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De Speelweek die PECO jaar-
lijks voor kinderen van de basis-
scholen organiseert stond dit
jaar in het teken van de Jungle.
Zo´n 120 kinderen uit Teuge
en omgeving, een toename ten
opzichte van vorig jaar, ver-
maakten zich 5 dagen lang
prima op het feestterrein.Wat
SJW Peco betreft kan worden
teruggekeken op een topweek

Feit is dat smaken en meningen
wel stof tot discussie geven. Het
leidt tot communicatie en die
communicatie leidt tot binding,
als we het eens zijn of worden,
of tot afstand, als we er verschil-
lende ideeën op blijven nahouden.

Zelfs in ons eigen Teuge zijn er
volop voorbeelden van zaken
waarover je een aardige boom
kunt opzetten. De nieuwe hangar
op het vliegveld, daar zullen de
meningen niet veel over verschil-
len. Die is gewoon foeilelijk en
ronduit landschapontsierend.
Het nieuwe gebouw bij de slaap-
fabriek levert al meer discussie

Smaken en meningen verschillen. Het is vaak ook iets persoonlijks.
De een vindt het mooi, de ander foeilelijk, de een vindt het een prima
idee, de ander begrijpt niet hoe ze het hebben kunnen bedenken.

op; sommigen geven de blokken-
doos eveneens het predicaat foei-
lelijk, anderen vinden het wel wat
hebben.

De gerestaureerde Zwaan, daar
hoor je dan weer alleen maar
positieve verhalen over. Heeft dat
allemaal met het nostalgiegevoel
te maken, het feit dat (veel)
mensen moeite hebben om snel
te veranderen?

Levert het vliegveld nou echt
zoveel lawaai op? Het merendeel
van de Teugenaren vindt van niet.
Nieuwe straalvliegtuigen maken
minder lawaai dan helikopters,
bovendien was het vliegveld er
eerder dan welke Teugenaar ook.
Het vliegveld levert (Teuge) ook
naamsbekendheid en werkgelegen-
heid op.Toch is er een Platform
Vlieghinder Teuge in het leven
geroepen.

Een ander discussiepunt is het
wegonderhoud.Wekenlang is de
Bottenhoekseweg ‘eruit’ geweest,
omdat deze geasfalteerd moest
worden.Waarom eigenlijk? Zo
slecht was die weg niet, zeker niet
als je het vergelijkt met de hob-
belige Zanden, die in de 18e eeuw
voor het laatst geasfalteerd lijkt

te zijn. Zijn we het eens over
de reconstructiemaatregelen
rond de Rijksstraatweg?

Iedereen vindt dat in zijn eigen
dorp de maximum snelheid zo
laag mogelijk moet zijn, maar
ergert zich eraan als je in een
ander dorp maar 30 mag rijden
of 50 op een hoofdweg. En dus
houdt niemand zich aan die snel-
heid. Er zijn voorbeelden van
dorpen waar 90% te hard rijdt.
Controleerbaar en handhaafbaar
is het toch niet. Zeker als ieder
dorp de politie opzadelt met dit
soort maatregelen.

Kortom, er valt altijd wat te
discussiëren en communiceren.
Zonder dit soort zaken zou het
maar saai worden. Ook in Teuge.

met een geweldige groep kinde-
ren, heerlijk weer en ontzettend
veel plezier voor jong en oud!

De hutten die op maandag
gebouwd werden en waarin de
kinderen de laatste nacht sliepen,
worden steeds professioneler. Er
werd zelfs vloerbedekking en
een grote aan het dak bevestig-
de glijbaan gesignaleerd. Op de

laatste avond werd Teuge op-
geschud door grote aantallen
zelf gemaakte trommels.

Na het nachtje slapen in de hut
werden deze op zaterdag door
de ouders en de vele vrijwilligers
van PECO weer afgebroken. Het
zal echter niet lang duren voor-
dat de voorbereidingen voor vol-
gend jaar al weer gaan starten!

Top Speelweek van PECO
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Mooi of niet mooi? Nodig of onnodig? Door Peter Cornelisz



moment nog niet uit!) het afge-
rasterde veld.

Ik had jullie beloofd iets over
vleermuizen te vertellen.We heb-
ben een aantal warme zomeravon-
den achter de rug en dan kun je
ze, zittend in de achtertuin, na
tienen wel verwachten. Ze komen
dan uit hun dagverblijven (holle
bomen, oude schuurtjes, spouw-
muren etc.) te voorschijn en jagen
op insecten. Eerlijk gezegd moet
ik bekennen dat ik er in onze tuin
maar enkele heb waargenomen
dit jaar. Navraag leert dat de
vleermuizen het moeilijk hebben
zich te handhaven, met name
omdat de dagverblijfmogelijkheden
sterk verminderen. Insecten zijn
er genoeg, daaraan ligt het niet.

Alle vleermuissoorten in Neder-
land zijn beschermd. Er zijn 9
soorten die op de rode lijst
(kwetsbaar!) staan.Van 7 soor-
ten geldt dat ze nog vrij algemeen
voorkomen. Daarvan waarschijn-
lijk vier die we ook hier in onze
omgeving kunnen tegenkomen.
Dat zijn de gewone dwergvleer-

muis, de rosse vleermuis, de
bruine grootoorvleermuis en (bij
water) de watervleermuis. Het
zijn nuttige insecteneters die hun
prooien opsporen en vangen door
middel van echolocatie. D.w.z. dat
ze geluiden met een hoge frequen-
tie uitzenden en de echo die ze
opvangen van de terugkaatsing
van dit geluid gebruiken om
de prooi te vangen. Ze sporen
enorme hoeveelheden insecten op
omdat ze tot wel 30 % van hun
lichaamsgewicht per dag moeten
eten.

