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In dit nummer lees je de resul-
taten van twee interviews die
Marianne Wieggers hield. Zo
krijgen we een beeld van de
mensen achter de rijdende win-
kels, maar weten we nu ook wat
de nieuwe functie van het oude
kerkje van Teuge is. Helaas dus
eind juni geen feest op het vlieg-

Het is voorjaar en dat is overal goed te merken. Na de lange winter
werd alles ineens heel snel groen door de warme aprilmaand. Jan
Geschiere verkende flora en fauna rond het vliegveld.

veld.Voornaamste reden is de
nog wel even durende veel over-
last veroorzakende reconstruc-
tie van de Rijksstraatweg.
Wel is er eind mei het 25-jarig
bestaan van de Speelveldcom-
missie. Het project KIJK is
weer een fase verder. Je leest
verderop een update. Ook een

aantal oproepen in dit nummer:
je medewerking wordt gevraagd
bij het opsporen van verborgen
monumenten, het inleveren van
ongebruikt gereedschap, het
vinden van een plaats voor een
ooievaarsnest en een nieuwe
locatie voor het welkomstbord
van Teuge.Tenslotte hebben we
weer nieuws van de Luchthaven,
PECO, ‘t Oegenbos en lezen we
over de Teugse inbreng in de
Wereldwinkel.

Zonnig Teuge
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Milly Westerhuis-Duvoort
uit Twello is bezig een boek-
werkje samen te stellen over
alle herdenkingsmonumen-
ten en kunst in de openbare
ruimten in de Gemeente
Voorst. Daarbij moet je
denken aan standbeelden
(voor zover die aanwezig
zijn binnen de gemeente)
herdenkingsmonumenten,
plaquettes al dan niet in
een muur, gedenkplaatsen
en kunst in de vorm van
beelden. Dit laatste omdat
er vaak een overlap is tussen
herdenkingsmonumenten en
kunst. Ook de Oudheid-
kundige Kring is via haar
relaties in de diverse kernen
bezig een lijst samen te stel-
len. Daarbij wordt de hulp
van dorpsbewoners ingescha-
keld. Zij weten vaak waar
zich vergeten of verborgen
monumenten bevinden.

De redactie weet dat er bij-
voorbeeld een herinnerings-
monument is op het vliegveld
bij de Schaapskooi, dat er
nog altijd een standbeeld
van ‘De Zaaier’ staat op de
binnenplaats van Peco, dat
er een verborgen kunstwerk
staat ter nagedachtenis van
de MKZ-crisis. Maar er zijn
waarschijnlijk meer plekken
te benoemen.

Milly wil alles fotograferen
en er vervolgens de historie
bij zoeken, eventueel met de
maker en een beschrijving
van het materiaal. Uiteinde-
lijk moet alles samengevoegd
worden tot een boek(je).
Bij deze doen wij dus een
oproep aan alle inwoners
van de gemeente Voorst om
(verborgen) monumenten en
kunst in de openbare ruimte
te melden aan Milly Wester-
huis (0571-273970) of aan
de Redactie van Teugje
Nieuws via het mailadres
teugje.nieuws@hotmail.com.

Verborgen
monumenten
gezocht

www.teugseklootschietersvereniging.nl www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg



- 2 -

Natuurlijk

De inspecteur van de belasting-
dienst heeft onlangs besloten
dat Algemeen Belang Teuge
aangemerkt kan worden als een
‘algemeen nut beogende instel-
ling’ (ANBI). Deze beslissing
geldt voor onbepaalde tijd en
gaat in per 1 januari 2010.
Algemeen Belang Teuge voldoet
hiermee aan de norm dat de
vereniging zich voor 90% inzet
voor het algemeen nut.

Wat is nu het voordeel hiervan?
Wanneer iemand Algemeen

BelangTeuge een bedrag schenkt
of laat erven dan betaalt
Algemeen Belang Teuge geen
erfbelasting of schenkbelasting.
In die zin is het fiscaal aantrek-
kelijk om aan een zogenaamde
ANBI te schenken. Het bestuur
roept de Teugenaren dan ook op
om bij erfenissen en schenkingen
aan Algemeen Belang Teuge te
denken. Deze erfenissen en
schenkingen zullen altijd ge-
bruikt worden voor het algemeen
nut.Meer informatie is te krijgen
bij het secretariaat van ABT.

De vroege morgen van de eerste meidag, na de deels in het water
gevallen Koninginnedag, was koud, maar zonnig. Ik had mij voor-
genomen eens een kijkje te nemen rond het vliegveldterrein hoe
het dit jaar met de (weide)vogels staat. Of ze zich niet hadden
laten afschrikken door bouw en verrijzenis van grote hangars en
een in aanbouw zijnd restaurant (naar verluid, want het vordert
wel erg langzaam).

Ik was benieuwd of er oude
bekenden te begroeten waren en
ja hoor! De tureluur, kieviten en
scholeksters zongen me luid toe,
in flinke aantallen zelfs. De wilde
eend met jongen in de Kromme
Beek was aanwezig, enkele
grutto’s en zelfs de kleine plevier
en de witte en gele kwikstaarten
waren terug. De kleine plevier zat
weer op het nest (een simpel kuil-
tje, in het open veld), vrij gemak-
kelijk waarneembaar. De meeste
kieviten hadden jongen, (ook wel

pullen genoemd), dat zie je duide-
lijk aan hun zenuwachtige gedrag
en hoor je aan hun waarschuwen-
de geroep. De pullen zelf zijn niet
altijd gemakkelijk te onderschei-
den, omdat ze, op de alarmroep
van ma, meestal onmiddellijk
wegduiken. Andere kieviten waren
nog volop aan het baltsen, ook in
de velden ernaast, buitelend door
de lucht.

Twee tureluurs maakten een num-
mertje, nou dat is pas een ritueel
zeg. Hij, balancerend op haar rug,

Voorjaarspret in de natuur! Door Jan Geschiere

Algemeen Belang Teuge is een ANBI

In verband met de reconstructie
van het kruispunt Rijksstraat-
weg - de Zanden heeft de
provincie het welkomstbord van
Teuge weggehaald en op het
tijdelijke opslagterrein aan de
Fokkerstraat opgeslagen. De
provincie en de gemeente waren
niet bereid het bord op te knap-
pen. Algemeen Belang Teuge
zal daarom tot aan herplaatsing
het welkomstbord restaureren.

Gerrit Weijers vond Henk Beek-
huis bereid om hierbij te helpen.
Henk krijgt daarbij weer hulp
van een hem bekende schilder.

Het ijzeren frame waarin het
bord hangt, staat bij Gerrit op
het erf om te schuren en te
schilderen met Hamerite. Dat
laatste zal Marianne Wiegers
doen. Met vereende krachten
ontstaat er dus weer iets moois.

Waar het bord precies terug-
geplaatst wordt, is niet bekend.
Gerrit Weijers heeft daarover
contact met Bennie Roeterd van
de gemeente. Hij probeert om
ook het perkje waar het bord in
stond op te (laten) knappen.

