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Mei
1 Fietstocht - Sportclub Teuge
2 Bingo - Sportclub Teuge
4 Dodenherdenking, stille tocht Marktplein Twello

19:30 uur
8 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
9 en 10 - Geraniumactie speelveldcommissie De zandenhof
9 Koppelklaverjassen en koppeljokeren 

Teugse Klootschietvereniging 20:00 uur
10 Inzamelen oud papier 

School de Zaaier / Antoniusschool
12 en 13 - Pinkstervakantie - school de Zaaier
17 Pupillentournooi - Sportclub Teuge
24 8e Dart avond 

Teugse Klootschietvereniging 19:30 uur
27 Spreekuur wijkagent 

Dorpshuis op den Toega 19:30 uur
27 Bestuursvergadering Algemeen Belang Teuge

Dorpshuis
31 Familietournooi - Sportclub Teuge
31 t/m 1 juni - Kunstroute Teuge - Algemeen Belang Teuge

Juni
4 Pupillen tegen ouders tournooi en Hutspot tournooi

Sportclub Teuge
5 en 6 - Lang weekend School de Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
7 Peco voetbaltournooi - Sportclub Teuge
12 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
14 Inzamelen oud papier 

School de Zaaier / Antoniusschool
14 Voleybaltournooi Finale Schimmel en Plante Voorst

Cup Sportclub Teuge
20 en 22 - Pupillenkamp Sportclub Teuge
21 Koppel Dart tournooi (bij voorinschrijving) 

Teugse Klootschietvereniging 17:00 uur
19 SOOS REISJE (Onder voorbehoud) 

ST.WELZIJN OUDEREN
27 t/m 30 - Lang weekend School de Zaaier

Juli
8 Spreekuur wijkagent 

Dorpshuis op den Toega 19:30 uur
8 Bestuursvergadering Algemeen Belang Teuge

Dorpshuis
10, 11 en 12 - Openluchtspel Op den Toega
12 Inzamelen oud papier 

School de Zaaier/Antoniusschool
18 juli t/m 28 aug - Zomervakantie 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.

ACTIVITEITENAGENDA
Teuge

Colofon
Redactie: 
Marcella Oleman, Hans Bijloo en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee: 
Marianne Wieggers, Dick Oleman, Arne Pruijt, Henry
Hurenkamp, Coert Munk, Hendrik Jan uut Twelle, 
Bernhard Jolink, familie van Vliet. 
Uitgever: Xtens Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2
7395 PC Teuge, Tel: 055 - 323 1818
E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl

Heeft u kopij, stuur dat dan uiterlijk 15 juni 2008 naar: 
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als u zich wilt aanmelden als
 schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

Kort’n Teugje
• Modeontwerpster Joline Jolink opende onlangs haar eigen

webshop. De collectie bestaat o.a. uit zijden jurkjes, linnen
short, zachte katoenen hemdjes met strepen en haar eigen
favoriet: gedrapeerde jersey jurken. Voor een nieuwe zonnige
look ga je naar www.jolinejolink.com/shop en geniet van de
eerste zonnestralen! 

• Net als vorig jaar tijdens de bouw bij het vliegveld is er
momenteel weer geregeld overlast van jongeren, die dwars
over het vliegveld naar de sportclub of Peco gaan. 
Zij klimmen over het hek, fietsen achter startende vliegtuigen
langs, etc. Het vliegveld wil -ten overvloede- deze jongeren
waarschuwen! Zij zijn levensgevaarlijk bezig en bevinden
bovendien op verboden terrein, zoals duidelijke borden ook
aangeven. ”Overtredingen en dergelijke” zullen uiteraard aan
de politie worden gemeld.

• Tijdens de nationale 4 mei dodenherdenking heeft een
 delegatie van het bestuur van ABT namens het dorp Teuge 
een krans gelegd bij het monument in Twello.

Stempelruimte aanbiedingen:

Gratis kop koffie bij de levenstuinen
van het Groot Hontschoten.

Geldig tot 1 juli 2008 op vertoon van dit blad (max. 4 pers.).

10% Korting op een à la carte menu
bij restaurant Take Off Teuge.

Geldig tot 1 juli 2008 op vertoon van dit Teugje Nieuws.

Rondvlucht boven Teuge van SAS
van € 78,- voor € 65,-

Geldig tot 1 september 2008 voor maximaal 3 personen.



TEUGJE NIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren • Jaargang 02 • Editie 4 mei 2008

Afgelopen jaar waren een twee-
mans-redactie en een vrijwillige
’opmaker’ verantwoordelijk voor
de productie van Teugje Nieuws.
Een noodkreet leidde er toe dat
er bijstand kwam. Marianne
Wieggers heeft zich inmiddels
ontpopt tot een vaste schrijfster
met een vaardige pen. Daarnaast
is ook Hans Bijloo de redactie
komen versterken. Hij zal zich
met name als een soort ’aanjager’
door Teuge gaan begeven. Op zoek
naar interessante onderwerpen,
naar mensen die iets te schrijven
of te vertellen hebben of gewoon
op zoek naar nieuwe adverteer-
ders. Ook zal Hans de activiteiten -

kalender gaan bijhouden. Met het
huidige team hebben we er alle
vertrouwen in dat we het komende
jaar weer een aantal interessante
nummers kunnen gaan produceren.