Het verhaal over bloeddorstige
vleermuizen is een fabel, tenmin-
ste voor de soorten die in Neder-
land voorkomen. Jammer dat ze
het zo moeilijk hebben in ons
landje want het zijn zeer nuttige
zoogdieren. Er is natuurlijk wel
meer over te vertellen, maar mijn
ruimte is vast op en ik ben ook
wel benieuwd naar uw waarne-
mingen. Laat eens weten als je
iets met vleermuizen hebt ervaren.
Mijn mailadres:
geschiere47@zonnet.nl,
of telefoon 323 1462.
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Natuurlijk

25 juni was ik op uitnodiging
van Algemeen Belang Teuge bij
hun vergadering aanwezig. Ik
daar heb een toelichting gege-
ven over onze doelstellingen en
werkwijze. Het was een aange-
naam en constructief gesprek.

Over een aantal zaken verschil-
den wij van mening, bijvoor-
beeld de manier waarop
Platform Vlieghinder Teuge
naar buiten treedt. Maar er
waren ook punten van overeen-
komst, zoals de gemeenschap-
pelijke zorg over avond- en

Het Platform Vlieghinder
Teuge (PVT) is opgericht om
de overlast die omwonenden
ondervinden van het vliegver-
keer van en naar Teuge beter
in kaart te brengen en te ver-
minderen. Tot nu toe is er
onvoldoende (of eigenlijk hele-
maal geen) rekening gehouden
met omwonenden en PVT wil
die stem vertalen door als ver-
tegenwoordiger op te treden
voor haar leden (die niet alleen
in de gemeente Voorst wonen,
maar bijvoorbeeld ook in
Apeldoorn).

PVT wil als gesprekspartner
gaan functioneren van de

gemeentelijke politiek en van
de provincie Gelderland. Zij
zijn al in gesprek met politieke
partijen inVoorst en Apeldoorn
en met de verantwoordelijke
wethouders van deze gemeen-
tes.

Speerpunten zijn onder meer
een forse beperking van het
aantal paravliegtuigbewegingen,
geen stuntvliegers meer, min-
der vliegverkeer in het weekend
en betere controlemogelijk-
heden op overtredingen.Verder
wil het platform voorkomen
dat er nog meer straalvliegtui-
gen vanaf Teuge gaan vliegen
(tot 23.00 uur ’s avonds!).

nachtvluchten, over de lawaaio-
verlast door het proefdraaien
met straalmotoren of het warm-
draaien van helikopters op zon-
dagsmorgens.

Ik ben met een goed gevoel bij
hun vergadering weggegaan en
verwacht zeker in de toekomst
nog regelmatig overleg te heb-
ben met Algemeen Belang
Teuge.

w.g. Menno Tiebout namens
Platform Vlieghinder Teuge
www.platformvlieghinderteuge.nl

Ingezonden brief

Wat is PlatformVlieghinderTeuge?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik vanuit Twello naar
Teuge rijd mis ik de schapen en lammeren van de Beukelaar
enorm. Zij gaven het landschap, tegen de achtergrond van de
fraaie boerderij, een kleur en sfeer mee die je wat deed!

Nu kijk je tegen een zee van maïs
aan die mij althans niet erg kan
bekoren. Ik begrijp natuurlijk best
de achtergrond van de beslissing
van de bewoners van de
Beukelaar, de schapen te ruimen
en te zoeken naar een hen passen-
de alternatieve aanwending voor
de vrijkomende grond. Het zijn
geen gemakkelijke tijden voor
agrariërs en als je dan nog een
extra tegenslag treft dan heb je
soms niet veel keus. Maar jammer
voor het landschap rond Teuge
vind ik het wel! Nu we het daar
toch even over hebben; ook het
(jong)vee van Alberts in de wei-
den direct om het dorp mis ik.

Inmiddels zijn de weilanden voor
de vierde keer, met enorm impo-
nerende machines van hun gras
ontdaan, maar het vee is elders
ondergebracht. Logisch, want de
boerderij staat inmiddels een heel
eind weg en dat gesleep met vee

is ook niet alles.
Gelukkig hebben we onze kinder-
boerderij Het Beestenboeltje nog.

Daar is dit jaar de groei uitbun-
dig! Ons schaap is uit logeren
geweest en teruggekeerd, zwanger
van twee prachtlammeren. De gei-
ten kregen enkele maanden een
leuk, eigenzinnig bokje op visite
en ziedaar: 8 prachtige jongen die
dartelen door de wei en uitbundig
gebruik maken van de variatie in
speeltoestellen. Misschien zegt de
opmerkzame bezoeker er maar 7
te tellen, maar een verstoteling
wordt liefdevol met de fles groot-
gebracht door onze onvermoeiba-
re directeur Wim den Uijl. Zelfs
de pauwen hebben zich door de
vele broedende kippen laten inspi-
reren tot broeden en dat heeft uit-
eindelijk tot een mooi kuiken
geleid. De konijnen hebben veel
meer vrijheid gekregen en graven
zich in (en gelukkig tot op dit

Overmaïs,kinderboerderij en vleermuizen!
Door Jan Geschiere

Teuge

De redactie van TN is erg nieuwsgierig naar jouw mening over
dit onderwerp.Wat vind jij van een dergelijk platform?
Ben je het met hun standpunten eens? Of juist helemaal niet?
Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar:
teugje.nieuws@hotmail.com. In de volgende editie zullen wij
een selectie van de reacties plaatsen.



