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Tussen de Zanden en de bin-
nenkomst van Teuge bij de
Beukelaarsweg wordt de weg
versmald, komt er tussen de
Zwaan en de Zanden een nieuw
fietspad vlak naast de rijweg en
zal de kruising helemaal aan-
gepast worden. De parallelweg
wordt versmald en opnieuw
bestraat; het eerste deel vanaf
de Zanden wordt weer een his-
torisch laantje met de oude,
helaas wel erg luidruchtige,
klinkers en eiken aan de zij-
kanten. Het tweede deel tot
het bord einde bebouwde kom
krijgt nieuwe klinkers. De twee
opritten voor de Zwaan zijn al
verdwenen, iedereen zal straks
naar het begin of eind van de
parallelweg moeten rijden. Deze
wordt daarmee wel een stukje
drukker. Hopelijk houdt iedereen
zich aan de maximaal 30 km
p/u in verband met de geluids-
overlast bij hogere snelheden.

Het zal niemand zijn ontgaan: de N344 ‘ligt eruit’. En dat zal nog wel
eventjes duren ook.Tot eind april loopt fase 1 door.

Onhandigen en brutalen
Met de afsluiting van de weg
hebben in het begin nog wel wat
mensen moeite gehad. Er zijn
de ‘onhandigen’ en de ‘brutalen’.
Niet iedereen is bedreven in het
lezen van borden en wegenkaar-
ten. En als je dan voor dat bord
‘verboden in te rijden’ staat
weet je even niet wat je moet
doen.Terugrijden of omrijden is
dan het gevolg. En zoeken, want
als je eenmaal Apeldoorn hebt
verlaten staat nergens meer
waar je heen moet voor Twello
of Deventer. Sommigen, en deze
‘brutalen’ zijn er op bepaalde
momenten best veel, negeren
gewoon de verbodsborden,
stormen fietspaden, bermen en
parallelweg op om vervolgens al
dan niet met schade aan de
auto de weg te vervolgen.Wees
gewaarschuwd; in de eerste
weken heeft de politie al grote
aantallen bekeuringen uit-

gedeeld voor zowel het negeren
van het inrijverbod als voor te
hard rijden op de omleidingwe-
gen rond het vliegveld en op de
Stationsweg. En vrachtwagens
die om het vliegveld heen rijden
riskeren boetes tot wel 350 euro.
Op de weg rond het vliegveld,
niet berekend op veel en zwaar
verkeer, is het nog nooit zo druk
geweest.

Vanaf eind april wordt het
deel tussen de Zanden en de
binnenkomst van Teuge vanuit
Apeldoorn onder handen ge-
nomen. Zo schuift het bord van
de bebouwde kom een stukje
op, wordt de nog niet zo oude
rotonde veranderd in een voor-
rangsrotonde voor fietsers en
vindt ook daar een versmalling
van de rijbaan plaats. Helaas
bleek er bij de afslag naar de
Stationsweg geen echte verbete-
ring van de situatie mogelijk.
In ieder geval duren de werk-
zaamheden nog tot eind juni.

Reconstructie Rijksstraatweg
Door Peter Cornelisz

- 1 -

Dit voorjaarsnummer staat
in het teken van nieuw:
nieuw leven, nieuwe activi-
teiten, vernieuwingen. In het
eerste deel van de Lucht-
havenspecial presenteert een
flink aantal bedrijven zich.
Lang niet alle Teugenaren
zullen weten wat er op het
oude en nieuwe deel van de
luchthaven allemaal gebeurt.

Aan het eind van de lange
winter vormt het Paasvuur
(op 4 april) een mooi begin
van het voorjaar.Een voor-
jaar waarin ook vogels weer
tot leven komen, in figuur-
lijke zin dan. Peco komt
weer met een serie nieuwe en
soms ook oude activiteiten.
In de kalender op de laatste
pagina zie je dat er de
komende maanden heel veel
activiteiten in Teuge georga-
niseerd worden.

Vernieuwing is ook te zien
rondom de Rijksstraatweg.
Nu is het nog een rommeltje,
maar hopelijk hebben de
diverse bomen niet voor niets
het loodje gelegd en krijgen
we straks een fraaie, veilige
en rustige hoofd- en parallel-
weg. Helemaal nieuw, maar
nog niet zichtbaar is het pro-
ject ‘Kijk’. In dit nummer de
eerste van een serie verhalen
over dit bijzondere kunst-
werk. Tenslotte: vergeet de
Algemene Ledenvergadering
op 25 maart niet!

www.teugseklootschietersvereniging.nl



25maart LedenvergaderingABT
Alle Leden van Algemeen Belang Teuge worden uitgenodigd voor
de algemene ledenvergadering, die op donderdag 25 maart wordt
gehouden in het Dorpshuis. Aanvang van de vergadering is om
20.00 uur.Om 21.15 zal projectleider Guido deVries een presen-
tatie geven over het project ‘Kijk’.De agenda en alle onderliggende
stukken zijn te vinden op de website www.algemeenbelangteuge.nl.

