens je tussen de auto's door te slingeren. Komt vooral
vooral voor bij nieuwbouwhuizen met opritten.

Op 5: de verstopte brievenbussen; zeker in dit jaargetijde veel
voorkomend, omdat het groen zo lekker uitloopt en de
bussen geheel omarmt.

Op 6: de veel te laag opgehangen brievenbus waarvoor je zelfs
op je knieën moet.

Op 7: de adressen waar helemaal geen brievenbus te vinden is:
ja, ze zijn er echt!

Op 8: de brievenbussen met de stickers; heb je net 600 meter
gefietst, ontdek je dat ze geen huis-aan-huis-bladen willen.

Op 9: de volle brievenbussen, waar dus echt niets meer bij kan.
Op 10: de brievenbussen met de dunne, smalle gleuven, waar je

vinger zo lekker achter blijft hangen als je de krant er in
duwt.

Ik heb dus ontzettend veel respect gekregen voor al die arme
bezorgers. En verbaas me erover dat we maar 0,44 eurocent voor
het bezorgen van een brief hoeven te betalen. Laten we het ze wat
makkelijker maken en allemaal even kijken of onze eigen brieven-
bus niet onder 1 van de 10 punten hierboven valt.Want dan hebt u
de grootste kans dat u deze krant gewoon blijft ontvangen.
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Plat

Door ulle Hendrik Jan 
uut Twelle

Ik herinnere mien un gesprek
wat ik hadde met ons aller
burgemeister van Teuge, wijlen
Jan Haverkamp. He vertel'n
mien dat Teuge heel vrogger
groter was dan het durp
Apeldoorn. Onveurstelbaar
eigenluk. Moar een tiedjen
geleën reej ik met de auto oaver
De Zand'n. Un nare slingerweg
die op un motorcirquit niet zol
misstoan bracht mien tussen
grote bultenzand deur. Ik mosse
geliek denk'n an un versken wat
ik vrogger op skoole leerd'n van
meester Niekamp. De doore
vlakten der woestijnen. Ut beeld
wat ik toen bie dat vasken
hadde werd hier werkelijkheid.

Door Marjanne Oleman

Wegens het grote succes van
openluchtspel Koestukken 7
heeft toneelvereniging Op den
Toega voor haar 25-jarig
bestaan weer besloten een open-
luchtspel op te voeren. De data

zijn inmiddels ook bekend:
10, 11 en 12 juli 2008. Dit keer
dus drie avonden! 

Natuurlijk wordt er ook al weer
druk gerepeteerd voor de ge-
wone voorstellingen, die op 23
en 24 november in het nieuwe

dorpshuis opgevoerd zullen
worden. En wellicht heeft u het
al gehoord: Op den Toega heeft
een, in Teuge niet onbekende,
nieuwe voorzitter: Johan
Buitenhuis, beter bekend als
Paco. Johan heeft inmiddels één
uitvoering op zijn naam staan.

Maar woar kwam dat allemoale
vandan. Zol dat allemoale van
de nieje startbane afkommen?

De veuruutgang, of de achter-
uutgang, ut lig dr maar an hoej
ut bekiekt, hef zich meester
emaakt van ut ons zo ver-
trouwde beeld, wat wie van ut
vliegveld, wat straks natuurluk
Teuge airport geet heet'n. Let
ur moar op dat wie straks
rechtstreek vanof Teuge noar
Turkye kunt vlieg'n.Teuge
besteed strak allinnig uut
vliegers en kunstenmakers. En
misschien nog wel un poar
boer'n. Maar geen melkbeest'n
meer want dan kriege wie melk
met kerosiene.

Oaver kunstenmakers esproake'n.

Ik krege un folder oaver de
kuns-roete die op 2 en 3 juni is
eholl'n. Un grote verscheid'n-
heid an mensen die iets kunt.
Verleden joar bink d rok es
langsegoan, en ie weet waar-
achtig niet waj allemoale kunt
zien. Meziek, schilderien,
gedichte'n , plateelschild'ren 
un klot'nmaker en wie hebt dr
zelfs noe un edelsmidse bie. Un
jonge deerne die van zilver de
prachtigste ding'n maakt. Ai ut
allemoale bie mekare opteld
dan komie makkelijk an 25
man/vrouwleu. Un poar hek dr
al is op de radio ehad op dins-
dagoavond.
Teuge broest van alle kant'n.
Tegenswoordigs kuj dr weer met
70 km per uur deurhen. Das
eig'nluk sunde want de leu

zold'n motte'n stopp'n um al dat
schoons te aanschouw'n.
Nou misschien mot dat eigenluk
ok moar niet want dr zal straks
wel genog volk op ut vliegveld
opan komm'n en leu die op
deurreis bint noar un warm
land.
Misschien mot de Teugse
kunstenaars un kleinwinkel-
centrumpje beginn'n op ut vlieg-
veld um de dorre vlakten wat 
op te vrolukken. En dan kunt ze
meteen wat spul verkoop'n an
de toeristen. As wie nog eff'n
deurproat wodt Teuge straks
weer groter dan Apeldoorn. Zol
de geschiedenis zich dan toch
weer herhaal'n??

