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Maart
9 Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool 

(de Vecht)
13 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
14 Klaverjassen - Spc Teuge
15 6e dartsavond TKV Teuge om 19.30 uur
21 t/m 26 - Vrij rondom Pasen, school de Zaaier
28 6e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge, 20.00 uur
30 6e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge, 20.00 uur 

April
4 Bingo Spc Teuge
10 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
12 7e dartavond TKV Teuge om 19.30 uur
13 Oudpapier inzamelen - de Zaaier/Antoniusschool 

(de Vecht)
18 7e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge 

om 20.00 uur
23 Open middag voo de jeugd (nadere info volgt)  

Spc Teuge
25 7e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge 

om 20.00 uur
28 t/m 5 mei - Meivakantie school de Zaaier

Mei
2 Bingo - Spc Teuge
8 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
9 en 10 - Geraniumactie - Speelveldcommissie De Zandenhof 
9 Koppelklaverjassen en koppeljokeren TKV Teuge 

om 20.00 uur 
10 Oudpapier inzamelen - de Zaaier/Antoniusschool 

(de Vecht)
12 en 13 - Pinkstervakantie school de Zaaier
17 Pupillentoernooi - Spc Teuge
24 8e dartavond TKV Teuge om 19.30 uur
31 Familietoernooi - Spc Teuge

Juni
5 en 6 -Langweekend school de Zaaier
8 Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool 

(de Vecht)
12 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
14 Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool 

(de Vecht)
14 Volleybaltoernooi - finale Schimmel 

en Plante Voorst Cup - Spc Teuge
20- 22 - Pupillenkamp - Spc Teuge
21 Koppeldarttoernooi TKV Teuge aanvang 17.00 uur

(bij voorinschrijving)
26 SOOS REISJE - ST.WELZIJN OUDEREN 

(ONDER VOORBEHOUD)
27 t/m 30 - Langweekend school de Zaaier

ACTUELE INFO KUNT U VINDEN OP

www.algemeenbelangteuge.nl, www.sportclubteuge.nl,
www.sjwpeco.nl, www.para-teuge.nl en 
www.teugseklootschietersvereniging.nl.

Heeft u een activiteit te melden stuur deze naar het 
internet mailadres: hjvanessen@hotmail.com of 

teugje.nieuws@hotmail.com.Wijzigingen voorbehouden.
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Algemeen Belang is al druk in de
weer om de 3e Kunstroute Teuge
te organiseren. Deze wordt ge-
houden op zaterdag 31 mei en
zondag 1 juni a.s.Wij zijn ook 
nu weer op zoek naar nieuwe
(amateur)-kunstenaars, die in dit
weekend hun artistieke werken
tentoon willen stellen. Dit mag
natuurlijk van alles zijn, van
schilderwerk tot oude ambachten,
beeldhouwwerk, speciale verzame-
lingen etc. Ook zou het leuk zijn
als dit jaar mensen ter opluiste-
ring van de Kunstroute hun mu-
zikale talenten ten gehore willen
brengen. Zowel kunstenaars als
muzikanten kunnen zich vóór 10
maart opgeven bij Antoinette de
Bruin-Weijers, tel: 055-3232069.
Dus schroom niet als je uit Teuge
of directe omgeving komt en geef
je op als je er dit jaar ook bij wilt
horen!! Hoe meer deelnemers,
hoe meer bezoekers een mooie
route door Teuge zullen gaan
maken.

Op dinsdag 25 maart 2008 vindt
de ledenvergadering van ABT
plaats in het dorpshuis Op den
Toega. Aanvang 19.30 uur. Houdt
u de datum vrij in uw agenda? De
herinrichting van de Rijksstraat-
weg is een belangrijk agendapunt
(zie verderop in dit nummer).

Geen winterslaap in Teuge
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Koning Winter is dit jaar niet verder gekomen dan een paar speldenprikken. Een paar nachten
vorst en een klein beetje sneeuw. Op de zaterdag voor Kerst zag de wereld er onder een strak-
blauwe hemel even prachtig wit uit. Maar na een paar uur was alles alweer weg. We maken ons
op voor het voorjaar. Als alles weer tot leven komt. Geen lammetjes meer in het weitje voor de
Zwaan, maar wel veel bouwactiviteiten. En natuurlijk heel veel andere activiteiten, waarover u 
in dit nummer kunt lezen: het vliegveld bouwt door, de Rijksstraatweg gaat verbouwd worden,
kinderen zijn actief op school en met boomplanten, de Kunstroute komt er al weer aan. 
We kwamen ruimte tekort in dit nummer om alle stukken volledig te plaatsen. Daarom zijn we 
op zoek naar nog meer adverteerders, zodat we naar meer pagina's toe kunnen. Informatie is er
genoeg! Over 2 maanden het volgende nummer, een Special over Horeca en Toerisme in Teuge! 

