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Een bekende uitdrukking is
op Teuge wel heel erg van toe-
passing. Natuurlijk heeft het
vliegveld al lange tijd een pro-
minente plaats in onze leef-
gemeenschap. En het feit dat
het vliegveld uitgebreid is en
meer vliegverkeer met zich
meebrengt, kan niet een ieder
bekoren. Gelukkig blijft het
aantal klachten beperkt. Dat het
vliegveld niet alleen vliegtuigen,
maar ook heel veel toeristen
aantrekt is een mooie bijkom-

Het project KIJK, een bijzondere,
multifunctionele Kijkhoek bij
het vliegveld, is genomineerd
voor het Stimuleringsfonds van
de Rabobank. Dit bijzondere
project, waar iedereen die het
tot nu toe gezien heeft, razend
enthousiast over is, is een van
de drie genomineerden.

Om voor de subsidie in aan-
merking te komen moeten er vol-
doende leden van de Rabobank

stemmen op ‘ons’ project. Daarom
roept het Bestuur van Algemeen
Belang Teuge alle Teugenaren, die
lid zijn van de Rabobank, op om op
zaterdag 20 juni naar de leden-
vergadering van de Rabobank in
de Jachtlusthal te gaan.

Zeker als je meer wilt weten over
het project moet je er heen gaan.
Op 20 juni moet ons project KIJK
in 10 minuten aan de leden van de
Rabobank worden gepresenteerd,

waarna stemming zal volgen
over de DRIE genomineerden.
Het is dus belangrijk dat veel
Teugenaren aanwezig zijn en op
ons project stemmen.

Heb je een rekening bij de Rabo-
bank dan mag je stemmen, maar
je moet wel lid zijn. Hiervoor
moet je je opgeven. Dat kan via
internet: www.rabobank.nl of
neem telefonisch contact op met
de bank inTwello (0575-509709).

stigheid, zeker vanuit economisch
oogpunt gezien. En opvallend is
dat dit voorjaar op meerdere
plekken rondom het vliegveld
een nieuwe toeristische attractie
wordt of al is geopend.
We schreven al over de inmiddels
volop bezochte minicamping en
theeschenkerij ‘t Oegenbos,maar
ook de Slaapfabriek is bijna
klaar. Een ander bijzonder pro-
ject (KIJK) nadert een kritische
fase, waarbij ook de hulp van
Teugenaren wordt ingeroepen.

U hoeft alleen maar uw stem
uit te brengen!

Aan de onlangs op een bijzon-
dere manier in Teuge gelande
Ilyushin 18 wordt eveneens hard
gewerkt. Binnenkort duiken de
eerste toeristen de luxe suite
met yacuzzi in. Kortom, met
alle andere activiteiten lijkt het
alsof Teuge gewoon (nog meer)
vleugels heeft gekregen. Best
bijzonder in deze tijd van eco-
nomische crisis.

Teuge krijgt vleugels
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Project KIJK genomineerd bij Rabobank



Vorig jaar dacht ik nog dat het
een bontbekplevier was, maar nu
ik haar zo close in beeld had, viel
als kenmerk het geelomrande oog
duidelijk op. De vogel broedt nog
steeds schaars in Nederland,maar
nieuwe, opgespoten terreintjes en
rivier- en beekoeverstrandjes zijn
populair. Nu dus ook de Kromme
Beek in Teuge. Het baltsgedrag
(versieren noemen wij dat!) is
opvallend: het mannetje neemt
een soort “parapluhouding” aan,
met opgestoken staart en het
vrouwtje loopt daar dan, prikke-
lend, onderdoor. Het voedsel
bestaat hoofdzakelijk uit insecten
en wormen.Verder zag ik nu ook
een paar waterhoentjes, terwijl
diverse mensen mij erop attent

maakten dat ook de zilverreiger
af en toe een kijkje komt nemen.
Het aantal knobbelzwanen begint
wel fors toe te nemen. Kennelijk
vormt het terrein een interessant
leefgebied, inclusief ‘rust’ en
voedsel. Hopelijk kan dat zo blij-
ven, al zal ongetwijfeld een toege-
nomen bouwactiviteit verstorend
gaan werken. Maar van vliegtuig-
lawaai trekken vogels zich minder
aan dan mensen, dat was al eerder
vastgesteld. Nu er minder of niet
meer bemest wordt en het maaien
kan worden uitgesteld tot ten-
minste de eieren zijn uitgekomen,
zijn de voorwaarden geschapen
voor meer permanent broedsucces.

Steenuilen
Nu ik toch even voortborduur op
eerder stukjes: de steenuil is weer
gehoord, lopend langs de Zanden,
zij het op grotere afstand.
Ik kreeg enkele reacties op mijn
oproep, van mensen die of, vaak
al jaren, een broedende steenuil
huisvesten of er melding van
maakten. Contact met de vogel-
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Natuurlijk

De eerste 6 minuten bij een
hartstilstand zijn cruciaal.
Wat moet je doen als in je
omgeving iemand een hart-
stilstand krijgt?