Renovatie Eben-Haëzer school
Open huis op donderdagavond 10 september

Door Marianne Wieggers
Het begin dit jaar in het leven
geroepen interim bestuur van
Sportclub Teuge heeft in juni
alle taken overgedragen aan
een nieuw bestuur. Interim
voorzitter Bert Postma droeg
de voorzittershamer over aan
Arne Pruijt.

Arne is geen onbekende voor
de Sportclub. Als voorzitter
van Algemeen Belang Teuge
werkte hij al nauw samen met
de Sportclub, onder andere bij
de totstandkoming van het
Dorpshuis. Daarnaast is Arne
met zijn bedrijf Pro(t)action
ook sponsor. Arne heeft vier
andere bestuursleden naast
zich.

Het nieuwe bestuursteam werd
unaniem door de ledenverga-
dering gekozen en ziet er als
volgt uit:

Arne Pruijt
Voorzitter
Michel Mellink
Secretaris
Stefan Linthorst
Penningmeester
Jacco Blumink
Voetbalzaken
Martijn Berger
Facilitaire zaken

`Een prachtig team waarin
kunde, cultuurkennis en sporti-
viteit samenkomen`, is op de
website van SCTeuge te lezen.

SportclubTeugeheeft nieuwbestuur

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg
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Ook al zit ik in de redactie van
dit prachtige nieuwsbulletin, ik
woon niét in Teuge. Nee, ik
woon in Apeldoorn.

Want ooit (vier jaar geleden, toen
ik nog ‘jong’ en ‘jeugdig’ was) kon
ik niet wachten mijn ouderlijk
huis te verlaten en te verhuizen
naar de grote stad, naar Apeldoorn.
Jahaa, ik weet het ook heus wel:
Apeldoorn is óók een dorp, maar
toch. Eindelijk dicht bij de win-
kels en mijn vriendinnen, lekker
op het fietsje (zonder versnellin-
gen en licht - o, wat voelde ik mij
net een Amsterdamse meid die
met haar stationsfiets door het

centrum fietst) even nieuwe
schoenen kopen en ’s avonds, ook
op het fietsje, (nu wel met van die
handige op-klik-lichtjes) lekker
een wijntje drinken op het Cater-
plein. Ja, hier voel ik me thuis.
Alleen nooit bij nagedacht dat je,
wonende in een appartement, niet
even lekker buiten kunt zitten
wanneer de zon schijnt of kunt
genieten van rustgevend uitzicht,
waar bovendien geen hond langs-
komt omdat het ´eigen weg´ is!

Nee, dan in Teuge, bij mijn ouders,
daar is het genieten van de rust,
niemand die je ziet als je even in
je badjas/ bikini naar buiten loopt

De laatste weken was het
een drukte van belang bij de
Eben-Haëzer school aan de
Zandenallee. In en buiten de
school wordt hard gewerkt.
Reden om eens te informeren
wat er zoal gebeurt.

De heer A.C.W. Hak, algemeen
directeur van de Eben-Haëzer
scholen: ”In oktober 2007 is de
school opgesplitst, waardoor de
helft van de leerlingen naar een
Apeldoornse vestiging van de
Eben-Haëzer school is overge-
plaatst. In Teuge zijn nu nog 12
klassen, waardoor een aantal
lokalen overbodig is geworden.
Over een periode van zes jaar is
het onderhoud voor de school
opgeschort. Dit achterstallig
onderhoud is de laatste maanden
nu uitgevoerd in een grote renova-
tie. Er zijn nieuwe kozijnen in de
gevels gekomen, er is energiezui-
nige verlichting aangelegd en het
oude gebouw is gesloopt. De

gevelsteen met de tekst ‘School
met den Bijbel’ is weer terug-
gemetseld in het nieuwe gebouw.
Een prachtig glas-in-lood raam
uit 1933 is ook teruggeplaatst in
het nieuwe gebouw. Het plein is
opnieuw aangelegd waardoor nu
42 parkeerplaatsen beschikbaar
zijn, die ook gebruikt gaan wor-
den door ouders voor het brengen
en halen van de kinderen. Het
parkeren aan de Zandenallee
tussen de bomen is door deze
maatregel verleden tijd.”

Is het mogelijk om het nieuwe
schoolgebouw te bekijken?

