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Juli
8 Spreekuur wijkagent 

Dorpshuis op den Toega 19.30 uur
8 Bestuursvergadering

Algemeen Belang Teuge - Dorpshuis
10 t/m 12 - Openluchtspel Op den Toega
12 Inzamelen oud papier 

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

Augustus
11 t/m 16 - Speelweek Peco
14 SOOS - ST. WELZIJN OUDEREN

September
2 Bestuursvergadering 

Algemeen Belang Teuge - Dorpshuis
5 Bingo Sportclub Teuge
11 SOOS - ST. WELZIJN OUDEREN
26 Klaverjas- en jokeravond 

TKV Teuge aanvang 20.00 uur

Oktober
3 Bingo Sportclub Teuge
9 SOOS - ST. WELZIJN OUDEREN
21 Bestuursvergadering 

Algemeen Belang Teuge - Dorpshuis
31 Klaverjas- en jokeravond 

TKV Teuge aanvang 20.00 uur

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  
teugje.nieuws@hotmail.com. 

Wijzigingen voorbehouden.

ACTIVITEITENAGENDA
Teuge

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

Redactie: 
Marcella Oleman, Hans Bijloo en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee: 
Marianne Wieggers, Dick Oleman, Jacqueline Midavaine, 
H.A. Huisman, Jan Geschiere en Auke Vlietstra.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.

Fotografie:
Rene Broekhof, Bob Bakker en Peter Cornelisz.

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

Nummer gemist:
Teugje Nieuws gemist, kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl.
Of haal een exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voor-
raad strekt).     

Adverteren?
Wilt u ook adverteren in Teugje Nieuws neem dan contact op met
Hans Bijloo door een mail te sturen naar hans@hansbijloo.com
of te bellen naar 055-5344583. 

Heeft u kopij, stuur dat dan vóór 16 augustus 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.

Door Marianne Wieggers

Tijdens de bestuursvergadering
van Algemeen Belang Teuge op
27 mei jl. werd het bestuur vol-
ledig verrast door de komst van
de heren Jan Regelink van A2
Architecten en Rinus Weijn van
DijkhofBouw, respectievelijk de
architect en aannemer van het
Dorpshuis Op den Toega. 

Spreekstoel Dorpshuis
Tijdens de opening van het
Dorpshuis hebben beide heren
een maquette aangeboden van
een nog te ontwerpen en te
 bouwen spreekstoel voor het
dorpshuis. Op 27 mei kwamen
zij de echte spreekstoel aan -
bieden aan het bestuur van
Algemeen Belang Teuge. 

De spreekstoel is uniek in zijn
soort en ontworpen door beide
heren. De stoel is in de vorm van
een ' muizentrapje' maar is wat
groter uitgevallen. De kleuren:
rood, geel, blauw, groen van het
dorpshuis zijn verwerkt in deze
prachtige muizentrap. De foto
spreekt voor zich. 
De spreekstoel is eigendom 
van Dorpshuis Op den Toega en
overgedragen aan de Stichting
"Dorpshuis Op den Toega', die
eigenaar is van de inventaris 
van het dorpshuis. 
Het bestuur bedankt beide
bedenkers en makers van deze
spreekstoel heel hartelijk.



Blij verrast was zowel het
bestuur van Algemeen Belang
Teuge als de Redactie van
Teugje Nieuws dat het Oranje -
fonds besloten heeft om Teugje
Nieuws voor een periode van 
3 jaar te subsidiëren. Daarmee
is voor de komende 3 jaar de
begroting sluitend gemaakt,
mits natuurlijk de huidige
adverteerders gewoon door
 blijven gaan met hun onder-
steuning. En belangrijker, kan
Teuge de komende jaren Teugje
Nieuws als belangrijk in -
for matie- en bindingsmiddel
tegemoet blijven zien.

Subsidie
Oranjefonds

TEUGJE NIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren • Jaargang 02 • Editie 5 juli 2008

Het helaas vroegtijdig afgelopen
EK-voetbal zorgde voor kleurige
straten en huizen, ook in Teuge.
Al iets langer geleden de Kunst -
route die bezoekers langs een
groot aantal kunstvormen leidde.
Een geslaagde recordpoging van
para’s die uit een heteluchtballon
sprongen leverde prachtige plaat-
jes op. De overhandiging van de
sleutels aan de eerste bewoners
van een bijzonder huurwoningen-
project bij de Zwaan, maar ook
een mooie samenwerking tussen
de Zaaier en ’t Indiaantje in het
kader van buitenschoolse opvang.
Allemaal activiteiten die niet

In deze tijd van het jaar is er altijd veel te doen. Het lijkt of de hoogstaande zon ons veel energie geeft.
Allerlei bijzondere activiteiten worden georganiseerd, iedereen komt naar buiten.

 zouden kunnen plaatsvinden
 zonder de ideeën, de energie en 
de inzet van veel mensen. 