Als alles mee zit gaan we lang-
zaam van 5 naar 6 nummers dit
jaar en streven we naar stan-
daard 8 pagina’s. De verspreiding
blijft zoals hij nu is, dus voor -
namelijk in Teuge en de Vecht, en
een klein stukje Apeldoorn rond-
om de A-50/Deventerstraat. Wel
willen we de bejaardenhuizen in
Twello, waar veel oud-Teugenaren
wonen, gaan voorzien van een
aantal exemplaren. 

De kosten voor het onderhoud van
de accommodatie en het voer voor
de dierenstapel in ’t Beesten -
boeltje blijven maar stijgen.
Daarom wordt een potgrond actie
georganiseerd. Voor slechts
€ 3,- krijgt u een zak van 
40 liter bij u thuis bezorgd. 
Dus geen gesjouw meer. De winst
komt ten goede van ’t Beesten -
boeltje. Dus hoe meer zakken u
bestelt hoe beter. Wilt u zo
 vriendelijk zijn om uw bestelling
door te geven aan Jan Geschiere
(Bleritostraat 20), Herman
Vukkink (Bleriotstraat 32) of bij
Wim den Uijl (Rijksstraatweg
224a). Wanneer u op een briefje
het gewenste aantal zakken van
40 liter zet, evenals uw naam en
adres, en dit briefje op een van
bovenstaande adressen in de bus
doet, dan worden de zakken op
zaterdag 10 mei of dinsdag 
13 mei bij u thuis bezorgd. 

Toerisme en Horeca special 
Met vele aanbiedingen!
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We weten dat het al bijna niet gebeurt, maar dit nummer moet u zeker niet weggooien,
want het is geld waard. Veel interessant nieuws over Teuge, bedrijven en bewoners van Teuge en
omstreken, maar ook weer een stukje historie. Over boerderijen, landgoederen en de Solexclub.
Leest u de laatste ontwikkelingen rondom het vliegveld, het evenemententerrein, het dorpshuis, de
Kunstroute. En natuurlijk alles over toerisme en horeca in Teuge en omgeving. In Teugje Nieuws
zitten dit keer meerdere bijzondere aanbiedingen. Kortingen op een rondvlucht boven Teuge bij
Special Air Services, op een a-la-carte menu bij Take Off, gratis koffie bij de tuinen van Groot
Hontschoten. Wilt u gebruik maken van de aanbiedingen, neemt u Teugje Nieuws dan wel
even mee! Er staat nog veel meer nieuws in dit ’bewaarnummer’. Heeft u zelf nieuws, laat het de
redactie weten. Dit keer vóór 15 juni. 

Na 3 proefnummers en een
 volledige jaargang Teugje
Nieuws bleek het concept van
deze krant zo aan te slaan dat
niemand twijfelde over het
voortbestaan. Wel moest er
natuurlijk weer voor een jaar
financiële dekking voor de krant
komen. En dat is gelukt! Op één
na gaven alle ’oude’ adverteer-
ders aan dat zij graag door wil-
den gaan. En daarnaast bleek
Teugje Nieuws op veel meer
plekken opgevallen te zijn als
een aantrekkelijk medium om te
adverteren. Door gezamenlijke
inspanningen van de redactie en
het bestuur van ABT slaagden
we er in om maar liefst twaalf
nieuwe adverteerders te vinden.
Natuurlijk zijn we daar heel blij
mee. In dit nummer kunt u ze
allemaal terugvinden.

Adverteerders 
bedankt!

Potgrondactie van 
�t Beestenboeltje

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).

Nieuws van de Redactie



Sabatical Year. Niks te knooj�n.
 rieden. Want dat kon’k altied
vreseluk miss’n. En dan dat
gezeur van de kinder an de kop.
En niet te vergét’n, die oaver -
activiteit die ik ten oaverstoan
van de hele familie an de dag
mosse legg’n. Kuier’n, breutjes
halen, ’t liefste warm, viss’n,
boodschapp’n doan, speutocht’n
uutzett’n veur de kinder en niet
te vergét’n zwemm’n. Ko’tumme
allemoal ding’n die ’k tuus nooit
in de kop zol haal’n. Maar ie
heb vakansie dus dan dooj maar
gewoon een bitjen mee.

Natuurluk ha’k wel is eheurd
dat ut doar met een sabbatical
year niet umme geet. In zo’n
joar heur ie es bie un ander over
de schutting te kieken. Ie kiekt
is bie un ander in de weije
umme te kieken of ut gres doar
greuner is dan bie oe in de
weije. Noe hef mien olde vader,
mien altied eleerd, dat doar
vaake un bult narigheid van kan
komm’n. Dus beste luu, ik léve
in un volstrekte tweestrijd. 
An de eene kante veul ik mien
a’schuldig as ik met mien
 vrouwe op um middag deur de

binn’nstad van Apeldoorn loope
op un deurdewéekse dag. 
Moar an de andere kante zol ik
bes’wel is un joar op mien
achterwark will’n ligg’n met een
boek ofzo. Maar aj noe a’rékent
dat ik al bange binne veur een
schuldcomplex as ik un middag
pad goa met de vrouwe dan 
moj dat vermenigvuldegen met
tweeje en dat moal 365. Niks
veur mien liekt mien.