Kort’n Teugje

Kunstroute 2008
Door Antoinette 
de Bruin - Weijers

Bouwactiviteiten
In het bouwplan 'de Zwaan' zit
volop leven sinds een paar maan-
den. Nagenoeg op alle kavels
wordt druk gebouwd, hier en daar
is het hoogste punt al bereikt.
In de zomer zullen de eerste
nieuwe huizen klaar zijn. Helaas
ligt de verbouwing van de Zwaan
zelf nog steeds stil. Het verdere
sloopwerk is overigens door de
jeugd al ter hand genomen. Nog
even en het is de vraag of er über-
haupt nog iets te verbouwen valt.

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

ABT

• Zoals u wellicht al gezien heeft zijn de grote bomen langs het
fietspad tussen de tennisvereniging en de sportclub gekapt.
Reden was het feit dat op het voetbalveld de wortels van deze
bomen naar boven kwamen.

• Heeft u ook geen genoeg kunnen krijgen van de expositie van
Hans Bijloo in de Ola-ijsfabriek? Dan kunt u van 5 tot 29
maart opnieuw genieten van zijn werk. Samen met Gera Zoet
exposeert hij in het Kunstbedrijf te Heemstede (vlakbij
Haarlem).Voor meer informatie zie www.hetkunstbedrijf.nl
en www.hansbijloo.com.

• Het aanzien van de
kern van ons dorp is
enorm verbeterd door
de aanplant van de
fraaie beukenhagen 
en bomen langs
Parmentierstraat,
Zwanenpad en
Blériotstraat.

• RECTIFICATIE Een
alerte lezeres meldde
dat in het artikel over
de politiecontrole op de
nieuwe weg rond het
vliegveld ten onrechte
gesproken wordt over
de Zandenallee. Echter,
de Zanden begint en
eindigt nog steeds op dezelfde plek als in 1935, namelijk bij
respectievelijk de Rijksstraatweg en de Oude Wezeveldseweg.
De Zandenallee begint dan dus ook bij de Wezeveldseweg.

• Toneel in de zomer. Na het succes van twee jaar geleden 
en het 25-jarige jubileum van toneelvereniging Op den Toega
wordt er op 10, 11 en 12 juli weer een openluchtspel opge-
voerd. In het volgende Teugje Nieuws leest u hier meer over!

Teugje Nieuws 
gemist?
Heeft u Teugje Nieuws gemist
kijk dan op:
www.algemeenbelangteuge.nl
Of haal een exemplaar op
Rijksstraatweg 198 (zolang
de voorraad strekt).
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Door Nanny Betaubun

Het is niet altijd even makke-
lijk om mensen, die voor deze
rubriek gevraagd worden, over
de streep te trekken, maar de
hoofdpersoon van dit verhaal
zei gelijk ja na ons telefonisch
onderhoud. Zijn naam is
Harrold Bouwmeester, geboren
en getogen in Twello en ge-
trouwd met Yvonne.

We zijn in 1988 in Teuge komen
wonen, vertelt Harrold en het is
toch moeilijk om ”er tussen te
komen”, zoals dat heet. Maar
inmiddels hebben we hier een
redelijke vrienden- en kennis-
senkring opgebouwd.We hebben
3 zoontjes, Sybe,Thijs en Hylke,
waarvan er inmiddels twee op
school de Zaaier zitten. Harrold
is na zijn schoolperiode gelijk
aan het werk gegaan en is in de
woningstoffering gaan werken.

Ook in de wintermaanden
gaat de uitbreiding door, wel
kalmaan overigens, want het
weer laat niet alles toe. Na de
jaarwisseling is gestart met
de aanleg van het nieuwe
tankeiland. Na nogal wat
graafwerk liggen vier splinter-
nieuwe tanks van 25.000 liter
in de grond, waar over een
aantal weken AvGas100LL
dan wel Jet A1 brandstof uit
gaat stromen. AvGas100LL 
is in wezen verbeterde super-
brandstof voor motoren met
een zuigermotor. Jet A1 is een
dieselolie die in de wandeling
kerosine heet.

De provincie houdt toezicht op
de correcte aanleg, want het
tankeiland is een onderdeel van
de milieuvergunning van de
luchthaven. Een enkele om-
wonende die zich zorgen maakte 
of de aanleg wel allemaal
legaal was, heeft dat inmiddels
uitgelegd gekregen. Rond de
vloeistofdichte vloer van het
tankeiland wordt een platform
aangelegd, waar na de opleve-
ring van het havendienstgebouw
vliegtuigen gestald kunnen gaan
worden. Dat gebouw gaat er
ook komen.Volgens planning
start de bouw in april, in een
volgend nummer van Teugje
Nieuws zal een afbeelding van
de maquette opgenomen gaan
worden. Ook zal binnenkort
gestart worden met het toe-
wijzen van bouwgrond op de
strook bedrijventerrein naast
het toekomstige bedrijventerrein.