De heer Hak:”Jazeker, donderdag-
avond 10 september wordt er open
huis gehouden en iedereen is dan
van harte welkom. Op onze web-
site (www.ebenhaezerschool.eu,
foto van Teuge, button foto’s) is
een fotoverslag te zien hoe de
bouw is verlopen en hoe de school
eruit ziet.”

daar, toen ik het pad op reed, niet
het gewoonlijk mooie uitgestrekte
groene plaatje, nee, ik zag een
grote grijze vierkante hangar mid-
denin het landschap! Vanuit het
keukenraam kun je dit nog uit het
beeld halen door iets meer naar
links te gaan staan. Maar buiten,
daar waar ik vroeger altijd in de
zon lag, kun je het afzichtelijke
gebouw toch echt niet meer
negeren. En weet je wat nog erger
is? Ze gaan er nog meer bouwen!
Weg met het groene plaatje, het
rustgevende landschap. Had ik er
vroeger toch maar meer van
genoten…

en ook nog eens elk uur van de
dag zon (ik verhuis gewoon ieder
uur met de zon mee, die ruimte is
er). En is het nu zo erg om je
boodschappen met de auto (in
Twello) te moeten doen? Nu ben
ik zelfs nog langer onderweg als
ik met de auto mijn boodschap-
pen wil doen… Ok,Teuge is zo
gek nog niet, denk ik dan. Ik
begrijp nu eindelijk wat al die
ouders van mijn vriendinnetjes
vroeger bedoelden toen ze zeiden:
“O, wat wonen je ouders hier toch
prachtig!” (Waarop ik vervolgens
altijd negatief reageerde, nooit
beseffende waar ik op dat
moment woonde).

Maar tot mijn grote verbazing
(het was de schok van mijn nieu-
we Apeldoornse leven) zag ik

Hier voel ik me thuis...
Door Marcella Oleman

Buitendorpse blik opTeuge



De wegwerkzaamheden aan de Rijksstraatweg (N344) door de
bebouwde kom van Teuge zijn uitgesteld tot maart 2010. Dit
heeft de provincie Gelderland besloten in samenspraak met de
gemeente Voorst.

www.solextours.nl

Waarom een camping? Hein:
”Dat hebben wij zelf niet bedacht.
Een kennis stelde dat voor en wij
zijn de uitdaging aangegaan.We
zijn gestart met 15 plekken om
het gevoel bij het campingleven te
krijgen. De camping beviel ons zo
goed dat wij in 2001 vergunning
hebben aangevraagd om uit te
breiden. Het duurde wel vijf jaar
voordat er een goedkeuring
kwam, maar het resultaat is dat
er nu zestig kampeerplaatsen zijn,
verdeeld over vijf velden.”

Waar komt de naam ‘de
Weeltenkamp’ vandaan? Hein:
“De boerderij van de familie
Visser aan het Wezenveld heet
‘het Weelten’ en de bijbehorende
hooggelegen perceel grond daar-
bij heette ‘De Weeltenkamp’ waar
nu de camping is.”

Het lijkt wel of de camping ieder
jaar groter of voller wordt. ”Ja,
dat klopt” zegt Hein. ”Nu al is de
bezetting 20 procent hoger dan
vorig jaar.Van 1 april tot eind
oktober is de camping heel goed
bezet.”

Wat is de charme van de
Weeltenkamp? Hein: ”Het is een
schone en rustige camping met
veel ruime plekken en veel moge-
lijkheden voor groot en klein.
Skelters en speeltoestellen voor
de kinderen, maar de grootste
trekpleister is het grote aantal
dieren. Alle kinderen mogen
helpen met het voeren van de
schapen, de geitjes, de kippen, de
konijnen en de pony’s. Soms
mogen ze ook op de pony’s rijden.
Ik zorg er altijd voor dat er fles-
lammeren zijn die de kinderen de
fles mogen geven. Eieren uithalen
vinden zij ook prachtig. Elke dag
halen de kinderen de kleine konij-
nen uit de hokken om de konijn-

tjes in het gras te knuffelen. Als
we de kinderen zo met de dieren
bezig zien is dat echt genieten.”
Greetje vult aan: ”Er lopen altijd
slierten kinderen achter Hein aan.
Tijdens de voedertijd zijn ze niet
bij hem weg te slaan. De kinderen
zijn dol op hem.”

Hein: ”Er zijn twee gezinsvelden
waar de speeltoestellen staan en

de aanwezige kinderen met elkaar
spelen. Soms zijn er wel veertig of
vijftig kinderen op de camping. Ze
zijn er wel maar je hoort ze niet
en dat komt omdat ze zich goed
vermaken. Er is ook een veld voor
de jeugd van vroeger en een veld
voor groepen.Voor de volwasse-
nen is er genoeg te doen in en
rondomTeuge.”

Boer Hein
Samen met Hein loop ik over de
camping en kijk ik mijn ogen uit.
Dit is allemaal niet te zien vanaf
de weg: grote kampeerplekken,
spelende kinderen, overal prach-
tige en schone dierenverblijven en
zelfs een voetbalveld. Al het groen

is keurig onderhouden. Hebben
de kinderen het naar hun zin dan
hebben de ouders ook een fijne
vakantie.Tijdens de rondgang
wordt Hein steeds aangesproken
door de kinderen met ”Boer Hein,
boer Hein: mag ik het schaap de
fles geven, mag ik de konijnen
knuffelen, mag ik straks de eieren
uithalen?” Het valt mij op dat de
kinderen heerlijk spelen en geen
kind huilt of is vervelend: een wel-
daad om te zien.

Hein laat een kloek met negen
kuikens zien die aan het eind van
de week door een campinggast
meegenomen worden. Hein: ”Zo
kom ik weer van het spul af, dus
dat is mooi.”Trots laat Hein een
mailtje zien van een campinggast
die hem bedankt voor de vakantie
van hun leven die zijn kleinkinde-
ren samen met opa hebben gehad.
Het voeren en het zorgen voor de
dieren hebben ze als onvergetelijk
ervaren!