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg
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Natuurlijk

Nieuw is het eieren zoeken voor
de kinderen tot 6 jaar. Zij zullen
in een afgezet gebied mogen
proberen zo veel mogelijk eieren
te zoeken. Degene met de
meeste eieren is uiteraard de
winnaar.
Bij het eierengooien is het de
bedoeling om met een team van
2 personen een rauw ei zo ver
mogelijk te gooien en natuurlijk
weer heel te vangen. Er zijn 2
leeftijdscategorieën: tot en met
13 jaar en vanaf 14 jaar. Bij
genoeg animo wordt er ook
gestreden in een vrouwenklasse.
Iedereen kan meedoen, op
4 april kun je je ’s middags
opgeven bij de organisatie.

Paasvuur zonder steun
gemeente
Om 19.30 uur zal het paasvuur
worden ontstoken, wederom in
een weiland van de familie Pol
aan de Bottenhoekseweg (in
Teuge de Stationsstraat in,
spoor over en na 300 meter
links). Of volg bord Wilp –
Achterhoek. Uiteraard is er wat
te eten en te drinken. Net als
andere jaren komt de opbrengst
geheel ten goede aan de jeugd
van Sportclub Teuge.
In het verleden zorgde de ge-
meente Voorst altijd voor de
aanvoer van het snoeihout en de
afvoer van het as. Nu moeten
we dit zelf regelen. Dit betekent

Het was me het wintertje wel!We hebben (bijna) allemaal kun-
nen genieten van sneeuw en ijs, ook al begon het sneeuwruimen
velen te vervelen. En niet alleen ouderen, veelal moeilijk ter
been, hebben er last van ondervonden, ook in de natuur was het
voor sommige dieren overleven geblazen.

Zo zal de stand van de ijsvogel
- ook al doet zijn naam anders
vermoeden - wel weer zijn gehal-
veerd. Diens voedsel bestaat nu
eenmaal uit vis in de beek en die
was vrijwel onbereikbaar. Ook de
steenuil en verschillende roofvo-
gels die vooral muizen eten heb-
ben grote moeite moeten doen
en hun eetgewoonten moeten aan-
passen om te overleven. Andere
dieren en ook planten en bomen
hebben minder moeite de winter
goed door te komen. Denk maar
eens aan al die molshopen, aan
de kikkers in de modder en aan
de knoppen aan de bomen die
straks weer op uitbarsten staan,
zodra het voorjaar voelbaar wordt.
Dat doet ons ook uitzien naar de
voorjaarsdrukte in de weilanden.

Voorjaar in de wei!
Al moet wel gezegd dat je voor
acrobatisch buitelende kieviten
beter wat verder dan de directe
omgeving van Teuge kunt gaan.
En dat geldt ook voor de prachtige
zang van de wulp en voor de roep

van de tureluur, om maar eens
enkele uit verre streken terug-
gekeerde weidevogels te noemen.
De bouwactiviteiten op het vlieg-
veldterrein zullen nog niet direct
alle eerder gemelde pioniers ervan
weerhouden het nog een keer te
proberen, maar toch, voor de uit-
bundigheid moet je verder weg.
Ook al omdat de weilanden in
de directe omgeving niet (meer)
aantrekkelijk zijn voor de meeste
bodembroeders om er hun nest in
te maken. Het dichte (raai)gras,
het vrijwel ontbreken van kruiden
en de vroege maaidata zijn daar
debet aan.Toch zijn er niet te ver
weg nog wel ideale omstandig-
heden voor hen. Bijvoorbeeld op

Winterpret en winterleed Door Jan Geschiere

Sportclub Teuge organiseert op 4 april (eerste paasdag) weer het
jaarlijkse Paasvuur.We beginnen dit jaar aan de Bottenhoekse-
weg weer om 16.30 uur met eierengooien.

Eieren gooien,zoeken en paasvuur op 4 april
Door Harry Aalpoel

de Wilpse klei en de Bolwerks-
weiden, vooral buitendijks. Ik
smaak het genoegen, als begelei-
der van een groep vrijwilligers
die het leuk vinden om wilgen te
knotten en meidoornheggen te
snoeien, in de winter daar regel-
matig bezig te zijn. Daar ont-
moetten we ook Cor Heidenrijk
uit Terwolde, die in dat gebied het
weidevogelbeheer coördineert.
We hebben hem uitgenodigd ons
daarover te vertellen aan het eind
van een knotdag en onder het
genot van een Nieuwjaarsborrel
in café De Kroon in Wilp. Hij
doet dit werk in de buitendijkse
weilanden van Frederiks en Ten
Voorde (de laatste heeft nog wor-
tels in Teuge en op zijn boerderij
werden een aantal jaren terug
alle koeien geruimd wegens een
geval van gekke koeienziekte!).
Dat zijn ook precies de weilanden
waar wij knotten. Hij vertelde
en liet zien dat daar nog volop
Grutto’s,Tureluurs,Wulpen,
Kieviten, Scholeksters en veel
kleine vogels broeden, naast
ganzen en eenden. Ons onder-
houdswerk helpt om dit in stand
te houden. Maar veel belangrijker
is dat deze weilanden extensief
gebruikt worden, er minder mest
op wordt uitgebracht en (dus) de