Dat we in Teuge op een vrucht -
bare energiebodem leven wisten
we al langer. Maar toch verbazen
we ons iedere keer weer over al
die zaken die hier toch maar mooi
gerealiseerd worden. 
En het Dorps feest in september:
jawel, het lijkt er alleszins op dat
dat gewoon weer doorgaat. Net
als de Speelweek en het Touw -
trekken. En op de hele korte ter-
mijn wacht ons het Openluchtspel
van toneelvereniging Op Den

Toega. Een spektakel dat u niet
mag missen. 

In de teksten en foto’s van dit
Teugje Nieuws laten we u vast
ruiken aan of nagenieten van al
die bijzondere activiteiten. Helaas
werd dit keer geen kopij aan -
geleverd voor de rubrieken ‘Van
de Luchthaven’, de Sportclub en
‘Wonen en Werken in Teuge’. 

De redactie wenst iedereen alvast
een heerlijke zomervakantie en
hoopt dat de opgedane energie en
inspiratie weer leidt tot geweldige
initiatieven, activiteiten en kopij
voor deze krant. Begin september
verschijnt het volgende nummer
dat in het teken van de agrarische
omgeving, met alle dieren en
mensen daar omheen, zal staan.
Kopij is van harte welkom. 

Zoals in het vorige nummer al
aangekondigd, houdt onze wijk-
agent, Jan de Gorter, geregeld
spreekuur voor Teugenaren.
Tijdens dat spreekuur kunt u
zaken aan de orde brengen, die
om een oplossing vragen. 
De eerste zitting op 27 mei werd
door verschillende inwoners
bezocht en leverde vruchtbare
gesprekken op. Dit jaar staan nog
spreekuren gepland op dinsdag 
8 juli en dinsdag 9 december,
steeds van 19.30 uur tot 20.00
uur in dorpshuis Op de Toega. 
Jan de Gorter ziet u graag komen
op deze spreekuren. 

Zomeractiviteiten in Teuge
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Spreekuur
wijkagent

Voeding:  www.health-journey.biz
Zakelijk:  www.wealth-journey.biz

Jennie Stelwagen 0571-262682

Ballonnen boven Teuge Een ballon boven Teuge is op zich niet zo heel bijzonder, maar als er op
de vroege ochtend van zaterdag 10 mei ineens 10 ballonnen tegelijk opstijgen, met daarin een
groot aantal para’s, dan gebeurt er toch iets bijzonders. Al om halfvijf begonnen de voorbereidin-
gen voor een massasprong uit maar liefst 10 ballonnen. De organisatie had alles perfect voor -
bereid en 70 springers en evenveel vaarders stegen rond 6 uur bijna tegelijk op. Een magnifiek
gezicht bij het ochtendgloren, zoals op de sfeervolle foto van Bob Bakker te zien is. Er was
enorm veel media-aandacht en 's middags en 's avonds werden de beelden op internet, in kranten
en bij de journaals getoond. Een groot succes, zowel voor deelnemers als organisatoren, en
natuurlijk een prachtig stukje Teuge-promotie. 
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Veel jongeren uit de gemeente
Voorst gaan in Apeldoorn,
Deventer of Zutphen naar het
voortgezet onderwijs. En scho-
lieren uit omliggende gemeenten
komen naar Twello voor het
Veluws College of AOC-Oost.
Dit gebeurt veelal op de fiets.
Omdat er onderweg van alles
kan gebeuren, zoals bijv. een
lekke band, kapotte fiets,
 valpartij of pesterijen is de
gemeente gestart met het
 project Veilig Honk om de
schoolgaande jeugd veiligheid te
bieden op hun weg van en naar
school.

Wat houdt het project Veilig
Honk in?
Veilig Honk zijn diverse adres-
sen op de fietsroute waar
 leerlingen van en naar school
terecht kunnen als er zich
 problemen onderweg voordoen.
Het is de bedoeling dat eenvou-
dige en kortdurende hulp wordt
geboden, zoals een kleine repa-
ratie aan de fiets, een leenfiets
meegeven of bij valpartijen, de
leerlingen voorzien van bijvoor-

beeld een pleister. U krijgt als
vrijwilliger van de gemeente 
een leenfiets, fietspomp, ehbo-
trommel en bandenplakset. Bij
uw huis zal een bord komen te
staan met daarop het Veilig
Honk logo.

