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Speelweek, de start van het sei-
zoen bij de sportclub en de
Zaaier, buurtbarbecues,
Klompenweek in Twello, het
Dorpsfeest op 10, 11 en 12 sep-
tember, de Kunst- en cultuurrou-
te een week later en daarna op
24 en 26 september het
Touwtrekken. Met zoveel acti-
viteiten hoef je je niet te verve-
len in ieder geval. Muziek, eten
en drinken, kunst, cultuur, sport
vormen gezamenlijk de rode
draad.

Dat we in een bijzondere leef-
omgeving qua mensen en natuur
wonen komt in meerdere artike-
len dit keer duidelijk naar voren.
Het sociale aspect, de interesse
voor de andere mens en de
natuur springt er steeds weer
uit en dat maakt Teuge zo bij-
zonder.
In het binnenkatern van dit
nummer een uitgebreide Special

De vakanties zijn voorbij, iedereen keert weer terug naar huis. En dat betekent dat er in Teuge en omge-
ving een periode aanbreekt met heel veel activiteiten.

rond het prestigieuze project
KIJK. Je leest er (bijna) alles
over. En ben je geïnteresseerd in
hoe het er uit gaat zien, kom
dan tijdens de Kunst- en
Cultuurroute naar de
Zandenallee 2.

De reconstructie van de
Rijksstraatweg is net voor de
vakanties toch nog afgerond.
Zelfs de parallelweg, waar het
werk wekenlang stillag, is klaar.
Het ziet er fraai uit. Maar bij-
zonder is wel dat de parallel-
weg, zeker in het begin, breder
is dan de hoofdrijbaan. Die is zo
smal dat landbouwvoertuigen
over de drempels moeten hobbe-
len. De eerste ongevallen heb-
ben zich al binnen enkele weken
voorgedaan. Niet iedereen is
bedacht op de versmalling en de
slingers en obstakels. Gelukkig
hoeven we niet meer om te rij-
den. Een op Apeldoorn georiën-

teerd gezin heeft in de 5 maan-
den toch zo’n 2000 km extra
moeten rijden. Het kruispunt bij
de Zanden blijft een lastige; de
grote hoeveelheid (kronkelende)
wegen en (fiets- en voet)paden
zal ongetwijfeld nog tot veel
misverstanden leiden.

De opvallende lezer zal consta-
teren dat een paar adverteer-
ders dit jaar niet mee meedoen,
maar dat we ook nieuwe adver-
teerders hebben, zoals ’t
Oegenbos en al eerder AB Oost.
In de redactie heeft René
Kamphuis, geen onbekende in
Teuge, de plek van Hans Bijloo
overgenomen, die op zijn beurt
weer voorzitter is geworden van
de Stichting De Oude Zanden.
Activiteiten kunnen vanaf nu
doorgegeven worden aan René,
hij houdt de kalender bij voor
Teugje Nieuws en is aanspreek-
punt voor de adverteerders.

Vervelen is niet nodig
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Op 29 mei bestonden speel-
veld de Zandenhof en kinder-
boerderij ’t Beestenboeltje
25 jaar. En dat is groots
gevierd. Het weer zat mee en
de organisatoren hadden er
iets moois van gemaakt. Er
was een tentoonstelling inge-
richt waar je precies kon
zien wat de afgelopen 25
jaar allemaal gebeurd is,
kinderen werden geschminkt,
er was een springkussen en
uiteraard was het een mooie
gelegenheid om bij te klet-
sen. Om 15.00 uur werd het
officiële contract met de
ontwerper voor het project
KIJK, Joost Hezemans, gete-
kend. Zie de foto.

In het volgende nummer uit-
gebreide aandacht voor
zowel het speelveld als de
kinderboerderij en de actieve
commissies die daar achter
zitten.

Zandenhof en
Beestenboeltje
bestaan 25 jaar



Natuurlijk

Heeft u ook zo genoten van de dansende vlinders in de tuin? Dat
is dan weer een van de voordelen van die (te) warme dagen, dat
zij naar hartelust hun nectar ophalen uit de bloemen van o.a. de
Vlinderstruik, het Koninginnekruid en de Lavendel.