In een volgend nummer hopen
we meer duidelijkheid te kunnen
geven over de nieuwe plek van
het bord.

Opfrisbeurt voorWelkomstbord

met fladderende vleugels; zij in
ontvangsthouding, duidelijk inge-
nomen met die elegante charmeur!

Nee, dan de wilde eenden! Als je
die verkrachtingsscènes ziet dan
vraag je je af hoe dat arme beest
het geweld overleeft. Daar komt
natuurlijk die verbastering van de
uitdrukking “met vereende krach-
ten” vandaan. De meerkoeten
kunnen er trouwens ook wat van.
De ook aanwezige waterhoentjes
daarentegen zijn weer veel be-
schaafder volk.

Kom je erlangs, neem dan eens
even de tijd om te kijken, ook
naar de bloeiende planten in
slootkant en berm. Op dit moment
zijn dat onder andere de pinkster-
bloem, het kleine hoefblad en de
dovenetel, straks als dit nummer
van Teugje Nieuws uitkomt, zijn

het al weer andere. De eerder
geconstateerde nevenfunctie van
het vliegveldterrein, namelijk
weidevogelbroedgebied, was geen
eendagsvlieg, maar is dus nog
aanwezig.Wees er zuinig op zou
ik willen adviseren.

Misschien zitten er tussen de
bezoekers van het restaurant-
terras straks ook wel een aantal
mensen die voor twee typen
’vogels’ belangstelling hebben.
Je weet maar nooit!

Teuge

www.solextours.nl



Voetbal
Naast touwtrekken houdt Peco
zich ook nog altijd bezig met
voetballen, in de vorm van het
Peco Voetbaltoernooi, dit jaar
op zaterdag 19 juni. Opgeven
kan via de website van Peco.
Het toernooi zal iets worden
aangepast, zodat er aansluitend
aan het toernooi naar de WK-
wedstrijd Nederland-Japan kan
worden gekeken. De prijzen
worden ’s avonds in Peco uit-
gereikt. Overigens kunnen ook
de andere WK-wedstrijden van
Nederland in Peco worden
gekeken. En om in de sfeer te
blijven organiseert Peco op
zaterdag 12 juni de Oranjeparty.

En verder…
Naast de genoemde activiteiten
zijn er nog verschillende andere
activiteiten die alvast in de
agenda genoteerd kunnen wor-
den, oals de Speelweek van 9
t/m 13 augustus en het Dorps-
feest van 10 t/m 12 september.

Wat betreft de populaire zon-
dagmiddagacties staat zondag
30 mei de derde Superzondag
op het programma. En om aan
te sluiten op de zomer die voor

Koninginnedag in Teuge
Zoals altijd is er ook nu weer
het een en ander rondom Peco
te melden. Om te beginnen een
korte terugblik op Koninginne-
dag. Dit feest kon dit jaar weer
in Teuge gevierd worden. Helaas
werkte het weer niet erg mee,
maar dat mocht de pret niet
drukken.Vele Teugenaren gaven
te kennen het op prijs te stellen
dat Peco de organisatie van
Koninginnedag heeft opgepakt.

De kinderspelletjes vielen goed
in de smaak bij de kinderen en
het regenachtige weer deerde
hen dan ook totaal niet. Dit gold
niet voor de volwassenen, maar
gelukkig voor hen klaarde de
lucht in de middag op en
konden ook zij uit de tent
tevoorschijn komen om in het
zonnetje een drankje te drinken.
’s Middags werd het Rad van

Fortuin gespeeld en dit veroor-
zaakte verschillende hilarische
momenten, mede dankzij de
uitstekende presentatie van
Theo Berenschot. Kortom: het
was een gezellige dag waarop
we zelfs werden vereerd met
een bezoek van burgemeester
Penninx en een live verslag op
Radio Voorst.

Peco Touwtrekteam
De afgelopen maanden is er
hard gewerkt aan de sportieve
ontwikkeling van Peco met de
heroprichting van het Peco
Touwtrekteam. In navolging
van het succesvolle eerste
Peco Touwtrekteam bestaat het
huidige team uit een nieuwe,
enthousiaste groep mannen die
iedere woensdagavond onder
begeleiding van ervaren trainers
en coaches hard trainen om
goede touwtrekkers te worden.
En dat valt nog lang niet mee!

Echter, de onderlinge sfeer is
erg goed en er wordt uitgekeken
naar de eerste officiële wed-
strijd die waarschijnlijk 11 juni
getrokken gaat worden.
Uiteraard zijn hierbij alle aan-
moedigen welkom!
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Peco Nieuws Door Leonie van den Beld

de deur staat is het thema deze
middag ‘Beachparty’. Let op:
deze middag is inclusief barbe-
cue en cocktails!

De data van de verschillende
activiteiten staan vermeld in de
activiteitenkalender van dit blad
en uiteraard op de website van
Peco, www.sjwpeco.nl.

Mocht je interesse hebben om
het Peco Touwtrekteam aan te
komen moedigen, neem dan
even contact op met Peco voor
de exacte data, tijden en plaat-
sen van de wedstrijden.

moet dat wel met zijn hoofd
doen, want in zijn ene hand ligt
veilig het kleine handje van
Rajan en zijn andere gespierde
hand omklemt het handvat van
een houten kistje. Dit houten
kistje is de reden waarom
pappa zo vrolijk is, want vorige
week kwamen er twee mannen
met het kistje op een avond
praten met pappa. Rajan mocht
daar niet bij zijn, maar daarna
was pappa ineens heel vrolijk en
haalde wel tien keer op een dag
het kistje onder zijn bed
vandaan.

“Pappa, je moet het nu zeggen!
Nu, nu, nu!” Smekend kijkt
Rajan omhoog.“Nu, nu, nu!
Wat zit er in het kistje? Je hebt
het beloofd.” Suna glimlacht en
zucht eens. Zijn ogen vinden een
boomstronk langs de weg.
“Kom zitten”, zegt hij. Lang-
zaam en met een gelukzalige
blik opent Suna het langwerpige

Hij neuriet, zingt soms uit volle
borst, schopt tegen alles wat
rollen kan, wijst Rajan op de
vogels en de planten langs de
weg. Pappa is gelukkig en als
pappa gelukkig is, is Rajan ook
gelukkig.

Dat was de laatste tijd wel
anders. Pappa zat vaak binnen,
somber voor zich uit te staren,
en als Rajan probeerde hem
mee naar buiten te krijgen voor

een spelletje, werd hij soms
boos. Moeder Banita fluisterde
dan zachtjes dat hij zelf maar
buiten een spelletje moest
verzinnen en pappa met rust
laten, want pappa had zorgen.
Rajan weet niet wat zorgen zijn,
maar het moest wel heel erg
zijn als het zoiets met je doet.