Bel direct 112. Hoe eerder er
hulp is hoe beter. Als je zelf kunt
reanimeren is dat natuurlijk
prachtig. Maar het gebruik van
een zogenaamde AED is nog
beter. Een AED is een auto-
matische externe defibrillator.
Op steeds meer plekken hangt
zo’n defibrillator. Het inzetten
van een AED mag echter alleen
worden gedaan door getrainde
personen, die beschikken over
een reanimatiediploma, aange-
vuld met een AED-certificaat.
Ook als je niet gecertificeerd
bent is het handig om te weten
waar de AED’s zich in de om-
geving bevinden.Vaak hangen
ze bij bedrijven of sportclubs
en daar is natuurlijk niet altijd
iemand aanwezig. Hou daar
rekening mee.

Ter afsluiting van dit dans-
seizoen organiseert DeTeugse
Linedance Club op zaterdag
4 juli a.s. een gezellige country
- linedance dansavond in het
dorpshuis. Ook als je niet kunt
dansen ben je van harte welkom
voor een gezellige avond uit!

Het is niet verplicht, maar wel
verstandig om te reserveren,
want vol = vol.
Dit kan uiterlijk tot en met 3 juli
via linedanceteuge@hotmail.com
of via 0571-292041 (Marloes).

Tijd: 20.00-0.00 uur (zaal open
om 19.30 uur). Entree: 3,-

Nog ruimte voor nieuwe leden
Na de oproep in Teugje Nieuws
zijn we inmiddels gestart met
een nieuw beginnersgroepje,
maar er is nog steeds ruimte
voor nieuwe leden (beginners en
gevorderden).

Heb je interesse? Dan kun je in
het dorpshuis op woensdagavond
van 19.00 tot 21.03 uur (eerst
beginners, daarna gevorderden)
kennismaken met linedance, door
twee keer gratis mee te dansen
op o.a. country, rock ’n roll, latin
en popmuziek.

Agenda
1 juli: Laatste les voor de

zomervakantie
4 juli: Dansavond
8 juli: Gezellige barbecue voor

leden
2 sept: Start nieuwe seizoen.

Iedereen is weer van
harte welkom om
gezellig te dansen!

Waar bevinden ze zich in het
verspreidingsgebied van Teugje
Nieuws?

Teuge:
- Haverkamp Auto’s:
Woudweg 5, 055-3231210

- Sportclub Teuge,
De Zanden 92, 055-3231345

- Polman Bloemkwekerij,
Rijksstraatweg 216,
055-3231616

- Theeschenkerij ’t Oegenbos,
Zandenallee 5, 06-57333303

- Pro(t)action, Zwanenpad 11,
055-3231465

De Vecht:
- Café de Groot,
Avervoordseweg 2,
055-3231261

- Sportvereniging V en L,
Kerkstraat 42, 055-3231600

Help eenmens...vind eenAED
Dansavond Line-Dance Club

Laat me dit stukje beginnen met nog een keer terug te komen op
mijn eerste bijdrage aan dit blad: vogels op het vliegveld. Ik was
toen niet alleen verrast maar ook benieuwd of we met blijvertjes
te maken zouden hebben. Dus heb ik met enige extra belangstel-
ling dit voorjaar de ontwikkeling in de gaten gehouden.

Naast die vreemde vogel die uit
het voormalige ‘arbeidersparadijs’
van Walter Ulbricht en Eric
Honecker neerstreek en die nu
klaar staat om het eerste (bruids)
paar te ontvangen, kan ik vanaf
het terrein de nodige broed-
successen melden! Niet alleen
zijn er jonge eendjes, maar ook
meerkoet-, scholekster-, kievit- en
tureluurjongen gesignaleerd.Van

de grutto ben ik niet zeker, maar
zijn aanwezigheid was duidelijk
hoor- en zichtbaar. Opvallend is
het aantal gele kwikstaarten (ik
heb er 5 geteld, maar het zijn er
vast meer) die vermoedelijk ook
tot broeden zijn gekomen, maar
zeker is het nest van de kleine
plevier, open en bloot op de grond
en met het blote oog waarneem-
baar voor de wandelaar/fietser.

Broedsucces op het vliegveldterrein
Door Jan Geschiere

Teuge
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werkgroep die hier in de omgeving
tellingen verricht en broedkasten
plaatst leverde een uitnodiging op
om zeer binnenkort met twee van
hen in de buurt op stap te gaan
om jongen te ringen.