De Dagpauwoog, de Atalanta, de
Citroenvlinder, het Koolwitje, de
Kleine Vos, de Gehakkelde
Aurelia, ze waren er weer alle-
maal. Dat er ook vele soorten zijn
die in onze omgeving niet meer
voorkomen is een gevolg van het
feit dat aan een of meerdere eisen
om te kunnen overleven niet of
niet meer wordt voldaan. Iedere
vlinder heeft bijvoorbeeld een
eigen waardplant waarop de ei-
tjes worden afgezet. Beschutte
plekjes (ook in de tuin), variatie
in het landschap en overwintering-
plaatsen zijn andere levensvoor-
waarden. Wie van veel soorten wil
genieten kan er dus zelf toe bij-
dragen dat ze je tuin blijven
bezoeken.Veel informatie is op
internet te vinden, bij www.vlin-
derstichting.nl. Daar kun je je
ook als donateur opgeven of
advies vragen. Zij hebben ook een
mooi boek uitgegeven:
Dagvlinders van de lage landen
(ISBN 90 6825 130 9).

Bosuilen bij Take Off
Ik kreeg een mailtje van Yvette
Bosch, van café-restaurant Take
Off, op het vliegveld. Zij had een
ransuil met jongen gesignaleerd in
haar kerselaar achter het huis.
Leuk dat ze mij dat meldde, dus
ik er op een avond heen en ja
hoor, in de kersenboom zat een uil
met een al bijna volwassen jong
ons aan te staren. Bij nader
inzien bleek het om bosuilen te
gaan. Hun nest konden we niet
ontdekken.Veelal bevindt zich dat
in een holle boom. De bosuil heeft
een voorkeur voor bossen, maar
broedt ook wel in open agrarisch
gebied, mits doorsneden door

bomenrijen en hagen. De bosuil is
wel eerder gesignaleerd op Teuge.
Ransuilen herken je vooral aan
hun “oortjes” ( een pluimpje op
hun kop die er uitziet als gespit-
ste oortjes maar het niet zijn) en
zitten meestal in grote conifeer-
achtigen, rechtop, stijf tegen de
stam aan. Ze broedt meestal in
verlaten eekhoorn- of kraaien-
nesten.

Weteringse Broek, de stand
van zaken
Al mijmerend over wat de natuur
in Teuge zoal te bieden heeft,
vroeg ik mij af hoe het eigenlijk
met de Weteringse Broek staat.
Zo’n jaar of 8 á 9 geleden was ik

erbij toen een Apeldoornse wet-
houder belanghebbenden in
Beemte-Broekland bij elkaar riep
om een compleet plan Recon-
structie Weteringse Broek te
introduceren. Het idee was om de
nieuwe bewoners van de wijk
Zuidbroek een recreatief uitloop-
gebied te bezorgen. Het beoogde
gebied besloeg circa 500 ha en
lag voor minstens de helft op
Voorster grondgebied. Maar die
zou grote broer Apeldoorn wel
niet al teveel in de weg leggen, zo
leek het idee. Dat de gemeente
Voorst daar toch wat anders
tegenaan keek, bleek vooral toen
vanuit belanghebbenden en
omwonenden gemor opsteeg over
de ’over, maar zonder u’-methode
van de geplande operatie. Het
slecht doordachte plan werd
schielijk teruggetrokken en enkele
jaren later schoorvoetend

Over vlinders, bosuilen en deWeteringse Broek Door Jan Geschiere

opnieuw ter tafel gebracht, maar
nu wel wat genuanceerder. Ik ben
nog enige tijd lid geweest van de
klankbordgroep die vervolgens
werd ingesteld om het proces te
begeleiden, maar daarna, toen ik
terugtrad als ABT-voorzitter, was
ik het wat uit het oog verloren.

Laatst verscheen er wat over in
de pers en ik dacht, ik ga toch
mijn licht eens opsteken.Wie
schetst mijn verbazing toen ik op
internet o.a. een vastgestelde
gebiedsvisie van de gemeente
Voorst ter zake uit 2007 tegen-
kwam, waaruit een behoorlijk
positiever beeld naar voren kwam.
Niet alleen was er, vooral op
recreatief gebied, al het nodige
gerealiseerd, het stuk ademde ook
een sfeer van intensieve samen-
werking met gebiedsbewoners,
met termen als keukentafelge-

sprekken, thema-avonden,
inspraakreacties en een goed
bezochte informatieavond bij café
de Groot in De Vecht. Ik kreeg
daaruit de indruk dat de gemeen-
te Voorst de eerdere terughou-
dendheid had laten varen en als
plattelandsgemeente een veel
actievere rol op zich had geno-
men.

