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Maar anderzijds lijkt het net zo
vaak dat we juist TE tolerant
zijn. Best lastig om te bepalen
wanneer je nu mensen, kinderen
maar hun gang moet laten gaan
en wanneer je tot actie over
moet gaan, omdat bepaald
gedrag niet te tolereren is.
Daarbij komt dat de één tole-
ranter is dan de ander en dat
dus de grenzen nogal eens
verschillen. Met als gevolg dat
er nogal wat irritatie ontstaat.
Soms wordt die irritatie niet
uitgesproken. Dat is jammer,
want zo wordt de ander zich
nooit bewust van zijn of haar
ongewenst gedrag.“Als nie-
mand er zich aan stoort, dan
kan ik dus rustig verder gaan
met dit gedrag”.

Uit de hand
Totdat het dan een keer echt uit
de hand loopt.Want ook niet
reageren op ongewenst gedrag
heeft zijn grenzen. En als het

Heel vaak wordt tegenwoordig geroepen dat we wat toleranter
moeten zijn naar elkaar en niet zo’n kort lontje moeten hebben.
Er zijn zelfs tv-campagnes voor ontwikkeld. Irriteer je je ergens
aan, uit dit dan wel verbaal en niet fysiek, zoals tegenwoordig veel
te vaak gebeurt. En dat laatste gebeurt niet alleen in Amsterdam,
Rotterdam of Culemborg, zelfs in Teuge komt het voor.

dan tot een uitbarsting komt is
het vaak goed mis.Voor bijvoor-
beeld de politie is dit een heel
lastig fenomeen. Mensen klagen
dat de politie er nooit is. Maar
waarom zou de politie er moeten
zijn als ze niet weten dat er wat
is. Als niemand ooit belt als er
sprake is van geluidsoverlast,
vernielingen, baldadigheid of een
vechtpartij, dan denkt de politie
- terecht - dat het rustig is op
straat. En dan zal de politie dus
nooit komen kijken.

Boode-bus
Is er dan in Teuge sprake van dit
soort gedrag? Jazeker.Overigens
net als in de meeste andere
steden en dorpen. Sinds jaar en
dag stopt iedere zondagavond,
en soms vaker, de ‘Boode-bus’ in
Teuge. Meestal midden op de
Rijksstraatweg, voor (voorheen)
de Zwaan. Eerst om jongeren
op te halen, rond 1 uur ’s nachts
om ze weer los te laten. Dat

laatste dan letterlijk, want in
Boode en in de bus is er nog wel
toezicht, maar zodra de kids,
vaak tussen de 14 en 18 jaar, en
dus nog verre van meerderjarig,
de bus verlaten is er geen toe-
zicht meer. Ouders die ze even
ophalen zijn helaas nooit waar-
genomen. En dus ontgaat hen
ook wat er verder dan gebeurt.
Een hoop geschreeuw (omwo-
nenden zijn iedere zondagavond
rond die tijd gewoon wakker)
is tot daar aan toe. Maar het
vernielen van hekwerken, het
gooien van fietsen in de beuken-
haag of het pissen tegen deuren
is gedrag wat dus NIETTE
TOLEREREN is. Om nog maar
even terug te komen op het
eerste stuk van dit artikel.
Gevolg kan zijn dat de Boode-
bus binnenkort niet meer op
deze plek zal stoppen en moge-
lijk helemaal niet meer in Teuge.
Zoals de busdienst vanwege
vernielingen en andere baldadig-
heid inmiddels in meer plaatsen
al opgeheven is. Jongeren zijn
zelf blijkbaar niet altijd nuchter
en wijs genoeg om hun eigen
verantwoordelijkheden te
dragen. Ouders spelen daar een
belangrijke rol in.

(In)Tolerantie Door Peter Cornelisz
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OPROEP 1
Op 12 december 2010 bestaat
Algemeen Belang Teuge 100
jaar. Dat valt natuurlijk mid-
den in de winter, dus wordt dit
100-jarig jubileum pas echt
gevierd in mei 2011. Het
bestuur van ABT is op zoek
naar mensen die het feest in
2011 willen organiseren.

Het betreft een eenmalige
commissie, voor alleen de
organisatie van het feest in
mei 2011. Er zijn wel al wat
ideeën, maar ABT is op zoek
naar creatievelingen, jong of
oud, die het leuk vinden met
een groep mede-Teugenaren
een feest te organiseren dat
mensen zich nog lang zullen
herinneren. Op korte termijn
zal de commissie worden
samengesteld, om 2010 te
kunnen besteden aan de voor-
bereidingen. Heb je dus in-
teresse, stuur een mailtje naar
info@algemeenbelangteuge.nl
of vertel het een van de
bestuursleden.

