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November
1 Goud van oud - Peco 
7 Bingo - Sportclub Teuge 1
3 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN 
12 Open les Line-dance, 19:30 uur
14 Klaverjasavond - sportclub Teuge, 19:30 uur
15 Dartavond - TKV Teuge, 19:30 uur 
21 en 22 - Toneelvoorstelling Los zand (Annie M.G. Schmidt)
28 Klaverjas en jokeravond - TKV Teuge, 20:00 uur 
28 Klaverjasavond - sportclub Teuge, 19:30 uur 
29 Back to the 90's - Peco 
30 Sinterklaas - TKV Teuge, 14:00 uur 

December 
9 Spreekuur wijkagent - 

Dorpshuis Op Den Toega, 19:30 uur 
9 - Bestuursvergadering - ABT, Dorpshuis 
11 SOOS EN KERSTDINER - ST.WELZIJN OUDEREN 
12 - Klaverjasavond - sportclub Teuge, 19:30 uur 
13 Open Teugse KoppelDartkampioenschap - TKV Teuge,

18:30 uur 
14 Kerstmarkt in het dorpshuis - ABT, vanaf 11.00 uur
19 KerstBingo - Sportclub Teuge 
19 PECO AVOND - ST.WELZIJN OUDEREN, 20:00 uur 
20 KerstBingo - TKV Teuge, 20.00 uur 
20 Kerstklaverjassen - sportclub Teuge, 13:00 uur 

Januari 2009
3 Nieuwjaarsklaverjassen - sportclub Teuge, 13:00 uur 
8 SOOS EN NIEUWJAARSRECEPTIE - 

ST.WELZIJN OUDEREN 
16 Klaverjasavond - sportclub Teuge, 19:30 uur 
17 Dartavond - TKV Teuge, 19:30 uur 
30 Klaverjas en jokeravond - TKV Teuge, 20.00 uur 
30 Klaverjasavond - Sportclub Teuge, 19:30 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, Peter Cornelisz en 
Marianne Wieggers.

Aan deze editie werkten mee: 
Simon Woerlee, Marjanne Oleman, Marjo Prigge, Arne Pruijt,
Antoinette de Bruin, Jan Geschiere en Bas Mulder. 
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

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 december 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.

Op zaterdag 15 november kunnen
de liefhebbers van absurd ex -
perimenteel theater hun hart 
weer ophalen tijdens een vrolijke 
eet- en drinkvoorstelling in
middeleeuwse sferen. SPROOK! 
is een mengelmoes van sprookjes,
maskers en middeleeuwse kook-
kunsten. 

Eerste voorstelling: 17.30 uur,
tweede voorstelling: 20.00 uur. 

Entree: € 10,- (incl. drinken en
vegetarische, op houtgestookte
kachel bereide maaltijd).
Locatie: Ecotribe Teuge (Ambon -
straat 2, Teuge).

Per voorstelling zijn er 60 plaat-
sen beschikbaar, dus reserveren is
noodzakelijk! Dit kan via: 
martinehalm@
theaterwerkplaatsdesmederij.nl

Meer informatie op: 
theaterwerkplaatsdesmederij.nl

SPROOK! 

Maandag 13.30-16.30 uur: schilderles door Irene Jolink 
Dinsdag vanaf 28 oktober: biljart
Woensdag 19.30-21.30 uur: line-dance; biljart
Donderdag 11.00-12.00 uur: pilates door Wikkel Mosterd

Bel voor meer informatie Ina Wielart: 055 - 223 2181.

Activiteiten dorpshuis Op den Toega

www.garagedevecht.nl

www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek
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Door Simon Woerlee, 
management Paracentrum Teuge

Van 9 t/m 13 september vond
het WK Canopy Formation 2008
plaats, waarbij parachutisten
van max. 8000 ft. direct de
parachute openen en proberen
zoveel mogelijk voorgeschreven
punten binnen een vastgestelde
tijd te behalen. Het WK verliep
voorspoedig, vooral dankzij het
prachtige weer. Er waren 15
landen vertegenwoordigd en de
prijzen gingen uiteindelijk naar

Wij hopen dat zij zich snel thuis
voelen in de nieuwe wijk van
Teuge. Maar gelet op hun
enthousiasme zal dat geen pro-
bleem worden. Ook nieuw is de
mini-camping ‘t Oegenbos aan
de Zandenallee, die in maart
opengaat. En natuurlijk is er de
fraaie Teugse vlag. Bijna nieuw
wordt ‘t Beestenboeltje dankzij
alle sponsoren en vrijwilligers.
En nieuws is er ook over de

In dit najaarsnummer van Teugje Nieuws volop aandacht voor
nieuwigheden in Teuge. Allereerst presenteren wij bijna alle
 nieuwe inwoners van het plan de Zwaan. Zij stellen zich aan 
je voor, zodat je weet wie de nieuwe (of soms al ‘ oude’) dorps -
bewoners zijn. 