Achteraan op het terrein wijst
Hein grote rollen met kunstgras
aan die van een tennisbaan af-
komen. In de winter zal Hein het
zand uit de rollen kloppen: een
ware klus omdat het een halve
hectare kunstgras is! Op de plek-
ken waar de voortenten staan zal
het kunstgras worden neergelegd.
Hein: ”Och ja, de campinggasten
willen elk jaar wat nieuws en zo
blijf ik bezig.”

Grappig is dat Hein en Greetje
zelf nooit hebben gekampeerd,
maar van april t/m oktober staan
ze altijd klaar voor hun gasten!

Kamperen bij boer Hein
Camping DeWeeltenkamp
Door: Marianne Wieggers

www.teugseklootschietersvereniging.nl
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In 1998 zijn Hein en Greetje Buitenhuis aan De Zanden 65A
gestart met Camping deWeeltenkamp. Een succes vanaf het
begin! Voor die tijd was de familie Buitenhuis werkzaam in de
intensieve veehouderij. Door hoge investeringen was het echter
niet rendabel om hiermee door te gaan.

Werk aan de N344 inTeuge uitgesteld
Door Dick Oleman, bestuurslid A.B.T.

Reden is dat er op hetzelfde
moment andere wegwerk-
zaamheden plaats vinden in
de omgeving van Teuge, o.a. in

Apeldoorn. Daardoor komt de
bereikbaarheid in het gedrang
en kan de verkeersveiligheid niet
gewaarborgd worden.

Het definitieve wegontwerp voor
een veiliger N344 is klaar en
voorziet o.a. in de volgende
aanpassingen:
1. De N344 krijgt in Teuge een
maximumsnelheid van 50
kilometer per uur.

2. De N344 wordt smaller en
krijgt een middengeleider.

3. Bij de grens van de bebouwde
kom past de provincie asver-
springingen (obstakels op de
weg) toe.

Bron voorgaande informatie:
persbericht dd. 20 juli 2009
op de website van de provincie
Gelderland.

Voor het jaar 2009 zijn de
volgende activiteiten voor-
zien: maken bestek, aanbe-
steden, kiezen aannemer en
regelen financiën.



Teugse clown naar Zuid-Afrika
Door Jans Koopmans

Clowns worden in vele situaties
ingezet: bij zieke of gehandicap-
te kinderen, maar ook bij
demente bejaarden. Dit gaf
Willem Hans Elbrecht uit
Zwolle inspiratie om voor kin-
deren in Afrika te spelen. En
speciaal voor de kinderen en
gehandicapten die het niet zo
goed hebben. Niemand hoeft er
van overtuigd te worden dat de
inzet van clowns een positieve
bijdrage kan leveren aan de
kwaliteit van leven van deze
kinderen en volwassenen.

Willem Hans is, samen met zijn
vrouw Anna-Sophie, een aantal

jaren naar Afrika geweest.
Maar spelen en goed aanwezig
zijn voor alle kinderen is veel
prettiger als je met meerdere
clowns optreedt. Zeker als de
groepen heel groot zijn.

Jans Koopmans: ”In 2008 zijn
we met zijn vieren als de
Africlowns naar Zuid-Afrika
gegaan. Peter Vrinds uit Epe,
Anneke van de Molen uit Nun-
speet, Willem Hans Elbrecht
uit Zwolle en ik.Wij treden in
Nederland veel vaker op, onder
andere bij de CliniClowns en
Stichting de Opkikker. Op ver-
schillende scholen, in tehuizen,

opvanghuizen en Townships in
Johannesburg en Pretoria-stad
hebben we met veel plezier
gespeeld, met en voor de kinde-
ren en volwassenen. Het was
een bijzondere ervaring voor
ons; voor de kinderen en vol-
wassenen is het een groot suc-
ces geweest. Ieder kind behoort
te lachen, dat proberen we te
realiseren!”

Jans gaat enthousiast verder:
”Onze volgende Africlowns-tour
is al gepland: 16 oktober ver-

trekken we weer om duizenden
kinderen een bijzonder ‘feestje’
te geven. In de tehuizen maken
we, in onze rol als clown, direct
contact met de gehandicapten
en weeskinderen. Koffers vol
bellenblaas, ballonnen, rode
neuzen en... gaan mee om aan
de kinderen te geven. Onze reis
kan echter niet gerealiseerd
worden zonder de steun van
sponsors en enthousiaste men-
sen.

Heel graag nodig ik Teugenaren
uit om op www.africlowns.nl te
kijken. Op de site kun je meer
lezen en zien over de stichting
Africlowns.

Steun onze Africlowns-tour en
maak een bijdrage over op giro
2922423 t.n.v. Africlowns te
Zwolle. De kinderen in Zuid-
Afrika zullen je er dankbaar
voor zijn!”
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In Teuge wonen veel bijzondere mensen; mensen met allerlei
beroepen, achtergronden, hobby’s en interesses. Een van hen is
Jans Koopmans; zij is parttime lerares en parttime clown.

Duistervoordseweg 9aTwello
www.willys.nl

Een vliegtuighotel, een
ontbijthotel, de eerste hangar
schiet uit te grond, allemaal
voorbeelden van ontwikkelin-
gen op en rond de luchthaven.