weilanden kruidenrijk zijn. Als er
al gemaaid wordt, dan veel later
in het seizoen, zodat de jonge
vogels uitgekomen zijn en zonodig
kunnen vluchten. Beslist een aan-
rader om hier eens door te fietsen
of te wandelen. Bijvoorbeeld
wandelend over de zomerdijk
langs de Weerdse weg, waar van-
daan je een goed uitzicht hebt,
ook buitendijks. En waar je niet
alleen van de weidevogels, maar
ook van de voorjaarsbloemen-
pracht en van het uitzicht op
de rivier met (jong)vee in de wei-
landen kunt genieten. Doen zou ik
zeggen!

Teuge

dat wij een enorme extra
kostenpost krijgen. Maar we
hebben besloten om het paas-
vuur wel door te laten gaan.
Die avond zullen we rondgaan
om een vrijwillige gift op te
halen.We hopen dat we daar
een gedeelte van de stort-
kosten mee kunnen betalen,
zodat we het Paasvuur volgend
jaar ook weer kunnen organi-
seren.



gemaakt van de Peco-bus, die
speciaal voor deze middag in
het leven was geroepen.

Koninginnedag
Dit jaar wordt de organisatie
van Koninginnedag in Teuge
opgepakt door Peco.Op moment
van schrijven wordt er hard
gewerkt aan de invulling van
het programma. Het zal in ieder
geval een dag worden met voor
een ieder, van jong tot oud, wat
wils. Zo kunnen de kinderen
meedoen aan verschillende
spelletjes en zal onder andere
een Hollandse zanger voor de
muzikale omlijsting zorgen.

Eind januari werd tijdens de
Biertapwedstrijd duidelijk wie
zich voor seizoen 2009-2010
de beste biertappers van Peco
mogen noemen. In de onge-
oefende klasse zijn dit Louis
Harmsen & Berend Pas en in
de geoefende klasse Stefan
Schipper & Robin Sanders. In
februari startte het carnavals-
weekend goed met het Carnaval
in Peco.Traditioneel op de vrij-
dagavond en dit jaar drukker
bezocht dan ooit. Het was weer
een bonte bedoening, de één nog
origineler verkleed dan de ander.

Hoewel de zondagmiddagen in
2009 qua bezoekersaantallen
achterbleven op de zaterdag-
avonden lijkt het tij nu te keren.
De beide Superzondagen hebben
hiertoe een belangrijk steentje
bijgedragen. Beide werden
zeer goed bezocht en waren bij-
zonder gezellig.

Superzondag I stond in het
teken van de ‘All-inclusive
party’ en op Superzondag II
stond DJ-Sander weer achter
zijn vertrouwde draaitafel. Er
werd door velen gebruik
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30 april:Hoogvliegersdag opTeuge
De vliegclub Teuge organiseert op 30 april een dag voor de Stichting
Hoogvliegers (zie www.stichtinghoogvliegers.nl). Deze stichting
nodigt zeer geregeld chronisch zieke kinderen en hun ouders uit, om
een dag te gast te zijn van de vliegclub. En natuurlijk kiezen ze daar-
bij ook het luchtruim. Het wordt voor hen in ieder geval een heel
bijzondere Koninginnedag.

26 juni:75 jarig bestaan LuchthavenTeuge
Dit jaar bestaat de luchthaven 75 jaar. Samen met de eveneens 75
jarige vliegclub Teuge wordt dit op 26 juni 2010 uitgebreid gevierd
met o.a. een open dag en een fly-in.Noteer deze dag vast in je agenda,
want er zal veel te zien en te doen zijn. Meer over het programma in
het volgende nummer van Teugje Nieuws, dat eind mei verschijnt.

JubileumWereldwinkel
Dit jaar viert de Wereldwinkel in Twello haar 25-jarige jubileum.
Daarom wordt er op 24 april, van 11.00 tot 15.00 uur, een gezellig
openingsfeest georganiseerd. Het feest is hiermee een start van
allerlei activiteiten die in de loop van het jubileumjaar zullen plaats-
vinden. Naast de onthulling van een buitenschilderij van Joke Sterk
(lid van de vereniging vanWereldwinkels) zijn er kinderactiviteiten
in de vorm van ballonnen oplaten en een kleurwedstrijd.Voor de
volwassenen is er een wijnproeverij en uiteraard wordt de middag
omkleed met een hapje en een drankje.Wist je dat er bij de Wereld-
winkel in Twello ook een aantal Teugenaren werkt? In de volgende
editie lees je een interview met hen.