Rusland, de VS en Frankrijk, 
die van oudsher sterk zijn in de
parasport. De recordpoging
voor 'grootste formatie' is
gelukt, waarbij een nieuwe
record van 20 springers werd
gevestigd. 
Aan deze record -poging deden
zeven Nederlanders mee, waar-
van de meeste bij Paracentrum
Teuge springen. Het record is
inmiddels erkend door de FAI
(Fédération Aéronautique
Internationale/ The World Air
Sports Federation).

Slaapfabriek. Eigenlijk is er
altijd wel wat te melden in het
bruisende Teuge. Maar natuur-
lijk blikken we ook even terug
naar bijzondere gebeurtenissen
van afgelopen periode. 

Dit is het laatste nummer van
2008. De redactie wenst je nu
alvast prettige feestdagen. In
januari verschijnt dan weer het
volgende Teugje Nieuws. 

Recordpoging para’s

Nieuw in Teuge
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Gerard Pelgrim en zijn vrouw
hebben een kleindochter van 10
jaar, Kim de Ronde (dochter van
Annet Pelgrim), die helaas lijdt
aan de zeer zeldzame ziekte van
Duchenne. Bij deze ziekte wordt
het spierweefsel langzaam af -
gebroken, waardoor kinderen al
op jonge leeftijd in een rolstoel
terecht komen. Gerard: “Op dit
moment is er nog geen medicijn
voor deze vreselijke ziekte en
ziet het er naar uit dat Kim op
jonge leeftijd zal sterven”. 

Om geld voor onderzoek naar
geneesmiddelen tegen de ziekte
van Duchenne te verzamelen is
de Duchenne Heroes-Mountain -
biketocht in het leven geblazen.
Stefan Pelgrim, de oom van Kim,

heeft in september ook mee -
gedaan aan deze zware tocht en
daarmee fietste hij een bedrag
van €2500,- bij elkaar. Ook vol-
gend jaar wil hij zich weer in het
zweet fietsen voor zijn nichtje en
daarom roept hij ook alle
Teugenaren op om hem te spon-
soren. Hij heeft een minimaal
sponsorbedrag van € 2500,-
nodig, dus ieder bedrag is wel-
kom, van zowel particulieren 
als bedrijven. 

Sponsor je Stefan, dan komt je
naam op www.duchennehero.nl
te staan. Daar vind je overigens
nog meer informatie over de
actie. Ook kun je contact op-
nemen met Gerard Pelgrim 
(tel. 055 - 323 1771).

De ziekte van Duchenne
Door Marianne Wieggers

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

Jennie Stelwagen 0571-262682
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Ik realiseerde me op dat moment
ook dat zowel de Sportclub, de
Tennisclub, de Klootschieters,
Peco, de scholen en wellicht nog
een aantal organisaties alle-
maal zo’n groep vrijwilligers
hebben, sterker nog, zij bestaan
slechts dankzij hun vrijwilligers.
Bovendien realiseerde ik mij dat
Teuge zo’n plezierige woon- en
leefomgeving biedt door de vele
mogelijkheden van ontspanning.
Wil je sporten, toneelspelen,
 dieren verzorgen of een krant
opmaken, linedancen of biljar-
ten, kaarten of solex rijden, zeg
het maar, vrijwel alles is hier
mogelijk. Waar gaat de leus
”De maatschappij – dat ben
jij!” sterker op dan in ons dorp?
Met elkaar maken wij Teuge
leefbaar, het kringetje is rond!

De organisaties gaande houden
en bemensen is van groot belang.
Van minstens even groot belang
is de financiële kant van al deze
activiteiten. Hoe krijgen we de
materialen, het voer, het onder-
houd etc. van Het Beesten -
boeltje, De Sportclub, DeTennis -

vereniging, Peco, Teugje Nieuws,
Het Dorpshuis, De toneelclub,
etc. voor elkaar zonder dona-
ties, giften en sponsoring van
talloze geldgevers, bedrijven,
organisaties en particulieren 

die met grote regelmaat geld of
materialen beschikbaar stellen.

Graag ga ik staan, neem de pet
af en applaudisseer krachtig
voor dit geweldige samenspel
tussen vrijwilligers en geld -
gevers. Met z’n allen maken 
zij Teuge leefbaar.