OPROEP 2
In vorige nummers schreven
we al het nodige over het pro-
ject ‘Kijk’. Heb je deze num-
mers niet meer, dan kun je ze
altijd teruglezen op de site
www.algemeenbelangteuge.nl

De Stichting ‘de oude
Zanden’, genoemd naar de
plek waar het project Kijk
gerealiseerd gaat worden,
roept lezers op om een logo
voor het briefpapier van de
nieuw opgerichte stichting te
ontwerpen. Ook op andere
plekken kan het logo gebruikt
gaan worden. Je kunt ontwer-
pen inleveren bij het bestuur
van de stichting. De prijs die
je kunt winnen is eeuwige
roem en een leuke attentie,
bijvoorbeeld een bedankbrief-
je op het nieuwe briefpapier
met het gewonnen logo-idee.

Van de bestuurs-
tafel vanABT

We zitten midden in de winter. Nog nooit viel er de afgelopen decennia zoveel sneeuw als nu.
Dat levert soms wel prachtige plaatjes op. Ook in Teuge.
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Natuurlijk

Koopzondag
Gelezen in het Voorster Nieuws,
het officiële mededelingen-
orgaan van de gemeente Voorst.
Voor 2010 zijn de koopzondagen
vastgesteld voor alle dorpen
binnen de gemeentegrenzen. Zo
ook voor Teuge. Op maar liefst
2 zondagen mogen in 2010
ook Teugse winkels de deuren
openen. Eén van die zogenaam-
de zondagen is niet eens een
zondag. Benieuwd hoeveel
winkels er voor 1 mei in Teuge
nog geopend worden. Zodat ze
in mei hun deuren op die 2
zondagen mogen openen.

GPS
Bewoners van met name de
Zandenallee zijn lange tijd
onvindbaar geweest. Dat is
althans de conclusie nadat één
van hen de Wegenwacht pro-
beerde te laten komen. Die kon
de Zandenallee namelijk niet
vinden.Veel hulpdiensten
maken tegenwoordig gebruik
van een GPS, ook wel Tom-Tom
genoemd. Na enig speurwerk
bleek dat de gemeente Voorst
verzuimd had om de omlegging
van de weg langs/om het vlieg-
veld door te geven. En dus geeft
ook na 3 jaar ieder GPS-

Terwijl verse sneeuw alle ongerechtigheid op Teuge bedekt, zet
ik mij aan de column voor Teugje Nieuws. De laatste keer ging
er iets mis. Ik had de kopij-inleverdatum laten passeren en de
redactie had een stukje, dat uit mijn vorige (kennelijk te lange)
stukje was geknipt, nu gepubliceerd. Maar dat kwam nu een
beetje in de lucht te hangen. Om dat in de toekomst te voorkomen
hebben we afgesproken dat ik een herinnering krijg als de in-
leverdatum eraan komt.

Ik had willen schrijven over die
prachtige herfst die met zoveel
mooie kleuren de natuur, ook hier
op Teuge, verrijkte. En over de
paddenstoelen (bijv. langs de
Zanden!) die overal in hun ge-
varieerdheid opdoken.Voorbij is
het alweer en de voertafels voor
de vogels, die hier overwinteren en
niet naar welk ver zuidelijk land
dan ook zijn uitgeweken, dienen
weer gevuld te worden. Het is
altijd een lust om te zien wie er
allemaal op af komt. Natuurlijk
de mezen en mussen als eersten,
maar al snel score je ook boom-
klever en roodborst, ringmus en
vink en als je geluk hebt dan komt
de grote bonte specht kijken of er
iets van zijn gading is. En plotse-
ling kan hevige onrust in je tuin
en bij de voertafel ontstaan,
omdat de sperwer (lengte ca. 38

cm) en soms zelfs de veel grotere
havik (50 - 60 cm) langs flitst.
Niet om mee te eten aan tafel,
maar om snel en efficiënt zijn of
haar prooi te slaan. Bij de havik
is dat niet zelden de houtduif of
Turkse tortel, terwijl de sperwer,
meestal in de vlucht, vaak mezen
en andere tuinvogels verschalkt.

Die zijn alleen veilig als ze zich
op tijd in dichte struiken kunnen
verschuilen! Beide roofvogels
hebben korte vleugels waardoor
ze behendig tussen bomen kunnen
manoeuvreren om hun prooi te

Over sneeuw en klimaatconferentie Door Jan Geschiere

grijpen. De wijfjes zijn groter dan
de mannetjes. Ze lijken, behalve
de grootte, wel veel op elkaar.

Opwarming van de aarde
Of we een witte Kerst krijgen! Op
het moment dat je dit leest weet
je het antwoord.Terwijl duizenden
deskundigen, journalisten en po-
litici zich in Kopenhagen bogen
over allerlei bewijsmateriaal over
de opwarming van de aarde en
over het terugdringen van o.a. ons
aandeel als consumenten daarin,
vroor het daar en bij ons stevig.
Dat lijkt iets ironisch in zich te
bergen. De sceptici blijven ver-
meende bewijzen aandragen voor
dat het wel meevalt. Mijns inziens
is het vooral zoals ex- minister
Winsemius het zegt:“als negen
artsen een scherpe diagnose stel-
len over uw slechte gezondheid,
dan klampt u zich toch ook niet

vast aan die ene kwakzalver die
meent te weten dat het anders
is”? Als je dit leest weten we ook
of de conferentie heeft opgeleverd
waarop we hopen.Voor de een zal
dat misschien een opluchting zijn
als blijkt dat het vooral bij kisse-
bissen is gebleven; voor vele
anderen zal het een teleurstelling
zijn als opnieuw een gelegenheid
voorbij gaat om daadwerkelijk
maatregelen te treffen die moeten
voorkomen dat een toekomstige
leefbare aarde het lootje legt!