Ecologische hoofdstructuur
Ik besloot eens met onze plaats-
genoot Ben Roetert te gaan pra-
ten, die dat beeld bevestigde. Hij
trekt de kar sinds enkele jaren en
ik was met name benieuwd naar
wat er, naast recreatieve voorzie-
ningen, nu terecht zou komen van
geplande natuurontwikkeling in
het gebied. Hij is daar redelijk
optimistisch over. Natuurlijk
speelt daarbij een rol dat de
Grote Wetering deel uitmaakt van

de Ecologische hoofdstructuur in
Nederland.Wat verplichtingen
schept, maar ook de interesse van
agrarische en niet-agrarische
bewoners om deel te nemen is
bemoedigend. De belangrijkste
voorwaarde voor succes is wel-
licht dat alles op vrijwillige basis
gebeurt. Er is (beperkt) geld
beschikbaar om plannen te reali-
seren en er zijn in de klankbord-
groep en daarbuiten stappen ont-
wikkeld om tot een gebiedsaan-
passing te komen die niet alleen
de bewoners van de wijk Zuid-
broek uitnodigt te recreëren,
maar waar agrariërs en andere
bewoners van het gebied aan
meewerken en ook van profiteren.
Dan moet je denken aan het op
plaatsen aanpassen van de
Wetering, met glooiende oevers,
hulp bij en aanleg van stukjes bos,
heggen en houtwallen e.d., waar-
door bijvoorbeeld ook weer soor-
ten vlinders, die we de laatste
jaren niet meer zagen, kunnen
terugkomen en de Wetering weer
meer variatie gaat vertonen. En
waar het, door voorzieningen,
zoals een doorkruising met fiets-
paden, parallel aan de weterin-
gen, maar ook van Teuge naar
Apeldoorn, interessant wordt, ook
voor ons Teugenaren, om er meer
van te genieten.

Ooievaars
Wellicht dat dan niet alleen de
bosuil, maar ook de ooievaar, die
regelmatig wordt gezien rond
Teuge, weer een kans krijgt. Een
voorziening als bijvoorbeeld een
op te richten paal met wagenwiel
als uitnodiging om te gaan broe-
den past beter in dit gebied dan
aan de Teugse dorpsrand, gezien
het feit dat voldoende voedsel in
de directe omgeving een voor-
waarde is wil een ooievaar hier
nestelen. Genoeg dus om ons op
te verheugen. Goed ook dat Ben
daar zo nauw bij betrokken is.
Dat geeft mij wel vertrouwen dat
het goed komt!

Teuge
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Touwtrekweekend
Het Peco Touwtrektoernooi
wordt dit jaar in een iets ander
jasje gestoken. Het amateur-
toernooi op de zondag, dit jaar
op 26 september, blijft onge-
wijzigd maar er wordt daar-
naast op vrijdagavond 24
september een competitie-
wedstrijd van de Federatie van
Vrije Touwtrekkers (FVT)
gehouden. Een ‘touwtrek-
weekend’ dus, dankzij de
oprichting van het nieuwe Peco
Touwtrekteam.

Dit team is afgelopen voorjaar
opgericht door Albert Steunen-
berg en telt al zo’n 15 leden.
Iedere woensdagavond wordt er
onder begeleiding van de
trainers en coaches fanatiek
getraind.Tot nu toe heeft Peco
deelgenomen aan vier FVT-
toernooien en lijkt er toch zeker
enige progressie in de resultaten
zichtbaar te zijn. Bovendien kan
het team binnenkort deelnemen
in de nieuwe outfits die door
Bloemen Jopie gesponsord zijn.
Uiteraard kunnen de mannen
tijdens de thuiswedstrijd op 24
september alle aanmoedigingen
gebruiken van de Teugse
bevolking! Schrijf deze datum
dus in uw agenda en aanschouw
de verrichtingen van het Peco
Touwtrekteam met eigen ogen!

Natuurlijk kunnen ook de
amateurteams op zondag de
aanmoedigingen van het publiek
goed gebruiken. Kijk voor meer
info, o.a. over het inschrijven,
op de website van Peco,
www.sjwpeco.nl. Klik op
‘Kalender’ en vervolgens op
‘Touwtrekken’.

Bovendien dient het
Touwtrektoernooi zich ook al
weer snel aan na het Dorpsfeest
en wordt er door de actiegroep
vergaderd om de verschillende
activiteiten voor de
zaterdagavonden en
zondagmiddagen te organiseren.