Veilig Honk adres worden?
De gemeente Voorst is op zoek
naar adressen langs de Rijks -
straatweg op de route Twello-
Apeldoorn v.v. en naar adressen
langs de Burgemeester Van de
Feltzweg op de route fietsbrug
Deventer-Twello v.v. Bent u
bereid om uw deur, als dat nodig
is, voor scholieren open te
 zetten voor eenvoudige en kort-
durende hulp, dan vernemen wij
dat graag. Na uw aanmelding
wordt een verklaring omtrent
gedrag opgevraagd.
Heeft u vragen over dit project
en/of wilt u zich aanmelden als
Veilig Honk, dan kunt u contact
opnemen met Angelique Jeulink
van de afdeling WZB. Zij is
bereikbaar op 0571 27 92 04
of via de e-mail:
a.jeulink@voorst.nl.

December 2007 schreven we 
al uitgebreider over de plannen
die er zijn met betrekking tot 
de herinrichting van de Rijks -
straat weg. De provincie
Gelderland en de gemeente
Voorst willen de N344 aan -
pakken en de leefbaarheid in
Teuge verbeteren. Na enkele
maanden van voorbereiding en
overleg is het inrichtingsont-
werp voor de weg gereed. 
In de maand juni volgden twee
informatiebijeenkomsten voor
de direct aanwonenden. 
Op 16 juni jl. hield de provincie
Gelderland in het dorpshuis 
een informatieavond over de
verkeerssituatie en verkeers -
veiligheid van de kruising Holt -
hoevensestraat - Rijksstraatweg.
De interactie met bewoners,

gemeente Voorst en belang -
hebbenden heeft diverse goede
ideeën en suggesties opgeleverd.
De provincie en gemeente heb-
ben aangegeven alle input aan-
dachtig te beoordelen en daarop
terug te komen. Een aantal
maatregelen zijn mogelijk al
direct te nemen; denk hierbij
aan het verplaatsen van borden
die het zicht ontnemen en het
maaien van het bermgras. 

Op 24 juni vond een vergelijk -
bare informatieavond plaats
over een ander deel van de
Rijks straatweg tussen de
(geplande rotonde bij de)
Fokkerstraat en de Stations -
weg. Daarbij wordt ook de
parallelweg voor de Zwaan
meegenomen. 

Geïnspireerd door de fraaie landbouwschuur
aan de Lochemsestraat heeft de heer H.A.
Huisman een gedicht gemaakt en dat aan
Jacqueline Midavaine gegeven als blijk van
waardering voor het maken van de foto's op
de kunstroutefolder. Jacqueline overhandigde
het weer aan de redactie van Teugje Nieuws. 

Het Gedicht

Genietend door lanen en wegen
kom je dit monument nog tegen.

Onderhouden en heel markant,
ligt het aan de waterkant.

De hooischuurberg uit vervlogen tijd
waar hooi en koren in werd gevleid.

Burenhulp kent men niet meer en
samen dorsen, zoals weleer.

Die tijden zijn voorgoed voorbij,
haast geen koeien meer in de wei.

Moderne tijd, dat is de trend,
en bij de jeugd al zeer bekend.

Zandenallee, de Somp en ’t Apeldoorns land
daar blijft je hart, immer aan verpand.

De wens, dat dit nog vele jaren
oud cultuurerfgoed mag bewaren.

Geniet nu, van wat groeit en bloeit,
eenieder die dit alles weer boeit.

H.A. Huisman

Veilig Honk vrijwilligers gezocht

Herinrichting Rijksstraatweg 

Kort’n Teugje

Goede doelen
• De potgrondactie van de Kinderboerderijcommissie heeft 284 euro opgebracht.
• De geraniumactie van de Speelveldcommissie op 9 en 10 mei bracht 490,60

euro in het laatje.
• Eerder bracht de ‘Jantje Beton collecte’ die van 3 t/m 8 maart 2008 is ge -

houden al 642,72 euro op, waarvan de helft door de speelveldcommissie
gebruikt kan worden voor het speelveld de Zandenhof.

Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt voor hun giften, waardoor kinderen
blij verder kunnen spelen op het speelveld en de dieren in de kinderboerderij!

Woonruimte
Stèfan (23) en Hanna (21) zijn met spoed op zoek naar woonruimte in Teuge of
eventueel directe omgeving. Momenteel wonen zij in Leeuwarden. Zij moeten naar
Teuge verhuizen omdat Stèfan de pilotenopleiding van Stella gaat volgen. Hanna
werkt fulltime bij C1000. Hun 2 katten verhuizen uiteraard mee. Beiden roken
niet en noemen zichzelf rustige en nette huurders. Zij zoeken een huisje wat groot
genoeg is voor 2 personen en waar ze 2 jaar in kunnen wonen. Tips of aanbiedin-
gen kunt u richten aan Stèfan en Hanna, via hanna_schokker@hotmail.com.

www.garagedevecht.nl
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In deel drie van deze tekenin-
genserie lezen we meer over de
historie van de voormalige Hof -
enk aan de Beukelaarsweg 3.