Teuge

BijzonderTeuge
systeem nog steeds de oude weg
aan. Die dus niet meer bestaat.
En waardoor zeker in het don-
ker je wel enige vindingrijkheid
en doorzettingsvermogen moet
hebben om de Zandenallee
te bereiken. Als je dat in de
winter wilt proberen heb je nog
een ander probleem. De weg
om het vliegveld wordt door de
gemeente Voorst namelijk niet
schoongemaakt van sneeuw en
ijzel. Zou dat komen omdat ze
misschien op de GPS rijden?

Detailhandel
Door een ‘onhandigheidje’ ver-

kocht de gemeente Voorst een
lap grond aan de Hessenweg,
pal naast een rijtje woningen
aan een ondernemer die daar
een scooter- en bromfiets-
(internet)handel wilde starten.
Diverse bezwaarschriften van
omwonenden, ABT en PECO
zijn inmiddels gegrond ver-
klaard. Detailhandel is name-
lijk niet toegestaan vanuit deze
bedrijfspanden. De ondernemer
kan nog in beroep gaan. Maar
mocht de zaak er toch komen,
dan weet je in ieder geval wel
wanneer hier de koopzondagen
zijn!

www.teugseklootschietersvereniging.nl



Agenda komendemaand
Ook voor het nieuwe jaar staan
er al weer heel wat activiteiten
gepland. Zaterdagavond 23
januari werd duidelijk wie van
de bezoekers en medewerkers
het beste biertje in Peco kon
tappen tijdens de Biertap-
wedstrijd.

In de maand februari is het tijd
voor carnaval en Peco is dan
geopend op vrijdagavond 12
februari.Tevens vinden er in
februari twee ‘Superzondagen’
plaats: op zondag 7 februari is
de ‘All-in party’ en op zondag
21 februari draait DJ-Sander,
bekend van onder andere Boode
en De Zaak. Bovendien biedt
Peco deze middag een extra
service: laat je thuis ophalen en
’s avonds weer afzetten door de
Peco-bus!
De activiteiten die gepland
staan na februari kun je vinden
in de activiteitenkalender van
Teugje Nieuws en op de website
van Peco.

De afgelopen maanden heeft
er namelijk een aantal verande-
ringen plaatsgevonden binnen
de organisatie van Peco. De
meest opvallende is het feit dat
Albert Steunenberg is afgetre-
den als voorzitter van Stichting
JongerenWerk Peco. Hij blijft
echter wel bestuurslid en heeft
tevens het voorzitterschap
van Stichting Beheer Gebouw
Peco op zich genomen. Deze
twee stichtingen zijn nauw aan
elkaar gerelateerd en vormen
samen ‘Peco’.

Henry Hurenkamp heeft Albert
opgevolgd als voorzitter van
Stichting JongerenWerk Peco.
Tevens is het bestuur uitgebreid
met een drietal leden.

Activiteiten
De activiteiten in november en
december zijn over het algemeen
druk bezocht en kunnen abso-

luut geslaagd genoemd worden.
Begin november werden de oude
platen afgestoft voor het jaar-
lijkse Goud van Oud. Enkele
weken later ging Peco iets min-
der ver terug in de tijd tijdens
Back to the 90’s. De afgeladen
zaal was gevuld met bezoekers
die uit de verre omstreek
kwamen om te genieten van de
muziek uit de jaren negentig.
Begin december werd er flink
gerockt in Peco toen de band
‘Midnight’ op het podium stond.
Stevige muziek die natuurlijk
goed past in de historie van
Peco!

Tot slot nog een bericht voor de
jongste Teugenaartjes, want
Sinterklaas heeft vanuit Spanje
laten weten dat hij het erg
gezellig vond in Peco en dat hij
- en zijn pieten- nu al zin heb-
ben om volgend jaar weer langs
te komen!

Verkeersles
voor peuters
Door Dominique Vukkink

Wist je dat er in Teuge nu
ook een verkeerslicht en een
zebrapad zijn? Waar dan, zul
je denken. Nou, bij peuter-
speelzaal de Speelakker! De
peuters werden door de juffen
wegwijs gemaakt in het ver-
keer door middel van nage-
speelde verkeerssituaties met
een zelfgemaakt verkeerslicht,
zebrapad en diverse verkeers-
borden. Ook ontbraken de
kringgesprekjes, de liedjes,
een grote grondpuzzel en een
heuse dorpswandeling niet.
Op een kleine botsing na ge-
droegen de peuters zich als
dames en heren in het verkeer.
Je kunt er niet vroeg genoeg
mee beginnen tenslotte!