Zaterdag 30 mei ben ik met
Dirk Kamphuis en Hans Vlottes,
beiden van de Uilenwerkgroep uit
Apeldoorn, een drietal steenuilen-
kasten in de directe omgeving
van Teuge langs geweest. Het re-
sultaat: een kast met (3) schiere
(dus niet gevruchte) eieren; een
kast met vier jongen en een met
drie jongen. Zij vertelden mij dat
ze ca 50 kasten onder controle
hebben, waarvan 10 a 12 onder
Teugs grondgebied vallen. Het
broedresultaat neemt langzaam
af over de jaren gezien. Er zijn
altijd goede en minder goede
jaren geweest, afhankelijk van
het aanbod aan muizen en de
weersgesteldheid (ook steenuilen

gedijen beter met warm weer). De
jongen worden geringd, gewogen
en de vleugellengte gemeten,
waarna ze weer de kast in gaan.
Soms zit de moeder op het nest,
soms zit ze op afstand te kijken.
Per nestkast (met nr) worden de
resultaten over de jaren zorgvul-
dig bijgehouden. De heren hebben
een uitstekende relatie met de
eigenaren van de bomen waarin
de nestkasten zijn aangebracht.
Ze controleren enkele keren per
jaar (w.o. een schoonmaakbeurt)
en houden de lokaties zorgvuldig
geheim. Het viel mij op dat de
eigenaren meestal zeer betrokken
zijn en het succes van de steenuil
en de kleinjes hen zeer ter harte
gaat. Bij een van hen werd
een filmopname getoond van een
zich uitgebreid douchende ouder-
vogel tijdens een regenbui, in de
appelboom voor het huis. Unieke
opname!
Alles met elkaar: leuk om mee te

Wij vinden het enorm leuk om
ons via Teugje Nieuws aan
iedereen in en rondomTeuge
voor te stellen.We zijn al
uitvoerig beschreven in de
regionale dagbladen, maar
hierin ging het minder om de
bewoners.Wat brengt ons in
het pittoreske Teuge?

Ons gezin bestaat uit Valentijn,
Maaike, Pien (4 jaar) en Tije (2
jaar). Beide kinderen zijn geboren
in Haarlem, waar wij de laatste
15 jaar ook woonachtig waren.
Doordat de zaak van Valentijn
gevestigd is in het Twentse
Ootmarsum hebben we eind 2006
besloten om Haarlem met pijn in
ons hart te verlaten. De omgeving
rondom Apeldoorn trok ons om
diverse redenen. De ruimte, de
rust, het landelijke, de natuur en
de prima rijafstand ten opzichte
van zowel Twente als de Rand-
stad, waar vrienden en familie van
ons wonen. De mentaliteit was
ons niet bekend, maar wij zijn van

mening dat interesse in mensen en
openstaan voor contacten belang-
rijke eigenschappen moeten zijn
om ergens wel of niet te kunnen
aarden. Maaike heeft jarenlang
gewerkt bij diverse reclame-
bureaus in Amsterdam en is nu
werkzaam bij MORE in Deventer.

Monumenten opknappen
In april 2007 hebben wij via de
gemeente Voorst het monumen-
tale pand De Zwaan gekocht.
Het pand trok ons enorm, voelde
meteen goed aan en we konden al
vrij snel door de puinhoop heen
kijken. In onze gedachte hadden

we al een indeling gemaakt. In
Haarlem hebben we ook monu-
mentale panden gerestaureerd,
dus we hadden wel wat ervaring.

Concreet zijn we pas in augustus
2008 begonnen met het ver-
bouwen van het pand.We hebben
op het dak en de muren van het
hoofdpand na alles eruit gesloopt.
Het bizarre is dat we werkelijk
niets bijzonders in het pand heb-
ben gevonden! Sterker nog, het
pand was in een ontzettend slechte
staat, vol schimmel, spinnenweb-
ben, verlaten vogelnesten en lek-
kages. We hebben het pand in ere

hersteld en de serre, zoals deze in
1900 was, op dezelfde plek terug-
geplaatst. We zijn met recht trots
op wat we ervan gemaakt hebben.
Qua interieur houden we van leeg-
te, maar zorgen we wel voor warm-
te door het gebruik van diverse
kleuren.Warmte die wij ook erg
voelen sinds we in Teuge wonen.
We zijn met open armen ontvan-
gen.We hebben al vriendschappen
gesloten en moeten eerlijk beken-
nen dat de mentaliteit hier en het
voor elkaar klaar staan iets is
waar elke Teugenaar trots op mag
zijn en de mensen in het westen
nog wat van kunnen leren!

De Zwaan en zijn nieuwe kroost
Door Maaike Oude Hengel

lijk een groepje putters! Nu zijn
die in Nederland niet echt zeld-
zaam, maar je ziet ze toch niet
alle dagen in Teuge.Voor wie
hem niet kent, het is een fraai
gekleurde vogel met rood bij de
snavel, zwart-witte kop en een
brede gele vleugelstreep.
Ze nemen graag gezamenlijk een
bad, dus onze vijver deed goede
diensten. Ze kwetteren er lustig
op los en zijn vooral dol op
kaardenbollen en distels, waar-
uit ze de zaadjes peuteren. Het
is een feest om ze op bezoek te
krijgen, dus: zorg voor kaarden-
bollen in je tuin!