En toch... zo ik we’es iemand
tege’n will’n komm’n die zoiets
as een sabbatical year hef  
e-doan. Zol zo’n figuur noe
 helemoal ongeschond’n uut de
strijd e-komm’n wéz’n? Zol zo’n
persoon dr niet verschrikkeluk
uut zien? Af’etobt en af’emat.
Messchein isse we’op hele
 andere gedacht’n ekomm’n. en
geet he zien hele spul wel ver-
koop’n umme geitenkeeze te
goan maak’n in de provincie
Drenthe...? Messchien is ut gres
in de weije van die ander toch
we’greuner..? Messchein kump
zo’n kil of vrouwe tut een totale
andere lévensbeschouwing en
wo’dt Bhoedist. Meschien geet

he wel uutkieken noar um veule
jongere vrouwe.

Ach dat niejewetse gedoe ok
altied. Un mense zol dr van in
de knup raak’n. Is dat noe dat
luuxeprobleem woar wie met
mekare mee zit. Ie kunt toch ok
oaveral niet an meedoan. Dr zal
wel weer eene of andere doc to  -
r andus ant schrieven e-slaag’n
wéz’n. En messchien bin ik ok
we’wat te zuunig veur disse
 niejerwetse toestand’n. Maar
wie betaald ut gas en t lich’, en
onderhult mien kinder terwijl
dat va op zien luie breiwerk
 lig’bie te komm’n en te be -
zinn’n. Ik hoeve dr ok niks an 
te verdien’n, maar ik binnen zo
bange da ’k dr wat an oaver -
holle.

Ik wense iedereene zoas altied
weer genog energie toe, umme
van un normale warkdag weer
een fees’te maak’n.

Goed goan!

Door Hendrik Jan uut Twelle

Ut wat op een fraaie veurjoars -
marge’n dag met de wage’n
deur ons mooie Holland reeje.
Ik mosse aans wéz’n um wat bie
te proaten met een klante. He
had mien doarveur e-vroag. Ut
was of de duuvel dr mee spull’n.
De wég’n waarn zowaar filevrie.
He wol ut oaver wat zaken heb-
ben die he e-regeld wol hebben
veurdat he dr een poosje tussen-
uut ging. He was veurnemstig
um een vrie joar in te lassen.
Stel oe veur: een joar zonder
daj wark an de kop heb. Die
schient heel gezond te wéz’n. 
He was van plan um een zgn.
sabatical year te hollén. Noe bin
ik un eenvoudig man, die zich
niet kan veurstell’n hoe ie toch
un joar zonder wark kunt. Un
lang wiekent dat geet nog, maar
een joar...? Foi hoe kommie dr
deur.

Vrogger hadde ik 3 wék’n
vakansie achtermekare, en doar
kwam ik bienoa alniet deurhén.
Noa vier dag’n zol en mos ik
a’wer een stuk in de wagen
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Plat’n Teugje

Door Peter Cornelisz

Bijna 2,5 jaar geleden startten
Vincent Knol en Yvette Bosch
restaurant Take Off. Wat niet
iedereen weet is dat het restau-
rant voor iedereen toegankelijk
en ook nog eens dagelijks ge -
opend is. Voor € 8,50 eet u er
al een heerlijke daghap. Het
restaurant sluit op zijn vroegst
om 21.00 uur. Als u alleen een
biertje of kop koffie wilt drinken
dan kan dat ook. 

Take Off is ook een geschikte
locatie voor een feestje, een
familiereünie, personeelsfeestje
of etentje met de sportclub.
Maar ook het verzorgen van de
catering bij een andere acti-
viteit, bijvoorbeeld bij u thuis, is
mogelijk. Of het nu om 10 of
om 1000 mensen gaat, het kan
geregeld worden!

Er werken bij Take Off mensen
uit Teuge, de Vecht en direct
omgeving en daarmee voorziet
het restaurant ook in een stukje
werkgelegenheid. Take Off be -
vindt zich op een unieke locatie,
direct aan het vliegveld. 

De stoelen op het terras staan
inmiddels weer klaar en van
daaraf is het zicht op de nieuwe
landingsbaan prachtig. Dat
weten inmiddels heel veel fiet-
sers en wandelaars. Zeker in het
weekend bij mooi weer is het
gezellig druk bij Take Off. In de
maand mei kunnen de liefheb-
bers van schnitzels hun hart
ophalen. 

Voor € 15,- is het de hele
maand mei onbeperkt schnitzel
eten. Vooraf reserveren kan dan

geen kwaad. Voor de lezers van
Teugje Nieuws hebben Vincent
en Yvette, die in verwachting is
van de eerste nakomeling, nog
een andere mooie aanbieding. 
Op vertoon van dit Teugje
Nieuws (wel meenemen dus)
krijgt u 10% korting op een
à-la-carte gerecht. 
Geeft u wel bij de bestelling
even aan dat u hier gebruik van
wilt maken. De aanbieding geldt
tot 1 juli. 

Er zijn dus redenen genoeg om
eens richting Take Off te fietsen
of wandelen. 