Dorpsfeest
Op vrijdagavond 10 september
wordt om 18.30 uur afgetrapt
met het Vliegtuigschieten.
Inschrijven is vanaf 18.00 uur
mogelijk voor een ieder met de
ambitie om tot
schutterskoning/-koningin 2010
gekroond te worden. Of zal
regerend schutterskoningin
Antoinette de Bruin haar titel
gaan prolongeren? Hoe het ook
zij, zeker is dat vanaf 21.00 uur
het feest losbarst onder
muzikale leiding van de band
Manilla.

Zaterdagmiddag is het de beurt
aan de Teugse kinderen, want
dan is het tijd voor hun eigen
feestje! De kindermiddag begint
om 14.30 uur. Zaterdagavond
maakt Broadway het podium
onveilig en zal voor een
ongekend en uitzinnig feest
gaan zorgen! Toegangskaarten
zijn voor deze avond verplicht
en zullen in de voorverkoop
verkrijgbaar zijn op zondag 29
augustus en 5 september tussen
15.00 en 18.30 uur in Peco en
vanaf 24 augustus bij Café de
Groot in De Vecht.
Zondagmiddag zal rond 13.00
uur de eerste waaghals van de
baan af gaan in het kader van
Te land, ter zee en in Teuge, met
dit jaar als onderdeel ‘Knallen
met die Ballen!’. Het
feestweekend zal met een
gezellig feest voor jong en oud
worden afgesloten door DJ-
Sander en DJ-Jeronimo.
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Peco volop bezig met voorbereiding
Dorpsfeest Door Leonie van den Beld

Start nieuwe seizoen
Er wordt deze zomer hard
gewerkt door de actiegroep om
ook voor dit jaar weer gave
thema’s en activiteiten te
verzinnen, bij voorkeur
natuurlijk nog leuker dan het
afgelopen jaar! De data van de
zaterdagavondacties zijn helaas
op het moment van schrijven
nog niet bekend maar zullen
binnenkort bekend gemaakt
worden via de website van Peco.
Uiteraard is Peco aankomend
seizoen ook weer iedere
zondagmiddag geopend van
15.00 tot 18.30 uur, op 29
augustus voor de eerste keer dit
seizoen. De toegangscontrole
middels het digitale
pasjessysteem is goed bevallen
en blijft daarom gehandhaafd.
Bovendien is het hierdoor voor
nieuwe bezoekers veel
eenvoudiger om een pasje te
laten maken, want er hoeft
alleen maar een geldig
identiteitsbewijs meegenomen
te worden. Dus ook als je nog
nooit in Peco bent geweest ben
je altijd van harte welkom, mits
je minimaal 14 jaar oud bent.

In de zomer is het altijd topdrukte in Peco. Want ondanks het feit
dat Peco in de zomer voor bezoekers is gesloten wordt er achter
de schermen door de medewerkers hard gewerkt aan de voorbe-
reidingen van zowel de Speelweek als het Dorpsfeest.

www.teugseklootschietersvereniging.nlwww.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg
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Vind je het leuk en interessant om vrijwilligerswerk te doen en draag je het dorp Teuge en omstreken een warm hart toe?
Wil je je vrije tijd op een nuttige manier besteden?

Dan is dit misschien iets voor jou!

Bestuurslid Algemeen Belang Teuge
De vereniging Algemeen Belang Teuge (ABT) bestaat al bijna 100 jaar (!!) en zet zich in voor de behartiging van de belangen van het
dorp Teuge en haar bewoners. Het bestuur van ABT is momenteel naarstig op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het
bestuursteam uit te breiden.

Wat houdt het in?
Het takenpakket bestaat in hoofdlijnen uit een 5-tal aspecten. Binnen het bestuursteam kennen we een werkverdeling, waarbij elk
aspect in duo-verband wordt opgepakt.
Het meedenken en meewerken aan toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen; veelal in overleg met de inwoners en de lokale instanties
(bijv. gemeente Voorst en provincie Gelderland).
Het initiëren en coördineren van jaarlijkse en éénmalige evenementen (bijv. kerstmarkt en 100-jarig jubileum ABT in 2011).
Het creëren en op peil houden van faciliteiten (bijv. plaatsing PIN-automaat en onderhoud van groen en wegen).
Het vervullen van een specifieke functie binnen het bestuur (voorzitter / secretariële werkzaamheden / penningmeester).
Het vertegenwoordigen van de vereniging op belangrijke bijeenkomsten en evenementen (bijv. Ronde Tafel Gesprekken en jubilea) en
deelname aan werk- en projectgroepen (bijv. actualisatie bestemmingsplan Teuge en KIJK).