Volgende keer, dat beloof ik
jullie, gaat het niet weer over
vogels. Misschien dat de warme
zomeravonden dan aanleiding
vormen om bijv. de vleermuis
eens bij de kop te nemen. Of de
plantenwereld onder de loep te
leggen. Reacties zijn welkom!

maken en: het valt eigenlijk nog
helemaal niet tegen wat betreft
de situatie van de Teugse steen-
uilenbevolking! Wel moeten ze
steeds vaker aan huisvesting
(kasten) worden geholpen, door
het verdwijnen van de oude
schuurtjes etc. Maar de heren
Kamphuis en Vlottes helpen
daarbij graag!

Tot slot over onze gevederde
vrienden; onze tuin blijft ons ver-
rassen! Deze keer melden wij
bezoek, tot twee maal toe, van een
haast tropische verrassing, name-

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg



Marcella Oleman
Teugje Nieuws begon ooit op een
zomerse dag in juni in de tuin van
Marianne Wieggers. Arne Pruijt,
mij tot dan toe geheel onbekend,
was met het briljante idee geko-
men om een (nieuw) communica-
tiemiddel voor ABT te maken, een
soort lokaal krantje. Arne kende
mijn vader en mijn vader kende
mij.Want ondanks dat ik in mijn
nóg jongere jaren niet gekozen
had voor een studie Journalistiek,
vond ik het nog steeds leuk om
bezig te zijn met tekst en taal.
Daar zaten we dan, Marianne
Wieggers, Peter Winterman en ik
én met in onze hoofden het toen
net nieuwe NRC Next.Want de
voorkant van deze krant, zo moest
ook de nieuwe krant van Teuge
worden, namelijk met een grote
foto op de voorkant. Zo is het ook
geworden en gebleven. Dat is al
weer bijna drie jaar geleden.
Peter Cornelisz kwam ons al heel
snel versterken en na een tijdje
kreeg Peter Winterman de kans
stage te lopen bij de Stentor en
verliet onze redactie. Gelukkig
werd de redactie kort geleden
weer versterkt door de komst van
Hans Bijloo en zo staan we er op
dit moment dus voor. Nu Teugje
Nieuws een begrip is geworden en
wij als redactie alles op de rit
hebben, houd ik mij voornamelijk
bezig met de revisie van de in-
gezonden kopij.

Wat houdt mij verder bezig in het
dagelijkse leven? Ik woon sinds
drie jaar samen met mijn vriend
in Apeldoorn.Vorig jaar ben ik
afgestuurd in Vertalen Spaans
met als positief gevolg dat ik nu
druk bezig ben met het opzetten
van mijn eigen vertaalbureau,
Excellent Vertalingen. Daarnaast
werk ik momenteel bij de Politie-
academie.

Peter Cornelisz
Arne Pruijt wist dat ik mij in het
dagelijks leven bezighield met
communicatie en benaderde mij
daarom in 2006 om als
Teugenaar de redactie van het
kersverse Teugje Nieuws (die
naam hadden we toen nog niet
eens) te versterken. Ik moest

vooral zorgen voor de lijn met het
bestuur van ABT en het op gang
houden van de productie. Die rol
is in de loop der jaren wel wat
veranderd. Soms is het regelen,
van kopij tot het zorgen dat de
drukker doet wat hij moet doen.
Soms is het schrijven of redigeren
van teksten. Maar ook het maken
van foto’s of het huis aan huis
bezorgen van Teugje Nieuws ge-
beurt wel eens. Fotografie is een
hobby die mij steeds meer tijd
kost. Die hobby combineer ik met
motorrijden en het begeleiden van
groeps-motor-reizen. Daar foto-
grafeer ik veel, ook voor brochures.

In 1998 kwamen wij, Jans, Mo,
Jesse en ikzelf, vanuit Huizen in
Teuge wonen.Tot afgelopen jaar
werkte ik bij de Politieacademie
in Apeldoorn in het communi-

catievak, nu doe ik dat bij de
Gemeente Apeldoorn. Het ad-
viseren van directies, wethouders,
maar ook het maken van een bro-
chure, het schrijven van teksten,
het hoort er allemaal bij.Teugje
Nieuws past dus goed bij mijn
vak; het is mijn uitdaging mensen
te informeren over wat er alle-
maal in hun omgeving gebeurt
en hen het gevoel te geven dat ze
ergens bij horen, onderdeel zijn
van een gezellige en prettige ge-
meenschap. Via mijn werk leerde
ik zo’n 10 jaar geleden Rik
Klanderman kennen en inmiddels
is hij onze vaste, vrijwillige, op-
maker van Teugje Nieuws.