Take Off ready for the summer Stand van zaken Zwaantje

De verbouwing van het Zwaantje ligt alweer vele maanden stil,
 terwijl de woningbouw er omheen gestaag vordert. Als na de zomer
de nieuwbouw opgeleverd wordt vormt het vervallen Zwaantje
straks een zwarte zwaan tussen allemaal fraaie witte. Toch blijft
eigenaar Valentijn Oude Hengel positief. Een lokale architect legt
op dit moment de laatste hand aan de gedetailleerde bouw -
tekeningen en die gaan vervolgens de gemeentelijke molen in. Hij
hoopt dat hij na de bouwvak de restauratie weer op kan pakken en
droomt er zelfs al van dat hij met vrouw en kinderen de kerstdagen
als echte Teugenaren in hun nieuwe Zwaan kunnen doorbrengen. 
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Door Bernhard Jolink

Ze kijken er nu al naar uit,
Marjo (39) en Arvid (38) Prigge
uit Apeldoorn openen in het
voorjaar van 2009 het eerste
Bed & Breakfast in Teuge. ’De
Slaapfabriek’, gekozen vanwege
het contrast in de naam en de
unieke locatie bij de Lucht -
haven. 
Prigge: ”De verbouwing begint
in september a.s. Omdat er geen
tekeningen meer beschikbaar
waren, hebben we alles laten
inmeten en de architect is nu
bezig met de tekeningen. 
Het pand aan De Zanden 47 
is perfect gelegen op de drie-
sprong van de ingang naar de
Luchthaven en de doorgaande
rondweg om het vliegveld,
 richting De Vecht/Terwolde. De
combinatie met de Luchthaven
lijkt prima te kunnen werken,
zeker met de nodige uitbreidin-
gen en nieuwbouw verwachten

Het wordt kalmaan weer
voor jaar, al moesten in de
afgelopen dagen de ruiten
nog ijsvrij gemaakt worden
om een beetje zicht in de auto
te krijgen. In de voorgaande
 editie van Teugje Nieuws ver-
haalde ik over het tankeiland
in aanleg. Rond dat tankeiland
wordt een platform aangelegd.
Die werkzaamheden starten
na de Pinksterdagen en zijn
einde juni afgerond. Bij dat
”werk” hoort ook het aanleg-
gen van de laatste verkeers-
drempel in de omgelegde weg
De Zanden. Waar aan de
zuid kant van de verlegde weg
al wel bijna een jaar de ver-
keersborden staan die aan -
geven dat er een verkeers-

drempel is, ligt dat ding er echt
niet. Geduld, einde juni is het
afgerond.

Rond de bouwvak start ook de
bouw van het havendienst -
gebouw. Een leuke klus! 
I’M Architecten uit Deventer
ontwikkelde het gebouw. De
aannemer zal vast wel bekend
zijn als het volgende nummer
van Teugje Nieuws gaat uit -
komen. 

Op de foto is de maquette af -
gebeeld die van het gebouw is
gemaakt. Het gebouw zal vanaf
de huidige De Zanden en vanaf
de toekomstige weg door het
oude defensiecomplex goed te
zien zijn als het centrum van
het verlengde vliegveld. De
 kleuren en materialen (ietsje
donkerder dan op de maquette)
passen bij de streek: gedeelte-
lijke bakstenen muur, donker
dak en veel transparante delen.
Die lijn wordt overigens zoveel
mogelijk in alle nieuwe gebou-
wen op het vliegveld toegepast.

Nog een paar dagen en dan is
het vliegveld weer een grote
bloemenzee! ’t Is een kwestie
van geduld…

Lezers van Teugje Nieuws
mogen op vertoon van dit
 nummer van Teugje Nieuws een
rondvlucht boven de woonom -
geving maken. De luchthaven en
Special Air Services bieden een
rondvlucht voor drie personen
tegen gereduceerde prijs aan:

Normaal € 78,- per vlucht
met 3 personen. Nu € 65,-!

Bel met Special Air
Services 055 - 323 1789 
of wandel binnen op 
De Zanden 11-C.

Vragen of suggesties? 
Mail ze svp naar 

info@teuge-airport.nl

Van de luchthaven
Door Coert Munk

Wonen en werken inTeuge
we overnachtigingen van relaties
van de verschillende bedrijven
en voor onze andere gasten is
het Vliegclubrestaurant ’Take
Off’ een mooie plek om op het

terras te gaan zitten of bijvoor-
beeld ’s avonds te gaan eten,
met een schitterend uitzicht op
al het vlieggebeuren”. 
Marjo heeft inmiddels al ruim
20 jaar horeca ervaring in
binnen- en buitenland. Een
droom wordt nu werkelijkheid.
”Op de bovenverdieping komen
13 (”we zijn niet bijgelovig”)
grote kamers, ieder met de
naam van een plek op de wereld
waar we iets mee hebben en we

gaan iedere kamer ook met een
bijbehorend thema inrichten. 
Er zijn meer dan voldoende
parkeerplaatsen in de directe
omgeving en we gaan ’witte

fietsen’ beschikbaar stellen voor
onze gasten. De benedenver -
dieping wordt ontbijtruimte en
op zolder willen we een mooie
bruidssuite inrichten. 
In onze keuken gaan we koekjes
en taarten bakken; onze gasten
moeten zich direct ’thuis’
 voelen. We gaan voor een onge-
dwongen sfeer, want we vinden
dat een Bed & Breakfast zo
hoort te zijn”.
Zie ook: www.deslaapfabriek.nl.

www.garagedevecht.nl

�De Slaapfabriek� 
Bed & Breakfast bij de
Luchthaven 



Sinds 1 april van dit jaar kan iedereen (die in het bezit is van een
bromfietscertificaat of rijbewijs) ook in Apeldoorn en omstreken
met de solex door de omgeving toeren, want Johan Buitenhuis
heeft met zijn Buitenhuis Solexverhuur een droom waargemaakt. 