De winterslaap die een aantal
activiteiten tempert, is bij veel
bedrijven vrijwel uitgeslapen.

Rond de gebouwen van de Vlieg-
club Teuge is stevig gesnoeid
terwijl de parkeerplaats bij de
uit 1937 daterende school werd
verbeterd. Jacqueline Midavaine
gaat als een tornado door de
bunker naast de kleine kantoor-
flat, het Duitse bouwsel kan na
het verdwijnen van de boerderij
voor allerlei activiteiten gebruikt
gaan worden. De bekende snack
unit van Vosmeijer is inmiddels

van de grote kijkhoek ver-
dwenen en zal een nieuwe
plaats gaan krijgen. De vaste
klantenkring zal later in het
voorjaar weer een balletje of
zak frieten kunnen kopen op
een andere plaats.

Er zijn al diverse evenemen-
ten op het vliegveld gepland,
ook die zullen we in een vol-
gend nummer eens belichten.

Vragen of suggesties? 
Van harte welkom.

Mail ze svp naar 
info@teuge-airport.nl

Van de luchthaven
De uitbreiding gaat verder
Door Coert Munk

�Ut geet wè� loop'n en in un deel van Twenthe
betekent ut proaten.
Woar ik ok nog steeds niet uut
binne is ut woord ”gras. Is ut
noe grès of grùs.”
Geet de streektaal verloor'n 
of niet. Ik komme toch ok we'
jongelui teg'n die nog goed
dialek' proat. Hoe oosterlijker ik
komme hoe meer dat veurkump.
Is dialek heyte (hot), of ist uut.
Ik denke eigenlijk ut eerste.
Misschien kump dat deur de
televisie, met die streekseries.
Ut leéft we', dat kúj marken.
Wie bint toch trots op onze
streektaal? Of schaame wie ons
dr veur? Nee toch.

Door Hendrik Jan uut Twelle

'Ut geet wé' Hoe vaake zegge
wie dat niet, as ze ons vroagt
hoe het met ons geet? Geet
kump van goan. Net zo as ut
peerd geet.
Maar as ut um de gezondheid
geet, dan drukke wie ut zo uut.
Ut geet niet goed en ut geet niet
slech! 
In ut dialek' (streektaal) heb
sommige woord'n un dubbele
betekenis.
Bieveurbeeld ut woord kuieren.
Hier betekent ut langsaam
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Plat’n Teugje

Wonen en werken inTeuge

Zo'n 20 jaar heeft hij dit vol-
gehouden, maar in zijn achter-
hoofd leefde wel het idee om
misschien ooit eens voor
zichzelf te beginnen.

Drie jaar geleden was het zover,
na enige twijfel en aarzeling
over een misschien toch wat
onzekere toekomst en met de
ondersteuning van zijn vrouw

heeft hij de knoop doorgehakt
en is hij voor zichzelf begonnen.
”Stoffeerbedrijf Harrold” was
een feit.

Aanvankelijk kon hij nog ge-
deeltelijk bij zijn baas blijven
werken, maar in korte tijd
wisten veel mensen de weg naar
Harrold te vinden en voor hij
het wist zat hij voor het eerste
half jaar vol met opdrachten.
De ene dag een vloer leggen in
een bedrijfspand, de andere 
dag bij particulieren gordijnen
ophangen. Op de vraag ”Waar-
om nu pas?”, zegt Harrold:
”Ik wilde eerst alles met mijn
gezin op orde hebben en nu het
allemaal stabiel lijkt en de toe-
komst met vertrouwen tegemoet
wordt gezien, kan ik zeggen 
dat het toch een weloverwogen
stap is geweest, ook al laat de
toekomst zich niet voorspellen”.

Harrold Bouwmeester aan het werk.

Op zondag 16 december werd 
de tweede Teugse kerstmarkt
georganiseerd. Op deze zonnige
wintermiddag werd iedereen ont-
vangen met een glaasje Glühwein
van de enige echte kerstman.
In en om het dorpshuis stonden
allerlei kraampjes, oliebollen of
snert, iets leuks van de Wereld-
winkel of Black&Blond bijoux.
Na al die appelflappen en worsten
voornemens om gezondere voeding
te nuttigen in het nieuwe jaar,
dan kon men voor advies naar de
stand van Herbalife... En wat
natuurlijk niet mag ontbreken op
een kerstmarkt: kerstkaarten en

kerstbakjes.Voor al deze kraam-
pjes werd in overleg met Sc Teuge
ook het jeugdhonk erbij getrok-
ken. De mensen werden warm
gehouden met vuurkorven, waar-
door er tegen het einde van de
middag een gezellige sfeer ont-
stond. Nog gezelliger werd het
met een optreden van zangduo
Canbesso (Evert Kluin en Annie
Berenschot), die liedjes in dialect
zongen, en twee demonstraties
van de Teugse line-dancers.