Maar pappa is nu vrolijk en
wijst met zijn hoofd naar een
wegspringend konijntje. Hij

Een goed gevoel Door Cees Verwaaijen

kistje. In het
kistje zitten
allemaal dingen
die Rajan niet kent.
Eerlijk gezegd valt het hem
nogal tegen, behalve een ding
wat nogal glimt. Dat vindt
Rajan een heel mooi ding.“Kijk,
jongen”, zegt Suna vol trots.
“Dit is nu een gereedschapskist,
met timmergereedschap. Pappa
krijgt in Lira een opleiding tot
timmerman en dan kan ik
huizen bouwen in het dorp. En
deze vind je wel mooi hè? Dat
dacht ik al.” Zijn handen
strelen de steel van een hamer
die als een spiegel glimt in de
zon.
Moeder Banita en vader Suna
wonen samen met hun zoontje
Rajan in een dorpje vlakbij het
stadje Lira in Oeganda, en vanaf
nu hebben ze weer een toekomst,
en dat geeft ze een goed gevoel.

Lees verder op pagina 4.

Rajan loopt veilig aan pappa’s hand over de stoffige zandweg naar
het centrum van Lira. Het is wel vijf kilometer lopen, maar Rajan
is al vier jaar en vindt het heerlijk om samen met zijn vader Suna
buiten te zijn. En helemaal als pappa vrolijk is, en pappa is vrolijk.
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Henk woont in Teuge en is zijn
schuur aan het opruimen. Al
zeker vijftien jaar komt hij bij
het opruimen achter in de la van
de werkbank de hamer tegen,
weliswaar met een gebroken
steel, maar nog van zijn vader
geweest. Hij weet nog precies
waardoor de steel gebroken is.
Hij heeft toen een nieuwe
gekocht met een ijzeren steel
en rubberen handvat. Maar
weggooien, dat doe je toch
niet.Totdat hij vorige week
bij de firma Bonhof aan de
Zonnenbergstraat 46 in Wilp-
Achterhoek tegen een inzamel-
bak van overtollig gereedschap
aanliep. ‘Gered Gereedschap’
stond er op de bak. ‘Geef oud
gereedschap een nieuwe kans in
een ontwikkelingsland’.

Zojuist heeft Henk de hamer
van zijn vader, samen met nog
wat overtollig gereedschap,
naar de inzamelbak gebracht
en op de terugweg kreeg hij
zomaar ineens een heel goed
gevoel.

De gereedschappen die Gered
Gereedschap goed kan gebrui-

ken hebben betrekking op bank-
werken, timmeren, autogereed-
schap, metselen, schilderen,
elektra en naaimachines.

Martin werkt in de maanden
oktober tot en met mei, elke
maandagmorgen, in de werk-
plaats van de stichting Gered
Gereedschap Voorst in het
Kulturhus aan het Jachthuis-
plein in Twello.

Nadat hij gestopt was met wer-
ken begon Martin na een tijdje
toch de sociale contacten te
missen, maar nu werkt hij
samen met nog zo’n twintig
vrijwilligers op een gezellige en
ontspannen manier voor een
heel goed doel. Met routine
verwijdert hij vandaag een stuk
van een gebroken steel uit een
kop van een hamer en zet er
vervolgens een nieuwe steel in.
Hij weet dat de steel nog min-
stens twee keer in een keiharde
blanke lak wordt gezet en
vervolgens blinkend wordt in-
gepakt.

Ze zijn op dit moment met een
project bezig voor Lira in
Oeganda, maar dat vindt Martin
minder belangrijk, daar zijn

gelijk afscheid van nemen dan
kun je dat goede gevoel ook op-
roepen door een gift te doen op
bankrekening nr. 36.62.73.132
t.n.v. Stichting Gered
Gereedschap.

Momenteel zijn we ook op zoek
naar een vrijwilliger die kennis
heeft van het gebruiksklaar
maken van naaimachines.
Dit kan gewoon thuis gebeuren.
Informatie bij Anneke Baren-
dregt: tel. 0575-501757 of
mail: p.barendregt@chello.nl.

Wil je eens een kijkje komen
nemen in onze werkplaats of
meehelpen met het opknappen
van gereedschap, dan ben je van
harte welkom bij de stichting op
maandagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur in het Kulturhus of
neem contact op met: Sjaar
Zegers, tel. 0571-273346
of Gerard Bierman, tel. 0575-
501757.

Hoe dan ook:
op naar een goed gevoel!

weer andere vrijwilligers voor.
Wat hij wel belangrijk vindt, is
dat hij straks om 12.00 uur met
een heel goed gevoel weer naar
huis fietst.

Speur overtollig
gereedschap op
De Stichting Gered Gereed-
schap is sinds 1985 actief in
Nederland en het inzamelen en
opknappen van gereedschappen
vindt plaats in circa 30 werk-
plaatsen verspreid over Neder-
land. Jaarlijks gaan meer dan
100.000 stuks opgeknapte en
bruikbare gereedschappen naar
ontwikkelingslanden.

Wil je nu ook graag een goed
gevoel krijgen, kijk dan eens in
de schuur of er nog oud en over-
tollig gereedschap ligt en lever
dit in. Bij de firma Bonhof aan
de Zonnenbergstraat 46 in
Wilp-Achterhoek staat een
inzamelbak voor overtollig
gereedschap, maar ook bij Cees
Verwaaijen aan de Stationsweg
6 in Teuge kun je oud gereed-
schap inleveren voor Gered
Gereedschap.

Heb je geen oud of overtollig
gereedschap of kun je er onmo-

Juegos y tapas Door Marcella Oleman

Gelijk werden ze in het diepe
gegooid, want al in de eerste les
zijn de cursisten aan het
Spaanse (!) woord. Ze hebben
ook ondervonden dat de cursus
niet alleen woordjes leren en
grammatica oefenen is.Want er
vielen ook nog Spaanse prijsjes
te winnen bij de bingo –
uiteraard en español –, en

onlangs werd er onder het genot
van tapas en casadiellas het
spelletje Ve a pescar (kwartet)
gespeeld. Inderdaad, dat kunnen
ze na tien lessen al!
Ook de cursisten zelf kwamen
met allerlei lekkers, zodat we
ook konden genieten van een
likeur genaamd Hierbas en een
gató (amandeltaart) uit

Mallorca. De locatie voor dit
alles biedt bovendien alles wat
een les nodig heeft: een beamer
om kaarten en plaatjes te laten
zien en de grammatica in
PowerPoint uit te leggen en een
uitstekende geluidsinstallatie
om luisteroefeningen te doen.

Kortom: een gevarieerde cursus
met gemotiveerde cursisten.
Hopelijk is er in het najaar ook
voldoende animo voor nieuwe
cursussen. Kijk anders alvast
even op www.excellentvertalin-
gen.nl als je ook Spaans wilt
leren spreken!

Vervolg van pagina 3.