Wat wordt er van je verwacht?
We vinden het belangrijk dat je als vrijwilliger betrokken bent bij de zaken die van belang (kunnen) zijn voor de leefbaarheid van
Teuge en omstreken.
Enthousiasme, een positieve insteek en gevoel voor samenwerking.

Ben je woonachtig in Teuge en heb je zin om ons bestuur te komen versterken met nieuwe en frisse ideeën, dan ben je meer dan wel-
kom. We vergaderen 5 á 6 keer per jaar.

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten over ABT en haar taken, neem dan gerust contact op met een van onderstaan-
de bestuursleden. Gezien het feit dat een aantal zittende bestuursleden te kennen heeft gegeven op niet al te lange termijn
niet meer beschikbaar te zijn, zitten we dus te springen om nieuwe vrijwilligers.

Arne Pruijt (vz) - 06 53542626 / arne.pruijt@pro-t-action.nl
Dick Oleman (plv vz) - 055 323 2176 / fam.oleman@planet.nl
Marianne Wieggers (secr) - 055 323 1818 / info@algemeenbelangteuge.nl

Advertentie

Gezocht:

voor 3 uur in de week

Werkster
Hans & Carin Bijloo
Lochemsestraat 7
06 - 125 918 73

Gezocht:
Voor het nieuwe seizoen vragen wij voor de programma's "Bie
Hendrik Jan" en de "Voettocht door Voorst", een enthousiaste
vrijwilliger als:

Bureauredacteur m/v

ter ondersteuning en voorbereiding van de programma's.

Heb je belangstelling neem dan contact op met Henny Smit:
0571-275454 of hjuutt@hotmail.com

www.garagedevecht.nl
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Kijk – een speciaal kunstproject voor Teuge
Door Guido de Vries

Waarom hebben aan De
Zanden, bij ‘De Schaapskooi’,
voor zover onze herinnering
gaat, mensen gewoond?
Waarom wordt hier het 2-jaar-
lijks openluchtspel georgani-
seerd? Waarom is hier tot vorig
jaar het paasvuur gehouden?
Waarom staat hier het monu-
ment voor de omgekomen
bemanning van de in de
2e wereldoorlog neergeschoten
bommenwerper?

Het voelt goed
Ga zelf naar die plek! Ervaar
hoe het voelt! Zijn het de gigan-
tische beuken die een oergevoel
geven en bescherming bieden, is
het de kikkerpoel, het bosje? Is
het de centrale ligging op de
grens van IJsselvallei en
Veluwe? We weten het niet,
maar we voelen het wel. Deze
plek voelt goed! De uitvoering
van het openluchtspel en het

In het dorp Teuge is vanuit diverse invalshoeken behoefte ont-
staan aan de realisatie van een speciale multifunctionele plek.
Deze behoefte kwam voort uit de diverse activiteiten in en om
Teuge, en vanuit de locatie zelf. De locatie waar het om gaat is bij
de schaapskooi, ‘Op de oude Zanden’, één van de oudste plekken
in het dorp. De weg er naar toe bestaat al sinds de middeleeuwen
en is omgeven door prachtige eiken.

paasvuur hebben meerdere
malen aanleiding gegeven tot de
opmerking “hier moeten we
meer doen”.Toen de
Luchthaven uitgebreid werd, is
de kijkhoek verdwenen. De oude
kijkhoek trok kijkers door de
ligging, de toegankelijkheid en
het fraaie uitzicht op de acti-
viteiten ‘op de grond en in de
lucht’. Deze recreatieve functie,
waar per jaar duizenden men-
sen van genoten, moet bewaard

blijven.Teuge heeft recreatieve
potentie. Denk aan Groot
Hontschoten, het in ontwikke-
ling zijnde Weteringse Broek, de
reeds genoemde Luchthaven, de
bevaarbare weteringen en een
aantal florerende kleinschalige
campings en ANWB-fietsroutes
die het gebied doorkruisen.