Zoals in iedere editie van Teugje Nieuws ook dit keer weer een
korte samenvatting van alle nieuwtjes en activiteiten rondom
Peco. De zaterdagavondactiviteiten worden ook in 2010 erg
goed bezocht. Het zijn dan ook altijd ontzettend gezellige
avonden die zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Peco’s Superzondagen druk bezocht Door Leonie van den Beld

Waarschijnlijk levert ook de
Solex-club een bijdrage aan het
geheel. Dit alles uiteraard onder
het genot van een hapje en een
drankje.
Kortom op Koninginnedag 2010
moet je in Teuge zijn! Kijk ver-
der op de activiteitenkalender
achterin.

Kunstroute verplaatst naar september
In verband met de renovatie van de Rijksstraatweg en de moeilijke
bereikbaarheid van Teuge tot en met juni, heeft de organisatie
besloten om de Kunstroute te verplaatsen naar het weekend van
18 en 19 september. Zo is er elk weekend in september straks iets
te doen in Teuge en omgeving. Op 18 en 19 september is er, zoals het
er nu naar uitziet, op een zeer groot aantal plekken te genieten van
kunst en cultuur.

Shantykoor treedt op in Dorpshuis
Op zondag 25 april treedt Shantykoor ‘De Trossen Los' uit Twello
van 11 tot 13 uur op in het Dorpshuis Op den Toega. Iedereen is van
harte welkom, de toegang is gratis. Luisteren en meezingen, het kan
allemaal. De leden van het Shantykoor rekenen erop dat het een
gezellige ochtend wordt.
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SpecialAir Services b.v.

Special Air Services b.v. houdt
zich vooral bezig met overheids-
vluchten. Daarbij kun je denken
aan de brandweer, Rijkswater-
staat, Provincies en Gemeenten,
en Waterschappen. Daarnaast
verzorgt Special Air Services
b.v. rondvluchten, vlieglessen
voor privévliegers, fotovluchten,
luchtreclame en grondafhande-
ling (bijv. voor Vliegclub Teuge),
maar ook chartervluchten.
Special Air Services b.v. is
daarmee het enige bedrijf dat
in de kleine luchtvaart met een
vergunning mensen betaald mag
vervoeren en doet dat voor zowel
overheid en bedrijven als voor
particulieren.

Het bedrijf, dat al meer dan 25
jaar bestaat, heeft vier vaste
medewerkers en ongeveer 30
freelancers in dienst, waarvan in
totaal zes Teugenaren. Boven-
dien heeft Special Air Services
b.v. ook vestigingen in Lelystad
en Rotterdam.
GertjanWoudstra: “Onze ambi-

Toen Special Air Services b.v. vorig jaar al vele Teugenaren in hun
hangar mocht ontvangen, bleek dat maar weinig bezoekers wisten
wat er allemaal op het vliegveld gebeurt.

LuchthavenspecialDeel 1

tie is om meerdere vestigingen
in Europa te openen en door
middel van nieuwe technieken
Teuge op de internationale
kaart te zetten als luchthaven.
Daarnaast hopen we dat we in
de toekomst de mogelijkheid
krijgen om ook met minder
goede weersomstandigheden of
in het donker te kunnen landen
en op te mogen stijgen. Dit jaar
verwachten we ook uitbreiding
in het zakelijk segment.”

Gertjan is zich bewust van de
overlast die vliegtuigen kunnen
bezorgen:“Natuurlijk geven
vliegtuigen geluid.We proberen
zoveel mogelijk met vaste pro-
cedures de omgeving te ontzien.
Ondanks geruchten kunnen we
zeggen dat het geluid niet zal
toenemen met de komst van een
Boeing. Deze zal er namelijk
nooit komen. Over het algemeen
zijn de nieuwe vliegtuigen veel
geluidarmer dan oudere.”
Meer informatie:
www.vlieglessen.nl

www.solextours.nl

Ik hoop ook dat de luchthaven
het gezellige en open karakter
blijft behouden en tegelijkertijd
een ontwikkeling kan door-
maken, die de ‘lokale’ economie
en werkgelegenheid stimuleert.
Daarbij moet de overlast door
vliegtuigen en/of bedrijvigheid
tot een minimum beperkt
blijven.”

De professionele uitstraling is
sinds 1 januari 2010 al aardig
gerealiseerd. AerialMedia
Lucht- en Zeppelinreclame
werkt sindsdien namelijk vanuit
een nieuwe hangar aan De
Zanden 55. Daarnaast wordt
er een vlootgroei met ongeveer
twee vliegtuigen verwacht. Het
bedrijf nog meer laten groeien
is één van de doelen voor het
aankomende jaar.Tijdens het
feest voor het 75-jarig bestaan
van de luchthaven is iedereen
welkom om een kijkje te nemen
bij AerialMedia Lucht- en
Zeppelinreclame. Zie verder ook
www.VliegExperience.nl

Het bedrijf is opgericht door
mensen die bij elkaar meer dan
45 jaar ervaring hebben bij
verschillende bedrijven op
Vliegveld Teuge. Inmiddels
beschikt AerialMedia Lucht- en
Zeppelinreclame over twee
vaste medewerkers en maar
liefst 35 freelance vliegers.
Slechts één werknemer komt
uitTeuge.