In maart startten er twee groepen met de cursus Spaans voor
beginners in het dorpshuis. Inmiddels spreken de 15 enthousiaste
cursisten al een aardig woordje Spaans en zeg ik met trots dat
het een succes is.

www.pro-t-action.nl
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Keuzes leiden tot veelzijdigheid
Door Peter Cornelisz

Dieren maken in zekere zin ook
nog wel hun keuzes. Ren ik weg
voor het gevaar, blijf ik stilstaan
of val ik zelf aan.Vlieg ik naar
links of naar rechts. Mensen
echter zijn continu, hun hele
leven, bezig met het maken van
keuzes, hoewel de een dat wat
makkelijker af gaat dan de
ander. Sommigen zoeken de uit-
daging in het continu maken van
keuzes, anderen doen dat alleen
als het echt nodig is. In de
supermarkt koopt de een altijd
hetzelfde bruine brood, de ander
wil steeds iets anders proberen.

Het leuke is dat je in een dorp
als Teuge ook de invloed van het
maken van steeds weer die keu-
zes duidelijk terugziet. En ieder-
een maakt zijn eigen keuzes, op
basis van zijn eigen doelen,
belangen, interesses. Er zijn
geen twee voortuinen gelijk, er
zijn geen twee huizen hetzelfde.
Van buiten misschien nog wel,
maar van binnen zeker niet. De
een houdt van vasthouden aan
het oude, de ander zoekt steeds
de vernieuwing. Kijk maar eens
rond in Teuge en omgeving.

Rond het vliegveld verrijzen
grote hangars, voorbeeld van de
vooruitgang, de vernieuwing.
De hoeveelheid glazen huizen is
de laatste jaren ook fors toe-
genomen. Even verderop is de
Zwaan in oude glorie hersteld,
wordt de parallelweg weer
opnieuw van klinkers voorzien

Mensen zijn bijzondere dingen. In de natuur worden niet vaak
keuzes gemaakt. Alles heeft daar een natuurlijk verloop.Water
stroomt altijd naar het laagste punt, in de herfst vallen de blade-
ren vanzelf van de bomen, als het vriest dan wordt water ijs.

en is in het Rehoboth-kerkje het
plafond in de originele staat
teruggebracht.Teruggaan naar
het oude is niet altijd stilstand.

Lastig is soms wel dat een keus
niet door of voor een individu
gemaakt wordt, maar voor een
grote groep mensen. Dat levert
weer een nieuwe dynamiek op,
met inspraak, discussies, be-
zwaren en vaak trage besluit-
vorming. Meningen verschillen,
maar smaken ook. Al die keuzes
leiden altijd wel ergens toe.
Ook als iets niet doorgaat is dat
een keuze. Scholen, sportclubs,
ze hebben er allemaal mee te
maken: gaan we voor klein-
schalig en gezellig, of kiezen we
voor de groei, de prestatie en
het geld.

Als individu maken we die keu-
zes niet alleen in de supermarkt,
maar bijvoorbeeld ook als we
daar naartoe rijden: nemen we
de fiets of de auto (hoewel, is
dat in Teuge wel een keus),
rijden we vijf kilometer om of
gaan we toch even via de afge-
zette weg? En vervolgens maakt
ook die politieagent weer een
keus: geef ik een waarschuwing
of een verbaal.

Door al die keuzes is Teuge
geworden zoals ze nu is: klein
maar veelzijdig, dynamisch en
toch rustig, met een grote ver-
scheidenheid in mensen, wensen
en activiteiten.

Stichting Hoogvliegers:
piloot voor één dag!
Door Reinier Dooijeweerd

WWaatt  iiss  SSttiicchhttiinngg
HHooooggvvlliieeggeerrss??
Frank: “Wij vliegen met ernstig
zieke en gehandicapte kinderen.
De piloot stelt zijn vliegtuig ter
beschikking en gaat met het
kind het vliegavontuur aan. Het
kind is voor één dag de piloot,
ontvangt een Hoogvliegers 
t-shirt, een petje en na afloop
een vliegcertificaat.”

VVaannddaaaagg  wweerrdd  vvoooorr  ddee  eeeerrssttee
kkeeeerr  eeeenn  HHooooggvvlliieeggeerrssddaagg  oopp
TTeeuuggee  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd..  WWaatt
vvoonndd  jjee  vvaann  ddeezzee  ddaagg??
“De sfeer op zo’n klein veld is
altijd heel gezellig. Het is niet 
te vergelijken met een Hoog -
vliegers dag op Schiphol bij -
voorbeeld.”

IIss  ddiitt  eeeenn  eeeennmmaalliigg  
eevveenneemmeenntt??
“Ik hoop dat het net als op veel
andere vliegvelden een jaarlijks
terugkerend evenement zal zijn.
De stichting wil in alle regio’s
van Nederland zieke kinderen
de dag van hun leven bezorgen.” 

Op Koninginnedag waren 70 kinderen met hun ouders, broertjes,
zusjes, oma’s en opa’s te gast bij Luchthaven Teuge. Gastheer was
de Stichting Hoogvliegers. Na afloop wilde Frank Bakker aan de
lezers van Teugje Nieuws graag over de stichting vertellen.

HHooee  wwaass  hheett  mmooggeelliijjkk  oomm
zzooiieettss  ttee  oorrggaanniisseerreenn??  
“We hadden het geluk dat we
veel, heel veel sponsors hebben
gevonden. Ik wil dan ook graag
alle vrijwilligers van Teuge har-
telijk bedanken voor het gewel-
dig georganiseerde evenement.
Vandaag was alles gratis: van
patat, suikerspin, gebak tot aan
cadeautjes voor kinderen en
ouders. En natuurlijk gaat onze
dank uit naar alle sponsors uit
Teuge en omgeving. De lijst is
enorm groot. Ik ben ervan onder
de indruk.”

HHeebbbbeenn  aallllee  kkiinnddeerreenn  kkuunnnneenn
vvlliieeggeenn??
“Nee, we hebben helaas een
tijdje niet kunnen vliegen door
de slechte weersomstandigheden
en een aantal kinderen is naar
huis gegaan. Deze kinderen
mogen op een andere dag als-
nog de lucht in met de Teugse
piloten. Wij gaan daarvoor
 zorgen. Maar een groot deel van
hen is wel de lucht in gegaan.
Er is een verslag van de dag te
lezen op onze website:
www.stichtinghoogvliegers.nl.”Foto: Suzanne Wortel
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WWiiee  ooff  wwaatt  iiss  UUnniigglloobbee  MMTTCC
TTrraavveell??  JJaaccccoo:: “Uniglobe
Travel is een wereldwijde fran-
chise organisatie van reisonder-
nemers met 700 vestigingen. 
De 22 vestigingen in Nederland
zijn zelfstandige ondernemers
geworden. Wij verzorgen reizen
op maat voor de zakelijke
markt. Vliegtickets, hotels, auto-
huur en alle overige zaken die
bij een meestal korte zakenreis
horen. Tevens organiseren wij
steeds vaker groepsreizen of
fabrieksbezoeken van klanten.
Persoonlijk contact, het mee-
denken en service hebben nog
steeds bestaansrecht. Ik ben 
vijf jaar geleden begonnen met
nul klanten en wij zijn nu met
vijf medewerkers en draaien
prima.”