Een drukke en geslaagde middag
die zonder alle vrijwilligers niet
gelukt was. Bedankt! De Stichting Gastouders Hon-

gaars Zorgkind organiseert al 
14 jaar een zomerproject voor
Hongaarse tehuiskinderen.
De Stichting wil kinderen, die aan
de onderkant van de samenleving
gestart zijn en vaak al vanaf 
hun geboorte in een kindertehuis
zitten, graag een paar fijne weken
aanbieden.
Een dergelijk zomerproject kost
veel geld en inzet. Daarnaast valt
of staat het project met de
beschikbaarheid van voldoende
gastoudergezinnen. Riet Molnár

of Ria Meurs van de Stichting
vertellen graag wat er van gast-
ouders verwacht wordt. Het is
niet altijd even makkelijk, want
sommige kinderen hebben door
hun ervaringen al veel vertrouwen
in de mensheid verloren. Maar
aan de andere kant is het voor de
gastouders ook een verrijking van
hun leven en veelal bouwen zij
een relatie voor het leven op.

Meer weten? Bel met Riet
Molnár (055-3231279) of Ria
Meurs (055-5336685).

Korte terugblik op kerstmiddag

Gastgezinnen gezocht

Bibliobusnieuws

In verband met het opheffen van enkele halteplaatsen op de route
van de bibliobus zijn route en statijden van de bus aangepast sinds 
1 januari. Alle haltes zijn zorgvuldig bekeken en waar dat nood-
zakelijk was is met de tijden geschoven. Helaas is niet voor iedere
halte het nieuwe rooster positief uitvallen.

Sinds 1 januari 2008 zijn de statijden als volgt:
Maandag: Nijbroek 10.00 - 10.40 uur
Donderdag: De Vecht 10.50 - 11.30 uur

Teuge 11.40 - 12.15 uur
Wilp-Achterhoek 12.30 - 13.00 uur



Al eerder las u in Teugje Nieuws over Basisschool 'De Zaaier'. In hetzelfde gebouw is ook een
aparte ruimte voor peuters, genaamd 'De Speelakker'. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar komen hier 
op de dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 18
kinderen en wordt geleid door de twee ervaren leidsters; juf Hetty de Kroeze en juf Riet Huisman.
Zij zorgen voor een veilige, inspirerende, uitdagende omgeving en een passend aanbod in activiteiten
en spelmateriaal.

'De Speelakker' is onderdeel van
de stichting ”De Samen-
werkende Peuterzalen Voorst”,
die in totaal uit zeven peuter-
speelzalen in de Gemeente
Voorst bestaat. De organisatie
wordt geleid door een directeur
en er zijn 26 professionele
leidsters.

Een peuterspeelzaal vervult een
belangrijke rol in de ontwik-
keling van jonge kinderen. Ook
voorziet zij in de behoefte van
ouders om hun kinderen een
grote diversiteit aan ervaringen
op te laten doen in een groep
met leeftijdsgenootjes en heeft
het een signaleringsfunctie.

De leidsters zijn speciaal op-
geleid om ontwikkelingsachter-
standen te herkennen en kunnen
ouders zonodig op weg helpen
bij inschakeling van hulp bij de
opvoeding. Het is niet voor niets
dat consultatiebureaus ouders
adviseren om hun kinderen naar
een peuterspeelzaal te laten
gaan. Het gaat dus om de peda-
gogische begeleiding van het
kind en niet om de opvang van
het kind.

Een peuterspeelzaal speelt een
belangrijke rol als voorbereiding
op het basisonderwijs en vervult
een brugfunctie van het ouder-

lijk huis naar school. Informatie
over de ontwikkeling van de
peuters wordt door de leidsters
geregistreerd op het zgn. over-
drachtsformulier en besproken
met de ouders. Het verslag
beschrijft het beeld wat de leid-
sters hebben van het kind over
sociaal-emotionele ontwikkeling,
de spraak/taalontwikkeling en
de motorische ontwikkeling.
Het overdrachtsformulier geven
de ouders aan de basisschool
waar het kind naar toegaat,
zodat de leerkrachten ook een
beeld hebben van de belangrijke
peuterperiode. Daardoor kan
men op de basisschool nog beter
inspelen op het kind en blijft de
doorgaande ontwikkelingslijn
gewaarborgd.

De samenwerking van 'De
Speelakker' met 'De Zaaier'
komt ook in praktische zin tot
uiting, doordat de peuters zich
regelmatig uit mogen leven in
het speellokaal van de basis-
school voor heuse 'gymlessen'.
Voor het afdrukken van het
schoolkrantje, dat twee keer 
per jaar verschijnt, wordt er 
ook dankbaar gebruik gemaakt
van de kopieerapparatuur van
de school.