Versterking Bestuur ABT
De taken binnen ons bestuur
zijn reeds enige jaren verdeeld
in Ruimtelijke Ordening, Evene -
menten en Faciliteiten. Elk
taakgebied wordt ingevuld door
twee bestuursleden. Wij merken
dat elk werkgebied vraagt om
een professionele aanpak, om
steeds meer kennis. De eisen
worden steeds zwaarder, de
gevolgen bij onzorgvuldigheid
groter. 

De Gemeente wil dat wij mee
denken en praten over wezen-
lijke zaken. Dat vraagt voor -
bereiding. Het organiseren van
evenementen vraagt kennis van
risicobeoordeling, van arbo-
zaken, van financiën. Het in stand
houden van faciliteiten vraagt

om kennis van financiering, van
overleg met verschillende over-
heden. Kortom, de functie van
bestuurslid is vrijwillig, maar
niet vrijblijvend!

Wij willen ons bestuur al enige
tijd versterken met een werk-
groep PR die bestaat uit
bestuursleden die zich bezig-
houden met publicitaire zaken,
met het uitdragen van zaken 
die voor het functioneren van
Algemeen Belang essentieel
zijn, die zich bezighoudt met het
werven van nieuwe leden of met
ledenbinding, die ABT etaleert
bij overheden en fondsen.

Wie komt onze gelederen 
versterken?
We vergaderen eens per zes
weken van 20.00 uur tot 22.00
uur met het bestuur. Daarnaast
is elke werkgroep soms druk
met een project, afhankelijk van
het moment. Vele handen maken
licht werk en we hebben er
slechts vier nodig! Wie o wie??
Wil je een keer kennismaken
met onze manier van werken/
vergaderen, neem dan contact
op met één van de bestuurs -
leden (zie de site) en investeer
vrijblijvend twee uurtjes. Vind 
je het leuk? Gun jezelf dan een
leuke functie en versterk ons
ABT!

Vrijwilligers & Sponsors, 
onmisbare combinatie voor de leefbaarheid in Teuge
Door Arne Pruijt, voorzitter ABT

Tijdens de “dank-je-wel-avond” zag ik zo’n 40 vrijwilligers van
Algemeen Belang en de daarmee gelieerde activiteiten genieten
van een gezellige avond. Een hapje en een drankje en gezamen-
lijk actief om twee krachtige, kleurrijke schilderijen te maken in
een ludieke samenwerking. Wat is het gezellig en mooi om deze
mensen zo samen bezig te zien. 

Op de dank-je-wel-avond van
ABT op 2 oktober jl. werden
alle vrijwilligers aan het tekenen
en schilderen gezet. In groepjes
moest er een deel van een teke-
ning vergroot worden, waarna er
aan het einde van de avond weer
één geheel van werd gemaakt.
Na nog wat kleine aanpassingen

door Henk Veldwijk zijn twee
grote schilderijen het resultaat.
Beide schilderijen zijn opgehangen
in het dorpshuis en zullen sym-
bool staan voor alle vrijwilligers
in Teuge die, samen maar toch
ieder onderdeel apart, iedere 
keer weer een prachtproduct 
afleveren: leefbaarheid. 

Symbool voor de vrijwilligers
Door Antoinette de Bruin

Het kan je haast niet zijn ontgaan, de Teugse vlag die al bij een
aantal woningen uithangt. De vlaggen zijn nog steeds te koop
(kleine vlag: € 22,50, grote vlag: € 27,50) bij PECO en als je een
mailtje stuurt naar info@sjwpeco.nl, krijg je de vlag z.s.m. thuis-
gestuurd. Je kunt dan betalen bij aflevering. 

Nog een actie van PECO: de tuin-
verlichtingwedstrijd. PECO riep
vóór het dorpsfeest alle bewoners
van Teuge op hun tuinen te ver-
lichten, waarmee zowel een indivi-
duele als straatprijs te winnen
was. De winnaars van dit jaar
waren de familie Prijs aan de
Rijksstraatweg 172 (eerste prijs:
hotelbon), de familie H. Vukking
aan de Parmentierstraat 6 (twee-
de prijs: dinerbon) en mevr.
Dudink aan de Rijksstraatweg
226 (derde prijs: hangmat). 

De straatprijs werd door de
Parmentierstraat (nrs. 13, 17-21,
25-31) in de wacht gesleept. Voor
hen verzorgt PECO gratis alle
drank tijdens een door de buurt
georganiseerde barbecue. 

Volgend jaar is PECO weer van
plan de tuinverlichtingwedstrijd te
organiseren en belooft nog groot-
ser uit te pakken wegens haar 
35-jarige bestaan. Ze hoopt dan
dat nog meer Teugenaren de vlag
uit zullen hangen.

