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Sportclub Teuge organiseert
ook dit jaar weer het Paasvuur.
De brandstapel is opgebouwd
in een weiland van dhr. J. Pol
aan de Bottenhoekseweg. Hier
is genoeg ruimte. Het paasvuur
wordt ontstoken op zondag
12 april (1e paasdag) om
19.30 uur.

Daarnaast organiseert de paas-
vuurcommissie van de Sport-
club in dit weiland vanaf 16.30

Wat begon als een hobby, om op
rommelmarkten te staan, is nu
uitgegroeid tot een heuse ‘rom-
melschuur’. Patricia Wielart is
de slimme bedenker van haar
eigen rommelmarkt. Op dit
moment nog zo nu en dan op
zaterdag in de garage van haar
ouders, hopelijk over een tijdje
met vaste tweewekelijkse ope-
ningstijden.

Wat kun je er allemaal vinden?
Patricia:“We hebben meubels,
antiquiteiten, speelgoed, kleding,
boeken, elektra, potten en pan-
nen, en zo kan ik nog wel even

doorgaan. Iedere week komen er
nieuwe spullen bij en als dit door
blijft gaan, hoop ik twee keer per
maand open te kunnen zijn.
Mensen weten me al te vinden,
maar het kan natuurlijk nooit
genoeg. Ik kom het zelfs bij de
mensen thuis ophalen!”

Patricia nodigt iedereen uit eens
te komen kijken, want ook voor
alleen een gezellige bak koffie
ben je van harte welkom op de
Woudweg 2.Weet je niet zeker of
de Rommelschuur open is? Neem
dan even contact op met Patricia
Wielart, tel. 06 - 48 416513.

uur een eier-gooi-wedstrijd.
Teams van 2 personen proberen
een rauw ei zo ver mogelijk te
gooien en natuurlijk weer heel
te vangen.Voor de winnaars ligt
een passende prijs klaar.
Er wordt gestreden in twee
leeftijdsklassen. In categorie 1
worden deelnemers tot en met
13 jaar ingedeeld en in catego-
rie 2 de deelnemers ouder dan
14 jaar.Wanneer er genoeg
animo is van vrouwelijke deel-

nemers maken we hier een apar-
te categorie voor.

Als je mee wilt doen aan dit
ludieke evenement, stuur dan
even een mailtje naar:
jtm.driessen@hetnet.nl onder
vermelding van eier-gooi-
wedstrijd, naam en leeftijd.
Als de weergoden beter mee-
werken dan vorig jaar dan dus
wordt het zeker weer een echt
mooi Teugs feest.

Paasvuur 2009 en eier-gooi-wedstrijd
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De Rommelschuur

Eén jaar na de lancering van haar
eigen webshop, komt Joline Jolink
met een unieke service op het
gebied van internet winkelen:
haar klanten ontvangen per post
een stofstalenkaart. De designer
laat de klant de stoffen dus voe-
len, een unieke service.

Daarnaast introduceert de 27-

jarige ontwerpster uit Teuge een
Hall of Fame, waarin ‘the best of
the past’: de favoriete ontwerpen
van klanten uit voorgaande col-
lecties, opnieuw verkrijgbaar zijn.

Haar nieuwe lentecollectie
‘Olympia’, die in het Olympisch
Stadion in Amsterdam werd ge-
showd, is nu ook online te koop.
De collectie wordt gekenmerkt
door elegantie en comfort.
Heeft u interesse, kijk dan op
www.jolinejolink.com.

Vernieuwde webshop Joline Jolink



de, kleine opdondertje (21 - 23
cm), met z’n gele ogen en brede,
gespikkelde kop en golvende
vlucht maar zo weinig meer zien.
Ik ging me er eens wat meer in
verdiepen en kwam op de site
terecht van STONE. Dat staat
voor STeenuilenOverleg Neder-
land. Een club van enthousiaste
vrijwilligers die er alles vanaf
weten. Op 17 januari van dit jaar
was de Landelijke dag van de
Steenuil in Nijkerk en de samen-
vattingen van de voordrachten
waren te downloaden.

Wat bleek! De Nederlandse popu-
latie is in 30 jaar tijd met 50 tot

70% teruggelopen. Er zijn nu nog
zo’n 5000 tot 6000 broedparen,
waarbij Gelderland (Achterhoek
en Rivierengebied) goed scoort.
De terugloop heeft verschillende
oorzaken, waaronder vooral de
verslechtering van het leefgebied
(de biotoop). Dan moet je denken
aan te weinig broedgelegenheid,
onvoldoende gevarieerd voedsel,
mislukken van nesten, verkeers-
slachtoffers, harde winters e.d.
Het onderzoek wordt voortgezet
en er zijn voorbeeldgebieden aan-
gewezen waarin beschermende
maatregelen worden doorgevoerd.
Voor de echte liefhebber: zie
Google en www.steenuil.nl.