Een ochtend verloopt voor de
peuters in grote lijnen volgens

een indeling met vaste  aan-
dachtspunten. Bij binnenkomst
is er 15 minuten tijd om samen
met de ouder te puzzelen, lezen
of spelen.Vervolgens is er ge-
legenheid om te spelen of wordt
er in de kring gewerkt aan een
thema, zoals fruit, vakantie of
feest. De kinderen praten hier-
over, luisteren naar een bij-
passend verhaal of maken een
knutselwerkje over het onder-
werp.

Om 10.00 uur wordt er samen
gegeten, gedronken en gezongen.
Daarna is er aandacht voor
bewegen, zoals buiten spelen,
gymmen of dansen. Samen op-
ruimen hoort er natuurlijk ook
bij en dan worden de peuters
weer opgehaald door een ouder,
oppas of grootouder.

'De Speelakker' heeft zeer goede
resultaten behaald in het klant-
tevredenheidsonderzoek dat
vorig jaar is gehouden. Ouder
zijn zeer te spreken over de
leidsters, hun werkwijze en de
accommodatie.
Ouders kunnen hun kind al op-
geven vanaf dat ze 1 jaar zijn.
Wie meer informatie wil, kan
iedere dinsdag- of vrijdagochtend
gerust even binnen wippen. U
bent van harte welkom aan de
Bleriotstraat 3 in Teuge.

Peuterspeelzaal De Speelakker
Door Anita van Dijk

De provincie Gelderland is in-
middels vergevorderd met het
maken van plannen voor de
herinrichting van de Rijksstraat-
weg (N344) in de bebouwde
kom van Teuge. In de vorige
editie van Teugje Nieuws heb ik
u reeds geïnformeerd over de
ideeën van de provincie om de
Rijksstraatweg verkeersveiliger
te maken. Eén van de belang-
rijkste aspecten is het binnen 
de bebouwde kom terugbrengen
van de snelheid naar 50 km 
per uur.

Zijn de plannen al gereed ?
De Reactienota is inmiddels
door de provincie verder uitge-
werkt in een Schetsontwerp en
wordt later omgezet in een
Voorlopig Ontwerp. Dit Schets-
ontwerp is door de provincie
besproken met o.a. een delegatie
van Algemeen Belang Teuge,
de gemeente Voorst, de directie
van de c.b.s. de Zaaier en de
verkeerspolitie. In dit ontwerp 
is het zgn. 50 km-scenario uit-
gewerkt. Alle partijen zijn het

Door Bernhard Jolink

Op 15 januari hebben groep
5 en 6 van basisschool ”De
Zaaier” aan de noordzijde
van de Parmentierstraat over
een lengte van 155 meter
1200 meidoorns geplant.
Dit gebeurde in het kader van
het project ”IJsselheggen”,
een samenwerkingsverband
tussen de Stichting Heg-en-
Landschap en de Stichting
Landschapsbeheer Gelder-
land (SLG), als afsluiting van
een in de maand december
2007 door de gemeente
Voorst begonnen renovatie-
beplantingsplan in het dorp
Teuge. De kinderen kregen
vooraf uitleg van SLG mede-
werkers Rowan Koster en
Amber Luttmer.Voorzien van
stevige handschoenen, laarzen
en batsen begonnen ze
enthousiast aan het planten
van de jonge meidoorn-
struiken. Bas Bourgondiën,
namens hovenier Jutten
projectleider van het groen-
project Teuge: "Goed om de
jeugd hierbij te betrekken, als
over een paar jaar hier een
mooie heg staat kunnen ze
vertellen dat zij die geplant
hebben.Wij leggen er nog een
beplanting van wilde bloemen
tussendoor aan zodat het 
er hier in de komende jaren
fleurig uit zal zien".

met elkaar op hoofdpunten
eens. Er zijn nog wel een aantal
bespreekpunten; bijvoorbeeld de
busdienstregeling en daarmee
samenhangend de plaats waar
de bushaltes (met of zonder
keerlus) gesitueerd worden.
Een ander punt van discussie is
de intensiteit van de verkeers-
stroom via de Zanden naar 
het vliegveld. Deze punten zijn
ook al kenbaar gemaakt bij de
gemeente Voorst.

Wanneer gaan we in Teuge
hiervan iets vernemen ?
Nu de provincie en de gemeente
overeenstemming hebben be-
reikt over het Schetsontwerp 
is besloten dat de provincie, in
samenwerking met de gemeen-
te, in Teuge een tweede infor-
matieavond gaat verzorgen.
Deze informatieavond wordt 
op 25 maart a.s. gecombineerd
met de Algemene Ledenvergade-
ring van Algemeen BelangTeuge.

Voor het verkrijgen van meer
detailinformatie, het stellen van
vragen of het inbrengen van een
(nadere) zienswijze is deze
avond bij uitstek geschikt.
A.B.T. nodigt alle aanwonenden
en belangstellenden van harte
uit om op deze interessante
informatieavond aanwezig te
zijn.Vanaf 19.30 uur tot circa
21.00 uur bent u welkom in 
ons dorpshuis aan de Zanden 
te Teuge om met de provincie
en/of gemeente van gedachten
te wisselen over de toekomst
van de Rijksstraatweg en aan-
grenzende kruisingen.
De realisatie van de herinrich-
ting is gepland voor het 4e

kwartaal 2008; dan moet alles
wel mee zitten.