PECO bezorgt Teuge eigen vlag
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Door Peter Cornelisz

Aan de Zandenallee 5 wordt
door Erik Veldwijk en Anja
Sauermann op dit moment
 keihard gewerkt om nog deze
winter een droom te realiseren.
Als alles volgens plan verloopt,
openen zij op1 maart hun mini-
camping ‘t Oegenbos. 
Hier kunnen straks op 25 sta-
plaatsen mensen genieten van
enerzijds de rust en anderzijds
het zicht op de activiteiten van
het vliegveld. “Dichterbij de
landingplaats van de para’s 
kun je niet komen”, glunderen
Erik en Anja. 

Anja en Erik hebben een rustige
camping voor ogen, waar wel
enige luxe aanwezig is. Zo komt
in het al aanwezige gebouw
achter op het terrein een fraaie
receptie, maar ook zullen toilet-
ten en douches van vloerverwar-
ming voorzien worden.
Bovendien komen er ook voor-
zieningen voor baby’s en voor
invaliden. 

• Te koop t.e.a.b.: verzameling Delfts Blauw (vaas, 2 eendenbeeldjes (mannetje en vrouw-
tje), kaststel, lamp en koffiepot met melkkan en suikerpot) en Chinees Blauw (3 kop en
schotels en 3 boterhambordjes). Aangeboden door Hanny Jansen, tel. 055 - 323 1710.

• Te koop: Grote plastic tractor met voorlader (leeftijd 5-6jr.), prijs: € 10,-. Aangeboden
door Hanny Jansen, tel. 055 - 323 1710.

• Te koop: Grote bak helemaal vól met KNEX, incl. motor en alle bouwinstructies, KNEX
is in goede staat, prijs € 75,-. Aangeboden door John de Vries, tel. 055 - 323 1818.

De dames van de volleybalaf-
deling zijn op zoek naar nieu-
we leden. Het damesteam,
onder leiding van Dik Singel,
traint iedere woensdagavond
tussen 20.15 en 21.30 uur in
de gymzaal aan de Bleriot -

straat. Daarnaast nemen ze deel
aan de recreantencompetitie
van de NeVoBo.

Ben je op zoek naar een leuke
club waarbij sportiviteit en
gezelligheid hoog in het vaandel

staat? Neem dan contact op
met Ans Dreierink (Beentjes -
weg 6, 7396 PD Terwolde, 
tel. 055 - 323 1941). 

En wacht niet te lang, want:
vol = vol!

Natuurlijk zijn we
benieuwd naar de
gekozen naam: ‘t
Oegenbos. Erik
vertelt dat die
naam te maken
heeft met het direct op de 
camping aansluitende bosje met
het vennetje, achter de boeren-
schuur bij het vliegveld. In het
boekje ‘Op den Toega’ van Jan
Speelziek wordt deze naam ook
al genoemd. Verder is de naam
in Nederland volstrekt uniek.
Erik zelf vermoedt dat Oegenbos
een verbastering is van Oelen -
bos, oftewel Uilenbos. Vogels
zitten er in ieder geval genoeg. 

De mini-camping zelf gaat uit
twee velden bestaan, waar op 
de 25 staplaatsen ook stroom
aanwezig is. De plekken zijn
gemiddeld 100m2 groot, zodat
je enige afstand tot de buren
kunt aanhouden. Zoals gezegd
is de camping vooral bedoeld
voor rustzoekers. Er zullen dan
ook geen speeltuinen en derge-
lijke komen. 

Anja gaat de camping runnen.
Zij heeft hiertoe haar baan 
bij Achmea opgezegd, om zich 
volledig op de camping en de
bijbehorende theeschenkerij te
storten. Ideeën zijn er genoeg.
“In het gebouw waar de recep-
tie komt, is straks ook een thee-
schenkerij te vinden. Naast thee
is daar natuurlijk ook koffie te

krijgen, terwijl een heerlijk 
stuk koek natuurlijk niet kan
ontbreken. Zo is er ook voor
wandelaars en fietsers een
mooie tussenstop gecreëerd. 
Bij mooi weer kun je heerlijk 
op het terras zitten, terwijl 
de parachutisten bijna naast 
je terechtkomen”, aldus Anja. 