AerialMedia Lucht- en Zeppe-
linreclame houdt zich voor-
namelijk bezig met, zoals de
naam van het bedrijf al zegt,
lucht- en zeppelinreclame, en
reclamedropping aan kleine
parachuutjes. Daarnaast biedt
het bedrijf rondvluchten, vlieg-
lessen en bedrijfsuitjes, alsmede
arrangementen in combinatie
met vliegen. De klanten variëren
hierdoor van particulieren en
MKB-bedrijven tot grote multi-
nationals in binnen- en buiten-
land.

Algemeen Directeur ing. Daniël
L.A. van Vliet: “Als jong bedrijf
willen we een sterke positie in
de kleine luchtvaart binnen
Nederland verwerven, maar ook
buiten Nederland, met als thuis-
basis Luchthaven Teuge. Een
topprioriteit is het uitstralen
van enthousiasme en professio-
nalisme vanuit ons team rich-
ting onze klanten en partners.

AerialMedia Lucht- en
Zeppelinreclame
Sinds augustus 2008 is AerialMedia Lucht- en Zeppelinreclame
gevestigd in Teuge.
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Take Off Teuge
Vincent Knol en Yvette Bosch
zijn alweer meer dan 4 jaar
de drijvende krachten achter
restaurant Take Off Teuge.

Als je de Zanden oprijdt en
steeds maar rechtdoor blijft
rijden eindig je bij het hek van
het vliegveld, met rechts, nu
nog, het luchthavengebouwtje
en links het restaurant. In de
zomer heb je er een magnifiek
uitzicht op alles wat er op en
rond de luchthaven gebeurt.

Hoewel een deel van het restau-
rant gelijktijdig het clubgebouw
van de vliegclub is, is in het
restaurant eigenlijk iedereen
welkom. En of je nu op een
doordeweekse dag op in het
weekend komt, je zult zien dat
er altijd bezoekers van diverse
pluimage achter de tafeltjes
zitten. Zakenlui, bedrijven die
een activiteit op het vliegveld

georganiseerd hebben, fietsers
en wandelaars, opa’s en oma’s
met de kleinkinderen.
Overigens bestaat het restaurant
al sinds de oprichting van het
vliegveld. Naast Vincent en
Yvette werken er nog zo’n 20
oproepkrachten, waarvan ook
enkele uit Teuge komen.

Yvette:“We hopen op een mooie
zomer met veel mensen die ons
bezoeken. En wat betreft de
luchthaven: onze wens is dat
Teuge een leuk veld met goede
horecamogelijkheden blijft, zo-
dat iedereen gezellig onder het
genot van de stijgende en dalen-
de vliegtuigen een kopje koffie
kan komen drinken of een hapje
eten. Als het restaurant zijn
gezelligheid weet te houden en
toegankelijk blijft voor iedereen,
dan zijn onze wensen vervult.
Dat het restaurant maar zo lang
mogelijk kan blijven bestaan!”

Aero CenterTeuge BV
per jaar zou passen bij de
opzet en filosofie van het
bedrijf. In het bedrijf werken
4 mensen.

Gerbrand nodigt Teugenaren
uit om binnenkort eens langs
te komen tijdens één van de
open dagen. Op de website
www.aerocenter.nl zullen
deze worden aangekondigd.

Een van de kleinere bedrijven
‘op Teuge’ zit er al sinds
1996.

Aero Center Teuge bv is ge-
specialiseerd in het opleiden
voor RPL (bijvoorbeeld nodig
om microlight te vliegen) en
PPL (nodig als je met een een-
motorig vliegtuig commercieel
of de grens over wilt vliegen).

Gerbrand Langhout: “De
belangrijkste doelgroep voor
ons vormen de individuele
mensen, die voor hun plezier
willen leren vliegen.Wij doen
dat op een ontspannen manier
en op een leuk, gezellig vlieg-
veld. Ik hoop dat dat ook zo
zal blijven.” Ambities heeft
Aero Center Teuge nog wel.
Een groei naar 30 leerlingen

StarAirservice B.V.
Star Airservice B.V. is een
erkend EASA 145 vlieg-
tuigonderhoudsbedrijf voor
vliegtuigen tot 5700 kg.

Het bedrijf kan alle werkzaam-
heden uitvoeren die nodig zijn
ten behoeve van bijvoorbeeld
vliegveiligheid.
Daarnaast is het bedrijf dealer
van Robinson helikopters en
diverse aanverwante vlieg-
gerelateerde merken.

Verder kunnen ze bij Star
Airservice B.V. mensen bege-
leiden of advies geven over de
aanschaf van een vliegtuig of
helikopter. Onlangs kreeg het
bedrijf CAMO erkenning in ver-
band met de nieuwe wetgeving
vanuit EASA. De voornaamste
klanten van Star Airservice B.V.
zijn nationale en internationale
vliegtuig- en helikoptereigenaren.