Steenuilen eten vooral muizen,
maar ook regenwormen, (mei)-
kevers, rupsen en larven versma-
den ze niet. Belangrijk is vooral
variatie aan “het jaar rond aan-
bod”, want de steenuil is een
standvogel (in tegenstelling tot
trekvogels die hun voedsel verder-
op gaan zoeken).

Wil je dus steenuilen houden in de
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Natuurlijk

Wat is een Veilig Honk? Annie:
“Een Veilig Honk-adres is een
veilige plek voor kinderen die
tussen Apeldoorn en Twello van
en naar school fietsen en hulp
nodig hebben als er bijvoorbeeld
iets mankeert aan de fiets of
wanneer ze gevallen zijn.
Kortom: als ze in moeilijkheden
zijn geraakt kunnen ze hier
terecht voor hulp.” Annie vindt
dat het logo op het Veilig Honk-
bord goed weergeeft wat een
Veilig Honk-adres betekent. Er
staat een V en een H op met
daartussenin een open deur.

Ben je al in actie gekomen?
Annie:“Nee, nog niet. Het valt
mij wel op dat veel mensen vra-
gen wat Veilig Honk betekent als
ze het bord in de tuin zien. Ook
zwaaien de kinderen vaak naar
mij als ze langs fietsen en het

bord zien. Dat heeft wel iets
gezelligs.”

Waarom is het Veilig Honk
bedacht? Annie:“De gemeenten
willen een stukje veiligheid in
hun gebied creëren en hebben
daarvoor de hulp van vrijwilli-
gers ingeroepen.”

Spelregels
Annie vertelt dat de kinderen
tussen 7.00 en 17.00 uur
terecht kunnen op een Veilig
Honk-adres. Elk adres heeft van
de gemeente een verbandtrom-
mel, een fietsreparatieset en een
noodfiets gekregen. Aan de
Rijksstraatweg in Teuge zijn
zelfs zes Veilig Honk-adressen.
Is iemand niet thuis, dan kan het
kind naar het volgende adres
gaan. Annie:“Ik ben veel thuis
en wij staan om 7.00 uur op,

dus dat is geen punt.
Jonge mensen aan de
deur vind ik prettig en ik help
ook graag.”

Om er zeker van te zijn dat de
deelnemende mensen te vertrou-
wen zijn heeft het Ministerie van
Justitie alle deelnemers
gescreend en Annie is nu in het
bezit van een verklaring van
goed gedrag, die zij glunderend
laat zien.

Wat moet je precies doen als
een leerling om hulp vraagt?
Annie:“Eerst de hulp bieden die
nodig is. Gelukkig is Theo ook
meestal thuis, dus die zet ik in
om een band te plakken. De leer-
ling moet het schoolpasje laten
zien en ik noteer op een lijst van
de gemeente welk kind hulp
nodig heeft gehad en wat de

hulp precies is geweest. Als de
lijst vol is, stuur ik deze op naar
de gemeente Voorst.”Theo ver-
telt dat nog niet de hele route
tussen Apeldoorn en Deventer
voorzien is van Veilig Honk-
adressen.Vanaf Teuge richting
Apeldoorn kunnen de kinderen
nog nergens terecht. Hier moet
de gemeente Apeldoorn voor
zorgen. De gemeente Voorst is
nog bezig om ook de route vanaf
Twello naar Deventer in te vul-
len met hulpadressen. Datzelfde
geldt voor nog veel wegen in het
buitengebied.

Het huis van Annie en Theo voelt
als een warme veilige deken. Ik
weet zeker dat de kinderen die
hier hulp komen vragen van
harte welkom zijn!

Een veilig honkmet een open deur
Door Marianne Wieggers

Annie Jansen woont samen met Theo aan de Rijksstraatweg 206 en heeft
zich na de oproep in Teugje Nieuws aangemeld als ‘Veilig Honk-adres’.

Tot voor kort hoorde ik vrijwel iedere avond bij het uitlaten
van de hond - meestal in het laatste uur van de dag - de steenuil
roepen: een wat klagend, driftig herhaald KIE-ew, KIE-ew.

Dat was aan de Zanden, boven de
weilanden of zittend op een dak-
punt of –goot van het schuurtje
van wijlen mevrouw Jansen. Soms
zat de uil ook wel eens in de
Bleriotstraat, gewoon op het dak
van een van de huizen. Ik mis hem
de laatste tijd; zou er wat aan de
hand zijn, zo vraag ik mij af?
Want de steenuil is toch echt een
goede bekende in en omTeuge.

Hij broedt in holtes van bomen, in
oude hoogstam boomgaarden, in
knotwilgen, maar ook wel in oude
schuurtjes. Daar zijn er natuurlijk
niet zoveel meer van. Maar ik ken
toch ook nogal wat mensen die
een nestkast hadden opgehangen
en die meldden me dan enthousi-
ast het resultaat: twee of soms
zelfs drie uitgevlogen jongen!
Jammer dat we dat streng kijken-

Steenuil onder de pannen! *
Door Jan Geschiere

Teuge
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regio, dan dien je ervoor te zorgen
dat het landschap gevarieerd
genoeg is, met voldoende nest-
gelegenheid, gevarieerd voedsel
binnen 250 à 300 meter vanaf de
nestplaats en dat de uitvliegende
jongen eveneens veilig voedsel
kunnen bemachtigen.