De gemeente Voorst was blij
met de komst van de camping.
Het geheel blijft kleinschalig,
voorziet duidelijk in een behoef-
te en trekt de nodige toeristen
naar de gemeente. Alle vergun-
ningen waren dan ook snel 
geregeld. Anja sluit zich aan 
bij de VeKaBo, een organisatie
waaronder kleine campings op
het platteland vallen. De ver-
wachtingen zijn natuurlijk hoog
gespannen. De plek van de 
camping en de accommodatie
zullen straks ongetwijfeld
belangstellende kampeerders
trekken. En door mond-tot-
mondreclame kan het wel eens
snel vollopen. Maar eerst zal 
er nog het nodige werk verzet
worden. 
In een volgend nummer meer
beelden van de mini-camping
zoals die er in ‘bewoonde’ toe-
stand uit gaat zien.

Wonen & werken in
K

o
o
p
je

s
Mini-camping ’t Oegenbos

Volleybalsters gezocht!

Teuge



Afgelopen maanden werden
nagenoeg alle nieuwe woningen
in het plan de Zwaan betrokken.
Op één kavel, inmiddels wel
verkocht, moet nog gebouwd
worden, terwijl ook de Zwaan
zelf natuurlijk nog niet be woond
is. Maar er wordt wel weer
hard gewerkt. 

Als redactie leek het ons leuk
om alle nieuwe bewoners aan 
de lezers van Teugje Nieuws (en
dus ook aan elkaar) voor te
stellen. En dat idee vonden ze
zelf ook prima. Dus hebben we
geprobeerd iedereen op de foto
te zetten. 

Toen we de gegevens van alle
nieuwe bewoners eens op een
rijtje gingen zetten bleek het
volgende:
- het doel om in Teuge woningen

te bouwen voor Teugenaren is
absoluut gehaald!

- In het plan treffen we alle
mogelijke leeftijden aan, maar
vooral ook veel jongeren. De
vergrijzing van Teuge lijkt een
halt toegeroepen!

- door het plan de Zwaan is het
aantal inwoners met maar
liefst circa 50, oftewel zo’n
8% gestegen! 

Van onderstaande nieuwe
 bewoners hebben we helaas 
geen foto kunnen maken:

Adres: Hessenlaan 5
Namen: Jan-Willem en Linda van
Voorst
Hiervoor woonachtig: Linda komt
uit Teuge en is een dochter van
Hein en Greetje Buitenhuis

Adres: Hessenlaan 10 
Naam: Janita Bakker
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Hessenlaan 8
Naam: Remco Klunder
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Rijksstraatweg 188
Namen: Ton, Saskia, Anik en 
Ynze Dhont-Jansen
Hiervoor woonachtig: Apeldoorn;
Saskia komt uit Teuge, Ton uit
Zeeland

Adres: Rijksstraatweg 192a

Naam: Diny Pannekoek
Hiervoor woonachtig: Teuge

Wij stellen ons voor...
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Adres: Hessenlaan 3 
Namen: Wim en Alie Harenberg
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Hessenlaan 7
Namen: Judith Brouwer en
Sander de Valk
Hiervoor woonachtig: Apeldoorn,
maar Judith komt uit Teuge

Adres: Hessenlaan 9
Namen:  Rianne Bouwmeester en
Harm-Jan Hurenkamp
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Hessenlaan 11 
Namen: Debby Linthorst en
Jannes van Duuren
Hiervoor woonachtig: Olst, maar
Debby komt uit Teuge en Jannes
uit Nijbroek.

Adres: Hessenlaan 4
Namen: Maaike Klunder en
Noelle
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Hessenlaan 6 
Namen: Gerrit en Betty
Koldenhof
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Hessenlaan 12 
Naam: Femke Pol
Hiervoor woonachtig: Teuge

Adres: Zwanenpad 2
Namen: Rudy, Ria, Remco*,
Richelle en Roy* Haverkamp
Hiervoor woonachtig: Teuge
*Staan niet op de foto

Adres: Rijksstraatweg 188a

Namen: Jacco, Linda, Ryan en
Luna Blumink
Hiervoor woonachtig: Twello,
maar Jacco komt uit Teuge

Adres: Rijksstraatweg 190
Namen: Gerrit Kok en Tonnie
Kok-Velderman
Hiervoor woonachtig: Twello

Adres: Rijksstraatweg 190a

Namen: Fam. Leenheer
Hiervoor woonachtig: Twello,
maar hebben kwekerij in Teuge

Adres: Rijksstraatweg 192
Namen: Richard Veldwijk,
Jacqueline Richter en Danique
Hiervoor woonachtig: Apeldoorn,
maar Richard komt uit Teuge



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

www.solextours.nl

Wim en Alie ontvangen mij
 hartelijk in hun nieuwe huis.
Reden voor de verhuizing van
Parmentier straat 7 naar Hessen -
laan 3 is de ziekte van Wim. 
De ziekte van Parkinson zal hem
uiteindelijk doen belanden in een
rolstoel. Wim: "Het huis aan de
Parmentierstraat was niet
geschikt voor een rolstoel en ook
de tuin van 2000 m2 zou door de
ziekte een te grote belasting
 worden, waarop Alie en ik de
knoop hebben doorgehakt. We
kozen ervoor het huis te verkopen
en een nieuw huis te bouwen aan
de Hessenlaan”. 
Bij dit nieuwe huis zit een tuin
van 440 m2 en dat is genoeg.