Star Service B.V. zit sinds 1

januari 2008 in Teuge en heeft
momenteel dertien medewerkers
en twee stagiaires in dienst. Ze
hebben geen Teugenaren in
dienst, maar de medewerkers
komen allen uit Twello, Deventer
en Apeldoorn.

Joop Rauwers van Star Service
B.V.: “Gezien de ontwikke-
lingen en bouwnijverheid hopen
we dat er een mooie grote
businesslocatie zal ontstaan,

waar ons bedrijf al haar dien-
sten kan aanbieden aan vlie-
gend Nederland, maar ook
daarbuiten. Onze ambities?
Uitgroeien tot één van de
kwalitatief beste bedrijven op
ons vakgebied.
Op onze nieuwe locatie op het
vliegveld streven we naar het
uitvoeren van deze wensen en
dromen. Een goede werksfeer
en synergie met de omgeving
zijn daarbij onmisbaar.”
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Stationsweg 3, 7395 SBTeuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.pro-t-action.nl

Luchthavenspecial

Het bedrijf ZEPPELIN AIR
SERVICES (Z.A.S.) is een
dochterbedrijf van het piepjonge
bedrijf SKY SERVICE
NETHERLANDS BV, opgericht
door dorpsgenoot Onno van der

Zee. Maar waarom ZEPPE-
LINS en wat moet je er mee?
SKY SERVICE NETHER-
LANDS BV heeft als insteek
om te proberen, als vliegbedrijf,
Co2-neutraal te zijn.
De technische middelen om
vliegtuigen Co2-neutraal te
laten zijn, zijn onvoldoende
technisch aanwezig. Natuurlijk
hebben de vliegtuigen van het

bedrijfje geluidsdempers en
nieuwe zuinige motoren, maar
het bedrijf wilde een stapje
verder gaan. Daarom besloot
Onno van der Zee om één van
de bedrijfsonderdelen die

menigmaal het onderwerp van
gesprek was bij diverse milieu-
instanties en groeperingen,
namelijk de luchtreclamevluch-
ten, als eerste Co2-neutraal te
maken.

De ZEPPELINS zijn een
perfect alternatief om aan te
bieden aan bestaande relaties
en nieuwe relaties, in plaats van

de luchtreclamevluchten.
Bijkomend voordeel voor de
klanten is dat ze minder weers-
afhankelijk en goedkoper zijn en
dat je langer op dezelfde locatie
mag blijven (luchtreclamevluch-
ten mogen niet langer dan 15
minuten boven dezelfde locatie
hangen). Ook mogen de ballon-
nen op slechts een hoogte van
50 meter op bijna elke denk-
bare plek in Nederland hangen.
Het is dan ook gelukt, de ZEP-
PELINS hebben de vluchten
voor 85% overgenomen van de
bestaande en nieuwe lucht-
reclameklanten. Je vindt de
ZEPPELINS door heel Neder-
land, zo hangt er één al 6 weken
lang op een en dezelfde locatie
in Utrecht.
De ZEPPELINS zijn 12 meter
lang, circa 4 meter hoog en 4
meter breed. Daaronder kan een
reclamedoek worden gehangen
van 5 x 8 meter.De ballon wordt
gevuld met helium, niet ont-
plofbaar, niet giftig en niet Co2
belastend.

Het bedrijf beschikt inmiddels
over drie eigen ZEPPELINS,
die voor verschillende doel-
einden gebruikt worden, niet
alleen als reclameobject, maar
ook voor het aangeven van
hoogten voor een nieuw te
bouwen gebouw. Zo heeft een
van de ZEPPELINS in Deventer
gehangen om de discussie over
het toekomstig stadhuis en de
hoogte ervan aan te kaarten en
om voor- en tegenstanders een
visueel beeld te geven van wat
dan wel niet de werkelijke hoogte

is van zo’n toekomstig gebouw.
Zo zullen de ZEPPELINS
binnenkort ook worden ingezet
om de hoogte van de toekomsti-
ge windmolens die men in onze
regio wil gaan plaatsen visueel
te maken. De hoogte van deze
molens wordt maar liefst 150
meter! Ook zijn de ZEPPE-
LINS gebruikt als levensgrote
vliegenvangers om ten behoeve
van milieuonderzoek op grote
hoogte insecten te vangen door
middel van een groot vangnet.

Wil je meer weten over dit
bedrijf en haar activiteiten dan
ben je van harte welkom. Sinds
1 januari 2010 zit het bedrijf
op de oostzijde van het vliegveld
aan de Zanden 55, tegenover de
voetbalvereniging, om daar zijn
vleugels verder uit te slaan. Zo
zie je maar weer... de bedrijven
op ons vliegveld zijn zich be-
wust van hetgeen ze mee bezig
zijn en proberen samen met hun
buren de omgeving leefbaar te
houden. Meer informatie:
www.zeppelinairservices.nl

Links Onno van der Zee.
Rechts Ronald van der Meij,
wonend in Voorst en tevens bal-
lon operator.