Meer informatie?
Als u nu al meer informatie
wenst over de plannen, kunt u
de vorige editie van Teugje
Nieuws er nog even op na slaan
of in contact treden met Al-
gemeen Belang Teuge.
Ook de dienst Wegen,Verkeer
en Vervoer van de provincie
Gelderland kan de gewenste
informatie verstrekken.

Herinrichting van de Rijksstraatweg 
Door Dick Oleman, bestuurslid A.B.T., ruimtelijke ordening

Schoolkinderen
plaatsen 1200
meidoorns

www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Veluwse tête de veaux
Door onze kokkin Marjanne Oleman

Opeens herinnerde ik me weer
het recept dat mijn moeder
vroeger vaak maakte als ze
teveel oud brood had.We
smulden ervan! ”Tedevo”
dacht ik dat het heette en mijn
moeder had het recept van
mijn tante uit Maastricht.
Na wat ge-google kwam ik er-
achter dat ”tedevo” natuurlijk
niet de naam van het gerecht
was, maar wel ”tête de
veaux”, een typisch Limburgs
streekgerecht waar vroeger
kalfsvlees in zat.Tête de veaux
betekent letterlijk ook ”hoofd
van het kalf” en dit restvlees
werd oorspronkelijk in Frankrijk
gegeten als armeluisgerecht.
Tegenwoordig is het geen
armeluisgerecht meer en
wordt er meestal rundvlees in
verwerkt. Mijn moeder veran-
derde het originele recept van
mijn tante iets en zo ontstond
moeders eigen ”Veluwse tête
de veaux”: lekker, makkelijk
en in een mum klaar.

Dit keer hebben we nodig:

• 2 gesnipperde uien
• blikje Smac,

in blokjes gesneden
• 4 bouillonblokjes of 

bouillonpoeder
• 1 groot blikje tomatenpuree
• augurken, in stukjes gesneden
• zilveruitjes
• 4 hard gekookte eieren
• maïzena
• peper
• zout 
• wit brood

Laat wat boter smelten in de
pan en fruit de uien glazig. Bak
de Smac even mee en voeg de
tomatenpuree en augurken en
zilveruitjes toe. Doe hierbij 11/2

liter water en de bouillonblokjes.
Laat het geheel even zachtjes
pruttelen en bind het iets af met
maïzena. Pel de eieren, snijd
deze in stukjes en roer ze
erdoor. Op smaak brengen met
wat peper en zout. Breek het

(eventueel geroosterde) brood
op de borden en schep het
mengsel erover heen.

Voor de variatie kan je er
champignons en/ of paprika
door heen doen. Eerst even
iets aan bakken. En natuurlijk
kan er in plaats van Smac ook
kalfsvlees, rundvlees of kip
door heen gedaan worden.

Eet smakelijk!

Uenk
Bouw- en 

Sloopmaterialenhandel
De Vecht

www.uenk-bouwsloop.nl
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Door Marianne Wieggers

Woensdagmorgen 10.00 uur:
Jacqueline Bakkenes vertelt
enthousiast over de dieren die in
de kinderboerderij 't Beesten-
boeltje verblijven en voert
ondertussen brokjes aan de
geiten. De kinderen komen zo
voeren en als de geiten dan
geen brokjes hebben gehad
lopen ze de kinderen compleet
omver en is het voeren niet leuk
meer. Om 10.15 uur rennen drie
kinderen van de school De
Zaaier naar de kinderboerderij;
laarzen aan en klaar om de
dieren te voeren. Het zijn Sharon
Berends, Robbin Jansen en
Aldwin Schouw: 6 en 8 jaar oud
uit groep 3 en 4. Omdat er geen
ouder is om deze kinderen te
begeleiden is juf Barbara aan-
wezig.

De kinderen voeren de kippen
en de geiten eten blij mee van
het kippenvoer. De kinderen
openen daarna enthousiast de
konijnenhokken om water en
brokjes te geven. Om het konijn
te kunnen aaien duikt Aldwin
zelfs bijna helemaal het konij-
nenhok in. Iedere woensdag-
ochtend komen vier kinderen
onder begeleiding van Jacqueline
Bakkenes de dieren voeren. Op
die manier komen alle kinderen
van de Zaaier elk schooljaar
een keer aan de beurt en som-
migen zelfs twee keer.

Bij de opening van de nieuwe
school De Zaaier aan de
Bleriotstraat heeft de school
vier konijnen geschonken aan de
kinderboerderij. Ook de nood-
zakelijke inentingen zijn door de
school gefinancierd. De kinderen
van de Zaaier gaan de konijnen
binnenkort namen geven die
boven de hokken vermeld zullen
worden. Zal het witte konijn
'Witje' gaan heten en het zwar-
te 'Zwartje' of bedenken ze iets
anders? 