Wil je je kind ook lekker laten
spelen en leren bij de Speel-
akker? Dat kan op dinsdag-
en vrijdagochtend van 8.30
tot 11.30 uur. Kom gezellig
een keertje binnenlopen om
kennis te maken.

Schrijf je kind wel op tijd in,
in verband met een wachtlijst.
Inschrijven kan vanaf 1 jaar,
plaatsing is vanaf 2 jaar.

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg
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Op oudejaarsavond bedacht ik
ineens waar ik deze column over
zou gaan schrijven: plat prôat’n
(let niet op de spelling, daar ben
ik helaas niet zo in thuis). Een
tijd lang hadden we natuurlijk de
columns van Hendrik Jan uut
Twelle en die boeiden mij vooral
door het dialect. Nu moet ik er
wel bij zeggen, ik kan er zelf géén
bal van, maar ik begrijp en versta
het wel! Want bijna de hele fami-

lie praat natuurlijk plat. Ik ben
opgevoed met het zogenaamde
ABN, maar ik schijn af en toe wel
met een licht Oost-Nederlands
accent te praten. Ik spreek onder
andere de ‘u’ in ‘computer’ nogal
vreemd uit, zegt men…
Sindsdien probeer ik daarom ook
maar zoveel mogelijk het woord
‘pc’ te gebruiken om gniffelende
luisteraars te voorkomen. En
de eeuwige discussies over waar
nu de nadruk ligt in het woord
‘Bussloo’, komen me ook een
beetje de neus uitzetten.Want
het is in Teuge toch gewoon

‘Busslóó’? Toch? Maar goed, plat
prôat’n, daar hadden we het over.
Eén van mijn ooms is zich bewust
van de vreemde woorden in het
dialect van de omgeving Teuge.
En hij was dus ook aanwezig op
oudejaarsavond (om nog even de
link te maken). Ik kan dan ineens
in een deuk liggen om woorden
die ik al mijn hele leven ken.
Dit zijn mijn favorieten: heurtie
(haartje), umslieks (tsjah, wat
betekent het eigenlijk?), berre
lieke leng (bed opmaken), ver-
nemstig (oplettend), nhutje
(even), dôarepan (daarheen).

Het is alweer een paar maanden geleden dat er in Teugje
Nieuws vooruit werd geblikt op de activiteiten in de maanden
november en december. Nu is het moment aangebroken om er
een kort verslag van te doen. Maar allereerst organisatorisch
nieuws.

Berre lieke leng
Door Marcella Oleman

Nieuwe voorzitter SJW Peco Door Leonie van den Beld

Buitendorpse blik opTeuge



www.solextours.nl
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Duistervoordseweg 9aTwello
www.willys.nl

De familie of de weg. Wat was er eerst?
Door Marianne Wieggers

Op de plek van het huis van
Wim en Toos Ganzevles aan de
Ganzevlesweg 1 stond vroeger
een boerderij van het hallen-
huistype zoals de meeste boer-
derijen in de Veluwe van dit type
waren gebouwd.

Wat was er het eerst?Wim:
“In de middeleeuwen was de
hoek vanaf de Teugseweg tot
aan de Wetering een lager gele-
gen moerasgebied met meerdere
plassen of meertjes. Een der-
gelijke plas werd een ‘vlesse’
genoemd. In deze ‘vlessen’ ver-
bleven veel ganzen, waardoor
het hele gebied als ‘de Ganze
Vlesse’ bekend stond.Vanaf
ongeveer 1750 ging men het
gebied ‘de Ganzevles’ noemen.
Het hele gebied was een ontgin-
ningsgebied met opgaand hout
(oftewel hakhout) en heide met
de genoemde plassen ertussen.”

Wanneer werd de boerderij
gebouwd?Wim: “De boerderij
werd omstreeks 1685 gebouwd
en heette toen ‘de Vlesse’ zoals
het gebied ook werd genoemd.
Zoals ook het gebied van naam
veranderde, gebeurde dat ook
met de naam van de boerderij:
‘de Ganzevles’.”

Wie zijn de oorspronkelijke
bewoners van ‘de Ganzevles’?

“Eigenlijk is dat de familie
Ganzevles”, zegt Wim en hij
legt het uit: “De oorspronkelijke
bewoners heetten Berends,
daarna ‘Jan Berendszoon op
de Ganzevles’ dat op den duur
veranderde in ‘Janszoon
Ganzevles’ (zoon van Jan van
de Ganzevles), waarna Jans(en)
weggelaten werd en er alleen
Ganzevles overbleef.”
Zoals wel vaker komt ook nu
Napoleon weer op de proppen,
want Wim vertelt dat men ten
tijde van Napoleon zijn eigen
naam moest laten registreren.
De bewoners van de boerderij
‘de Ganzevles’ kozen voor de
naam ‘Ganzevles’ als hun fami-
lienaam.