Kijken we dan nog eens naar het
Teugse landschap, met het kriti-
sche oog van de Steenuil, dan
moeten we waarschijnlijk consta-
teren dat de vogel meer en meer
wegtrekt naar ‘betere’ gebieden,
waar de kansen om een nestjongen
groot te brengen gunstiger zijn,
want: waar zijn de oude boom-

gaarden of oude knotbomen met
daaromheen gevarieerde weilan-
den (denk ook aan paardenweit-
jes met mei-kevers bijvoorbeeld!)
en akkers/ bermen etc. waarin
voldoende voedsel te vinden is?
En waar vinden we nog, als die
bomen niet voorhanden zijn, de
nestkasten die worden opgehan-
gen? Of de oude schuurtjes waar
ze hun bescherming zoeken? Ik
zou het wel leuk vinden om van
jullie, lezers, met name ook vanuit
het buitengebied, te mogen horen
waar nog steenuilen zijn gesigna-
leerd, waar met of zonder succes
is gebroed en waar interesse
bestaat daar iets aan te doen.

Otto Bock Benelux B.V. is een
zelfstandige dochteronderneming
van het Duitse Otto Bock Health-
Care. Vanuit de Nederlandse
vestigingen in Son en Teuge wer-
ken bijna 50 personen die verant-
woordelijk zijn voor de productie
en verkoop van een grote variëteit
aan producten.

Otto Bock is uitgegroeid tot
onderneming van wereldbelang en
brengt innovatieve producten op
de markt voor mensen met be-
perkte mobiliteit. Deze producten
lopen uiteen van prothesen en
orthesen tot neurostimulatie en
rolstoelen. Sinds 1990 vervaar-
digt Otto Bock Benelux ook
orthopedische hulpmiddelen uit
silicone. Het toenmalige Silicon
House is inmiddels actief in vele
landen onder de naam Otto Bock.
De kennis en de technieken zijn
verder geëvolueerd en hebben er-
toe geleid dat Otto Bock toonaan-
gevend is in de verwerking van si-
licone in de technische orthopedie.

Naast een specialistische siliconen

werkplaats in Son is er nu ook de
Otto Bock vestiging Teuge. Hier
kunnen mensen die een ledemaat
of een deel ervan missen, worden
voorzien van een cos-metische
prothese die door onze sculpteurs
individueel met de hand wordt
vervaardigd.

Minutieus worden de karakter-
trekken en wensen van een patiënt,
van moedervlek tot bijvoorbeeld
een tatoeage, overgebracht op de
prothese. De bijzondere toepas-

singsmogelijkheid van silicone
maakt het tot een uniek materiaal
om aan bijna elke wens tegemoet
te komen. Maatwerk uit silicone
betekent een moderne oplossing
op gebied van functionaliteit,
vormgeving en kleur.

De kunstzinnige achtergrond
van de in Teuge werkzaam zijnde
sculpteurs en hun technisch
orthopedische vakkennis zorgen
voor een bijzondere symbiose van
kunst en techniek.

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er in dat vreemde gebouw op de hoek van de Rijksstraatweg,
de Zanden gebeurt? In dit gebouw is sinds 2005 een orthopedisch bedrijf gevestigd, gespecialiseerd
in het vervaardigen van levensechte siliconen protheses, orthesen en voorzieningen voor de behan-
deling van littekens. Het bedrijf is destijds begonnen onder de naam Diortho en is in maart 2008
overgenomen door Otto Bock Benelux.

Het raadsel van Otto Bock
Door Karin de Jong

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

Jennie Stelwagen 0571-262682

Heb je ook al last van de
kredietcrisis? Wordt de cursus
Punniken voor gevorderden te
duur? Wil je je ook laten om-
scholen? Word dan toneelspeler
bij Op den Toega! Want in 2010
zullen wij weer een openlucht-
spel gaan opvoeren.

Daarvoor zoeken we nog toneel-
spelers (m/v) die niet alleen in
de openlucht, maar ook in de
binnenstukken willen spelen.
Dat is nu helaas onmogelijk
door onderbezetting. Dus ben
je op zoek naar een leuke en
nieuwe uitdaging in je leven?
Neem dan contact met ons op.

Marjanne Oleman
(055-3232176),
Johan Buitenhuis
(06-15595042),
Trui Koetsier
(055-3666950) en
Ina Wielart
(055-3232181).

Begin maart werd in 455
gemeenten door ruim 40.000
collectanten gelopen voor jantje
Beton. De totale opbrengst van
de Jantje Beton collecte in Teuge
bedroeg
€ 684,76, waarvan de helft
(€ 342,38) ten goede komt aan
de speelveldcommissie “de
Zandenhof”.