In 1648 was De Hofenk (Haef
Enck) in eigendom van de erven
Hopman Wenckom. Toen het in
1958 afbrandde kwam het in
bezit van baron Voorst tot
Voorst. De grond is nog steeds
in eigendom van deze baron. Nu
staat er een woonhuis waar de
familie Haarman woont. 

De Hofenk is al vaker herbouwd
waarschijnlijk omdat het ook al
vaker was afgebrand. Dit ver-

Door Auke Vlietstra

In 2006 is de Wet
Buitenschoolse Opvang aan -
genomen, die basisscholen ver-
plicht een goede aansluiting te
realiseren tussen de tijd dat
 kinderen op school zitten en 
de opvang buiten de gewone
schooluren door een kinder -
opvangorganisatie. Zo kunnen
ouders -die dat willen- werk en
zorg beter combineren.
Kinderdagverblijf ’t Indiaantje
en basisschool de Zaaier gaan
samenwerken, waardoor het
mogelijk wordt dat er in Teuge
naschoolse opvang wordt ge -
realiseerd.

Op de Zaaier gaan sinds 
het begin van dit schooljaar
 kinderen naar de voorschoolse
opvang. De onderwijsassistente
van de Zaaier vangt op twee
ochtenden de kinderen op waar-
van de ouders vroeg aan het
werk gaan. De school doet dat
–nu nog- in samenwerking met
Kidsgear in Twello. Binnen die

samenwerking is het geen optie
om na schooltijd kinderen in
Teuge zelf op te vangen. Ze
moeten daarvoor -aansluitend
op de schooltijden- naar Twello
worden gebracht.

Mede naar aanleiding van
 vragen van ouders is er overleg
op gang gekomen tussen kinder-
opvang ’t Indiaantje en basis-
school de Zaaier. Een gehouden
enquête onder ouders van beide
instellingen geeft genoeg aan -
leiding om te proberen naast 
de voorschoolse opvang ook 
-gedurende een aantal dagen-
naschoolse opvang in Teuge op
te starten. De ouders krijgen
hierdoor meer mogelijkheden
hun kinderen in de eigen, veilige
en vertrouwde omgeving te
laten opvangen.

Er zijn inmiddels afspraken
gemaakt tussen ’t Indiaantje en
de Zaaier, die moeten leiden tot
een overeenkomst. De onder-

wijsassistente van de Zaaier zal
onder verantwoordelijkheid van
’t Indiaantje de voorschoolse
opvang gaan verzorgen. Voor de
naschoolse opvang worden via
een advertentie kandidaten
gezocht. Zo mogelijk kan dan al
in september gestart worden.

Alle voor- en naschoolse acti-
viteiten vallen onder de verant-
woordelijkheid van ’t Indiaantje
en zij zullen ook zorgen voor 
de financiële afwikkeling naar
de ouders. De Zaaier zal de
benodigde ruimte ter beschik-
king stellen en haar onderwijs-
assistente ‘uitlenen’ aan ’t
Indiaantje.     

Voor informatie over de buiten-
schoolse opvang kunt u terecht
bij Nicole Vos van ’t Indiaantje
(055 323 2876) en bij Auke
Vlietstra van cbs de Zaaier
(055 323 2383). Kijk ook op
zaaier@cbsdezaaier.nl

klaart de gepleisterde voorgevel
die van bestaande materialen 
is hergebouwd. Als de nieuwe
stenen door bijvoorbeeld een
ander formaat niet overeen -
kwamen met de oude stenen en
deze daardoor dus niet meer in
het geheel pasten, werd dit ver-
bloemd door de voorgevel te
pleisteren en wit te kalken. Om
vanwege het rieten dak brand te
voorkomen werden er onderaan
de zijkanten van het dak pannen
gebruikt. 

Er bestond ook nog een Kleine
Hofenk op nr. 5, maar ook die
staat er tegenwoordig niet meer.

HistorischTeuge

Tien tekeningen van Theo Jansen (deel 3) Door Marianne Wieggers

Samenwerking ’t Indiaantje en de Zaaier



In de vorige editie lazen we over de nieuwe passie van Johan
Buitenhuis: solexen verhuren. In deze editie lezen we wat een
solex nu eigenlijk is en over het ontstaan van de solexclub (niet 
te verwarren met Buitenhuis Solexverhuur) die afgelopen maand
juni haar 5-jarige jubileum vierde.  