We zijn er nog niet: hoe is de
weg ontstaan?Wim: “Er was
vroeger geen weg maar een inrit
vanaf de Teugseweg naar de
boerderij.Tussen 1930 en 1940
is de weg aangelegd. Ik kan mij
dat nog goed herinneren. De
aanleg van de weg was een
doorsnijding van het grondge-
bied ‘de Ganzevles’ en mijn opa
Willem was daar niet blij mee.
Als een soort genoegdoening
heeft de gemeente de weg
‘de Ganzevlesweg’ genoemd.
Omstreeks 1930 woonden zes
families Ganzevles in het gebied
van ‘de Ganzevles’ of het eer-

dere ‘de Vlesse’.” Vol trots laat
Wim mij een oude kaart van het
leger zien en hij vindt daar, na
wat zoeken met een loep, het
gebied: ‘De Ganze Vlesse’. Een
prachtig bezit.

Wanneer is het hallenhuis
gesloopt?Wim: “Dat was in
1964 en omdat de boerderij
totaal versleten was en er geen
opvolger was om te boeren
werd al snel besloten om een
dergelijk bouwval te slopen en
een nieuw huis te bouwen.”

Aquarel van de oude boerderij
‘de Ganzevles’
Wim is in het bezit van foto’s
van de oude boerderij ‘de
Ganzevles’ en aan de hand van
deze foto’s heeft Theo Jansen
een aquarel gemaakt die hierbij
is afgedrukt.Wim: “Deze situa-

tie is anno 1685. Ik weet nog
dat mijn oma in het bakhuis het
warme eten kookte en door het
klompenhok het eten naar de
keuken bracht. Later is het
klompenhok gesloopt en kwam
er een raam naast de deur.”

Einde van een eeuwenlange
geschiedenis?
Terwijl ik afscheid neem van
Wim en Toos bedenk ik mij dat,
wanneer zij zullen moeten ver-
huizen naar een bejaardenhuis,
er aan een eeuwenlange ge-
schiedenis van de familie Ganze-
vles, wonend in de Ganzevles
aan de Ganzevlesweg, in het
gebied de Ganzevles, een einde
zal komen.Wanneer het huis
verkocht moet worden, zal de
kans klein zijn dat er weer een
familie Ganzevles in komt!

In het tweede deel van de rubriek De familie interviewt Marianne
Wieggers de familie Ganzevles. In gesprek metWim en Toos komt
ze achter de oorsprong van de familienaam en het gebied waarin
zij wonen.

De familieGanzevles

De aquarel van de Ganzevles is binnenkort te bewonderen in
het dorpshuis bij de andere aquarellen van Theo Jansen van
niet meer bestaande gebouwen in Teuge. Hopelijk zal het Theo
Jansen lukken om nog meer oude, niet meer bestaande ge-
bouwen op doek vast te leggen. Heb je hiervan nog foto’s in je
bezit, meld je dan bij de redactie en Theo kan weer aan de slag.

Wim heeft een vraag aan de lezers van Teugje
Nieuws. Zijn er nog meer vergelijkbare situa-
ties bekend waarbij het gebied, de boerderij,
de bewoners en de weg dezelfde naam hebben?

Daar is hij heel benieuwd naar.
Ook is Wim bereid meer informatie te geven
over zijn familiegeschiedenis. Je kunt hem
daarvoor bellen op tel. 055 - 323 1717.

Vraag aan de lezers
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Het vliegveld bestaat in 2010
al 75 jaar, een hele tijd. De
uiterlijke vormen veranderen
snel in de achterliggende
jaren, dat zal in 2010 door-
gaan. Nu nog een gemeente
die haar openbare weg rond
het vliegveld ongevraagd
bewerkt als het glad is...

Het dorp Teuge en het vlieg-
veld hebben van alles met
elkaar te maken. Als het
vliegveld er niet had gelegen
was het dorp wellicht niet zo
groot geworden. In ieder geval
had het dan nooit de huidige
vorm gehad. De oorspronke-
lijke kern ligt immers veel
westelijker dan nu het geval
is. Omdat het dorp en het
vliegveld van alles met elkaar
te maken hebben, houd je met
elkaar rekening. Da’s goed
naoberschap en, wie dat wil,
mag dat woord ook met oa
schrijven.

Naar mijn idee leven er in
het dorp en op het vliegveld
diverse wensen die simpel te
combineren zijn. Zo kunnen
de bedrijven op het vliegveld
nergens hun post kwijt. Ze
rijden tegen vijven naar Twello
of Apeldoorn om de post in te
leveren. Da’s met de inwoners

van het dorp waarschijnlijk niet
heel anders. Door wensen te
combineren kun je toch veel-
meer bereiken?Wat is er nou
aardiger, dan dat Algemeen
Belang Teuge als postadres
Postbus 1 in Teuge heeft, terwijl
de luchthaven Postbus 2
gebruikt... Er komt wellicht een

medisch keuringsinstituut op
het vliegveld. Als dat er toch is,
zouden de inwoners uit het dorp
daar toch ook naar binnen
moeten kunnen lopen als ze ‘een
pleister nodig hebben?’ Kunnen
ze gelijk ook de medicijnen
daar uit een locker halen... Het
Dorpshuis ligt tussen het vlieg-
veld en het dorp, eigenlijk op
een strategische plek! Dat is
toch bijna een inkoppertje?
Gebruik maken van elkaars
faciliteiten, elkaar helpen, dat
moesten we maar eens gaan
doen in het nieuwe jaar 2010.
Of is dat teveel een benen-op-
tafel gedachte geworden?