In het voormalig schoolgebouw
van 'De Zaaier' aan de Rijks-
straatweg is sinds 2 januari
2008 een dependance gevestigd
van de Siza Dorp Groep uit
Arnhem, een grote organisatie
op het gebied van dienst-
verlening aan mensen met 
een lichamelijke handicap of 
niet-aangeboren hersenletsel
(NAH).Voorlopig is alleen nog
de voormalige kleuterschool 
in gebruik, maar binnen enkele
weken begint de aannemer ook
in het hoofdgebouw te werken
aan de nodige aanpassingen.
Eind van dit jaar moet alles
gereed zijn en is het de bedoe-
ling dat de grote zorginstelling
uit Arnhem (o.a. bekend van
'Het Dorp') 25 tot 30 cliënten
dagbesteding gaat aanbieden.
Koken, houtbewerking, werken
met textiel, computeren en

zwemmen in 'De Schaeck' in
Twello, een gevarieerd program-
ma dat zich dagelijks tussen
09.00 en 16.00 uur zal afspelen.
Regiomanager Erna van Bussel:
”De bedoeling is dat wij in het
hoofdgebouw een Innovatie-
centrum gaan beginnen. Los van
de normale dagbesteding zijn
wij van plan nieuwe mogelijk-
heden voor onze cliënten te
gaan ontwikkelen en daar leent
dit gebouw zich bijzonder goed
voor.We willen veel meer dan
tot nu toe het geval is de even-
tuele partners van onze cliënten
bij de zorg gaan betrekken,
maar bijvoorbeeld ook contact-
dagen voor lotgenoten organi-
seren. Een kennismakingsavond
voor de inwoners van het dorp
zit er aan te komen en ook zijn
vrijwilligers (m/v) van harte
welkom.

Jacqueline vertelt dat het
schaap tijdelijk bij de ram is.
Het schaap wordt eind februari
weer terug verwacht op de
kinderboerderij. Bij de geiten 
is het andersom: er is tijdelijk
een bok te logeren op de kinder-
boerderij. De reden is dat de
bok wel kindvriendelijk is en de
ram niet. De bok wordt dan ook
veel door de kinderen geaaid.
Het schaap is heel ziek geweest
door de blauwtong maar is nu
weer helemaal gezond. Of het
gevolgen zal hebben voor het
drachtig worden is nog niet
duidelijk.Wanneer er een lam-

metje en geitjes worden geboren
zal dat eind juni zijn. Het is dus
afwachten geblazen.

De kinderboerderij heeft ook
een 'directeur' en dat is Wim
den Uijl. Hij vertelt vol trots
over het reilen en zeilen. Alles is
eigendom van Algemeen Belang
Teuge dat samen met een der-
tigtal donateurs de voerkosten
en het onderhoud financiert.
Een donateur bepaalt zelf
zijn/haar jaarlijkse donatie.
Draagt u de kinderboerderij een
warm hart toe, wordt dan dona-
teur en help mee om de kinder-
boerderij in stand te houden.
Wim noteert u graag als nieuwe
donateur: 055-3231288.

Er zijn twee voerteams van 
elk vijf personen die of door 
de week of in het weekend het
voeren verzorgen. Iedereen is
dan om de vijf weken aan de
beurt. Een onderhoudsploeg van
vier personen zorgt daarnaast
voor het afmesten en het schil-
der- en timmerwerk.

Vorig jaar is al het pluimvee
ingeënt tegen vogelgriep zodat

het pluimvee niet meer opge-
hokt hoefde te worden. Dit in-
enten moet ieder jaar gebeuren,
maar omdat de ophokplicht
voor pluimvee van hobbyhouders 
is opgeheven, is dat nu niet
meer gebeurd. Komt er toch
weer een ophokplicht dan zal
Wim bekijken wat er gedaan
moet worden: weer inenten
tegen hoge kosten (€ 300,-) 
of toch weer ophokken. De af-
gedekte ruimen voor het evt.
ophokken blijven daarom ook
gedeeltelijk staan. De ophok-
ruimten bij de eenden worden
dit voorjaar afgebroken.

Wim heeft een plan gemaakt
voor een nieuw konijnenhok: een
afgerasterde ruimte van 10 bij
10 m. met een konijnenheuvel
waar de konijnen vrij kunnen

rondlopen. Er is ook een ko-
nijnenhok gepland waar twee
konijnen bij elkaar kunnen
huizen die aaibaar blijven voor
de kinderen.