Hans Bijloo
Ik woon sinds 2003 samen met
mijn vrouw Carin in Teuge. Zoals
jullie hebben kunnen lezen in een
eerdere editie kom ik oorspron-
kelijk uit Schiedam, waar ik
geboren en getogen ben. In 1986
verhuisde ik naar Apeldoorn om
te gaan werken bij de Teleguard
Alarmcentrale. In 2007 ben ik
fulltime gestart met het Kunst-
kantoor, een bedrijf dat ik enkele
jaren daarvoor als hobby was
begonnen. Het Kunstkantoor ver-
koopt betaalbare kunst voor de
kantooromgeving.Daarnaast maak
ik zelf kunst met de computer
voor bedrijven en particulieren.

Samen met Carin woon ik in een
tot woonhuis omgebouwde boer-
derij aan de Lochemsestraat. De
eerste jaren is er hard aan het

huis gewerkt. Op dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan
een nieuw kantoor/ atelier naast
het huis. De meeste tijd besteed ik
aan de verdere ontwikkeling van
mijn bedrijf en het maken van
kunst op de computer. Daarnaast
hebben we nog twee witte herders
en vijf pony’s.
Voor Teugje Nieuws verleen ik
diverse hand- en spandiensten. Ik
houd bijvoorbeeld de activiteiten-
kalender bij en verzorg de ad-
ministratie van de adverteerders.

Rik Klanderman
Teugje Nieuws heb ik leren ken-
nen via Peter Cornelisz. Hij liet
zich eens ontvallen dat het toch
wel lastig is om met een beperkt
budget tóch een hoogwaardig en
periodiek huis-aan-huis krantje
te realiseren. Niet alleen de druk-
werkkosten maar ook de post
‘DTP’, het digitaal in elkaar sleu-
telen van de krant, drukten zwaar
op de financiële middelen. Met
mijn eigen reclamebureau beschik
ik over de mogelijkheid het blad
vorm te geven en drukklaar te
maken. Het leek me dan ook leuk
om dit als vrijwilliger op te pak-
ken. Hoewel ik zelf geen Teuge-
naar ben, lijkt het wel ik of door
Teugje Nieuws meer van Teuge
weet dan van mijn eigen woon-
plaats Apeldoorn.

M’n eerste kennismaking met
Teuge? Het is de plaats waar ik,
als kind van de lagere school,
voor het eerst ‘airborne’ ging. De
Apeldoornse Courant gaf kinde-
ren, destijds tijdens de zomerva-
kantiespelen, de mogelijkheid om
voor 2 gulden 50 een rondvlucht
van een kwartier te maken.
Tegenwoordig is ‘vliegen’ meer
figuurlijk geworden door de druk-
te van het dagelijks leven maar
gelukkig kan ik nog steeds tijd
vinden voor m’n hobbies: muziek
maken (drummen) en motorrijden.

Samen met Louisa woon en werk
ik aan de Sophialaan in Apel-
doorn. Janice is onze dochter,
onze hond heet officiëel Romax
(uitlaten) maar we noemen ‘m
gewoon Max.

De redactie stelt zich voor

www.teugseklootschietersvereniging.nl
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www.solextours.nl

Na een voorstelrondje van de leden van ABT in een vorig nummer
beseften wij, als redactie vanTeugje Nieuws, dat wij ons zelf nooit
eens hebben voorgesteld.Wie vormen de redactie en wat houdt hen
in het dagelijkse leven zoal bezig? In navolging van het bestuur
vanABT presenteren wij vol trots: de redactie vanTeugje Nieuws.

Rik Peter Marcella Hans



Zweefvliegwedstrijd op 11 en 12 juli
Door Bernhard Jolink

Martijn Swart: "We verwach-
ten ruim 40 deelnemende toe-
stellen die vanaf ongeveer
11.00 uur zowel zaterdag als
zondag met vier motor-sleep-
vliegtuigen in twee uur tijd
omhoog gesleept gaan wor-
den. Afhankelijk van de wind
gebeurt dat vanaf het begin
van baan 09 of 27. De laatste
is het meest aantrekkelijk,
want daar kunnen de mensen

van heel dicht bij de startproce-
dure volgen.

Tijdens een normaal zweefvlieg-
weekend worden de toestellen
met de lier omhoog gebracht,
maar tijdens een dergelijke
wedstrijd gebeurt dat altijd met
motorvliegtuigen, voor publiek
mooi om te zien. De wedstrijd-
opdrachten zijn weersafhanke-
lijk, maar het zal altijd wel een

driehoek- of retourvlucht zijn,
zodat ook de finish laat in de
middag voor het publiek goed
te volgen zal zijn.
We zijn ook erg blij met de
deelname van onze leden; er
zullen vier clubtoestellen en
twee leden met een eigen toestel
aan de wedstrijd deelnemen.