Terugkijken en vooruitblikken
Jubileren betekent terugkijken
en vooruitblikken! In de terug-
blik is het aardig om te melden
dat in november jl. een fraai
boekwerk verscheen, waarin de
geschiedenis van alle Neder-
landse vliegvelden tijdens de

Tweede Wereldoorlog is be-
schreven. Dit nieuwe stan-
daardwerk behandelt natuur-
lijk ook (kort) ´ons´ vliegveld.
Over die geschiedenis is niet
erg veel bekend, het werd op
vier pagina´s in het dikke boek
samengevat.Wel met een aar-
dige foto van de aanpassingen
in het dorp, de geplande aanleg
van een aantal hangars op af-
stand van het veld.
Op bijgaande foto die van
grote hoogte werd gemaakt op
3 augustus 1944 is dat te zien.
De voorbereidende grondwerk-
zaamheden werden vlak na
de oorlog door de Heidemij
hersteld.

Vooruitblikkend is ook nieuws
te melden. De luchthaven krijgt
er een aantrekkelijke nieuwe
gebruiker bij! In het voorjaar
van 2010 zal de KLPD Lucht-
vaartpolitie zich op Luchthaven
Teuge vestigen met twee
splinternieuwe en stille(re)
helikopters èn een vliegtuig.
Luchthaven Teuge is voor de
KLPD Luchtvaartpolitie het
nieuwe steunpunt van waaruit
wordt bijgedragen aan de
veiligheid in het noorden en
oosten van het land. De nieuwe
regionale vestiging van de
luchtvaartpolitie wordt be-
mand in nauwe samenwerking
met beide regiokorpsen uit de
provincie Overijssel (IJsselland
en Twente) en de korpsen
Noord- en Oost-Gelderland,
resp. Gelderland-Midden.

Tenslotte: namens alle mede-
werkers van de luchthaven en
alle bedrijven op de luchthaven
wens ik de inwoners van Teuge
en de lezers van Teugje Nieuws
het allerbeste voor een gezond
2010!

Van de luchthaven

Goede voornemens
Door Coert Munk

Vragen of suggesties?
Mail ze s.v.p. naar

info@teuge-airport.nl

www.garagedevecht.nl

Het kan helemaal geen kwaad zo af en toe even te mijmeren.
Daaruit ontstaan doorgaans weer leuke plannen. In deze af-
levering van de rubriek “Van de luchthaven” daarom maar eens
een benen-op-tafel verhaal.

Foto: archief Luchthaven Teuge, 3 augustus 1944.
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Stationsweg 3, 7395 SBTeuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.pro-t-action.nl

waarin het vanzelfsprekend
is dat dingen alleen lopen
dankzij gezamenlijk denken
en aanpakken.

• Een duidelijk en herkenbaar
vrijwilligersbeleid.

• Zorgen voor een goede bezet-
ting van alle commissies.

Transparantie
• Begrijpelijke beslissingen.
• Heldere, doorzichtige finan-
ciële structuur.

• Duidelijke verantwoordelijk-
heden in de commissies en
het bestuur.

• Zeggen wat je doet en doen
wat je zegt!

• Duidelijke statuten voor alle
betrokken organisaties
(sporten en dorpshuis).

Deze uitgangspunten zijn de
basis voor het beleid van het
bestuur.

Motto
Het motto van dit bestuur is
sportiviteit, collectiviteit en
transparantie. Dit betekent het
volgende:

Sportiviteit
• De leden moeten zich thuis
voelen voor het sporten op elk
niveau.

• Een vereniging die haar leden
een veilige omgeving biedt, in
de breedste zin van het
woord.

• Een vereniging waar respect
voor elkaar, de tegenstander
en alle betrokkenen heerst.

• Het handhaven of promoveren
van de selectieteams.

Collectiviteit
• Omschrijven van gezamenlijke
doelstellingen.

• Vormen van een soepele
transparante organisatie,

Het nieuwe jaar in met SCTeuge
Sinds juni 2009 heeft Sportclub Teuge een nieuw bestuur. Dat zal
bekend zijn, aangezien het al gemeld werd in de vorige editie van
Teugje Nieuws. Ook de bestuursleden zijn toen voorgesteld.