De speelveldcommissie bedankt
alle gevers voor hun bijdrage en
de collectanten Ineke Beekhuis,
Wilfried Jansen, Lenie Speel-
ziek,Harry van Essen, Rene
Kamphuis en Toos Uenk voor
hun jarenlange inzet!

Op den Toega
zoekt leden
Door Johan Buitenhuis,
voorzitter toneelvereniging
Op den Toega

Mooie opbrengst
Jantje Beton

Misschien kunnen we samen met
STONE ook iets ondernemen om
dat grappige beestje weer wat
vaker terug te zien en vooral ook
te horen! Dan wordt het nachte-
lijke honduitlaten ook weer wat
aantrekkelijker.

*De titel van het handboek voor de
bescherming van steenuilen dat bij
www.steenuil.nl is te downloaden.



Het moge duidelijk zijn dat het
een feest van formaat gaat wor-
den welke een enorme organisatie
vergt. Om de organisatie zo goed
en overzichtelijk mogelijk te laten
verlopen heeft een jubileumcom-
missie besloten om te werken via
een systeem waarbij personen zich
na ontvangst van de uitnodigings-
brief kunnen aanmelden voor het
feest en vervolgens een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen, die
ook als entreebewijs zal dienen.
Mocht je na het lezen van deze
tekst bedenken dat je je nog niet
hebt aangemeld, terwijl je wel een
uitnodigingsbrief hebt ontvangen
en graag naar het feest wilt, dan
word je verzocht dit alsnog zo
snel mogelijk te doen. Een
telefoontje, e-mail of briefje is
immers een kleine moeite.

Nadere informatie wat betreft
de precieze invulling van de feest-
avond blijft nog even geheim,
maar één ding staat volgens de
jubileumcommissie vast: het
wordt een avond om nooit meer
te vergeten en zij hoopt dan ook
alle Teugenaren te kunnen ver-
welkomen op zaterdagavond 9
mei in de Hangar SAS van Vlieg-
veld Teuge!

Uiteraard gaan ook de activiteiten
in Peco op de zondagmiddagen en
zaterdagavonden gewoon door en
deze worden over het algemeen
druk bezocht. In de activiteitenka-
lender vanTeugje Nieuws en op de

website van Peco www.sjwpeco.nl
staan de data van toekomstige
activiteiten vermeld. Iedere eerste
zondagmiddag van de maand is de
entree het eerste half uur gratis,
ontvangen leden drie munten
gratis en wordt er bovendien vaak
een speciale zondagactie georga-
niseerd. Op zaterdag 4 april staat
de band ‘Zaal 13’ op het podium.

Ook de data van de jaarlijkse
activiteiten, het Peco voetbal-
toernooi, de Speelweek, het
Dorpsfeest en het Peco touw-
trektoernooi, zijn al bekend en
staan gedeeltelijk al vermeld in de
activiteitenkalender en natuurlijk
ook op de site, zodat je ze alvast
in je agenda kunt noteren!

Jubileumfeest SJW Peco
Door Leonie van den Beld

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

www.solextours.nl

De uitnodigingsbrieven zijn in Teuge ondertussen al bezorgd, dus
het zal de Teugenaren ongetwijfeld niet zijn ontgaan: Stichting
Jongerenwerk Peco bestaat dit jaar 35 jaar! Dat wil Peco niet
ongemerkt voorbij laten gaan en zij organiseert daarom op zater-
dagavond 9 mei een groots jubileumfeest voor alle medewerkers,
oud-medewerkers,Teugenaren en sponsoren.

Ook dit jaar vindt de jaarlijkse
geraniumactie weer plaats, maar
dan wel anders dan je gewend
was in de voorgaande jaren. De
planten zullen gewoon van onze
vaste leverancier komen, maar de
overgebleven planten kunnen wij
als commissieleden ‘De Zanden-
hof’ niet meer terugbrengen.

Daarom hebben we gekozen voor
een andere opzet, waarbij we met
bestellijsten zullen gaan werken.

Op deze manier weet zowel de
commissie als de leverancier
exact het aantal te bestellen
planten.

Op de bestellijst, die omstreeks
half april op de mat zal vallen,
kun je aangeven of je staande en/
of hangende geraniums wilt en in
welke kleur je ze wilt hebben. De
bestellijsten kunnen op een aantal
adressen in Teuge en omgeving
worden ingeleverd. Op 8 en 9 mei

2009 (vrijdag en zaterdag voor
Moederdag) zal de bestelling
overdag of ‘s avonds aan huis
worden bezorgd.

We hopen weer een goed resul-
taat te behalen en we rekenen op
je medewerking bij de gewijzigde
uitvoering.
Voor eventuele vragen en/ of
opmerkingen kun je contact op-
nemen met Harry van Essen, tel.
055-3232021.