Voor alle inlichtingen:
www.zweven.nl/t2d
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De bejaardensoos is altijd op zoek
naar nieuwe enthousiaste leden.
Als je lid bent van de soos, ben je
allereerst iedere maand verzekerd
van een gezellig middagje uit in
het dorpshuis.Tijdens zo’n mid-
dag wordt er bingo gespeeld of
bijvoorbeeld een interessante
lezing of diashow gehouden.
De entree bedraagt dan 3,-
(incl. koffie, koek en eventueel
bingokaartjes). Naast de maande-
lijkse soosmiddagen gaat de club
ook geregeld een dagje uit.
Ben je 55 jaar of ouder en lijkt
het je leuk om ook lid te worden,
neem dan contact op met Jan
Oleman, tel. 055-323 1672.

Aangeboden
Huishoudelijke hulp voor de
donderdagmorgen in Teuge (Ans
Prijs, 055-323 1997).

Bejaardensoos

Een enthousiast organisatiecomité, bestaande uit Martijn Swart,
Frank Bouwhuis, Huub Bomhof en Rik van den Brink, is er al
maanden mee bezig; eindelijk weer eens een echte tweedaagse
zweefvliegwedstrijd bij de Vliegclub Teuge.

Het betreft een toestel van het
type Ilyushin 18 dat in 1960
gebouwd is.Het is een initiatief
van ondernemer Ben Thijssen,
die het toestel in 2007 kocht.
Thijssen is eigenaar van de

online hotelboekingswebsite
www.hotelsuites.nl waarop
luxe en bijzondere accommo-
daties geboekt kunnen wor-
den. Het toestel werd in de
nacht van 23 op 24 april als
een 'transport exceptionel'
vanuit Duitsland naar vlieg-
veld Teuge vervoerd, waar het
direct aan het platform komt
te staan. De nodige stoplich-

Vanaf half juli kunnen toeristen uit binnen- en buitenland op
een wel heel aparte manier overnachten, namelijk in een tot
een luxe suite omgebouwd vliegtuig, op het vliegveld.

ten en lantaarnpalen moesten
even verplaatst worden om dit
speciaal wegtransport ruim
baan te geven.
Het toestel heeft dienst gedaan
als regeringsvliegtuig voor DDR

politici en kende onder meer
Eric Honecker als een van de
passagiers.Tussen 1964 en
1986 werd het op vakantiebe-
stemmingen als Cuba, Rusland,
China en Vietnam ingezet door
de Duitse reisorganisatie Inter-
flug. Tot 2007 fungeerde het
als restaurant in het Duitse
plaatsje Harbke. Alle onder-
delen van het 37 meter lange

toestel zijn nog volledig in tact.
Op dit moment worden de delen
weer in elkaar gezet en wordt
het gehele vliegtuig omgetoverd
tot een luxe suite met onder
meer bubbelbad, douche, infra-
roodsauna, flatscreen tv’s, dvd-
speler, gratis wireless internet,
airco en koffie- en theebenodigd-
heden. Gasten kunnen tevens

plaats nemen in de cockpit die
zich nog in de oorspronkelijke
staat bevindt.

Coert Munk is blij met de
komst van dit grote vliegtuig.
“Het is een eyecatcher voor
vliegveld Teuge en wij verwach-
ten hierdoor extra landelijke en
internationale bekendheid en
bezoekers.”

Van regeringsvliegtuig tot luxe hotelsuite

Duistervoordseweg 9aTwello
www.willys.nl
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Stationsweg 3, 7395 SBTeuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.pro-t-action.nl

en al pratende ontstond het idee
om bij hun Theeschenkerij/Mini-
camping ’t Oegenbos ook work-
shops te gaan organiseren.
Meestal komen deze voornemens
niet uit, maar bij ons is het con-
tact gebleven en inmiddels zijn
de eerste workshops een feit...
Zowel heren als dames zijn in-
middels al met leuke decoraties
naar huis gegaan.
Tijdens de wintermaanden ont-
stond bij Anja het idee om ook
de aankleding bij de Thee-

schenkerij annex receptie door
mij te laten verzorgen. Doordat
de spulletjes allemaal te koop
zijn, is er een constante wisse-
ling van de aankleding. Dus
zelfs voor een cadeautje kunt u
bij de Theeschenkerij terecht.

Deelname aan een workshop is
voor iedereen mogelijk, bijvoor-
beeld voor vrijgezellen, vriendin-
nen, familiedagen. Ook is er een
mogelijkheid om op een vaste
ochtend per week (te starten op
11 juni) een workshop te komen
volgen.Voor meer informatie:
Ineke Nieubuur, Lavanda deco-
raties, tel. 06-45630372.