De zeppelin,nieuwste trend
Af en toe dan horen wij wel eens een vliegtuigje of een helikopter
over ons dorpje en onze omgeving vliegen, al dan niet afkomstig
van een van de bedrijven op ons gezellige vliegveld Teuge.
Maar wist je dat er sinds kort ook een ZEPPELIN bedrijf op
het vliegveld zit? Daarbij moet je niet gelijk denken aan een
zeppelin als de Hindenburg, maar toch... het zijn beste joekels,
die ZEPPELINS.
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Het initiatief voor dit kunstwerk
komt van Algemeen Belang
Teuge. In Teugje Nieuws houden
we je vanaf nu op de hoogte
van de ontwikkelingen rond dit
project.
’Kijk’ koppelt behoeftes van de
toneelvereniging Op den Toega
(een invulling van 'hun' plek
voor het 2-jaarlijks openlucht-
theater) aan die van het vlieg-
veld en haar bezoekers (nieuwe
kijkhoek) en aan die van ABT
zelf. Het vliegveld heeft een
enorme aantrekkingskracht op
toeristen.Wat is er dan mooier
dan die toeristen te laten ge-
nieten van zweefvliegers, para-
chutisten en komende en gaande
vliegtuigen. En dat genieten doe
je natuurlijk zo dicht mogelijk
bij de plek waar het allemaal
gebeurt. Bovendien is de locatie
een potentiële plek voor het
paasvuur.

In 2011mogelijk al gereed
Het streven is om het kunstwerk
tijdens het 100-jarig bestaan
van ABT klaar te hebben, in
de zomer van 2011. Natuurlijk
moeten er heel veel stappen
gezet worden in het proces.
Dankzij de inzet van vele dorps-
genoten, zoals Gerard Panne-
koek, Marjanne Oleman, Ina
Wielart,Trui Koetsier, Hans
Bijloo, Maaike Oude Hengel,
Eric Schimmel, Hielko Bakker,

Marcella Mulder, Antoinette de
Bruin, Marianne Wiegers en
Arne Pruijt, heeft het project
al enkele belangrijke subsidies
gekregen van de Rabobank, van
Kern met Pit en ondersteuning
van ARCADIS door Steven
Kamerling. Coert Munk heeft
alle medewerking vanuit Lucht-
haven Teuge toegezegd.
Daarmee kunnen in ieder geval
de voorbereidende activiteiten
gerealiseerd worden.

Om uiteindelijk het kunstwerk
ook uit te voeren zijn uiteraard
nog aanvullende subsidies nodig.
Hier wordt, onder leiding van
projectleider Guido de Vries,
hard aan gewerkt. Maar voor
deze subsidies is wel eerst een
definitief ontwerp nodig.
Daarvoor is afgelopen maand
een open inschrijving georgani-
seerd. De kunst is om een
kunstwerk te creëren waarin
niet alleen de diverse behoeftes
gerealiseerd kunnen worden,
maar dat ook mooi en interes-
sant is als er geen activiteiten
zijn. Daarom is er voor gekozen
het geheel te laten ontwerpen
door een kunstenaar, ontwerper
of landschapsarchitect.

Meer dan 50 inschrijvingen
Tot verbazing van iedereen
stroomden de inzendingen bin-
nen. Meer dan 50 ontwerpers

of kunstenaars uit Nederland,
maar ook uit Duitsland en
Frankrijk leverden een portfolio
aan.Voor de deskundige jury
een aardige klus om daaruit
vier genomineerden te kiezen.
Afgelopen weken zijn de port-
folio’s beoordeeld door een
deskundige jury, waar naast 3
professionele juryleden (specia-
listen op het gebied van kunst,
architectuur en landschap) ook
Antoinette de Bruin (organi-
sator Kunstroute Teuge) en
ondergetekende, Peter Cornelisz
(hoofdredacteur Teugje Nieuws),
plaats in hebben.

De jury kiest maximaal 4 geno-
mineerden. Deze genomineerden
worden uitgenodigd voor een
gesprek met de jury. Daarna
kiest de jury de uiteindelijke
kunstenaar. Deze zal beginnen
met een onderzoek naar de
mogelijkheden op de plek.
Tijdens de ledenvergadering van
ABT op 25 maart verzorgt
Guido de Vries een presentatie
over het project. Er komt ook
nog een algemene informatie-
avond.

De stichting Oude Zanden hoopt
met dit kunstwerk Teuge een
plek te geven waar iedereen
(van) kan genieten. En niet
alleen volgend jaar, maar ook
vele jaren daarna.

Ambitieus project op stoom Door Peter Cornelisz

Duistervoordseweg 9aTwello
www.willys.nl

www.garagedevecht.nl

Kijk opTeuge

Al eerder schreven wij over het project ‘Kijk’.Voor veel mensen is het echter nog een wat vaag
begrip. ‘Kijk’ is een ambitieus, multifunctioneel kunstwerk dat een aantal behoeftes in Teuge aan
elkaar koppelt.

v.d.BosAviation
Een bedrijf dat al langer gevestigd
is in Teuge is V.d. Bos Aviation, een
bedrijf dat zich al 22 jaar met name
bezighoudt met het plaatwerk en repa-
raties van vliegtuigen. Desondanks
werken er geen Teugenaren in het
bedrijf. In de toekomst zou V.d. Bos
Aviation graag ook schades in de hal
herstellen en opbouwen.