Binnen is het heel ruim opgezet
en daardoor rolstoelvriendelijk.
Alle noodzakelijke vertrekken
bevinden zich op de benedenver-
dieping. Boven is een grote zolder
die ingericht is als hobbyruimte
met logeerkamers voor kleinkind
en kinderen en waar ook een
prachtige badkamer zit. 
Wim: “De reden dat wij in Teuge
willen blijven wonen is dat we
geweldige buren aan de Parmen -
tierstraat hebben, die ons altijd
helpen waar het maar nodig is. 
Ze behandelen mij als ‘normaal’.
In een totaal nieuwe omgeving
opnieuw beginnen met mijn ziekte
vind ik moeilijk. Vorig jaar heb ik
een hersenoperatie ondergaan

waarbij een hersenstimulator is
ingebracht. Ik beef nu minder en
beweeg ook soepeler en daar ben
ik heel blij mee.” ‘Buurt maken’
doen Wim en Alie zodra het huis
klaar is. 

Wim en Alie zijn benieuwd hoe
het stukje gemeentegrond naast
hun huis tot aan de parallelweg 
er uit zal komen te zien. Ze hopen
op een beukenheg zoals in de rest
van het dorp is gebeurd. Alleen
grasveld vinden ze niet mooi. 
Ze vragen zich ook af waarom
het voetpad voor de huizen niet
doorgetrokken is tussen de grote
bomen door naar de parallelweg.
Het voetpad houdt nu bij hun huis

op en dat is niet handig. Wim:
“De gemeente zou een informatie-
avond kunnen houden over hoe
het gemeentelijk groen er uit zal
zien en zij zou rekening kunnen
houden met onze wensen. Het ziet
er trouwens nu al mooi uit.”

Tijdens het gezellige gesprek 
met Wim en Alie kijk ik uit op 
de achterkant van De Zwaan
waar volop bouwactiviteiten 
aan de gang zijn: de serre 
wordt gebouwd en daar word ik
helemaal vrolijk van. Eindelijk
verdwijnt de bouwval en zal De
Zwaan, naar ik hoop, in de oude
luister worden hersteld! Ik ben
benieuwd wat het gaat worden.

Gerrit en Betty Koldenhof, Hessenlaan 6 

Gerrit en Betty Koldenhof woon-
den aan De Zanden 10. Gerrit:
“De reden voor verhuizing naar
dit huurhuis is de slaapkamer op
de benedenverdieping.” Betty:
“Drie jaar geleden zijn wij
getrouwd en wij wilden graag een
nieuwe start maken. Ik kom uit
Zeist, Gerrit woonde al aan De
Zanden 10. Toen deze huurhuizen
beschikbaar kwamen, hebben wij
ons direct ingeschreven.” Op mijn
vraag naar hun verwachtingen in
dit huis geven Gerrit en Betty aan

dat zij hopen de eerste jaren niet
meer te hoeven verhuizen en hier
prettig zullen wonen. 

Ik ben benieuwd hoe in de prak-
tijk een verborgen en gesloten
kamer werkt. Betty:“Daar merken
wij eigenlijk niks van. Ik heb een
kast voor de deur van de gesloten
kamer geplaatst en we weten
eigenlijk niet meer dat daar nog
een kamer achter zit. Het bevalt
prima.” Gerrit en Betty weten
eigenlijk nog niet goed hoe het

‘buurt maken’ zal uitpakken.
Eerst maar eens een tijdje lekker
wonen en wennen en dan zien ze
wel weer verder.

Voor hun huis staat een licht -
blauwe 45 km. auto met de naam:
BETTY. Betty: “Daar ben ik heel
trots op. Wij kunnen onze auto’s
allemaal achter het huis parkeren,
maar soms is het moeilijk om er
te komen, omdat er auto’s ge -
parkeerd staan op de toegangsweg.
Maar als het groen is aangepland

met beukenhagen en alle verhui-
zingen achter de rug zijn, zal het
wel beter gaan.” Gerrit en Betty
hopen net als Wim en Alie ook 
op een informatieavond van de
gemeente over hoe het gemeente-
lijk groen er straks uit zal komen
te zien.