HHeett  ggaaaatt  oonnddaannkkss  ddee  rreecceessssiiee
dduuss  ggooeedd?? “Zelfs zo goed dat
wij met een filmpje op de web-
site staan van het Financieel
Dagblad. Zij zochten positief
nieuws in de reisbranche en 
het viel op dat wij een kerkje
konden kopen. Er zit trouwens
weer groei in de zakelijke reis-
wereld.”

IIss  hheett  rreeiizzeenn  bbooeekkeenn  vviiaa  iinntteerr--
nneett  eeeenn  ccoonnccuurrrreenntt?? “Dat kost
een bedrijf veel tijd en er is
geen persoonlijk contact. Je ziet
vaak dat een klant vandaag belt
omdat hij morgen ergens moet
zijn of dat de afspraak is verzet.
Daar kunnen wij direct flexibel
op inspelen. Dat is onze grote

kracht en daar zijn wij uniek in.
Wij kennen onze klanten. Pas -
geleden toen het luchtruim
gesloten was vanwege de as -
wolk uit IJsland hebben wij 
‘s avonds en in het weekend
moeten doorwerken om per-
soonlijk de gestrande reizigers
te helpen. Deze service vind je
op het internet niet.”

WWaaaarroomm  ddooee  jjee  ddiitt  oonnddeerr  ddee
vvllaagg  vvaann  UUnniigglloobbee  eenn  nniieett  aallss
JJaaccccoo  MMeetthhoorrsstt?? “Als eenling
red je het niet in deze wereld.
Als Uniglobe hebben wij lande-
lijk en wereldwijd afspraken
kunnen maken met  luchtvaart-
maatschappijen e.d. Wij hebben
in Nederland vorig jaar 100
miljoen omzet gerealiseerd. 
Je hebt de samenwerking nodig
om te kunnen concurreren.”

WWaass  hheett  eeeenn  bbeewwuussttee  kkeeuuzzee
oomm  iinn  TTeeuuggee  eeeenn  ppaanndd  ttee
kkooppeenn?? “Dat was puur toeval,
maar achteraf gezien is het wel
een goede keuze geweest. Als ik

zeg dat wij in een kerkje in
Teuge zitten, hoor ik: oh ja, 
bij het vliegveld. Dat was wel
anders toen wij nog in Loenen
gevestigd waren. Het gebeurde
regelmatig dat zakenrelaties
ons in Loenen aan de Vecht
zochten.”

MMaakkeenn  jjuulllliiee  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddee
ffaacciilliitteeiitteenn  vvaann  vvlliieeggvveelldd
TTeeuuggee?? “Nee, maar wij gaan
wel kijken of wij iets samen
kunnen doen. Ik heb al een
gesprek gehad met Coert Munk.
We vullen elkaar aan en zijn
geen concurrenten van elkaar.”

MMaagg  jjee  iinn  ddeezzee  kkeerrkk  ggaaaann
wwoonneenn?? “Nee, er zit een bijzon-
dere bestemming voor kerken en
musea op en een bestemming
voor een zakelijk reisbureau is
eraan toegevoegd.”

WWaatt  vviinndd  jjee  vvaann  TTeeuuggee?? “Het
is een echt dorp. Het valt mij op
dat er veel wordt georganiseerd.
Ik voel mij opgenomen in de
buurt en ik ga ook buurtmaken.”

IIkk  zzaagg  eeeenn  mmoonnuummeenntteennsscchhiilldd--
jjee  oopp  ddee  bbuuiitteennmmuuuurr..  HHooee
hheeeefftt  ddee  rreessttaauurraattiiee  ppllaaaattss  --
ggeevvoonnddeenn?? “Het is een rijks-
monument, maar dat kun je niet
zien aan het schildje. In samen-
spraak met de heer Harmsen
van de gemeente Voorst is
Rehoboth gerestaureerd. De
binnenkant is in de oude staat
teruggebracht: het verlaagde
plafond is verwijderd en de
muren zijn opgeknapt. Het is
alleen jammer dat de Teugenaar
de binnenkant niet kan zien.”

WWiill  jjee  hheett  kkeerrkkjjee  nniieett  ooppeenn--
sstteelllleenn  ttiijjddeennss  ddee  KKuunnsstt--  eenn
CCuullttuuuurrrroouuttee?? “Daar wil ik
graag aan meewerken, want ik
ben er trots op hoe het eruit
ziet. Ik voel mij helemaal thuis
in Teuge en ik wil graag een 
bijdrage leveren aan de samen-
leving.”

Terwijl ik buiten afscheid neem,
vertelt Jacco dat de naam UNI-
GLOBE straks in het grind bij
de deur te zien is. Een prachtige
oplossing!

Rehoboth: van kerk naar zakelijk reisbureau  Door Marianne Wieggers

Voor Teugje Nieuws had Marianne Wieggers een interview met
Jacco Methorst, directeur van reisbureau Uniglobe MTC Travel,
het reisbureau dat zich begin van dit jaar in de voormalige kerk
aan de Rijksstraatweg heeft gevestigd. Jacco stelt zich graag voor
aan de Teugenaren.

Namens Ben van de Voort doet
de redactie van Teugje Nieuws
een oproep aan ooievaardeskun-
digen die kunnen adviseren bij
het eventueel plaatsen van een
ooievaarsnest in Teuge. 
Een aantal keren heeft Ben al
een ooievaar gezien in het dorp
en hij vraagt zich af of er een
mogelijkheid is om in de rand
van het dorp een ooievaarsnest 
te plaatsen. 
Heb je meer informatie over
 ooievaars(nesten)? Neem dan
contact op met de redactie via
teugje.nieuws@hotmail.com.

Oproep
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Niet meer dan 50, maar zelfs
102 inzendingen van kunste-
naars, landschapsarchitecten en
ontwerpers moest de jury af-
gelopen maanden beoordelen.
Volgens de drie juryleden die in
dezelfde wereld werkzaam zijn,
had echt de ‘crème-de-la-crème’
uit binnen- en buitenland een
portfolio ingezonden. Iedereen
wilde graag een ontwerp maken
voor dit bijzondere project in
Teuge. Het was moeilijk om een
keuze te maken. 102 portfolio’s
werden eerst tien serieuze kan-
didaten. Daarna volgde opnieuw
een discussie en bleven er uit-
eindelijk vier over. 
Deze vier hebben zich op 24
april gepresenteerd aan de jury,
waarbij zij moesten vertellen
hoe zij aankeken tegen de eisen
die gesteld werden en tegen de
mogelijkheden en bijzonder-
heden van de landschappelijke,
natuurlijk omgeving. 
Want we willen wel een ontwerp
en kunstwerk dat helemaal past
in het landschap. Uiteindelijk
werd unaniem gekozen voor
Joost van Hezewijk, een bekend
beeldend kunstenaar en land-
schapsarchitect, die al door het
hele land projecten gerealiseerd
heeft. 