De vraag ‘Wat is een solex?’
heeft (voor de solexleek) een
verrassend antwoord, want een
solex was in de eerste plaats
niet meer dan een simpele fiets
met een hulpmotortje aan de
voorkant. Deze constructie werd
direct na de Tweede Wereld -
oorlog bedacht in Frankrijk.
Een carburateurfabriek,
genaamd Solex, die eerst alleen
carburateurs voor auto’s maak-
te, ontwikkelde nu een motor-
blokje met een cilinder voor op
de voorkant van de fiets. Later
werd het frame aangepast aan
de motor; hij werd lager en
 kleiner. Zo ontstond er een
‘com plete’ solex. In Nederland
werden er tussen 1948 en 1969
maar liefst 750.000 solex -

bromfietsen gefabriceerd. Nu
liggen de licenties in Hongarije
en China, maar deze zijn van
mindere kwaliteit. De beste
solexen komen uit Nederland.
Ook in Frankrijk worden tegen-
woordig weer solexen gefabri-
ceerd, maar dit mag niet meer
onder de naam Solex. Deze
heten nu Black ’n Roll. 

Nadat Johan zijn eerste solex
had gekocht, volgden er meer
jongens uit de buurt en samen
gingen ze geregeld met de solex
naar de sportclub. Zo ontstond
het idee om een solexclub op te
richten. Johan: “Vervolgens
kwam het er nog steeds niet
van. Je praat er wel over, maar
er gebeurt niets. Totdat we

 tijdens een medewerkeravond
van de sportclub met z’n drieën
aan de bar zaten en tegen el -
kaar zeiden: Weet je wat? We
doen het gelijk! Toen hebben we
op de achterkant van een bier-
viltje de oprichtingakte ge -
schreven en alledrie onderte-
kend en toen was eigenlijk de
solexclub opgericht. Dit was in
mei 2003.” 

Pas in het voorjaar van 2004
werd er dan eindelijk een ver -
gadering gehouden door een
bestuur van vier personen. Ze
schreven alle jongens aan,
waarvan ze wisten dat ze een
solex hadden en zo werd er op
Eerste Pinksterdag 2004 met
15 man de eerste solextour
gereden. In de loop van tijd
kwamen er nog een aantal leden
bij en tegenwoordig wordt er
ongeveer zes keer per jaar een
tocht georganiseerd. Na een
tocht van zo’n zeven à acht uur
(meestal uitgezet door 2 tot 4
personen) en 80 tot 100 kilo-
meter te hebben gereden, wordt
de dag afgesloten met een bar-

becue. De nieuwjaarsrit wordt
traditioneel afgesloten met een
grote pan snert. Op die dag
duurt de tocht vaak niet zo
lang, want het is dan eigenlijk 
te koud om te rijden. De lange
leren jassen, die veel worden
gedragen op de solex, helpen
daar niet tegen. Ook wordt ieder
jaar de Nationale Bokbierdag 
in Zutphen op de solex bezocht. 

De clubregels zijn duidelijk: je
moet beschikken over twee din-
gen, altijd goede zin en natuur-
lijk een solex. De jaarlijkse ver-
gadering kan meer een gezellige
bijeenkomst genoemd worden.
Johan: “Na twee agendapunten
wordt er al gezeurd om bier!” 

Afgelopen juni vierde de club
haar 5-jarig bestaan met een
ludieke barbecue in Peco, nadat
er natuurlijk eerst een tour op
de solex werd gemaakt. Ook
aanhang en kinderen waren uit-
genodigd voor deze receptie. 
Ook nieuwsgierig geworden
naar een ritje op de solex? Kijk
dan even op: www.solextours.nl 

- 4 -

Met de solex door de omgeving (2)
Door Marcella Oleman

www.solextours.nl

De cursus is georganiseerd door
Pro(t)Action B.V. en bestaat uit
2 onderdelen: Levensreddend
handelen (incl. AED) en Brand
& Ontruimen. Voor het onderdeel
Levens reddend handelen hebben
we in het dorpshuis kunnen
 oefenen met ‘levensechte’ pop-
pen. Deze, met elektronica
 uitgeruste, poppen hebben we
gebruikt om het reanimeren en
het bedienen van de AED nog
weer eens te her halen. 

Jaarlijkse herhalingscursus BHV 
Door Dick Oleman, arbo-coördinator A.B.T. 

Elk jaar blijkt weer hoe nuttig het
is om bepaalde handelingen voor
jezelf nog eens uit te voeren. Aan
het eind van de cursusavond wer-
den de deelnemers ‘verrast’ op
een geval van een open botbreuk.
Na wat instructies van de docent
hebben we, in afwachting van de
ambulance, de patiënt zo goed
mogelijk behandeld en gerustge-
steld. 
Zoals ik in de inleiding al schreef
is de beschikbaarheid van een

AED bij een circulatiestoornis
(als gevolg van hart problemen)
van levensbelang. 
De AED is een aanvulling op de
reanimatie en verhoogt de over -
levingskans van het slachtoffer
door middel van het toedienen
van een defibrillatorschok. 