Concrete veranderingen
komend jaar
Voor het komende jaar is een
aantal concrete doelen gesteld.
Dit betreft onder andere een
gastvrije ontvangst van scheids-
rechters en senioren-tegenstan-
ders in het dorpshuis. Hiervoor
wordt nog een aparte groep
wedstrijdcoördinatoren en gast-
heren/dames gevormd.
Verder komt er een nieuwe
keuken en zal een kracht-/her-
stelhonk gevormd worden.
Bovendien zal noodzakelijk
onderhoud worden gepleegd,
waaronder een deel van het dak
van het clubhuis. Nieuws is ook
dat er een extra hoofdsponsor
is gevonden. Naast Skantrae en
Autobedrijf Wientjes is Mc
Clean de derde hoofdsponsor
van Sportclub Teuge. Tenslotte
is ook een nieuwe hoofdtrainer
gevonden. Marcel Vink zal de
hoofdmacht van Teuge na de
zomerstop van 2010 verder
begeleiden. Marcel Vink is
ambitieus en wil voor de 1e vier
plaatsen gaan. Nu werkt hij nog
bij Eerbeekse Boys.

Korte terugblik op 2009
De nieuwe ontwikkelingen zijn
relevant, maar de feiten van het
afgelopen jaar zijn zeker in-
teressant. Een korte terugblik
levert het volgende:
• Circa 700 personen hebben
het afgelopen jaar wekelijks
plezier beleefd aan hun sport
in Teuge.

• 2009 was langs de lijn en in
het clubhuis ook bijzonder
gezellig.

• Het damesteam is op de laat-
ste speeldag van het seizoen
kampioen geworden en dus
gepromoveerd.

• Nu zijn er ca. 200 jeugdleden
bij de sportclub. Dit is inclu-
sief de F-jes en de mini’s. Een
grote groep jonge kinderen
heeft wekelijks plezier met
voetbal.Vorig jaar is gestart
met de minileague. Kinderen
onder de 6 jaar die wekelijks
ergens in de gemeente Voorst
een klein toernooitje afwer-
ken. Zonder punten en uitsla-
gen, maar wel met doelpunten
en veel plezier. Deze minilea-
gue blijkt een groot succes.
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Ga je deze zomer op vakantie naar Spanje
en heb je altijd al een woordje Spaans
willen spreken? Dan is dit je kans!

Vanaf 3 maart a.s. zal er in het dorpshuis
Spaanse les worden gegeven. Het is een
beginnerscursus, dus voorkennis is niet
nodig. Aan het einde van de cursus kun je
in het Spaans onder andere iets over
jezelf vertellen, de weg vragen en een
drankje met tapas bestellen.

De lessen hebben een informele sfeer met
veel persoonlijke aandacht. Bovendien
betaal je aanzienlijk minder dan bij een
talencentrum en zijn de kosten inclusief
lesmateriaal.

Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan,
want vol = vol!

Spaanse les
in dorpshuis

HistorischTeuge

De Nieuwe Zwaan (1896),
Rijksstraatweg
Dit gebouw staat bekend als De
Roskam, De Molline, De Nieuwe
Zwaan en De Olde Herberg.
Herberg De Zwaan lag op het
punt waar de Hessenweg, die
van West-Nederland naar
Duitsland liep, zich in tweeën
splitste.

Op de hoek aan de westzijde
van de Rijksstraatweg en De
Zanden heeft gedurende ettelijke
eeuwen een herberg, logement
of iets dergelijks gestaan. Later
kreeg deze herberg, waarschijn-
lijk onder invloed van de Franse
bezetting en nadien door de
bouw van een molen (Frans:
moulin) de naam De Molline.
De Zanden heette vroeger de
Molstraat, waarschijnlijk afge-
leid van deze naam: De Molline.

In ieder geval was dat een betere
benaming dan de huidige De
Zanden, omdat dat een gebied
is dat in feite ten noorden van
het Haverkamp (thans vlieg-
veld) is gelegen. De Molline
werd in 1881 aangekocht door

Verdonk, die de herberg in 1895
in brand stak. Na zijn daad
belandde hij in de gevangenis te
Zutphen.Tijdens zijn verblijf
aldaar verkocht hij de restanten
in 1896 aan A.J. Zomerhuis, die
de herberg na de herbouw de
naam De Nieuwe Zwaan gaf.

In 1957, twintig jaar na zijn
overlijden, werd de herberg ver-
kocht aan Van Veen, die het
omdoopte in De Olde Herberg.
Hij exploiteerde in de achterste
loods van de herberg een water-
orgel, dat in die dagen veel

belangstelling trok. In 1962 is
De Olde Herberg afgebrand.
De rechterkant van de herberg
was het cafégedeelte en de lin-
kerkant was een vergaderruimte
of lanterskamer. Het midden-
stuk was een doorrijdmogelijk-
heid waar voor en achter grote
deuren waren. Daar konden de
boeren de wagen met paard
inrijden en na het nuttigen van
een drankje aan de andere kant
weer uitrijden. Het achterste
gedeelte was een gewone boer-
derij die ook gerund werd door
de herbergier.

Tien tekeningen vanTheo Jansen - Deel 8 (laatste deel)
Door Marianne Wieggers

Kort
Collecte Brandwonden
Stichting 2009
Inwoners van Teuge, heel erg
bedankt voor de bijdrage aan de
collecte van de Brandwonden
Stichting! Dat geldt voor zowel
alle gulle gevers als de collec-
tanten. De opbrengst in Teuge
was 388,43.