Wijziging uitvoering geraniumactie
Door Harry van Essen (namens speelveldcommissie ‘De Zandenhof’)

Gallery Boven in Teuge presen-
teert met trots de expositie
‘Handmade’, een meubelshow met
voornamelijk unieke meubels van
René Timmerman. Naast meubels
zijn er ook andere kunst- en
handwerken van verschillende
kunstenaars te zien. Alle werken
zijn handgemaakt (handmade) en
mocht je je aangetrokken voelen
tot een bepaald kunstwerk, kun je
het natuurlijk kopen.

René Timmerman (geb. 1957 te
Amsterdam) is meer dan alleen

timmerman. Zijn vader was
meubelmaker en zolang hij zich
kan herinneren is hij al met hout
bezig. René, die tevens leraar
timmerman is, heeft zijn eigen
stijl in meubels ontwikkeld: strak
van lijn, maar gecombineerd met
comfort. Ze zijn stuk voor stuk
uniek, zowel binnen als buiten
te gebruiken en ze zijn zoveel
mogelijk gemaakt van hergebruikt
pallethout.

Locatie: Gallery Boven (Eco
Tribe), Ambonstraat 2,Teuge.
Openingstijden:
28 maart 2009 (10.00-17.00),
13 april 2009 (10.00-17.00),
29 maart t/m 12 april 2009
(van do. t/m zo., 11.00-15.00 )

René zal zelf aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden.Wil je
René boeken voor een opdracht of
als klusbegeleider voor speciale
projecten? Kom dan zeker deze
unieke meubelshow bezoeken.

Meubelshow ‘Handmate’



Van de bestuurstafel van ABT
GoedWonen heeft een oproep
gedaan aan de belangenvereni-
gingen in de gemeente Voorst
om zitting te nemen in een
nieuw klantenpanel bestaande
uit mensen van de lokale be-
langenverenigingen in Kla-
renbeek, Nijbroek,Terwolde,
Teuge, De Vecht en Wilp, aan-
gevuld met een aantal huur-
ders en woningzoekenden van
Goed Wonen. Op die manier
wordt een representatieve
groep gecreëerd, waarmee
Goed Wonen twee maal per
jaar in gesprek wil.

GoedWonen wil hiermee meer

zicht krijgen in wat er speelt
onder de overige inwoners (en
niet alleen de huurders) van de
verschillende kernen.
Het panel zou inzicht moeten
geven in:
- de lokale woonwensen
- woonwensen van specifieke
doelgroepen

- leefbaarheidsissues op lokaal
niveau

- de behoefte aan bepaalde
woonproducten

- het imago van GoedWonen.

GoedWonen heeft een drietal
wensen. Er is behoefte aan
inhoudelijke verdieping met

huurders en bewoners van
Voorst.Zij wil in contact komen
met specifieke doelgroepen
zoals jongeren, starters en
senioren. En Goed Wonen wil
meer zicht hebben in wat er
speelt onder de overige inwoners
van de verschillende kernen
binnen de gemeente Voorst.

Algemeen Belang Teuge roept
inwoners van Teuge op om
namens hen zitting te nemen in
dit panel. Heb je interesse?
Neem dan contact op het
secretariaat van het bestuur
(tel. 055-3231818 of
m.g.wieggers@hetnet.nl).
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De afdeling Gymnastiek van
Sportclub Teuge bestaat ongeveer
30 jaar. De vereniging richt zich
op de recreatieve kant van de
gymsport en stelt daardoor het
plezier in het bewegen voorop.
Onze vereniging bestaat uit twee
jeugdgroepen, een damesgroep en
een herengroep. Zij sporten allen
op de maandagavond in de gym-
zaal aan de Bleriotstraat.

Voor de damesgroep hebben de
leidsters Gymmix opgezet. Hierbij
hebben zij zich laten inspireren
door callanetics (versteviging van
de spieren en verbetering van de
lichaamshouding, red.) en aero-
bics, oftewel bewegen op muziek.
De herengroep is een gezellige
groep die sportief zijn combineert
met de nodige lol!

Om je kennis te laten maken met
onze vereniging kun je vier keer
gratis aan de lessen deelnemen.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie:
Berja Bouwmeester,
tel. 055-3231194 of:
berjabouwmeester@hotmail.com.

Graag tot ziens in de gymzaal!

Lestijden:
jeugd (± 4-8 jr.): 18.00-19.00,
jeugd (9+): 19.00-20.00,
dames Gymmix: 20.00-21.00,
heren: 21.00-22.00.

Gymnastiek zoekt
nieuwe leden
Door Berja Bouwmeester

Een goede raad, want in het
voorjaar zal gestart worden
met de eerste gebouwen op
het oostelijke gedeelte van de
luchthaven. Diverse percelen
zijn al verkocht, niet eens
tegen de stroom van de eco-
nomische recessie in. Over een
jaar biedt de nu nog kale
vlakte die we bedrijventerrein
noemen een heel ander beeld!