Doot dr kalm met hen,
goedgoan.

Plat

De dorre vlakten der woestijnen

Opnieuw openluchtspel door Op den Toega

’n Teugje

www.kampvoet.nl

www.teugseklootschietersvereniging.nl

www.pro-t-action.nl

Uenk
Bouw- en 

Sloopmaterialenhandel
De Vecht

www.uenk-bouwsloop.nl www.erikveldwijk.nl

� Rioolaanleg
� Bekabeling

� Tuinonderhoud
� Zwembadaanleg
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Juni
23 Volleybaltoernooi - Spc Teuge

Teuge Tulip Trophee - Para-centrum Teuge
28 SOOS reisje ST.WELZIJN OUDEREN
30 Leerlingen PA wedstrijden - Para-centrum Teuge

Juli
12 t/m 15

Tora Tora Freefly 4-daagse - Para-centrum Teuge
14 Oud papier inzamelen 

School de Zaaier / Antoniusschool (de Vecht)
23 - 07 t/m 31 - 08

ZOMERvakantie School de Zaaier

Augustus
9 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
11 Oud papier inzamelen 

School de Zaaier / Antoniusschool (de Vecht)
12 t/m 17

Speelweek voor de jeugd t/m 12 jaar - S.J.W. Peco
30 Swoop Bussloo - Para-centrum Teuge

September
8 Oudpapier inzamelen 

School de Zaaier / Antoniusschool (de Vecht)
Leerlingen PA wedstrijd - Para-centrum Teuge
Dartavond 19.30 uur -Teugse Klootschietersvereniging

13 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
14 t/m 16

Dorpsfeest Teuge - S.J.W. Peco 

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 naar het
emailadres: hjvanessen@hotmail.com of H.J. van Essen,

Deventerstraat 601, 7325 WB Apeldoorn.

ACTIVITEITENAGENDA
Teuge

Door Auke Vlietstra

Vanaf augustus 2007 zijn alle
basisscholen in Nederland
verplicht voor- en naschoolse
opvang te organiseren, zodat
ouders, als zij dat willen, de
hele dag opvang voor hun kin-
deren hebben. Tussenschoolse
opvang (overblijven) was al een
wettelijke verplichting. Op de
Zaaier was voor- en naschoolse
opvang (kortweg BSO) al
mogelijk vanaf het begin van 
dit schooljaar. De school heeft
daarvoor o.a. afspraken ge-
maakt met de Kidsgear in Twello.
De Zaaier heeft voor dit bedrijf
gekozen, mede door hun 
goede pedagogische visie (zie
www.Kidsgear.nl).

De voorschoolse opvang wordt
op de school zelf verzorgd. Ook
kinderen die nog op de peuter-
speelzaal zitten kunnen daar
terecht. De opvang wordt ver-
zorgd door een professionele
onderwijskracht, die ook op
andere tijden op de school werk-
zaam is (onderwijsassistent) 
en de kinderen dus goed kent.
Tegen de tijd dat de school
begint, brengt zij de kinderen
naar hun groep of kunnen ze
onder toezicht van de leer-
krachten buiten spelen.

De naschoolse opvang kan ook
verzorgd worden door Kidsgear.
De kinderen worden dan (koste-
loos) opgehaald bij de Zaaier
en naar Twello gebracht, waar
de kinderen tot 18.00 uur (evt.
19.00 uur) terecht kunnen 
voor kwalitatief goede opvang,
met o.a. theatercursussen en
sportactiviteiten.Voor de voor-
en naschoolse opvang kunnen
ouders een toeslag van de
belastingdienst ontvangen.
Daarnaast zijn de tarieven laag
gehouden omdat de school geen
huur vraagt aan Kidsgear.

De opvang tussen de middag
(het overblijven) vindt op school
plaats met behulp van ge-
schoolde ouders. Omdat hier
geen subsidieregeling geldt,
houden we de kosten zo laag
mogelijk. Indien er belangstel-
lenden zijn die geen kinderen op
school hebben, maar toch graag
(tegen vrijwilligersvergoeding)
willen helpen bij deze tussen-
schoolse opvang, kunnen zij 
zich melden bij de directeur van
de school. Een éénjarige (door
de school bekostigde) mbo-
opleiding behoort tot de moge-
lijkheden.

Buitenschoolse
opvang op de Zaaier