Blijspel S.O.V.V. in Jachtlust
Op 14 november trad toneel-
vereniging S.O.V.V. op in de
Jachtlust (Twello). De voorstel-
ling was een succes en daarom
komt de vereniging met een
nieuwe voorstelling op 17 april
a.s. Het stuk ‘Een vrouw voor
Tobias’ geschreven door Carl
Slotboom begint om 20.00 uur
(zaal Jachtlust open om 19.30
uur). Meer informatie vind je op
www.sovv.nl.

Vijf gastgezinnen gezocht
Voor 2010 is Stichting Gast-
ouders Hongaars Zorgkind
dringend op zoek naar een vijf-
tal gezinnen, die hun huis en
hart willen openstellen voor een
jongen of meisje uit Hongarije.
Het gaat hier om kinderen die
moeten opgroeien in een kinder-
tehuis of een beroepspleeggezin,
omdat hun ouders om wat voor
reden dan ook niet voor hen
kunnen zorgen. De periode zal
zijn van circa 25 juni t/m 16 juli
2010.
Neem contact op via 055-
5336685 (Ria Meurs).
De mensen van de stichting
komen graag bij je langs voor
een uitgebreid informatief
gesprek. Laat ze niet in de kou
staan en geef deze kinderen de
drie weken van hun leven.

Inloopochtend dorpshuis
Op 26 februari a.s. is er een
gezellige inloopochtend in het
dorpshuis. Iedereen die zin heeft
om een lekker bakje koffie of
thee te komen drinken en ge-
zellig een praatje wil maken
met andere dorpsgenoten is van
harte welkom. Of misschien
wil je wel samen een spelletje
spelen of gewoon een krantje
lezen, alles kan!
De ochtend is van 10.00 -
12.00 uur. Koffie kost 1,- en
thee 0,50. Er is wat lekkers
bij de koffie. Meer informatie:
tel. 055 - 323 2181 (Ina
Wielart).

’n Teugje
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Januari
31 Boerenkooltoernooi - TKVTeuge

Februari
7 All-In Party - SJW Peco
11 SOOS + BOERENKOOLMAALTIJD (DE GROOT)

ST.WELZIJN OUDEREN
12 Klaverjassen - Sportclub Teuge
12 Carnaval - SJW Peco
21 DJ-Sander & de Peco-bus - SJW Peco
22 t/m 27 Voorjaarsvakantie De Zaaier
26 Klaverjassen - Sportclub Teuge

Maart
6 White Edition - SJW Peco
11 SOOS + CO DE BOSWACHTER DIA'S

ST.WELZIJN OUDEREN
12 Klaverjassen - Sportclub Teuge
26 Klaverjassen - Sportclub Teuge
27 Hollandsche avond - SJW Peco

April
2 t/m 6 Paasvakantie De Zaaier
8 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
14 Schoolvoetbaltoernooi - De Zaaier

Mei
1 t/m 7 Meivakantie De Zaaier
6 SOOS ST.WELZIJN OUDEREN
13 t/m 14 Hemelvaartvakantie De Zaaier
15 Schuimparty - SJW Peco
21 t/m 24 Pinkstervakantie De Zaaier

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:
Coert Munk, Marianne Wieggers, Jan Geschiere, Leonie van
den Beld, Hans Bijloo, Dominique Vukkink, Monique Wientjes
en Michel de Haan.
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 1 maart 2010 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

Ladies Night bij AutoWientjes
Door Monique Wientjes

Op woensdag 23 september
2009 startte Auto Wientjes met
het organiseren van een avondje
autotechniek voor vrouwen.
Automonteurs gaven aan dames
met rijervaring tekst en uitleg
over de technische- en praktische
kanten van de auto. Hoe een
verbrandingsmotor werkt, wan-
neer remblokken vervangen
moeten worden, waar de accu
zit. Ook wordt o.a. geleerd hoe
olie te peilen, koel- en ruiten-
sproeiervloeistof bij te vullen en
hoe nou die startkabels werken.
Autotechniek voor vrouwen
blijkt een succes. De meeste
vrouwen willen nu eenmaal niet,
voor zelfs de eenvoudigste han-
delingen, de hulp van een man
moeten inroepen. Een wiel ver-
wisselen of een kapotte lamp
vervangen, dat moet je zelf ook
kunnen. Er zijn inmiddels meer-
dere avonden gegeven en deze

worden zeer enthousiast ont-
vangen, door zowel onze jongere
als oudere deelneemsters. Er
werd zelfs geroepen “dit zou
voor mijn man ook nog wel
interessant zijn”.

Vanaf 2010 organiseert Auto
Wientjes maandelijks een
Ladies Night. Heb je interesse
en denk je ‘dit is echt wat voor
mij’? Opgeven kan via
www.autowientjes.nl of 055-
323 1635.Wij zien je komst
met belangstelling tegemoet
zodat we er een leerzame avond
van kunnen maken.