Eerst voor kleine groepjes
particulieren. Maar inmiddels
veel bij bedrijven. Er worden
dan personeelsavonden georga-
niseerd, waarbij ik eventueel
bijgestaan door goede hulp de
mensen een workshop geef.

Vorig jaar september verkocht
ik mijn decoraties op het Na-
zomerfeest aan de Koninginne-
laan in Apeldoorn.
Daar ontmoette ik Erik en Anja.
Zij kochten bij mij een cadeau

Tijdens de Pinksterdag was het
druk op ’t Oegenbos.
Bij de Theeschenkerij zorgen de
decoraties en ontwerpen van
Ineke voor een gezellige, sfeer-
volle aanblik.

Creatieve workshops bij ’t Oegenbos

De Slaapfabriek

Na wat vertraging te hebben
opgelopen doordat de loodgieter
uit Duitsland, vier weken nadat
hij zou beginnen met de klus,
belde om te zeggen dat hij het
project toch te groot vond, is DE
SLAAPFABRIEK dan eindelijk
open! Sinds 1 juni jl. kan er
geboekt worden.
Ook werd DE SLAAPFABRIEK
onlangs een aantal weken gevolgd
door de filmploeg van RTL 4
voor het programma ‘Ik begin
voor mezelf.Voor ondernemers
met lef!’, dat vanaf 24 mei uit-
gezonden wordt.

De speelveldcommissie zorgde ervoor dat de jeugd in Teuge zich kan uitleven op een nieuwe
kabelbaan. De installatie had de nodige voeten in aarde.

Mijn naam is Ineke Nieubuur, ben getrouwd, heb 2 kinderen en ik
ben 43 jaar. Een jaar of 10 geleden ben ik begonnen met het
geven van creatieve workshops.

Nieuwe kabelbaan voor de jeugd
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Het Middenzand,
Zandenallee 2
Het Middenzand of Middelste
Sandt is het prototype van de
Veluwse boerderij: de knik in
het rietendak van het voorhuis
naar het achterhuis is daarvoor
kenmerkend. De boerderij
bestaat nog steeds, maar niet
meer in zijn originele staat. Het
is onbekend wanneer de ver-
bouwing heeft plaatsgevonden.
Anno 2008 is nog duidelijk te
zien dat de boerderij op een
hoger gelegen gebied is ge-
bouwd. In de pronkkamer zijn
tijdens een restauratie twee
bedsteden met in het midden
een pronkkast teruggevonden
en vervolgens in oude staat
hersteld. Ook vind je er een
haardplaat met de afbeelding
van Neptunus.
In het document uit 1648 is te

lezen dat dit erf 35 morgen
groot was. De eigenaresse was
toen de weduwe van secretaris
Haexbergen uit Deventer. Het
Middenzand is nu een gemeen-
telijk monument.

Het Kleine Zand,
Zandenallee/vliegveld
Het Kleine Zand of Kleine Sandt
was de kleinste boerderij van
het drietal. In 1648 was het
landgoed 25 morgen groot met
als eigenaresse ook de weduwe
van Haexbergen. De laatste
bewoner was A.Wilbrink (ge-
boren in 1893). Daarna werd
het Kleine Zand in 1982 door
de directie van de luchthaven
gesloopt. De boerenschuur die
ernaast stond, bestaat nog
steeds in gerestaureerde staat.
Ook de leilinde die voor de
boerderij stond is blijven staan.

De Zanden
Het Grote Zand, het Midden-
zand en het Kleine Zand werden
gesticht in een gebied van dek-
zanden dat vermoedelijk al in
het jaar 1400 werd aangeduid
als ‘dat Sandt’. ‘Zand’ duidt op
een hoger gelegen gebied waar
de boerderijen op werden ge-
bouwd. De straatnamen ‘De
Zanden’ en ‘Zandenallee’ refe-
reren nog aan het gebied van
dekzanden (Sandt).

Het Grote Zand,
Zandenallee 10
Het Grote Zand of Groote
Sandt had een lanterskamer
(landheerskamer) of heerenka-
mer. Het is niet bekend waarom

twee ramen alleen luiken aan de
onderkant hebben en niet aan
de bovenkant.
Om het Grote zand liep een
gracht die later gedempt werd
met grond die vrij kwam bij het
graven van het Toevoerkanaal.
Bij grote droogte is vandaag de
dag nog te zien waar de gracht
is geweest.
In een document uit 1648 is te
lezen dat het landgoed 52 mor-
gen (1 morgen is iets minder
dan een hectare) groot was.
Eigenaresse van het gebied was
de weduwe van burgemeester
Marieburch uit Deventer.Toen
het in 1974 afbrandde, was het
Grote Zand in eigendom van de
familie Bosgoed.