5 AED’s in Teuge
In Teuge is momenteel op 5 lo -
caties een AED beschikbaar. De
informatie over het gebruik van
en de toegang tot de AED kan
zeker nog worden verbeterd. Ik
zal in een volgende editie van
Teugje Nieuws u hierover nader 

informeren. 
Voor het onderdeel Brand &
Ontruimen is als locatie gekozen
het gebouw en de parkeerplaats
van S.J.W. Peco. De instructeurs
hebben ons de hele avond
 beziggehouden met praktijk -
oefeningen. Hoe een vlamgevatte
persoon (in dit geval een pop) te
blussen met een branddeken tot
en met het oefenen met een
 portofoon. Ook altijd goed om
weer even te ontdekken hoe een
brandblusser snel moet worden
ontgrendeld. 
Al met al een tweetal zinvolle
oefenavonden, die zeker de
moeite waard zijn geweest. 

Begin juni 2008 hebben leden van Algemeen Belang Teuge
samen met andere deelnemers uit Teuge en omgeving deel -
genomen aan de jaarlijkse herhalingscursus BHV. Tijdens deze
cursus bleek maar weer eens hoe belangrijk het is om als
BHV'er snel op te kunnen treden bij een ongeval of calamiteit.
Met name het gebruik van een AED (Automatische Externe
Defibrillator) verhoogt bij een circulatiestilstand aanzienlijk 
de kans op een herstel van de hartfunctie. 



De bezoekers aan de Kunstroute
konden dit jaar een dinerbon
winnen. Daarvoor moest een
aantal spreuken langs de route
gevonden en vervolgens ver-
taald worden in het Nederlands. 
Op de landbouwschuur aan 
de Lochemsestraat waren de
volgende spreuken te vinden,
 waarvan de betekenis in het
Neder lands moest worden ge -
geven: 

1. Onder de droad deurvrèten
= vreemd gaan of op iemands 

zak teren 
2. Die is niet deur 

de haze edekt
= Die is niet de snelste 

3. A'j allemaole met loop, 
krieg wuule un mooie optoch
= Als iedereen zich inzet 

komt het voor elkaar of 
vele handen maken licht 
werk. 

Er werden 20 oplossingen inge-
leverd, waarvan 3 met allemaal
goede antwoorden. Hieruit is
een winnaar getrokken en dat is
J. Scholtens uit Terwolde, die
inmiddels een dinerbon heeft
ontvangen van restaurant Take
Off. Take Off heeft deze bon
 gratis ter beschikking gesteld,
waar de organisatie van de
Kunstroute natuurlijk haar
grote dank voor uitspreekt. 

Ook de vrijwilligers die het
grote panorama uit Silvolde
hebben opgehaald, het pano -
rama hebben geplaatst, weer
afgebroken en teruggebracht
hebben naar de Achterhoek
worden zeer hartelijk bedankt! 

Zonder hun enorme inzet 
was het panorama niet te
bewon deren geweest tijdens 
de kunstroute. 

Uitslag Prijsvraag kunstroute 

www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Hoe verschilt het regisseren
van een openluchtspel met
dat van een binnenstuk?
Het verschil begint al met het
kiezen van een stuk! We hebben
zo’n veertig, ja, véértig(!!)
boekjes gelezen om te kijken of
het geschikt was voor ons.
Vragen zijn dan: kunnen we het
stuk zó veranderen dat het van
een binnenstuk een buitenstuk
kan worden? Bij een buitenstuk
moet op meerdere plekken iets
te zien zijn. Hebben we de
geschikte spelers voor de rol-
len? Is het mogelijk passende
decors te maken op de plek bij
de schaapskooi? Die keuze was
heel erg moeilijk. Want mis-
schien was het op zich wel een
leuk stuk, maar niet geschikt
om een openluchtspel van te

Aankomend weekend (10, 11 en 12 juli) speelt Op den Toega 
haar tweede openluchtspel. Ik sprak met de regisseuse Ria
Tekelenburg over de (soms hectische) voorbereidingen. 

maken. Zo kwamen we na lang
wikken en wegen met "Stoet en
brood" op de plank! 

In het begin oefenden we
gewoon in het dorpshuis. Vanaf
mei hebben we buiten geoefend,
soms erg koud (!), en vanaf juni
kwamen de figuranten regel -
matig mee-oefenen. De hele
oefenperiode door zijn we aan
het schrappen en schaven
geweest om het tot een mooi
geheel te maken. 