Als de zaken gaan zoals die
nu bekend zijn, zal in het
tweede kwartaal het vliegtuig-
hotel op z’n plaats komen te
staan. De bouwvergunning
voor het nieuwe havendienst-
gebouw ligt al bijna klaar,
bouwer Nikkels uit Twello
staat te trappelen om te mogen
beginnen. En anders de mede-
werkers van de luchthaven
wel, want het oude haven-
dienstgebouw is bijna geen
verantwoorde werkomgeving
meer te noemen.

In 2009 beginnen de eerste
grote jubilea.Vliegclub Teuge
viert haar 75-jarig jubileum.
Dat zal kleinschalig gevierd
worden. Als de luchthaven in
2010 dezelfde leeftijd bereikt,
wordt het tijd voor een ouder-
wets evenement. Overigens is
het dan ook een eeuw geleden
dat de eerste motorvluchten in
de gemeente plaatsvonden: in
Twello was in 1910 al een vlieg-
veld! Aan al die historische fei-
ten zal in de komende maanden
meer aandacht gegeven worden.

Een historisch feit, dat niet
helemaal aan Teuge voorbij zal
gaan, is de viering van de
Koninginnedag 2009. HM de
Koningin is, zoals bekend, in
Apeldoorn aanwezig. Onderdeel
van het programma daar zal
een klein defilé van oude vlieg-
tuigen zijn. Een aantal daarvan
zal vooraf of na afloop op de
luchthaven zijn.

Trouwe wandelaars hebben aan
de noordkant van het vliegveld
gemerkt, dat een deel van de
route is afgesloten. De hoofd-
reden hiervoor is de veiligheid!
Als in oostelijke richting werd
gestart en geland door de
zweefvliegtuigen werd de par-
keerplaats aan de noordkant
afgesloten. Er zou immers een
kabel op een auto kunnen val-
len. Eigenlijk curieus, dat we
wel aan schade aan auto’s
dachten en niet aan de mensen
die daar doodgemoedereerd aan
het wandelen waren... een
gewonde wandelaar vinden we
veel erger dan materiële schade
aan een voertuig.

Omdat de zweefbaan ook langer
werd hebben we besloten de
hele parkeerstrook en het fiets-
en wandelpad af te sluiten. Er
komt een nieuw pad, iets meer
op afstand van het vliegveld,
maar wel midden in de fraaie
natuur.

En dan de website van de lucht-
haven. Die is er al even uit.
Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan de nieuwe opzet, zo
rond het einde van maart zal
het eerste resultaat zichtbaar
zijn. In de volgende aflevering
meer daarover.

Van de luchthaven

Kijk nog even goed!
Door Coert Munk

Vragen of suggesties?
Van harte welkom.
Mail ze svp naar

info@teuge-airport.nl
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www.kampvoet.nl

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

www.pro-t-action.nl

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

diverse jeugdteams. Zodoende
is Car Sales Bakkenes al een
aantal jaren sponsor van alle
F-teams. Dit seizoen steken ze
de F5 in het nieuw. Naast de
tenues hebben ze ook de jassen
van de trainers en leiders ge-
sponsord. F5 is een team met
jongens en meisjes die dit
seizoen begonnen zijn met voet-
ballen. In de competitie halen
ze wisselende resultaten, maar
onder leiding van trainster/leid-
ster Jennifer Hemeltjen gaan ze
goed vooruit.

Ook de D2 mogen sinds kort
in het nieuw voetballen. De
jongens en meiden spelen nu,
onder leiding van Joop en Sylvia
Bannink en Arie Schouten, in
een tenue dat gesponsord is
door SportshopWalter van
den Belt, die daarnaast ook
leverancier is van diverse voet-
balartikelen voor de sportclub.

De jeugdafdeling van Sportclub
Teuge is een bloeiende afdeling
met veel jong aanwas.

Inmiddels beschikt Teuge
over een 7-tal F-teams en elke
zaterdagochtend van 9.30 tot
10.30 uur zijn er 15 mini-pupil-
len aanwezig voor een training,
verzorgd door selectiespelers.
Alle jeugdteams zijn voorzien
van gesponsorde tenues.

Car Sales Bakkenes bijvoorbeeld
is één van die sponsors. Het
bedrijf is gevestigd in Apeldoorn
en wordt gerund door de familie
Bakkenes. Een aantal kinderen
uit deze familie voetbalt in

hem overkwam omdat hij
totaal in het ongewisse was
gelaten. Uiteraard werden
Jaap’s grote verdiensten voor
Sportclub Teuge in een lange
reeks van jaren opgesomd en
daarna was daar het belang-
rijke moment. Jaap kreeg de
gouden waarderingsspeld van
de KNVB uitgereikt en natuur-
lijk werd de daarbij behorende
oorkonde overhandigd.
Uiteraard werd ook Alie niet
vergeten en zij mocht een mooi
boeket in ontvangst nemen.