Tien tekeningen vanTheo Jansen - Deel 7
Door Marianne Wieggers

www.garagedevecht.nl

Activiteitencentrum Siza Dorp Groep
Door Bernhard Jolink

De oplettende voorbijganger
op de Rijksstraatweg tussen
Apeldoorn en Deventer zal het
niet ontgaan zijn; het gebouw
van de voormalige basisschool
De Zaaier" in Teuge heeft een
complete metamorfose onder-
gaan. Maandag 30 maart werd
het gebouw in gebruik geno-
men door de Siza Dorp Groep
uit Arnhem, als centrum voor
mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel. Er zullen 30
cliënten één of meerdere dag-
delen doorbrengen.

Multifunctioneel
Vanaf oktober 2008 is de ver-
bouw van het hoofdgebouw
begonnen en we zijn zeer te-
vreden met het resultaat. Het
gebouw is uitstekend geschikt
voor onze doelgroep, er is een
computerruimte, een creatieve
ruimte om te schilderen, te

tekenen en voor handvaardig-
heid. De ruimte voor de hout-
bewerking hebben we in twee
gedeelten kunnen splitsen, het
machinale gedeelte bevindt zich
achter een tussenwand. Er is
een multifunctionele ruimte met
aangrenzend een ruime keuken
waar we ook kooklessen geven.
Heel trots zijn we op onze rust-
en relaxruimte in het oorspron-
kelijke gymnastieklokaal van de
school.We weten dat veel cliën-
ten vooral na de lunch behoefte
hebben aan een rustmoment en
dat lokaal is daar uitstekend
voor geschikt. Je kunt er heerlijk
zitten met een prachtig uitzicht
over de weilanden richting
Apeldoorn. Het is bijna een
panorama, zo mooi. Het is de
bedoeling dat in de grote hal
een informatie- en adviesruimte

Vervolg op pagina 8



wordt gevestigd.Mensen kunnen
hier gewoon binnenlopen en in-
formatie krijgen over alle zorg
die de Siza Groep biedt. Dat
kan zijn over wonen (er zijn
woonlocaties), maar over ook
ambulante begeleiding en zelf-
standig wonen.
Bovendien gaan wij ‘arbeid op
maat’ aanbieden. De begeleiding
hiervan gebeurt vanuit de voor-
malige kleuterschool, die los van
het hoofdgebouw ook op het
terrein staat.We gaan ook regel-
matig zwemmen in De Schaeck
inTwello en fitnessen bij Achmea
in Apeldoorn. Hiervoor wordt
wel een eigen bijdrage gevraagd.
Het plan is om ook iets voor de
partners van onze cliënten te
gaan betekenen. Dit zal gaan
gebeuren in samenwerking met
MEE uit Apeldoorn.

De officiële opening zal pas na
de zomervakantie zijn.We wil-
len eerst zelf een paar maanden
wennen aan dit gebouw. In de
kleuterschool hebben we begin
vorig jaar wel ‘buurt gemaakt ‘
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Juni
20 Zomer koppelDartTournooi TKVTeuge

aanvang 18:30 uur
25 Reis naar Staphorst ST.WELZIJN OUDEREN
24 t/m 27 Avondvierdaagse De Vecht
26 1e open Teugse zomerkampioenschappen

TKVTeuge aanvang 18:45 uur
27 Familietoernooi Sportclub Teuge

Juli
10 Tora Tora Freefly recordpoging

ParacentrumTeuge
10 t/m 21-9 Zomervakantie CBS De Zaaier
11 Oud papier ophalen
11 en 12 Zweefvliegwedstrijd vliegveld Teuge

Augustus
7 Nationaal Kampioenschap Parachutespringen

ParacentrumTeuge
8 Oud papier ophalen
13 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
28 C40 Swoop Busloo ParacentrumTeuge

September
4 Bingo Sportclub Teuge
10 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
11 t/m 13 Dorpsfeest SJW Peco
12 Oud papier ophalen
25 Klaverjas en jokeravond TKVTeuge
28 Touwtrekken SJW Peco

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
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en dat was een groot succes.We
hebben het idee dat half Teuge
toen bij ons binnen is geweest.
Wel zal er op korte termijn een
inloopmiddag of -avond worden
gehouden, we kunnen ons voor-
stellen dat veel inwoners van
Teuge erg benieuwd zijn hoe ‘hun
school’ er nu van binnen uitziet.

Het is de bedoeling om te gaan
werken met vrijwilligers, zo
mogelijk uit het dorp. Iedereen
kan daarvoor gewoon naar
binnen lopen. Er zijn nu twee
leerlingen uit Teuge die via het
Veluws College hun maatschap-
pelijke stage bij ons lopen, dat
bevalt prima. Het activiteiten-
centrumTeuge wil graag midden
in het dorp staan en als goede
buur in een mooi gebouw fijn
werken en goed functioneren.
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