Het juryrapport over Joost
van Hezewijk
Joost van Hezewijk verzorgde
een indrukwekkende presentatie
waarbij hij aantoonde zich goed
in de omgeving, de eisen en 
de mogelijkheden verdiept te
hebben. De jury was onder de
indruk van de aandacht voor de
vliegroutes en de geluidszones.
Dit is een mooi abstract gege-
ven waar de jury zeker elemen-
ten van terug hoopt te zien bij
het uitwerken van het ontwerp.
Maar vooral ook het boerenerf
heeft zijn aandacht; bijzonder
hoe de alledaagse dingen op het
boerenerf om de schoonheid

bewonderd worden en het ver-
nuft wat er vaak achter schuil-
gaat. 
De jury verwacht dat Joost van
Hezewijk een koppeling maakt
tussen enerzijds het respect
voor het leven en werken op het
ommeland en anderzijds de
visuele inspiratie van het vlieg-
veld. Daarmee kan hij een
installatie in de openbare ruim-
te creëren, waarbij de benodig-
de functies (baken in de lucht,
kijkplek, theater, kunstwerk)
ieder een plek krijgen. De werel-
den van kunst en landschap
maar ook van het vliegveld en
het ommeland zullen hierin
samenkomen. Met een bijzonde-
re aandacht voor de omgeving
wist hij op een bescheiden
manier duidelijk te maken dat
hij met een sterk kunstenaars-
oog de opdracht bekijkt, maar
tevens dienstbaar zal zijn aan
de opdracht en zijn gebruikers.
Uiteraard is Joost zeer verguld
met het gunnen van de opdracht.
Inmiddels heeft hij al met veel
betrokkenen persoonlijke
gesprekken gehad, om zich zo
beter in de Teugse gemeenschap
en de wensen te verdiepen. In
het volgende nummer een inter-
view met Joost van Hezewijk.

102 kunstenaars geïnteresseerd in Teuge
Door Peter Cornelisz

www.garagedevecht.nl

Kijk opTeuge

Het project KIJK (het kunstproject van Stichting de Oude Zanden) is een nieuwe fase ingegaan.
Zoals iedereen op de website van Algemeen Belang kan lezen heeft het project KIJK als doel op
de Oude Zanden een kunstwerk te realiseren. De oproep aan kunstenaars heeft veel inzendingen
opgeleverd waar de jury inmiddels een kunstenaar uit heeft geselecteerd. De kunstenaar zal
komende maanden in en om Teuge inspiratie opdoen en presenteert tijdens de Kunstroute 2010
zijn eerste schetsontwerp.

HIGH TEA bij Theeschenkerij ’t Oegenbos
Door Anja Sauermann

Joost leert koeien melken bij
Gerrit Weijers

Sinds maart kun je ook in Teuge smullen van een
uitgebreide traditionele high tea.BijTheeschenkerij
’t Oegenbos staan na reservering heerlijke sand -
wiches, warme zelfgemaakte scones met clotted
cream en marmelade, zelfgemaakte brownies, muf-
fins en cheesecake, Tsjechische honingnotentaart,
petit fours en bonbons voor je klaar. Uiteraard
hoort hier onbeperkt thee bij. Maar ook koffie,
cappuccino en Italiaanse latte macchiatto zijn ver-
krijgbaar.
Letterlijk een high tea, want vanaf het balkon, dat
speciaal hiervoor geopend is, kun je genieten van
het prachtige uitzicht over de landingsplek van de
parachutisten. Reserveren kan vanaf 4 personen
via tel. 06-57333303. Prijs vanaf € 16,50 p. p.



Helaas,meer kunnen we er niet
van maken. De hoofdreden
heeft van alles met veiligheid
te maken. Ik hoef de lezers
van Teugje Nieuws niet uit te
leggen, dat de N344 maar ten
dele beschikbaar is. Dat heeft
ook gevolgen voor de bereik-
baarheid van het vliegveld.
Eind juni zal het nog niet zo
ver zijn, dat de weg al klaar
is. De provincie wilde er voor
zorgen, dat vanuit Apeldoorn
een route beschikbaar zou
zijn, zoals dat een aantal
jaren geleden ook geregeld
werd bij de aanleg van de
rotonde in de N344 bij de
Teugseweg. 

Maar daarmee waren we er
niet. Tijdens het vliegfeest
moest uit veiligheidsoverwe-
gingen de weg rond de lucht-
haven afgesloten worden,
daar mag zich tijdens de show
van het vliegprogramma geen
verkeer bevinden. Al met al
ontstonden er teveel belem-
meringen voor bijvoorbeeld
hulpdiensten die naar het dorp
of het vliegveld zouden moeten
komen en dat risico wilden 
de organisatoren terecht niet
lopen. Volgend jaar is er weer
een kans, bijvoorbeeld als het
havendienstgebouw in gebruik
genomen gaat worden.

De as van die IJslandse vul-
kaan met die onuitsprekelijke
naam hield de gemoederen
aardig bezig, zo aardig dat in

ons land de overheid ook het
vliegen van de kleine lucht-
vaart (zo heet onze business)
werd verboden. Vol ‘trots’
mochten we constateren dat
‘ons’ soort verkeer in de rest
van de wereld geen belemme-
ringen kreeg opgelegd… 

Omdat de Europese ministers
van Transport het een te grote
moeite vonden om nog voor
het weekend telefonisch te 
vergaderen, werd pas na het
weekend het luchtruim weer
geopend. In het weekend was
gelukkig al tot het regerings-
centrum doorgedrongen dat
een zweefvliegtuig of een bal-
lon geen motorpech door as
kan krijgen. Ja, het staat zo
wat cynisch op papier en het
laatste woord is er nog niet
over gesproken door de lucht-
havens met haar gebruikers en
de overheid. Het was heerlijk
weer, de lachende derde was
de omgeving van het vliegveld,
waar het eens erg stil was. 
Het leek wel een autoloze 
zondag. 

Hartelijke dank aan de paar
omwonenden die ons een kaar-
tje stuurden om te bedanken
voor een stil weekend. Alle
zegen komt van boven?? Nee,
gewoon van IJsland!! “We
hebben genoten van een zon-
nig, stil lenteweekend” stond
op één van de kaartjes. Leuke
kaartjes en met een grote
grijns ontvangen!

Van de luchthaven

Wat een rust...
Door Coert Munk

Enthousiast kondigden we eerder dit jaar aan dat er op zater-
dag 26 juni een feestje gehouden zou worden ter gelegenheid
van het 75 jarig bestaan van het vliegveld. De lezer voelt ‘m al
aankomen: het gaat niet door.