Gouden waarderingsspeld
voor Jaap van Oorspronk
Op zaterdag 14 maart werd
Sportclub Teuge verrast door
het bezoek van KNVB-afgevaar-
digde de heer Roverts. Als een
KNVB-afgevaardigde een ver-
eniging bezoekt is er veelal iets
bijzonders aan de hand. Ook
deze middag was dat het geval.

Na zich eerst voorgedaan te
hebben als KNVB-rapporteur
nam de heer Roverts het woord
en richtte zijn aandacht tot
onze erevoorzitter Jaap van
Oorspronk. Jaap wist niet wat

Nieuwe tenues voor F5 en D2
Door Erik Blumink
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Nicole Vos van kinderdagverblijf
't Indiaantje is bijzonder ent-
housiast: "Wij zijn in totaal met
acht pedagogische medewerk-
sters en allemaal in het bezit
van het diploma kinder-EHBO.
Ik ben verantwoordelijk voor de
veiligheid in mijn bedrijf, maar
vond dit niet voldoende.Wij
hebben dagelijks 30 kinderen in
de leeftijd van nul tot vier jaar
onder onze hoede en tijdens het
brengen en halen van de kinde-
ren is het met ouders altijd een
drukte van belang. Ik kende de
opleiding BHV wel (twee mede-
werksters hadden deze opleiding
al gevolgd),maar ik zocht eigen-
lijk een cursus "op maat" voor
onze bedrijfstak.Toevallig las ik
Teugje Nieuws dat Pro(t)Action
al cursussen had gegeven bij
Peco, ABT en de sportclub (ook
AED) en het contact was snel
gelegd. Pruijt had nog cursisten
van het kinderdagverblijf
Klarenbeek en Het Kleurrijk uit

Twello en in totaal hebben wij
met 12 personen vier avonden in
ons eigen gebouw aan de Rijks-
straatweg in Teuge les gehad.
Wij zijn zeer tevreden over de
lesmethode en de instructeurs
Willy Heuvelman (B&O) en
Gerda Klein Hulse-Poot (LEH)
hebben ons op een deskundige
en prettige manier lesgegeven.
De lesstof werd gevarieerd en
ontspannen gebracht en ieder-
een bleef gemotiveerd.En dat we
uiteindelijk allemaal geslaagd
zijn is natuurlijk helemaal fan-
tastisch". Pruijt is uiteraard blij
met zo'n tevreden klant: "Ook
bij kinderopvang Kidsgear in
Twello hebben wij inmiddels een
basiscursus afgerond met het-
zelfde resultaat, daar zijn we best
wel trots op.We hopen dan ook
iedereen volgend jaar terug te
zien tijdens de herhalingsdagen,
waarvoor we een speciaal pro-
gramma gaan opstellen." Voor
alle info:www.pro-t-action.nl.

Pro(t)Action start speciale opleiding Bedrijfshulpverlening
(BHV) voor kinderdagverblijven
Door Bernhard Jolink

Op zaterdag 6 en zondag 7
juni 2009 vindt de vierde editie
van de Kunstroute plaats. Het
inmiddels jaarlijks terugkeren-
de evenement laat honderden
bezoekers op een leuke en
toegankelijke manier kennis
maken met kunst. En ‘kunst’ is
een breed begrip. Naast prach-
tige natuurfoto’s, schilderijen,
tekeningen, digitaal ontworpen
kunst, maar ook kunstzinnige
poppen van stro en steen,
authentieke handgebakken
potten, keramiek, beelden,
dierenfiguren van wilgentenen
en gegraveerd glas, zijn er ook
deelnemers met een bijzondere
verzameling of muzikale
kwaliteiten, zoals het Teugse
duo Canbesso en de Accor-
deonvereniging Twello.

Nieuwe deelnemers dit jaar
zijn ook een tweetal bedrijven:
Boutkan Meubelreparatie
Terwolde laat zien hoe op
ambachtelijke wijze meubels
worden gerestaureerd en de
firma Otto Bock, voorheen
Diortho, op de hoek van de
Rijksstraatweg en de Zanden

toont welke bijzondere produc-
ten zij maken. Daarnaast doet
het gasmuseum aan de Woud-
huizerweg voor het eerst mee.

Al die kunst maakt hongerig.
Daarom is de route uitgebreid
met een aantal horecapunten:
het terras van Take Off Teuge
zal extra bemand worden, bij
Minicamping &Theeschenkerij
’t Oegenbos word je verwend
met heerlijke thee en koffie en
Hof van Twello zet haar tenten
op bij de familie Weijers, waar
je wat kunt eten en drinken,
maar ook biologische streek-
producten kunt kopen.

Begin mei zal de folder met
daarin alle deelnemers ver-
spreid worden. De digitale
versie is dan te downloaden op
www.algemeenbelangteuge.nl.
Speciaal voor de deelnemers
zelf is er op vrijdagavond een
extra route gepland.Wees
gerust, de Kunstroute is dan
nog niet begonnen!

Kunstroute Teuge 2009,
6 en 7 juni, 11.00-17.00 uur.