Johan kocht zijn eerste solex
ongeveer 30 jaar geleden per
opbod op de rommelmarkt van
de sportclub. Voor 35 gulden
had hij een complete solex,
inclusief nieuwe voorband. Op
dat moment was de solex niet
zo populair zoals ze dat vroeger
waren en tegenwoordig weer
zijn. Zijn solex heeft toen nog
een hele tijd in de schuur
gestaan, maar in 1995 ging hij
er serieus mee aan de slag en
knapte het vervoermiddel op.

Toen hij twee jaar geleden in
Den Bosch een Solextour deed
met vrienden, ontstond het idee
om zelf Solexen te gaan ver -
huren en dat idee is simpel.
Johan heeft zelf dertien Solexen

en daarnaast heeft hij er nog
een paar in bruikleen. Op dit
moment is er één route uitgezet
die o.a. door Twello, Wilp-
Achterhoek, Empe en langs de
IJssel loopt. De mensen krijgen
een kaart met de routebeschrij-
ving mee. De route duurt drie
uur en komt langs verschillende
attracties, zoals Kaasboerderij
Den Hoek en Koffie & Thee -
schenkerij ’De Hommel’. Dit kan
ook als arrangement geboekt
worden. Meestal vertrek je dan
’s middags en kun je ’s avonds
zelf kaas maken, boerengolfen
of een kookworkshop volgen. 

Maar Johan is al weer druk
bezig om de mogelijkheden uit
te breiden. Het liefst wil hij

straks toch 20 tot 25 Solexen in
eigen bezit hebben. Ook zullen
nieuwe routes worden bedacht
met nog meer keuze uit ver-
schillende arrangementen.
Daarnaast wordt hem ook ge -
regeld gevraagd om bijvoorbeeld
dagarrangementen op maat te
maken. Verzoekjes zijn dus geen
probleem. 

De administratie van Buitenhuis
Solexverhuur wordt verzorgd
door Johan’s vrouw, Erna
Buitenhuis. Erna: ”We zitten nu
al op ruim 200 boekingen in de
periode mei en juni. Er is zelfs
al voor september geboekt.
Maar er wordt bijvoorbeeld ook
de avond van tevoren gebeld
met de vraag of ze de volgende

dag nog een toer kunnen
maken.” Er kunnen maximaal
20 personen per groep een tour
maken. ”Dit moet niet meer
worden, want anders krijg je
een stoet van een kilometer
lang. De één gaat toch altijd
harder dan de ander”, zegt
Johan. Bij groepen met per -
sonen onder de 24 jaar gaat
Johan zelf mee als begeleiding.
Maar meestal zijn de mensen
toch wat ouder. De mensen
komen trouwens overal van-
daan, vooral veel uit het westen. 

Voor als er wat mis gaat, heeft
Johan altijd twee Solexen klaar
staan in zijn busje. Er staat een
telefoonnummer op de route -
beschrijving en als er wat mis
gaat, kan hij met een kwartier
bij de mensen zijn om de Solex
om te wisselen. Als het donker
is, wordt het overigens niet
gereden. 

Bent u ook nieuwsgierig ge -
worden naar de mogelijkheden
voor een Solextour? Kijk dan
even op: www.solextours.nl.
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Met de solex door de omgeving
Door Marcella Oleman

Kunstroute 2008
Door Marianne Wieggers

Wegens het grote succes van
vorig jaar organiseert ABT voor
de derde keer op rij de kunst -
route. Zaterdag 31 mei en zon-
dag 1 juni houden 23 amateur-
kunstenaars weer open huis en
kunt u zelf zien wat voor fraais
er is gemaakt. Half mei wordt
de folder van de kunstroute met
daarin een fietsroute langs alle
kunstenaars huis-aan-huis ver-
spreid. 

Nieuw is een prijsvraag waarbij
een diner voor twee  personen bij
restaurant Take Off is te winnen.
Op de locatie die op de folder is
afgedrukt, moet u een aantal
streekspreuken vertalen die op
die plek te vinden zijn. Hiervoor
moet u natuurlijk wel de des -
betreffende locatie be zoeken! 

De organisatie is erin geslaagd
om langs de route opverschillende
plekken muziek te laten klinken:
wel zo gezellig! Daarnaast doet er
een groot aantal nieuwe (ama-
teurs-)kunstenaars mee. Het is
dus zeker de moeite waard om de
kunstroute te fietsen en de vele
nieuwe werken te bezichtigen. 

Als klap op de vuurpijl meldt de
organisatie vol trots het Wondere
Water Wereld panorama: het is
wel niet zo groot als het pano -
rama van Mesdag: maar toch: 
35 m2 is toch een behoorlijk
werk! Dit panorama is in 2003
geschilderd door 38 amateur-
 kunstenaars ter gelegenheid van
het Internatio naal Jaar van het
water. Het is een groot fijnschil-
derwerk in olieverf. Het panorama
laat een deel van het onder- en
bovenwaterleven zien: vissen,
waterplanten, een oude step en de
bloemen langs de kant. 

Het panorama is opgedeeld in 40
gelijke doeken van 70 bij 100
cm. Alleen al de omvang van dit
panorama, twee meter vijftig
hoog en achttien meter breed is
imponerend. Het totale panora-
ma is opgesteld in een cirkelvorm
met een diameter van ruim 5
meter. De toeschouwers bevinden
zich letterlijk midden in een
schilderachtig waterlandschap. 