Tijdens het interview zie ik buiten
verschillende kleine kinderen
gezellig met elkaar fietsen en 
spelen. Een mooi uitzicht vanaf
Hessenlaan 6!

In de          SpotlightsTeugse

Wim en Alie Harenberg, Hessenlaan 3

Door Marianne Wieggers



Door Marjo Prigge

Na een intense periode van heel
veel zaken regelen was het dan
eindelijk zover, op zaterdag 
17 mei 2008 hebben we offici-
eel de sleutel ontvangen. Mijn
droom, ontbijthotel ‘De Slaap -
fabriek’, wordt werkelijkheid.
Inmiddels zijn de gesprekken
met de gemeente afgerond en 
is de bouwvergunning verleend.
De gemeente heeft gevraagd om

meer in het ‘nu’ te bouwen.
Hierdoor is er een hele andere
vorm ontstaan en is oud en
nieuw gecombineerd. 
We zijn ook even weggeweest.
Dit kwam mede omdat we een
prachtige dochter hebben
geadopteerd en we hele trotse
ouders zijn. Je merkt het: we
doen graag dingen tegelijkertijd
en we zitten niet stil. 
Meer informatie op: 
www.deslaapfabriek.nl. 

’De Slaapfabriek’: Droom wordt werkelijkheid
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

In TN van maart 2008 boden
wij een kijkje in kinderboerde-
rij 't Beestenboeltje. Wim den
Uijl vertelde dat hij graag een
nieuw konijnenhok en eenden-
verblijf wilde bouwen, maar
dat hij de financiering niet
rond kon krijgen. Hij riep de
Teugenaren op om met ideeën
te komen en dat is gebeurd.
Hartelijk dank voor alle 
suggesties om sponsoren te
benaderen. 
In de afgelopen maanden
heeft het bestuur van ABT
een projectplan geschreven 
en sponsoren met dit plan
benaderd voor een financiële
bijdrage, zodat na de zomer-
vakantie het startsein voor 

de werkzaamheden gegeven kon
worden. Wie had gedacht dat
een half jaar na de oproep van
Wim de herinrichting van de
kinderboerderij al van start kan
gaan. Wij zijn er heel blij mee! 

Graag willen wij de volgende
sponsoren hartelijk bedanken
voor hun financiële bijdrage
voor de herinrichting van de
kinderboerderij:
- Goed Wonen
- Basisschool De Zaaier
- Speelveldcommissie 

De Zandenhof
- Univé
- Rabobank
- Gemeente Voorst
- PECO

Wie recent door de Bleriot -
straat kwam, heeft misschien
een paar mensen druk bezig
gezien met het verwijderen van
allerlei oude afrastering. Onze
onvermoeibare directeur Wim
den Uijl met zijn technisch
manager Herman Vukking
(zojuist weer opa geworden,
maar niettemin beschikbaar)
waren volop in de weer met de
voorbereiding van de installatie
van de nieuwe uitloop voor 
de eenden en het onderkomen
voor de konijnen. Eerder al was
de verweerde duiventil naar
beneden gehaald, die, naar ver-
luid, door Wout Ruigrok zal
worden vervangen door een
nieuwe. Mogelijk is bij het ver-

schijnen van dit Teugje Nieuws
de klus al geklaard, of ten -
minste in volle gang. Een klus
die ’t Beestenboeltje moet
omtoveren tot een nette boel, 
de buurt waardig, waar de 
eenden weer vrolijk spetteren 
in de vijver en de konijnen 
spelen en ravotten in en op 
hun eigen ‘Rabbit Hill’. 

Dit alles is mogelijk door de
sponsoren, maar vooral ook
door de donateurs en de inzet
van veel vrijwilligers die het 
karwei uitvoeren. Want het is
toch vooral te danken aan 
juist die betrokkenheid bij het
eigen Teugse gebeuren, dat dit
tot stond kan komen. 

’t Beestenboeltje wordt nette boel 
Door Arne Pruijt Door Jan Geschiere

Word donateur!
Ik maak van de gelegenheid gebruik om jou als lezer, voor zover je nog geen donateur bent, te vragen dit alsnog te worden. Dat is
mogelijk door een briefje met naam, adres en het bedrag van de donatie in de brievenbus te gooien van Wim den Uijl, Rijksstraatweg
224a (tel. 055 - 323 1288) of Jan Geschiere, Bleriotstraat 20 (tel. 055 - 323 1462). Er wordt daarna een acceptgiro toegestuurd. 
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Begin september bezochten de
collectanten van het Prinses
Beatrix Fonds alle adressen in
Teuge. Er werd hier een bedrag
van € 646,90 opgehaald om
daarmee spierziekten te kunnen
bestrijden. Wist je dat er meer
dan 600 verschillende spierziek-
ten zijn, waarvan de ziekte van
Parkinson een bekende is. 