Kunstroute 2009

Arne Pruijt, directeur van Pro(t)Action b.v., is dagelijks bezig
met ‘veiligheid op de werkvloer’.Vorig jaar kreeg hij ook steeds
meer aanvragen van kinderdagverblijven en eind vorig jaar
heeft Pro(t)Action een speciale opleiding voor de kinderopvang
ontwikkeld. De eerste cursus is inmiddels achter de rug en met
zeer goed resultaat afgesloten: 100% geslaagden!

De Molen
De molen aan de Holthoevense-
straat 24 werd in 1848 gebouwd
in opdracht van Roelof Golstein,
een telg uit een molenaars-
geslacht uit Dalfsen, die de
IJsselvallei afspeurde naar
een geschikte plaats om op
rendabele wijze een molen te
exploiteren. Zijn keuze viel op
een stuk grond aan de Woudweg
dat toentertijd uitzag op een
bos- en heidelandschap met
vennen, waarachter het Woud-
huis was gelegen. De enige
dochter van Golstein trouwde
met een bakker die zijn bedrijf
naast de molen opzette.

In 1877 werd het molenbedrijf
voortgezet door zijn zoon,
Lambertus Zwerinus en daarna
door zijn kleinzoonWillem
Anne. Het bedrijf ging in 1954
over in handen van Fikse. De
molen werd in die dagen een
“Achtkanter” genoemd, een

soort graanmolen, die o.a. maïs,
gerst en haver maalde, allemaal
producten afkomstig uit de
omgeving.

Na de opheffing van het station
Teuge werd het stationsgebouw
vrijwel in zijn oorspronkelijke
staat overgeplaatst naar de
molen, waar het als opslag-
plaats, voorzien van laadperron,
dienst deed. De typische raam-
pjes van het oude station zijn
thans nog te bewonderen in dit
deel van de molen.

Tien tekeningen van Theo Jansen - Deel 6
Door Marianne Wieggers



Koeien en varkens
als kunst
In oktober vond in het dorps-
huis de jaarlijkse bedankavond
voor alle vrijwilligers van Al-
gemeen Belang Teuge plaats.
Medewerkers van de kinder-
boerderij, de speelveldcommis-
sie, toneelvereniging,Teugje
Nieuws en natuurlijk de be-
stuursleden zelf sloten een jaar
af waarin weer veel gebeurde.

In het dorpshuis lieten zij zien
allemaal ook te kunnen schilde-

ren. In kleine groepjes kregen ze
de opdracht gedeeltes van een
foto na te tekenen die aan het
einde van de avond bij elkaar
weer een geheel vormden.

En zo ontstonden er twee
levensgrote schilderijen:

één van koeien en één van
varkens. Hans Bijloo legde het
eindresultaat met de camera
vast.
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April
1 Voetbal Teuge SP – DFS, Sportclub Teuge
4 Band ‘Zaal 13’, SJW Peco (vanaf 16 jaar)
8 SOOS, ST.WELZIJN OUDEREN
8-13 Paasvakantie, CBS De Zaaier
11 Oud papier
15 Schoolvoetbaltoernooi, CBS De Zaaier
16-24 Projectweek Europa, CBS De Zaaier
18 Voetbal ESA - Teuge SP, Sportclub Teuge
18 Dartavond,TKVTeuge 19:30 uur
24 Klaverjas- en jokeravond,TKVTeuge 20.00 uur
25 Voetbal Teuge SP – Redichem, Sportclub Teuge
27 april t/m 5 mei Meivakantie, CBS De Zaaier

Mei
2 Voetbal Oranje Blauw - Teuge SP, Sportclub Teuge
8 Koppelklaverjas- en koppeljokeravond,

TKVTeuge 20.00 uur
9 Oud papier
9 Jubileumfeest SJW Peco
14 SOOS, ST.WELZIJN OUDEREN
16 Dartavond,TKVTeuge 19:30 uur
18-20 Schoolkamp groep 7 en 8, CBS De Zaaier
29 mei t/m 2 juni Pinkstervakantie, CBS De Zaaier

Juni
6 Voetbaltoernooi, SJW Peco
6-7 Kunstroute Teuge, Algemeen Belang Teuge
11 SOOS, ST.WELZIJN OUDEREN
12 1e open Teugse zomerkampioenschappen,

TKVTeuge 18:45 uur
12 Oud papier
20 Zomerkoppeldarttoernooi,TKVTeuge 18:30 uur
24-27 Avondvierdaagse, De Vecht
26 1e open Teugse zomerkampioenschappen,

TKVTeuge 18.45 uur

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN OP

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

Heb je 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 en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee:
Karin de Jong, Marianne Wieggers, Jan Geschiere, Harry van
Essen, Hans Bijloo, Berja Bouwmeester, Coert Munk, Erik
Blumink, Johan Buitenhuis, Bernhard Jolink en Leonie van den
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Algemeen Belang Teuge
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Adverteren?
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