Dit Wondere Water Wereld
panorama panorama is tijdens
de kunstroute te zien in basis-
school De Zaaier in Teuge, waar
ook Tiny Wellink-Wieggers haar
olieverfschilderijen tentoonstelt.
Zij is één van de 38 Gelderse
amateur-kunstenaars die heeft
meegewerkt aan dit prachtige
panorama en u er dus alles over
kan vertellen. 
Houd dus het weekend van 31
mei en 1 juni vrij in uw agenda
om de kunstroute te bezoeken.



Door Henry Hurenkamp, 
SJW Peco

Wij, van Stichting Jongeren -
werk Peco, willen middels dit
schrijven het een en ander toe-
lichten betreffende het conflict
tussen Peco en de gemeente
omtrent het evenemententerrein
naast het gebouw van Peco. Dit
conflict heeft betrekking op het
bestemmingsplan De Zwaan. We

begrijpen dat hier veel onduide-
lijkheid over heerst onder de
Teugenaren. 

SJW Peco vormt een belangrijk
element binnen de Teugse
gemeenschap, doordat zij voor
alle leeftijdsgroepen diverse
activiteiten organiseert. Denk
aan de disco op zondagmiddag
en de zaterdagavonden, maar
ook de jaarlijkse activiteiten

zoals de kinderspeelweek, de
coladisco voor de voetbaljeugd,
het touwtrektoernooi, de sinter-
klaasmiddag, Goud van Oud, de
bejaardenavond en het Peco-
voetbaltoernooi. Kortom: te veel
om op te noemen.Dit alles wordt
voor een groot deel financieel
mogelijk gemaakt door het
jaarlijks terugkerende Dorps -
feest Teuge. Helaas ziet de toe-
komst voor al deze activiteiten
er zeer somber uit…

Peco is al lange tijd in conflict
met de gemeente omtrent het
evenemententerrein. Wij hebben
van de gemeente de toezegging
gekregen, ondertekend door de
burgemeester en wethouders,
dat er een evenemententerrein
voor ons beschikbaar zou zijn
naast het gebouw van Peco.
Deze toezegging is in 2005 ge -
daan. Dit terrein is niet geschikt
voor woningbouw en aangezien
Peco de woningbouw in Teuge
zeker niet in de weg wil staan,
zijn wij met dit voorstel akkoord
gegaan. 

Echter, de gemeente heeft deze
schriftelijke toezegging zonder
medeweten van Peco terug -
gedraaid, waardoor op dit
moment Peco geen beschikking
heeft over een evenementen -
terrein en daardoor in de toe-
komst geen mogelijkheid ziet
om het Dorpsfeest Teuge te

 blijven organiseren. Zelfs het
Dorpsfeest Teuge 2008 staat op
losse schroeven! Ook het voort-
bestaan van de diverse andere
activiteiten komt in gedrang 
en uiteindelijk is door dit alles
zelfs de toekomst van SJW
Peco niet zeker!

Peco is diverse gesprekken aan-
gegaan met de gemeente in een
poging om samen tot een com-
promis te komen. Tijdens een
van de Rondetafelgesprekken
zijn zelfs alle medewerkers van
Peco aanwezig geweest om te
laten zien hoezeer dit onder-
werp leeft. Dit heeft tot nu toe
niet mogen baten, sterker nog:
de gemeente heeft, door de
schriftelijke toezegging zonder
pardon terug te draaien, volgens
ons laten blijken zeer weinig
waarde te hechten aan het be -
lang van Peco en haar diverse
activiteiten voor de inwoners
van Teuge en omstreken. 

Wij hopen dat we de situatie
hiermee hebben kunnen ver -
duidelijken en dat iedereen
inziet hoezeer Peco door de
gemeente in het nauw gedreven
wordt. In het verleden heeft
Peco een grote rol gespeeld
binnen de Teugse gemeenschap
en we willen dit graag nu en in
de toekomst blijven doen. Voor
u en voor alle liefhebbers van
Teuge! 

Dorpsfeest 2008 op losse schroeven

www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Wijkagent
Tijdens de goed bezochte
leden vergadering van Alge meen
Belang Teuge van 25 maart jl.
werd een groot aantal vragen
gesteld die niet door ABT,
maar wel door onze wijkagent,
Jan de Gorter, behandeld kun-
nen worden. Na overleg met
Jan is besloten per kwartaal
een spreekuur met hem als
wijkagent te organiseren in
ons dorpshuis ’Op den Toega’.
Een bestuurslid van Algemeen
Belang Teuge zal tevens aan-
wezig zijn om andere onder-
werpen dan die voor de wijk-
agent in ontvangst te nemen.
Het voordeel hiervan is dat
Teugenaren niet meer hoeven
te wachten totdat de jaarlijkse
ledenvergadering wordt gehou-
den om zaken die hen bezig
houden aan de orde te stellen.

In 2008 vinden deze spreek -
uren plaats op de dinsdag-
avonden 27 mei, 8 juli en 9
december, steeds van 19.30
tot 20.00 uur in het dorpshuis
’Op den Toega’.