Het eendenverblijf is ook hard
aan een opknapbeurt toe: de
hele omheining wordt met duur-
zaam gaas afgerasterd en voor-
zien van mooie toegangshekken.
Deze plannen zijn natuurlijk
kostbaar: Univé heeft een gift
toegezegd, maar dat is bij lange
na niet toereikend voor het hele
plan.Wim heeft geen idee hoe
dit gefinancierd moet worden 
en vraagt dan ook suggesties
van de lezers van Teugje Nieuws
voor financieringsbronnen.
Heeft iemand een idee welk
fonds of instantie voor finan-
ciering benaderd kan worden,
meldt u het dan bij hem.
Hij zal er heel blij mee zijn.
Wim zou ook heel blij zijn met
een leverancier van oud brood
voor de dieren. Ook daarvoor
doet hij een oproep.

De kinderboerderij 't Beesten-
boeltje is een uniek plekje in
Teuge waar kinderen kunnen
spelen op het speelveld De
Zandenhof en contact maken
met de aanwezige dieren.
Alles wordt gedragen door de
enthousiast vrijwilligers!

Een kijkje in de kinderboerderij �t Beestenboeltje

Siza Dorp groep opent 
innovatiecentrum
Door Bernhard Jolink

Sportclub Teuge is zeer ver-
heugd met de aanstelling van
Carlo Dengerink (39) als Hoofd
Opleidingen. Hij gaat dit combi-
neren met zijn trainerschap-
functie van het 2de elftal dat
momenteel bovenin meedraait
in de 3de klasse. Dengerink was
in verschillende functies actief
bij onder andere sc Lochem,
Diepenveen, SDC Putten en bij
BVO Heracles in Almelo. Dit
seizoen heeft hij het 2de team
van Sportclub Teuge al onder
zijn hoede.
Het bestuur van Sportclub
Teuge ziet en verwacht veel in
de toekomst van haar jeugd.
Het heeft daarom besloten een
ervaren 'voetbalbezeten' op
haar jeugdopleiding te zetten,
die het jeugdvoetbal beleidsplan
verder zal gaan opzetten en

coördineren. Sportclub Teuge 
is de laatste jaren groeiende 
en herbergt veel talenten. Het 
laten voetballen op het hoogste
niveau van deze talenten is een
zeer belangrijk onderdeel van
het beleidsplan. Daarmee ver-
wacht Sportclub Teuge de aan-
sluiting in een later stadium 
van jeugd naar de senioren
makkelijker te laten plaats-
vinden.
Eind 2007 wist Sportclub
Teuge ook hoofdtrainer Jan
Ligtenberg al vroegtijdig voor
nog een seizoen vast te leggen.
Ook hij heeft zijn sporen ver-
diend in o.a. het jeugdvoetbal
als trainer van Go Ahead Eagels
C1. Sportclub Teuge wil met
haar beleid een duidelijk signaal
afgeven dat de jeugd volgens
haar de toekomst heeft!

Sportclub Teuge stelt Hoofd Opleidingen aan
Door Victor Smeets

Door Marianne Wieggers

In de vorige editie begonnen 
we met een reeks historische
tekeningen van Theo Jansen,
die allemaal in het Dorpshuis te
bezichtigen zijn. In deze editie
een tekening van de boerderij
van Leemkuil aan de Rijks-
straatweg 186. Opvallend aan
deze boerderij is het rechter-

deurtje dat direct aan de luiken
van het raam is gebouwd. De
boerderij was eigendom van de
familie Te Winkel. De laatste
bewoner van deze boerderij was
de familie Winterman. De boer-
derij werd ca. 1970 gesloopt.
In het huis dat nu op deze plek
staat, woont de familie Mulder.

Tien tekeningen
van Theo Jansen (deel 2)
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Line-dance in TeugeHistorischTeuge

Radio Voorst op internet

Sinds kort zijn de programma's van Radio Voorst, waaronder dat
van onze eigen Hendrik Jan uut Twelle, rechtstreeks te beluisteren
via het internet. Het internetadres is www.lovoorst.nl.
Een compleet programma is eveneens op de site te lezen.
'Bie Hendrik Jan' is op dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur te
beluisteren (met een herhaling op donderdag van 11.00 - 12.00
uur), 'Voettocht door Voorst' wordt elke woensdagavond van
19.00 - 21.00 uur uitgezonden.
Voor dit laatste programma van Radio Voorst is Hendrik Jan uut
Twelle op zoek naar mensen met een bijzondere, dus niet alle-
daagse hobby. Bent u iemand met een bijzondere hobby, of kent u
iemand die een bijzondere hobby heeft, dan zou hij graag met
deze hobbyisten in contact komen. In de uitzending kan hij dan
met u praten en uw hobby in de belangstelling zetten.
U kunt bellen met Hendrik Jan uut Twelle (0571) 27 54 54,
b.g.g. 27 53 33 of mailen naar HJuutT@hotmail.com.

www.kampvoet.nl
www.pro-t-action.nl

www.erikveldwijk.nl

� Rioolaanleg
� Bekabeling

� Tuinonderhoud
� Zwembadaanleg