In Nederland zijn ca. 200.000
spierziektepatienten. Heb je de
collecte gemist, dan kun je
altijd geld overmaken op giro
969 van het Pr. Beatrix Fonds
in Den Haag. 

Een maand later was de
Brandwonden Stichting aan de
beurt. De vrijwillige collectan-
ten haalden dit keer een bedrag
van € 486,24 op. 
Met de opbrengsten kan de
Brandwonden Stichting haar
werk voor mensen met brand-
wonden voortzetten. Al meer
dan 35 jaar voert de Neder -
landse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen deze littekens.
Dit doet zij op drie fronten: het
voorkomen van brandwonden,
het verbeteren van de behande-
ling (door onderzoek) en het
bevorderen van de psychosociale
nazorg en begeleiding.

Mooie opbrengst collectes in Teuge

Om het jubileumjaar van de
toneelvereniging Op den Toega
af te sluiten, laat zij zich op 21
en 22 november verrassen door
een gastoptreden van toneel -
vereniging Dindoa uit Vaassen.
Dindoa zal een voorstelling
opvoeren die geschreven is door
Annie M.G. Schmidt. De voor-
stelling, ‘Los zand’, vindt plaats
in het dorpshuis. 
Ook de verloting mag natuurlijk
niet ontbreken op deze avonden.
De zaal gaat om 19.15 uur
open en de voorstelling zal om
20.00 uur beginnen.

Kaarten, à € 6,50 (incl. koffie/
thee), zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop op woensdag 12 en
19 november van 19.00-21.00
uur. Kinderen t/m 12 jaar gratis,
mits onder begeleiding. In ver-
band met beperkte ruimte geldt:
op=op! Dus wees er snel bij! 

Voor meer informatie:
Marjanne Oleman, 
tel. 055 - 323 2176.
Ina Wielart, 
tel. 055 - 3232181.
Tot ziens bij ‘Op den Toega - 25
jaar’!

Annie M.G. Schmidt 

www.kampvoet.nl

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

www.pro-t-action.nl

Ook het streekrecept staat deze editie in het teken van de
nieuwkomers. Bij een warm welkom hoort een lekker
 welkomstdrankje. Voor dit herfstbriesje (waar je het zeker 
wél warm van zult krijgen) heb je, voor 7,5 dl, de volgende
ingrediënten nodig:

- 1 ei
- 3 dl sterk gezette koffie
- 2,5 dl sinaasappelsap
- 3 eetlepels Cointreau of Grand Marnier
- 6 eetlepels suiker
- 0,5 theelepel geraspte sinaasappelschil

En dan aan de slag: splits het ei, doe het eiwit in een kom en
roer de eierdooier los met de koffie. Voeg er vervolgens wat
sinaasappelsap aan toe. Schenk 3 druppels van de likeur bij het
eiwit en schep daar 2 eetlepels suiker door. Zet het eiwit in de
koelkast. Klop de rest van de likeur en de suiker door de koffie
met het sinaasappelsap en laat dit mengsel in de koelkast koud
worden. Klop intussen het eiwit zeer stijf zodat het met een
mes in plakken gesneden kan worden. 
Serveer de drank in gekoelde hoge smalle glazen en verdeel
daar het eiwit over. Strooi de geraspte sinaasappelschil op het
eiwit en dien de drank zo koel mogelijk op.

Bob Bakker maakte foto’s tijdens het Dorpsfeest en het touw-
trekken. Beide door PECO georganiseerde activiteiten werden
ook dit jaar een geweldig succes. Mede dankzij het mooie weer
bezochten velen het feestterrein naast het PECO-gebouw. 

Herfstbriesje (welkomstdrankje)
Door Marjanne Oleman

Algemeen Belang Teuge organiseert op zondag 14 december
a.s. van 11.00 tot 16.00 uur weer een gezellige kerstmiddag
met een mini-kerstmarkt in dorpshuis Op den Toega in Teuge.
Alle inwoners van Teuge en omstreken zijn dan van harte wel-
kom. Voor deze kerstmarkt zijn wij nog op zoek naar personen
die op deze middag iets leuks willen laten zien of verkopen.
Voor meer informatie over het gebruik en de huur van een
kerstkraam kun je contact opnemen met Ineke Beekhuis 
(tel. 055 - 323 1748). Je kunt aangeven of je voorkeur uitgaat
naar een kraam binnen in het dorpshuis of buiten.

Oproep 
kraamhouders kerstmarkt