Teuge heeft een prachtig buiten-
gebied met de landgoederen van
Twello binnen fietsbereik, een

Kijk opTeuge

rijke en zeer gevarieerde natuur
en een natuurlijke rust, ondanks
het kruispunt van de snelwegen
A1 en A50 en de aanwezigheid
van de Luchthaven.Vanuit
Algemeen Belang Teuge ont-
stond de overtuiging:“Er moet
een nieuwe ‘kijkhoek’ ontstaan.”
Om dit te realiseren is een nieu-
we stichting opgericht:
‘Stichting De Oude Zanden’

De Stichting De Oude
Zanden
De Stichting De Oude Zanden
heeft als doel het realiseren,
beheren en programmeren van
een speciale multifunctionele
plek, vanuit de behoefte die uit
activiteiten in en rondom Teuge
en vanuit de locatie zelf naar
voren komen. En dit alles bij de
zogenoemde 'schaapskooi', één
van de oudste plekken van het
dorp.

De Stichting De Oude Zanden
tracht haar doel onder meer te
bereiken door het (laten) vorm-
geven van een hoogwaardige
kwalitatieve plek (c.q. kunst-
werk)
- die een landmark vanuit de

lucht is,
- die een aantrekkingspunt is

voor natuur-, rust- en cultuur-
liefhebbers,

- die een kijkhoek is voor
bezoekers van het vliegveld,

- waar optredens (muziek,
toneel, voordracht) mogelijk
zijn; onder de volgende rand-
voorwaarden:
- het natuurlijke en kwetsbare
karakter van de plek blijft
behouden;

- de invulling is duurzaam: de
historische plek vraagt om
invulling voor de huidige en
komende generaties.

Aankondiging:
1e presentatie schetsontwerp nieuwe Kijkhoek

18 september
Tijdens Kunst & Cultuurroute

Zandenallee 2

www.pro-t-action.nl



De oproep aan kunstenaars
Op 29 januari plaatste de
Stichting in de Bkinfo, een lan-
delijk vakblad voor kunstenaars,
een oproep aan kunstenaars,
ontwerpers en landschapsarchi-
tecten. Een oproep om voor 1
maart een portfolio in te sturen
als ze geïnteresseerd zouden
zijn in de opdracht om het pro-
ject KIJK vorm te geven. .

De inzending was enorm in aan-
tal, maar ook zeker in kwa-
liteit! 102 inzendingen zijn in
grote kratten eerst bij alle jury-
leden afzonderlijk afgeleverd
om degelijk voorwerk te verrich-
ten. De ingezonden portfolio’s
zijn bestudeerd door de jury
bestaande uit: Mieke Conijn
(directeur Kunstenlab), Daan

Josee (directeur architectenbu-
reau Kristinsson), Jeroen van
Westen (landschapskunste-
naar), Antoinette de Bruin
(organisator Teugse
Kunstroute) en Peter Cornelisz
(hoofdredacteur Teugje
Nieuws). Na dit voorwerk bleef

een top 20 over. Uiteindelijke
zijn de juryleden op 25 maart
bij elkaar gekomen om uit deze
top 20 een 10-tal te selecteren
waarvan eenieder nog eens ste-
vig bediscussieerd werd.

Er werd vastgesteld dat de
crème de la crème van kunste-
naars, ontwerpers en land-
schapskunstenaars onder deze
tien aanwezig waren.
Uiteindelijk zijn vier inzendin-
gen uitgenodigd voor een pre-
sentatie aan de jury op 24 april.
Tijdens een warme middag op
de zolder van de tennisvereni-
ging presenteerden het
Observatorium, LOLA & Hans
Koolwijk, Maarten Schoots en
Joost van Hezewijk hun ideeën
en ontwerpvisie. In de jury heeft

Hans Bijloo op 24 april Peter
Cornelisz vervangen vanwege
een te drukke agenda van Peter.

Na een pittig overleg heeft de
jury Joost van Hezewijk gese-
lecteerd om de opdracht uit te
voeren.

Het juryrapport over Joost
van Hezewijk
De jury was onder de indruk van
de aandacht die van Hezewijk
heeft voor de vliegroutes en de
geluidszones. Het is een mooi
abstract gegeven waar de jury
zeker elementen van terug
hoopt te zien bij het uitwerken
van het ontwerp.
Bijzonder hoe de alledaagse
dingen op het boerenerf door de
kunstenaar bewonderd worden
om de schoonheid en het vernuft
wat erachter schuilgaat.
De jury verwacht van Joost van
Hezewijk dat door het respect
voor het leven en werken op het
ommeland en zijn visuele inspi-
ratie van het vliegveld, hij een
installatie in de openbare ruim-
te zal vormgeven waarbij de
benodigde functies een plek
krijgen en de werelden van
kunst en landschap, maar ook
van het vliegveld en het omme-
land, samenkomen.