Vragen of suggesties?
Mail ze s.v.p. naar
info@teuge-airport.nl

TTiinnuuss  OOoommss:: als een van de
mensen van het eerste uur, toen
vijfentwintig jaar geleden de
oprichting van de vereniging
plaats had. Hij was ook jaren -
lang bestuurslid en bijvoorbeeld
een van de mensen die in het
begin met een bakfiets de
wijken in ging om bekendheid
aan de producten en natuurlijk
aan de motieven erachter te
geven. Hij is nog steeds actief
als winkelier die tweewekelijks
meedraait in het rooster.
MMaarriiaannnnee  WWiieeggggeerrss:: sinds zes
jaar, vooral op de reservelijst,
invallend als dat nodig en moge -
lijk is. En natuurlijk, zoals we
van haar gewend zijn, rijk aan
ideeën als er een beroep op haar
wordt gedaan.
AAlliiee  HHaarreennbbeerrgg:: sinds vijf jaar
actief, niet alleen in de winkel,
maar ook in het team van de
werkgroep Winkelpresentatie.
En als je op de cadeauverpak -
king een leuke versiering vindt,
tien tegen een dat Alie die heeft
gemaakt.
JJaannnnyy  ddee  BBuuiijjzzeerr:: als de
huidige winkelcoördinator, sinds
een jaar. Zij brengt natuurlijk
een geweldig stuk praktische
ervaring mee als voormalig
eigenaar en beheerder van een
veel grotere, bekende winkel in
Twello.
En daarmee wordt tevens
onderstreept dat de Wereld -
winkel, die drie jaar achtereen
landelijk de prijs won van beste
cadeauwinkelketen, serieus
genomen kan worden, niet
alleen als de Fair Trade winkel
bij uitstek, maar ook gewoon
als de winkel waar je heengaat
als je een origineel cadeau zoekt
voor iemand die je aan het hart
gaat. Of als je koffie, chocolade
en allerlei interessante produc -
ten uit andere culturen, waar -
voor een eerlijke prijs is betaald,
wilt proeven of allang gebruikt.

Op 24 april heeft de Wereld -
winkel, met een feestelijke
onthulling van een schilderij van
de hand van Joke Sterk, bekende
Twellose schilder en tevens actief
lid, het jubileumjaar geopend.
Met stralend weer, veel genodig -
den, onder het genot van een
hapje en een drankje en met z’n
allen ballonnen oplatend die
zelfs tot achter Enschede en
over de grens werden gesigna -
leerd. Het begin van een aantal
klantgerichte activiteiten die er
dit jaar nog gaan komen. 

Hoe het is om voor de wereld -
winkel te werken? Het is vrij -
willigers werk waarvoor veel
animo is. Meer dan veertig vrij -
willigers leveren een bij drage:
de meesten in de winkel maar
ook wel in bestuur en organi -
satie, hand- en span diensten.
Sommigen omdat ze het leuk en
nuttig werk vinden, anderen
omdat ze de ideologie erachter
ondersteunen. Het gaat daarbij
om het idee dat het er in de
wereldwijde handel lang niet
altijd fair aan toegaat. Achter
de wereldwinkel staat een
organisatie die er scherp op
toeziet dat de veelal kleinere
producenten wel een eerlijke
prijs voor hun product krijgen
en een leefbaar bestaan en
toekomst voor hun kinderen
kunnen opbouwen. Die moti -
vatie, daaraan een steentje bij
te dragen, is bij velen aanwezig,
daarnaast is het ook gewoon
een prettige sfeer en een fijne
groep om deel van uit te maken.

Tot slot: de landelijke keten van
wereldwinkels (er zijn er een
kleine 400) vervult een voor -
trekkersrol. Steeds meer zien
we dat ook de grote super markt -
ketens fair trade produc ten
actief in het assortiment
opnemen. Dat geeft voldoening!

Teuge en de 25-jarige Wereldwinkel
Wat heeft Teuge met de Wereldwinkel in Twello? Die vraag 
kwam aan de orde in een gesprek met de redactie en voorzitter
Jan Geschiere. Het antwoord: eigenlijk vooral dat er relatief veel
Teugenaren actief zijn voor die winkel, zo was de conclusie. Zelf
draait hij al sinds 1994 mee. De anderen zijn: 
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Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

HHooeevveeeell  kkllaanntteenn  hheebbbbeenn  jjuulllliiee
iinn  TTeeuuggee??  DDiicckk:: “Dat zijn er
ongeveer twintig, maar dan
bedoel ik de kern. Het
buitengebied noemen wij ‘De
Vecht/de Beemte.”
Welk gebied bedienen jullie
allemaal? Diana: “Wij rijden in
Apeldoorn Centrum, Kerschoten,
Berg en Bosch, Zevenhuizen, de
Maten, Orden, de Parken en het
Loo.”
IInn  wweellkkee  wwiijjkk  hheebbbbeenn  jjuulllliiee  ddee
ggrroooottssttee  oommzzeett??  DDiicckk:: “Heel
opvallend is dat in het centrum
van Apeldoorn.”
WWaaaarrddoooorr  ggiinngg  DDiiaannaa  oopp  eeeenn
eeiiggeenn  wwaaggeenn  rriijjddeenn??  DDiiaannaa::
“De groothandel had een wijk
voor mij in Zutphen, maar om
het rendabel te maken om dat
hele eind te rijden ben ik in
Gorssel in een wijk met veel
oudere mensen begonnen. Ik

heb getoeterd en ik ben zo
begonnen en nu heb ik daar een
goede klandizie met een prima
omzet opgebouwd. De mensen
zijn heel blij dat ik daar kom.
Mensen denken vaak dat wij
vooral rijden voor oudere
mensen en in buitengebieden,
maar dat klopt niet. De meeste
klanten wonen in de stad.”
WWaatt  oonnddeerrsscchheeiiddtt  ddee  rriijjddeennddee
wwiinnkkeell  vvaann  ddee  ssuuppeerrmmaarrkktt??
DDiicckk::  “De kwaliteit en de
versheid van de producten staan
in de rijdende winkel voorop en
in de supermarkt is een
goedkope prijs het belangrijkste.
Omdat er een prijskaartje hangt
aan het thuisbezorgen zijn wij
niet zo goedkoop als de
supermarkt.” DDiiaannaa::  “Service
staat hoog in het vaandel. Ik
heb klanten bij wie ik de
boodschappen in de kast, in de

koelkast en in de diepvries
plaats. Dat kan allemaal.”
WWaatt  bbeetteekkeenntt  ddee  rriijjddeennddee
wwiinnkkeell  vvoooorr  hheett  ppllaatttteellaanndd??
DDiicckk:: “De winkels zijn ver -
dwenen uit de dorpen, maar hier
is de rijdende winkel nog aan -
wezig en dat is belangrijk voor
de leefbaarheid. Er is een
minister in de regering die zich
inzet voor handhaving van de
rijdende winkels op het platte -
land. Hij vindt het belangrijk
dat er subsidies komen voor
startende rijdende winkels,
waarbij de rijdende winkel ook
medicijnen, post en wat al niet
meer kan bezorgen. Extra geld
pinnen kan nu al bij ons.”