Gelukkig hoef ik het niet alleen
te regisseren: de laatste weken
kregen we hulp van een hulp -
regisseur en verder was er altijd
wel een  speler die meehielp om
figuranten aan te sturen. Zonder
hun hulp was het ondoenlijk.

Hoe verliepen de voor -
bereidingen? Waren er
 bijvoorbeeld problemen die
moeilijk op te lossen waren?
Ina Wielart en Marjanne
Oleman zijn de grote voorberei-
ders. Zij vroegen vergunningen
aan, huurden licht, geluid en
 tribunes e.d. Zij zorgen ervoor
dat alle kleding en attributen bij
elkaar gezocht werden. Zij heb-
ben hun oor te luisteren gelegd
bij koren om die vervolgens in
te huren. Zij vroegen allerlei
mensen of ze mee wilden doen
als sponsor of figurant. Kortom,
zij zijn de spinnen in het web!
Zonder hun hulp zou het stuk
nooit van de grond gekomen
zijn. Bij elke tegenvaller die we
hadden, zetten zij hun schou-
ders er onder en sleurden zij mij
weer mee in hun optimisme!
Gelukkig wonen er in Teuge e.o.
aardig wat mensen en kinderen
die ons willen helpen! 

Hoe vaak hebben jullie 
geoefend?
Oeps, even tellen.... ongeveer 
18 keer. Het begon met lees -
repetities. Daarna oefenden we
per bedrijf en de laatste weken
speelden we het hele stuk op
één avond. Juist in de laatste
avonden moet alles in elkaar
gepast worden: op welk moment
moet welke figurant vast gaan
lopen? Hoe is de route en wat
doen de andere spelers op dat
moment? Spannend hoor!
Daarbij is een hulpregisseur
onmisbaar. 

Hoeveel mensen spelen er in
totaal mee? En hoeveel men-
sen zijn er nog nodig voor de
overige werkzaamheden?
We hebben negen spelers en 
een heleboel figuranten.
Daarnaast hebben we de onmis-
bare souffleuses, decorbouwers
en een hulpregisseur.

Nog geen kaartje? Kijk dan snel op

www.algemeenbelangteuge.nl/openluchtspel-2008,

want op = op!

Door Jan Geschiere

Al eerder was mij opgevallen,
toen ik om de verlengde baan
van het vliegveld reed, dat ver-
schillende weidevogels bezit
hadden genomen van het nieuwe
veld. 
De Teugse dichter, Tinus van het
Slyck, had in fraai dialect al de
uitbundige zang van een aantal
van hen bezongen in Voorster
Nieuws. En dus werd het tijd
voor een Teugse excursie!

Voor vogels moet je vroeg zijn
en wie dus om 6 uur de fiets
neemt en voorzien van kijker en
zonodig vogelgids op stap gaat,
die komt voor aangename ver-
rassingen te staan.
Er hangt nog wat nevel op de
Kromme Beek als de zon boven
de kim verschijnt. De boerderij
van Berends, met op de voor-
grond de grote kudde schapen,
vormt een fraai decor. In de
lucht klinkt de roep van de
Tureluur en de Kievit als ik mijn

eerste stop maak bij een viertal
heftig vechtende Meerkoeten in
de beek. Nou, die kunnen er wat
van, dat beloof ik je. 
Daar waar het fietspad ophoudt
zit rechts op een paaltje een
zenuwachtige Tureluur te tik -
keren. In de lucht vliegt er ook
een, zijn eigen naam luidkeels
uitroepend, alarmerend rond. 
Er zijn vast kuikens die gewaar-
schuwd worden, maar hoe ik
ook speur, te zien krijg ik ze
niet. En dat is maar goed ook.

Op de draad zit een Geelgors
en, warempel, iets verderop zelfs
een Rietgors met z’n zwarte
borst en witte ring om de hals.
Op de weg tippelt de Witte
Kwikstaart snel naar de over-
kant. Ja, zo vroeg kan dat, 
want verkeer is er gelukkig nog
niet. Jammer genoeg verdwijnt
de zon achter een opkomend
 wolkendek. 
Waar de Kromme Beek onder
de weg doorstroomt, fietsend
langs de rechteroever, stijgt er

Nieuw luchtvaartterrein: een vogelparadijsje?