U bent van harte welkom om
dan allerlei zaken aan de orde
te brengen die volgens u om
een oplossing vragen. 
Denkt u hierbij aan loslopende
honden, overlast van honden-
poep, te weinig parkeerplaat-
sen, aanhangwagens die par-
keerplaatsen bezetten, rommel
op openbare plekken, gaten in
het wegdek, etc. Op die manier
kunnen kleine en grote pro -
blemen snel aangekaart en
wellicht opgelost worden.

Onze wijkagent ziet u graag
komen op zijn spreekuur op
27 mei a.s.!



Door Marianne Wieggers

Maandag 7 april is door Jaap
van Oorspronk en Arne Pruijt
als afgevaardigden van Sport -
club Teuge en Algemeen Belang
Teuge bij Notaris Noordman de
Stichting ”Dorpshuis Op den
Toega” opgericht. Hiermee zijn
alle voorwaarden gecreëerd om
het dorpshuis een zelfstandige
positie binnen de Teugse ge -
meenschap te geven. 

Met de oprichting is tevens het
eerste bestuur benoemd. Dick
Ormel, Stien Geschiere en Dick
Oleman zijn met elkaar verant-
woordelijk voor het realiseren
van de doelstellingen en het
beheer van de goederen van het
dorpshuis. De samenstelling van
dit bestuur is gekozen om de
banden met de Sportclub, het

Algemeen Belang en de gebrui-
kers te bestendigen.

Aan alle formaliteiten is nu
 voldaan om samen met de in -
woners en gebruikers te zorgen
voor een stevige verankering 
van het dorpshuis in het sociaal-
culturele leven van Teuge.
Samen met de beheercommis-
sie, onder aanvoering van Ina
Wielart, zal gewerkt worden
aan uitbreiding van het aantal
gebruikers en een gezonde
exploitatie. 
Dorpshuis ”Op den Toega” is
een even waardevol als on -
misbaar onderdeel voor het
opbouwen van een bloeiend
 verenigingsleven en het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven
om bij te dragen aan de leef-
baarheid in Teuge na sluiting

van De Zwaan. Een gebouw
 creëert deze leefbaarheid echter
niet. Dit zal moeten worden
gerealiseerd door de gebruikers
en de vrijwilligers. Zij zijn voor-
waarde voor het realiseren van
een vaste plek in het sociale
leven van ons dorp.

Activiteiten
Sinds kort kan er op maandag-
middag in het dorpshuis
schilder les gevolgd worden
onder leiding van Irene Jolink -
Van Essen. De lessen duren drie
uur (13.30 - 16.30 uur) en de
kosten zijn € 10,- per les. 

Interesse? Neem dan contact op
met Irene (tel. 055 - 323 1552/
06 - 14 059 937), want er is
nog plaats voor meer cursisten.

Ook de Line-Dance-cursus blijkt
een succes. Naast de woensdag-
avond, is er nu ook op maan -
dag avond een nieuwe groep
gestart. 

Heeft u nog ideeën of suggesties
voor nieuwe activiteiten (over-
dag) in het dorpshuis, neem 
dan contact op met Ina Wielart
(tel. 055 - 323 2181, e-mail:
wiel181@hetnet.nl). 

Op 10, 11 en 12 juli 2008
speelt toneelvereniging Op den
Toega opnieuw een openlucht-
spel bij de ’schaapskooi’ naast
het vliegveld. Het blijspel ’Stoet
en Brood’, dat geschreven is
door Herman van der A.,
bestaat uit twee bedrijven en
begint om 20.30 uur. 
De poorten zullen vanaf 19.45
uur geopend zijn. 

Het blijspel, dat zich afspeelt in
de jaren ’60, gaat over de bak-
kers van een luxe bakkerij en
een stoetfabriek die elkaar het
licht in de ogen niet gunnen.
Beide proberen ze elkaar op
hun eigen manier te imponeren

wat tot hilarische scènes leidt.
Tot overmaat van ramp wordt
de zoon van de stoetbakker
 verliefd op de dochter van de
tegenpartij. De oude, maar
sportieve buurman is wat in het
verleden blijven hangen, een
verliefd stel heeft een bijzondere
knipperlichtrelatie en wat is er
toch aan de hand met die oud-
tante?

De kaartverkoop begint op
woensdag 4 juni. De kaarten, 
à € 7.50 per stuk, zijn op de
volgende adressen te koop:
- Café De Groot

Avervoordseweg 2, Terwolde
(De Vecht);

- Dorpshuis Teuge
(elke woensdagavond van
19.00 - 21.00 uur);

- Marjanne Oleman
Fokkerstraat 12, Teuge (op
donderdag 26 juni en 3 juli
tussen 13.00 en 18.00 uur);

- Minie Schmidt
Abraham Crijnssenstraat 9,
Twello (op vrijdag 27 juni en
4 juli tussen 13.00 en 18.00
uur).

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
- Marjanne Oleman, tel. 055 -

323 2176 (na 18.00 uur); 
- Ina Wielart, tel. 055 - 

323 2181 (na 18.00 uur).

Stichting Dorpshuis �Op den Toega�

Openluchtspel 2008 
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Kleine 

Gevraagd:
Enkele exemplaren van het
boekje ’Op den Toega’, 
uitgaven 1 en 2. 
Kosten worden vergoed.