Zelfs tijdens de bouwvak
wordt doorgewerkt. In sep-
tember zal gestart worden
met de bouw van diverse
andere gebouwen. Op een
groot gedeelte van het
Bedrijventerrein Platform
Teuge Oost zal het dan gonzen
van de bedrijvigheden. Bij de
bouw van de hangars komt

grond vrij. Een gedeelte daar-
van wordt gebruikt voor het
ophogen en egaliseren van een
gedeelte van het luchthaventer-
rein. Daarnaast is begonnen
met de aanleg van een geluid-
wal aan de meest oostelijke
hoek van de taxibaan, naast de
plaats waar de vliegtuigen hun
controles uitvoeren voor ze
gaan vliegen. Op die manier
wordt het geluid dat naar het
achterland in de richting van de
Rijksstraatweg gaat, gedempt.
En ja, vanaf de weg rond de
luchthaven is er wat minder te
zien, maar we kunnen ook niet
iedereen tevreden stellen!

Het vliegtuighotel heeft veel
publiciteit opgeleverd Tot en
met het Russische TV1
Journaal, een groot Japans
commercieel station en ABC
News is bekend waar het vlieg-

tuig staat en dat het bij het
dorp Teuge is! Waar dat ligt
snapt nog niet iedereen. In de
categorie ”It’s Tuesday, this
must be Amsterdam” sprak
ABC News van Amsterdam’s
Teuge Airport… Indeed, slechts
47 mijlen ten oosten van onze
hoofdstad, maar een wereld van
verschil!

In 2010 wordt gevierd dat het
vliegveld 75 jaar oud is. Het is
volgend jaar zelfs al een eeuw
geleden, dat de eerste motor-
vliegtuigen ten noorden van
Twello startten en landden! Er
was bij de Terwoldseweg een
vliegweek georganiseerd. Feest
in 2010! Noteer vast de datum
waarop we mikken: zaterdag
26 juni 2010. En die datum is
zo geheim, dat het op het vlieg-
veld nog niet eens bekend is…
tot Teugje Nieuws is gelezen.

Van de luchthaven

Volop bedrijvigheden
Door Coert Munk

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

info@teuge-airport.nl
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Stationsweg 3, 7395 SBTeuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.pro-t-action.nl

nodige portie lef bij de deelne-
mers aanwezig moeten zijn…
Hierna zal het dorpsfeest fees-
telijk worden afgesloten door
DJ-Sander en DJ-Jeronimo.

Touwtrekken
Na het Dorpsfeest is het nog
niet gedaan met de activiteiten,
want twee weken later, op zon-
dag 27 september, vindt het
jaarlijkse Peco Touwtrektoer-
nooi plaats.Dit blijkt altijd weer
een goede combinatie van spor-
tiviteit en gezelligheid te zijn!

Zondagmiddagen
Na de zomervakantie is Peco
vanaf zondag 30 augustus weer
iedere zondagmiddag tussen
15.00 en 18.30 uur geopend.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van
harte welkom! Zo’n vier maan-
den geleden heeft Peco een
nieuw ledensysteem geïntrodu-
ceerd met digitale pasjes.Voor
bezoeker die voor de eerste keer
naar Peco komen is dit gemak-
kelijk omdat zij de eerste keer
alleen hun identiteitsbewijs en
vijf euro inschrijfgeld mee hoe-

ven te nemen, aangezien de pas-
foto ter plekke wordt gemaakt.
Een belangrijk voordeel voor
Peco is het feit dat het duide-
lijkheid verschaft in het aantal
en de identiteit van de bezoe-
kers, zodat bij dreigende moei-
lijkheden direct en effectief
ingegrepen kan worden.

Er worden op de zondagmidda-
gen regelmatig zogeheten ‘zon-
dagacties’ georganiseerd. Deze
acties worden van te voren aan-
gekondigd met behulp van affi-
ches en via informatie op de
website. Dus ben jij 14 jaar of
ouder en wil je wel eens wat
anders dan thuis zitten op de
zondagmiddag? Trommel dan al
je vrienden op en kom met
elkaar eens kijken in Peco!

Agenda SJW Peco seizoen
2009/2010
Op moment van schrijven zijn
de data van de komende acties
nog niet volledig bekend. Enkele
staan al wel vermeld in de acti-
viteitenkalender van dit blad.
Houd voor de actuele data deze
activiteitenkalender in de gaten
en natuurlijk ook de website van
Peco. De vrijwilligers van Peco
gaan in ieder geval absoluut
proberen om er samen met jou
wederom een geweldig jaar van
te maken!

In 2010 bestaat De Zanden-
hof 25 jaar. Daarom gaan
wij een feestje bouwen op
Dierendag, zondag 4 oktober
2009 (14.00–17.00 uur).

In 2009 zijn we weer druk
geweest met nieuwe speel-
toestellen, een nieuw hekwerk
voor ’t Beestenboeltje en
natuurlijk de konijnenheuvel.
Dit moet heel Teuge natuurlijk
zien!

Voor de kinderen van 3-12
jaar zal er een fotopuzzel-
wedstrijd georganiseerd
worden en daarnaast zal de
middag bestaan uit nog
andere activiteiten.

Zet 4 oktober alvast in je
agenda en kom kijken bij
De Zandenhof aan de
Bleriotstraat in Teuge.

Programma dorpsfeest
Het festijn wordt traditioneel op
vrijdagavond om 18.30 uur
geopend met het Vliegtuig-
schieten. Inschrijven hiervoor is
mogelijk vanaf 18.00 uur. Om
21.00 uur is het dan feest met
de band Commercial Break!