WWaatt  kkuunnnneenn  ddee  mmeennsseenn  ddooeenn
oomm  ddee  rriijjddeennddee  wwiinnkkeell  ttee
bbeehhoouuddeenn??  DDiicckk:: “De
bewoners moeten er zelf voor
zorgen dat de winkel kan blijven
rijden, dus koop in de winkel:
het is een stukje gemak, een
stukje eigenbelang en een stukje
gunnen aan de rijdende winkel.”

HHeebbbbeenn  jjuulllliiee  nnoogg  eeeenn  ggeehheeiimm
pprriijjss  ttee  ggeevveenn??  DDiicckk:: “Jawel,
het grootste geheim van de
regio is het grote assortiment
van de rijdende winkel. Mist
iemand een product in de
winkel, dan hebben wij het de
volgende keer wel en is de klant
tevreden.”
KKoommeenn  jjuulllliiee  aallttiijjdd  oopp
ddeezzeellffddee  ttiijjdd  bbiijj  ddee  kkllaanntteenn??
DDiicckk:: “Dat was voor ons een
verbeterpunt en nu kom ik in
het dorp Teuge tussen 16.00 en
18.30 uur, maar wij komen
altijd wel.” DDiiaannaa:: “Vorig jaar
zijn wij 2e geworden van een
wedstrijd in kwaliteit, netheid,
versheid en automatisering van
de 500 in Nederland rijdende
winkels.”
WWaatt  hhoouuddtt  jjuulllliiee  aaccttiiee  ‘‘kkoomm  iinn
ddee  rriijjddeennddee  wwiinnkkeell’’  iinn??  DDiicckk::
“Wij nodigen iedereen uit een
keer te winkelen in onze wagens.
Neem dit Teugje Nieuws mee en
je ontvangt gratis een
specialiteit van onze warme
bakker. Zo kun je zelf de
kwaliteit proeven.”
IIss  eerr  eeeenn  mmaarrkktt  vvoooorr  nniieeuuwwee
ssttaarrtteennddee  oonnddeerrnneemmeerrss  vvoooorr
eeeenn  rriijjddeennddee  wwiinnkkeell??  DDiicckk::
“Jazeker, er zijn wijken genoeg
waar men kan beginnen. Heb je
interesse, bel mij en ik help je
op weg: 06-22930068.”

Dick Achterberg woont aan de
Kraaienjagersweg en het is
stikdonker als ik naar buiten
loop. Gelukkig gaan er overal
lampen aan en tot mijn ver -
bazing zie ik niet twee maar een
hele voorraad rijdende
winkelwagens staan! 

‘Kom in de rijdende winkels’ van Dick Achterberg en Diana Habekotté
Door Marianne Wieggers

Dick Achterberg is geboren in de wijk bij het Loo in Apeldoorn
waar zijn vader 50 jaar geleden is begonnen met een winkel.
Dick: “In die wijk op het Loo kom ik met mijn rijdende winkel bij
mensen die mij nog als baby hebben gekend.”

Op 25 april trad het Shantykoor
‘De trossen los’ uit Twello op 
in het dorpshuis. Onder de 30
man nen die deze zondagochtend
het koor vertegenwoordigden,
bevonden zich ook twee be -
kenden uit (omgeving) Teuge,
Anton Kers en Jaap van Oor -
spronk. 

Zonder in te zingen - misschien
hadden ze dat in de auto al
gedaan - zetten ze, onder leiding
van de nieuwe dirigent Ad Bis -
meijer, krachtig en duidelijk in. 

Er mocht meegezongen worden
met de bekende zeemansliedjes,
maar daar is de Teugenaar niet
echt voor in, merkte ik. Na de
pauze werd onder andere het
slavenkoor uit de opera
Nabucco op geheel eigen wijze
vertolkt. Prachtig vond ik het:
ik kreeg er kippenvel van. Een
ander lied bezorgde het publiek
de nodige beweging. Ondanks
het weer en de schamele 50
bezoekers was het een erg
mooie en leuke ochtend. Ik heb
in ieder geval genoten.

Shantykoor ‘De trossen los’
in dorpshuis Door Marjanne Oleman
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Feest op De Zandenhof�
Speelveld De Zandenhof en kinderboerderij ’t Beestenboeltje
bestaan 25 jaar! Daarom verzorgen zij op zaterdag 29 mei
2010 een gezellige middag. Kom van 13.00 tot 17.00 uur 
feestvieren op speelveld De Zandenhof. 

Er zijn verschillende activiteiten: een kleedjesmarkt, ballonnen
oplaten, schminken, een puzzeltocht en kleurwedstrijd, een
springkussen, muziek en heel veel feestvierende kinderen en 
volwassenen! Wij hebben er zin in, jij ook?

- 10 -

Mei
21 t/m 24 Pinkstervakantie - De Zaaier
29 25-jarig bestaan Speelveld de Zandenhof, 13.00 uur

De Zandenhof/’t Beestenboeltje
30 Beachparty - SJW Peco

Juni
1 t/m 3 Voorstcup Dames - Sportclub Teuge
5 Finale Voorstcup - Sportclub Teuge
5 Feestavond - TKV Teuge
10 SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN 
11 t/m 13 Pupillenkamp E en F - Sportclub Teuge
12 Oranje Party - SJW Peco
12 Zomerkoppeldartkampioenschap - TKV Teuge
14 Nederland-Denemarken - SJW Peco, Sportclub Teuge
19 Voetbaltournooi - SJW Peco
19 Nederland-Japan - Sportclub Teuge
23 t/m 26 Avondvierdaagse De Vecht
24 Nederland-Kameroen - SJW Peco, Sportclub Teuge
26 Familietoernooi - Sportclub Teuge

Juli
5 t/m 13 aug Zomervakantie - De Zaaier

Augustus
9 t/m 13 Speelweek - SJW Peco

September
10 t/m 12 Dorpsfeest - SJW Peco
18 en 19 Kunstroute Teuge - ABT
26 Touwtrektoernooi - SJW Peco

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN 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
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Opbrengst collecte Jantje beton
Door Toos Uenk

De vorige week gehouden col-
lecte van Jantje Beton heeft in
Teuge € 676,23 opgebracht.

Weer een mooi bedrag waar
speelveldcommissie De
Zandenhof de helft van mag

gebruiken om de speeltoestellen
op ons mooie veld “De
Zandenhof” te onderhouden,
zodat de kinderen er veilig
 kunnen blijven spelen. Verder
sparen we om een nieuw speel-
toestel te kunnen kopen. 

De commissie bedankt alle
gevers en collectanten voor hun
bijdrage en getoonde inzet.

Extra aandacht verdient dit
keer mevrouw Ineke Beekhuis -
Buitenhuis. Zij collecteert al 25
jaar en is daarvoor gehuldigd
met een bronzen beeldje van
Jantje Beton, een oorkonde en
een bos bloemen.

Wijzigingen voorbehouden.

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