Het bedrijf hoopt dat er, nu er een
langere baan is, meer zakenverkeer op
gang komt in Teuge en dat de gebrui-
kers en bewoners van Teuge nog lang
plezier zullen hebben van het vliegveld.



Openluchtspel 2010
Het bestuur van Toneelvereniging Op den Toega heeft in verband
met een tekort aan spelers besloten om het openluchtspel van
2010 niet door te laten gaan. Zij doet haar best volgend jaar wel
weer een stuk op te voeren. De toneelvereniging doet daarom bij
deze gelijk een oproep voor nieuwe leden.Wil je ook toneel-
spelen? Bel dan naar Ina Wielart (055-3232181) of Marjanne
Oleman (055-3232176). In het najaar zal er een gastoptreden
en verloting in het dorpshuis georganiseerd worden.
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Maart
25 Alg. Ledenvergadering ABT - Dorpshuis 20.00 uur
26 Klaverjassen - Sportclub Teuge v.a. 19.30 uur
27 Hollandse avond - SJW Peco

April
2 t/m 6 Paasvakantie De Zaaier
4 Paasvuur/Eieren gooien - Bottenhoekseweg
8 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
9 Klaverjasavond - Sportclub Teuge v.a. 19.30 uur
14 SchoolvoetbaltoernooI - De Zaaier
14 Open middag - Sportclub Teuge
17 Dirty Dance Party - SJW Peco
24 25-jarig jubileum - Wereldwinkel Twello, 11.00-15.00
25 Shantykoor De Trossen Los - Dorpshuis Op den Toega,

11.00 uur
30 Hoogvliegerdagen - Luchthaven

Mei
1 t/m 7 Meivakantie - De Zaaier
6 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
7 t/m 8 Geraniumactie - Speelveld de Zandenhof Teuge e.o.
13 t/m 14 Hemelvaartvakantie - De Zaaier
15 Schuimparty - SJW Peco
21 t/m 24 Pinkstervakantie - De Zaaier
22 Rabobank pupillentoernooi - Sportclub Teuge
29 25-jarig bestaan Speelveld de Zandenhof - Speelveld

de Zandenhof

Juni
5 Finale Voorstcup - Sportclub Teuge
10 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
11 t/m 13 Pupillenkamp E en F - Sportclub Teuge
12 Oranje Party - SJW Peco
16 Ees Veldwijk Bokaal hutspottoernooi - SPTeuge
19 Peco Voetbaltoernooi - SJW Peco
26 75-jarig bestaan Luchthaven - Luchthaven
26 Familietoernooi - Sportclub Teuge

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.

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: Jan Geschiere, Leonie van
den Beld, Hans Bijloo, Harry Aalpoel en Jarno Bleumink.
Uitgever: Bureau 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 op-
nemen met All-In-verspreidingen: 0571 - 274137.Teugje Nieuws
gemist, kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl. Of haal een
exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Heb je kopij, stuur dat dan vóór 1 mei 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

Lange winterstop door grillig winterweer
Door Jarno Bleumink

Ook SPTeuge zuchtte de voor-
bije maanden onder het grillige
winterweer. Door sneeuw en
regen waren de velden aan De
Dulmer onbespeelbaar, waar-
door de winterstop langer duur-
de dan was gepland. Inmiddels
heeft echter een aantal ploegen
de eerste wedstrijden in het
nieuwe kalenderjaar achter de
rug. Daarnaast is het bestuur
van Teuge op diverse fronten
bezig. Zo is er onder meer een
commissie die - onder de werk-
titel normen en waarden - zich
bezighoudt met gedrag en res-
pect om zo de club voor ieder-
een prettig te houden. Ook is er
een groep vrijwilligers samen-
gesteld die zich op zaterdag als
gastheer/vrouw bezighoudt met
ontvangst van tegenstanders en
wedstrijdleiding.

Overigens is het complex van
SPTeuge de komende maanden
door de herinrichting van de
Rijksstraatweg lastiger te be-
reiken.Tijdens de eerste fase
van de herinrichting, die inmid-
dels is begonnen, moeten be-
zoekers die uit de richtingTwello
komen omrijden. Zij kunnen
via de Oude Wezeveldseweg en
de weg achter het vliegveld bij
Teuge komen. De tweede fase
- die medio april zal beginnen -
geeft van de Apeldoornse kant
de meeste hinder. Het complex
van Teuge is dan bereikbaar via
de Drostendijk,Terwoldseweg,
Lochemsestraat, de Zandenallee
en de weg om het vliegveld. De
werkzaamheden zullen, volgens
planning, tot eind juni duren.
Zie www.sp-teuge.nl voor meer
informatie over de sportclub.

Wijzigingen voorbehouden.