Zaterdagmiddag bouwen de
Teugse kinderen samen met
clown Klutske hun eigen feestje.
Deze kindermiddag begint om
14.30 uur. Naar verwachting
gaat zaterdagavond het dak
eraf, met dit jaar wederom de
band Big Nick! Toegangs-
kaarten zijn deze avond ver-
plicht en zijn reeds in de voor-
verkoop verkrijgbaar. Heb je
nog geen kaartje, probeer er
dan nog snel een te bemach-
tigen, want op=op!

Zondagmiddag zal rond 13.00
uur de eerste waaghals van de
baan af gaan in het kader van
Te land, ter zee en in Teuge, met
dit jaar als thema ´Lange nie
bange!´ Zoals de naam al doet
vermoeden zal er dit jaar de

DorpsfeestTeuge 2009
Door Leonie van den Beld

De schoolvakantie zit er weer op dus het Dorpsfeest Teuge staat
voor de deur! Het zal je hoogstwaarschijnlijk niet zijn ontgaan
dat dit in het weekend van 11, 12 en 13 september plaats gaat
vinden. Ook dit jaar heeft SJW Peco getracht een boeiend pro-
gramma in elkaar te zetten met voor ieder wat wils.

25 Jaar speelveld
De Zandenhof
De commissieleden van
De Zandenhof en
Het Beestenboeltje
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Wat is ook al weer het project KIJK?

In samenwerking met velen is
hier een prestatie van formaat
neergezet, een samenwerking
met vele partijen en heel veel
vrijwilligers, geheel volgens de
basisgedachte van het project.

De Parachutistenclub heeft
geheel belangeloos twee
tandemsprongen gemaakt met

Op 20 juni is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Rabobank
Gemeente Voorst een geweldige presentatie gegeven door de
toneelclub Op den Toega. Er is een goede impressie gegeven van
wat de combinatie van de toneelclub en de schaapskooi tot stand
kan brengen.

Gerard Pannekoek en Marjanne
Oleman in historische kleding.

Hans Bijloo van Het Kunst-
kantoor heeft de films van de
paraclub gemonteerd in een
prachtige film. Het geheel werd
gepresenteerd door Guido de
Vries van het Centrum Beelden-
de Kunst Gelderland, de

bestuursleden van ABT deelden
verrekijkers uit, bemanden de
stand en verder waren nog een
10-tal personen in de weer om
ons project voor het voetlicht te
brengen.

Het is gelukt! Na de presentatie
hebben de leden van de
Rabobank hun goedkeuring
gegeven aan het ondersteunen
van ons project KIJK en hadden
wij € 70.000,- in de knip. Een
prachtig startkapitaal waarmee
het mogelijk is de volgende
stappen in het realiseringspro-
ces te zetten.

Inmiddels zijn wij genomineerd
voor nog twee prijzen. In sep-
tember vindt de verkiezing

plaats van ”Kern met Pit”
(€ 1000,-) en op 12 oktober zal
de Provincie in Rozendaal (bij
Arnhem) in het kader van
”Levend Landschap”zes prijzen
uitreiken van elk € 33.333,-.

Van de 26 inzendingen zijn er
12 genomineerd (waaronder
dus ons project). Hiervan ont-
vangen er zes een hoofdprijs!
Het stappenplan is gemaakt.
In september zullen wij kunste-
naars gaan uitnodigen.
Hiervoor was het nodig dat wij
de prijs van de Rabobank zouden
winnen. Dat er gelijk een ver-
volg zou zijn kan ons alleen
maar stimuleren om het idee te
verwezenlijken.
Help jij ons met duimen?

Vanuit diverse invalshoeken is
er behoefte ontstaan aan de
realisatie van een speciale
multifunctionele plek en wel
bij de schaapskooi, ‘Op de oude
Zanden’, een van de oudste
plekken in het dorp. De weg
ernaar toe bestaat al sinds de
middeleeuwen en is omgeven
door prachtige eiken. Een plek
waar mensen die fietsen naar
komen kijken EN waar mensen
die uit de lucht vallen op neer
kunnen kijken EN waar men-

sen naar het tweejaarlijks open-
luchttheater kunnen kijken EN
waar mensen kunnen kijken
naar mensen (die uit een vlieg-
tuig vallen).

De uitvoering van het openlucht-
spel en het paasvuur hebben
meerdere malen aanleiding
gegeven tot de opmerking ”hier
moeten we meer doen”.Toen de
Luchthaven uitgebreid werd, is
de kijkhoek verdwenen. De oude
kijkhoek trok kijkers door de

ligging, de toegankelijkheid en
het fraaie uitzicht op de acti-
viteiten ”op de grond en in de
lucht”. Deze recreatieve functie
waar per jaar duizenden men-
sen van genoten moet bewaard
blijven. Er moet een nieuwe
”kijkhoek” ontstaan.

Om dit te realiseren zijn ver-
schillende kunstenaars, archi-
tecten en landschappers
gevraagd hier, aan de hand van
een aantal voorwaarden, vorm
aan te geven.Via een vooraf
bepaald proces zal uitvoering

worden gegeven aan het beste
idee. Hiermee ontstaat op de
plek een kunstwerk, een bouw-
werk, een ingreep in het land-
schap die aansluit bij de diver-
siteit aan behoeften en die
ruimte geeft aan de kansen die
Teuge voor zich ziet liggen.