In gesprek met Ria Tekelenburg
regisseuse van het openluchtspel 
Door Marcella Oleman
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg
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een Blauwe Reiger majestueus
op. Daar hebben die kerosine -
vogels het natuurlijk van af -
gekeken! Een troepje Wilde
Eenden vliegt fladderend op,
duidelijk met enkele jongen in
hun gezelschap. 
Intussen hebben vele Kievieten
en in iets mindere mate Schol -
eksters bezit ge nomen van het
nieuwe vliegveldterrein. Het
gaat echt om tientallen. De
vlieg tuigen blijven nog even uit,
die mogen niet vóór 10 uur
opstijgen, dus hebben ze het rijk
nog voor zich alleen. Broeden

ze ook? Ik kan het niet waar -
nemen, maar ik meen diverse 
al bijna volwassen jonge vogels
waar te nemen, dus ik neem 
aan dat dat wel het geval is
geweest. Het veld is ook een
soort oase in vergelijking met
de zwaar bemestte en (te) vroeg
gemaaide weilanden verderop.
Als nu met het maaibeheer en
verder onderhoud maar reke-
ning wordt gehouden met deze
weidevogels en het waterpeil
hoog genoeg blijft om ervan
verzekerd te zijn dat het voedsel
niet te diep weggehaald moet

worden, dan konden het wel
eens blijvertjes worden. We zul-
len zien. 
Plotseling wordt mijn oog
getrokken door een klein, op -
vallend vogeltje die in het
strandje van de beek stevig 
aan het pikken is. Een Bontbek -
plevier! Hij doet zijn naam 
eer aan want kop en hals zijn
minstens zo zwart-wit getekend
als van de mooiste zwartbonte.
Hoe lang zou het geleden zijn
dat hier bij Teuge een bontbek-
plevier is gesignaleerd?
Eerder al zag ik ook een Wulp
op het veld scharrelen, u weet
wel, die grote vogel met lange,
kromme snavel en een prach -
tige, melancholische roep. Maar
vandaag laat hij verstek gaan.
En dan, ineens, in de verste
bocht van de rondweg, vliegt
een koppel Patrijzen op! Wat

een weelde! In onze jeugd zag
je ze haast dagelijks, nu moet je
naar Zeeland om ze te treffen,
op een enkel stel op de Bol -
werksweiden bij Deventer na.
Ik rijd verder, tussen Spreeuwen,
Merels, Roeken- en Houtduiven -
groepjes door, naar de Schapen -
schuur. En daar tref ik een
prachtexemplaar Torenvalk aan,
die uit een van de karakteristieke
beuken zweeft en wat verderop
weer neerstrijkt. De Buizerd, 
die hier ook wel gesignaleerd
wordt, laat zich deze keer niet
zien. Ik loop het vers gemaaide
pad in het jonge aanplantbosje
bij de vijver uit en keer voldaan,
tegen half acht, terug naar huis.
Teuge kan wat mij betreft, als
weidevogelgebied, opnieuw op
de kaart! Is die uitbreiding toch
nog ergens goed voor, kan ik
niet nalaten te denken! 

Dinsdag 18 juni j.l. had Teuge
de primeur met de oplevering
van de zogenaamde woningen
met verborgen kamers die
 achter De Zwaan te vinden zijn.
Om een oplossing te vinden voor
woonproblemen van ouderen,
jongeren en alleenstaanden die
graag op een bepaalde plek
 willen wonen, maar die daar op
dat moment nog niet de finan -
ciële middelen voor hebben,
bedacht woningcorporatie Goed
Wonen een constructie waarbij
de huurprijs afhankelijk is van
het aantal ‘geopende’ kamers.
De huurprijzen variëren van
440 tot 545 euro: hoe meer
kamers de huurder in gebruik
wil nemen, hoe hoger de huur.
De inrichting van de vijf huur-

woningen is verschillend en 
alle mogelijke varianten waren
tijdens de opening te zien. Van
bijna alle kamers op slot tot
bijna alle kamer open, bad -
kamer boven of beneden, grote
of kleine keuken, alles is moge-
lijk. Daarnaast hebben alle
woningen een grote tuin met
schuur. Tot nu toe blijven in alle
woningen één of meer kamers
op slot, maar binnen een dag
kan geregeld worden dat de
huurder er een kamer bij krijgt.

Als deze, tot nu toe, unieke
 constructie een succes wordt,
zal er worden bekeken of er
meer belangstelling voor is
binnen de gemeente. In Wilp
wordt al gekeken naar de

 mogelijkheden. De woningen in
Teuge zijn alle verhuurd aan
Teugenaren, die voorrang kregen
bij de toewijzing. 
De opening van de woning werd
verricht door wethouder me -
vrouw Vos door een ‘piramide’

te  openen waar ballonnen in 
de kleuren van Goed Wonen uit
opstegen. De piramide stond
symbool voor het ontstaan van
het idee, want ook piramides
hebben allerlei verborgen
kamers.

Goed Wonen primeur in Teuge

Verborgen kamers zijn uniek in Nederland