Aangeboden:
Twinny Load fietsendrager
voor 2 fietsen. 
Prijs € 35,-. 
Informatie: 
W. Ganzevles, 
Ganzevlesweg 11, 
7395 PD Teuge. 
Tel. 055 - 323 1717

www.erikveldwijk.nl

� Rioolaanleg

� Bekabeling

� Tuinonderhoud

� Zwembadaanleg

Teugjes

www.solextours.nl
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Volkstuintjes
Nu het volkstuincomplex een
nieuwe bestemming heeft ge -
kregen is er ruimte ontstaan
voor meer gebruikers. Als u
plannen heeft om zelf nog eens
wat groenten of aardappelen 
te verbouwen dan zijn er nu
mogelijkheden.

In verband met de ontwikke -
lingen rond het bouwplan 
De Zwaan bleek het een paar
jaar geleden noodzakelijk om
voor de volkstuintjes aan de
Parmentierstraat in Teuge een
andere bestemming te zoeken.
In goed overleg met alle be -

trokken partijen is een nieuwe
locatie gevonden en wel op het
voormalige militaire complex,
net naast de tennisvelden. De
prima toegankelijke volkstuin
op deze plek is in het voorjaar
van 2007 in gebruik genomen
en beslaat in z’n totaliteit on -
geveer 1.500 vierkante meter. 
Nog niet alle ruimte is benut,
waardoor er op dit moment
mogelijkheden zijn voor het
huren van een stukje grond. 
Wilt u meer informatie over het
gebruik van een volkstuintje, of
wilt u misschien eerst een kijkje
nemen, neem dan contact op
met de coördinator: Henk
Beekhuis (tel: 055 - 323 1748).

Door Marianne Wieggers

Teuge heeft een geweldige
 toeristische attractie in de
’Levenstuinen van het Groot
Hontschoten’ aan de Holt -
hoevensestraat 16. De verwijs-
bordjes leiden u er gemakkelijk
vanaf de Rijksstraatweg naar
toe. Charles van de Nieuwe -
giessen en Hans IJzerman zijn
hun levenswerk begonnen in
1993 toen zij het landgoed
kochten en het erbij gelegen
 terrein omtoverden tot een
geweldige oase van rust. Charles
heeft met name inspiratie op -
gedaan in Japan en in Engeland.
De symboliek die in Japanse
 tuinen voorkomt heeft hij op 
een westerse manier tot leven
gebracht in de levenstuinen in
Teuge. Terwijl Charles de aanleg
van de tuinen voor zijn rekening

Ingezonden gedicht door Wim en Joke van Vliet

Een traditie eeuwen oud.
Nu aan de Rijksstraatweg een plek van goud.
Weken lang werd er hout gebracht.
Want in het oosten werd er een paasvuur verwacht.
Maar toch een kleine pech.
De berg hout stond te dicht op de weg.
Vijf kranen moesten er aan te pas komen.
Een mooi schouwspel om van te dromen.
Op eerste paasdag, het vuur wordt ontstoken.
Menigeen is ook al in de tent gedoken.
Het paasvuur is ook voor de gezelligheid.
En dat we weer leven in de voorjaarstijd.
Het grote licht in ieder mens.
Ja, dat is de mooiste wens.
Het vuur heeft ons fantastisch uitzicht gegeven.
En wij hopen het volgend jaar weer te beleven.

Hulde aan alle VRIJWILLIGERS 

heeft genomen, is Hans de man
van de bouwwerken die overal 
in de tuinen te bewonderen zijn.
De tuinen zijn in een spiraal
aangelegd en brengen de be -
zoekers vanaf de tuin van de
bevruchting, via verschillende
geurtuinen tot aan de tuin van
de dood. De route van de tuinen
loopt via de buitenkant naar 
het midden toe. Het symboliseert
de reis van een mens in zichzelf
tijdens het leven. Wie niks met
symboliek heeft zal zeker ook
genieten van de tuinen, omdat
de levenstuinen vooral zorgen
voor stiltemomenten met een
geweldig uitzicht op de tuinen
en het omringende landschap.
Elke keer weer wordt de be -
zoeker verrast door prachtige
doorkijkjes, pronkende witte
pauwen en spannende exposities
in de tuin van de tast.

Bloemrijk, inspirerend en rust-
gevend: dat zijn de levenstuinen.
Kortom, wederom werd ik ver-
rast door de sfeer en de rust die
in de tuinen is te vinden. 
Terwijl ik zit te praten met
Charles en Hans kijk ik uit op
een prachtige pronkende witte
pauw. Het is een schitterend
gezicht. Vol trots laten zij het
blad Happinezz zien dat een
groot artikel heeft gewijd aan
hun Levenstuinen. Charles en
Hans zijn geïnteresseerd in de

oude historie van het Groot
Hontschoten en hebben in hun
theehuis een aankondiging van
de veiling van ’het Groote
Hondschaten’ hangen uit 22
Februarij 1851. Helaas is het
niet bekend hoe de boerderij er
heel vroeger uit heeft gezien.

Charles en Hans nodigen alle
Teugenaren van harte uit een
kijkje te komen nemen in de
 tuinen. Op vertoon van deze
 uitgave van Teugje Nieuws
krijgt u in de maanden mei en
juni 2008 een gratis kopje
 koffie of thee aangeboden als
teken van welkom! 
De tuinen zijn geopend van
10.00 tot 17.00 uur; maandag
en dinsdag gesloten, behalve
feestdagen. Neem ook een kijkje
op: www.levenstuinen.nl.

Levenstuinen van het Groot Hontschoten 

Mooi Paasvuur 

www.kampvoet.nl

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

www.pro-t-action.nl