KIJK,verder…
Door Arne Pruijt

www.garagedevecht.nl

Van oudsher ondernemers inTeuge
Door Marianne Wieggers

Rond 1892 werd een smederij
opgericht door Johannes
Haverkamp.Zonen van Johannes,
Jan en Hein Haverkamp hebben
op 30 juni 1901 officieel de
smederij geregistreerd. Bep:
”Jan en Hein waren broers en
werkten in de smederij, broer
Anton werkte in de fietsenzaak.
In de smederij werden paarden
met hoefijzers beslagen en ijze-
ren banden om de wielen van de
wagens gelegd.”

In 1932 werd een zoon van Jan
geboren. Jo is in 1958 in het

bedrijf gekomen. In 1960 zijn
Jo en Bep getrouwd en betrok-
ken de woning naast het bedrijf.
De smederij met fietsenzaak
werd uitgebreid met een post-
agentschap en een taxibedrijf.
Ook was het toen een Rode
Kruispost.

Jo werkte samen met zijn broer
Gerard. Gaandeweg werd de
smederij afgestoten en de fiet-
senzaak werd uitgebreid met de
verkoop van bromfietsen, wat
later overging in auto’s.
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Bep Haverkamp en haar jongste zoon Carl gaan terug in de tijd:
de handel en wandel van de familie Haverkamp. Smederij, fietsen-
zaak, postagentschap, taxibedrijf, Rode Kruispost. Al honderd jaar
is de familie Haverkamp werkzaam aan deWoudweg 7.

De familie
Haverkamp

Het team ’Kijk’



Bep: ”Het bleef niet alleen bij
het werken in de fietsenzaak,
want zij verkochten ook kolen
en butagasflessen. Jo moest de
kolen ophalen uit een wagon bij
het station in Twello en ging
daarmee de boer op. Contant
betalen gebeurde niet. Na het
afleveren van de kolen stapte Jo
op de fiets met de rekening om
het geld op te halen. Dat lukte
vaak niet in één keer en Jo baal-
de dat hij zo vaak de fiets op
moest om het geld te krijgen.”

Was het Jo zijn droom om in
de zaak te gaan werken? Bep:
”Nee, helemaal niet. Eigenlijk
wilde hij leraar worden en heeft
daar ook een opleiding voor
gevolgd. Maar zijn ouders
ondersteunden hem daar hele-
maal niet in. Zij wilden dat Jo
in de zaak ging werken. Jo voel-
de zich verplicht om zijn droom
op te geven en de zin van zijn
ouders te doen. Ik kreeg altijd
wel te horen dat hij het minder
zou hebben gehad als hij leraar
was geworden. Maar ach, zo
ging dat vroeger.”
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SEPTEMBER
10 Soos ST.WELZIJN OUDEREN
11 t/m 13 Dorpsfeest, SJW Peco
12 Inzamelen Oud Papier School de Zaaier /

Antoniusschool (De Vecht)
25 Klaverjas en Jokeravond Teugse Klootschietvereniging
27 Touwtrekken, SJW Peco

OKTOBER
4 Speelveldcommissie, Feestelijke middag ter ere van

25-jarig jubileum De Zandenhof
8 Soos ST.WELZIJN OUDEREN
10 Inzamelen Oud Papier School de Zaaier /

Antoniusschool (De Vecht)
15 Bestuursvergadering ABT, Dorpshuis, 20.00 uur

NOVEMBER
12 Soos ST.WELZIJN OUDEREN
14 Inzamelen Oud Papier School de Zaaier /

Antoniusschool (De Vecht)
21 en 22 Gastoptreden van toneelvereniging Dindoa uit

Vaassen,Toneelvereniging Op den Toega, 20.00 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:
Marianne Wieggers, Jan Geschiere, Dick Oleman, Coert Munk,
Arne Pruijt, Jans Koopmans, Leonie van den Beld en Menno
Tiebout.Uitgever: Xtens Apeldoorn.

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

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aan-
huis-bladen, dan ontvang je Teugje Nieuws helaas niet.Voor
bezorgklachten over Teugje Nieuws kun je contact opnemen met
All-In-verspreidingen: 0571 - 274137.Teugje Nieuws gemist,
kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl. Of haal een exem-
plaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Adverteren?
Wil je 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.

Heb je kopij, stuur dat dan vóór 19 oktober 2009 naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger. www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek

Jo en Bep kregen drie zonen:
Rudy, Han en Carl. Carl:“Rudy
trad in de voetsporen van zijn
vader en zijn opa en kwam in
1980 in de zaak werken. Rond
die tijd was het nodig om een
frisse wind door het bedrijf
te laten waaien en werden er
onder andere auto’s uit het
buitenland gehaald. Han kwam
in 1985 het team versterken.”

Was het jouw droom wel om in
de zaak te gaan werken? Carl:
”Nee, ook niet. Ik was niet tech-
nisch en ik heb de middelbare
detailhandel gevolgd. Rudy en
Han wilden bewust in de auto-
branche werken, maar ik had
totaal geen affiniteit met auto’s.
Omdat in 1992 de boekhouder
vertrok ben ik de administratie
maar gaan doen en ben ik dus
in de zaak gestapt.”

Dit is het eerste verhaal van
een nieuwe rubriek: ”De fami-
lie”. In dit nummer het eerste
deel over de familie Haverkamp.
Deel twee over deze familie
lees je in het volgende nummer.
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Op camping ’t Oegenbos is een Jeu De Boulesbaan aangelegd.