- 6 -
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Joost van Hezewijk

Kennismaking met het dorp
In de aanloop naar het daad-
werkelijke ontwerpen is Joost
van Hezewijk gestart met een
kennismakingsronde in het dorp
Teuge. Hij voerde gesprekken
met de directie van het vlieg-
veld, mensen van de toneelvere-
niging, Algemeen Belang Teuge
en vrijwilligers uit het dorp. Bij
Gerrit Weijers leerde hij zelfs
koeien melken.
Er is een strippenkaart
gemaakt waarmee Joost
gesponsord gebruik kan maken
van een aantal diensten van
lokale ondernemers. Zo is hij al
een keer de lucht in gevlogen in
een Cessna met Camilla
Gelders.

De planning
Begin juni heeft Joost zijn eer-
ste bevindingen gepresenteerd
aan het stichtingsbestuur, de
luchthaven en de gemeente
Voorst. Met de (positieve) reac-
ties kunnen de kaders ver-
scherpt worden. Er wordt duide-
lijk gekeken naar de veiligheids-
zones van het vliegveld (met
name de zweefvlieglier) en de
verkeersbewegingen (auto en
fietsroutes). De inhoudelijke
kaders blijven onveranderd.
Komende maanden gaat Joost
aan de slag. In augustus wordt
tussentijds gesproken met de
Stichting, maar ook met ver-
tegenwoordigers van de
gemeente Voorst (o.a. verkeer,
ruimtelijke ordening, cultuur-
historie, toerisme, cultuur) over
de voortgang.

In september zal Joost zijn
schetsontwerp aan het dorp en
geïnteresseerden presenteren
tijdens de Kunst- en
Cultuurroute op 18 en 19 sep-
tember 2010. Het streven is
nog steeds om in 2011 het
kunstwerk op te leveren.

Mijn persoonlijke
achtergrond
Ik ben geboren in Den Bosch
in 1961 en nu woonachtig in
Rotterdam. Op mijn 18e ben ik
Landschapsarchitectuur gaan
studeren aan de Landbouw-
hogeschool in Wageningen.
Halverwege die studie begon ik
aan een tweede studie aan de
Kunstacademie in Arnhem:
Omgevingsvormgeving.
In ’87-’88 afgestudeerd aan
beide opleidingen met gezamen-
lijke ontwerpprojecten.
Sindsdien (dus al 22 jaar) heb
ik een eigen ontwerpbureau
(eenmanszaak) en houd ik me
bezig met Landschapsarchitec-
tuur/Beeldende Kunst in de
Openbare Ruimte.
Naast ontwerpopdrachten ad-
viseer ik aan overheden en
instellingen over kunstopdrach-
ten. Geef daarnaast les aan de
Academie van Bouwkunst in
Amsterdam.

Mijn drive in mijn
kunstenaarschap
Iedere ontwerpopgave wordt
grondig bestudeerd en beant-
woord met een passend (en toch
verrassend!) ontwerp. Opgave,
opdrachtgever, locatie en
achtergrondsituatie zijn bij
iedere ontwerpopdracht anders.
Mijn antwoorden hierop (mijn
ontwerpen) zijn dus ook behoor-
lijk verschillend van elkaar. Mijn
drive ligt in het vinden van dat
ene antwoord waarin functiona-
liteit en schoonheid samenval-
len. Pas dan is een ontwerp
geslaagd.

Mijn beste werk tot nu toe
Dat is voor mij een kunstop-
dracht in een nieuw park in een
nieuwe woonwijk aan de rand
van Groningen. Het ontwerp

bestond uit een minimaal staal-
skelet (4 spanten), verwijzend
naar een kas met daarin drie
drijvende bollen in een parkvij-
ver, die op den duur zou dicht-
groeien. Feitelijk een kunstwerk
in een toekomstig natuurgebied-
je. Toentertijd, bij de aanleg in
1992, was het kunstwerk een
krachtig pseudogebouw boven
een strakke waterpartij. Nu,
zoveel jaar later, zijn de oevers
van de vijver dicht begroeid en
is het kunstwerk voor de voor-
bijganger nagenoeg aan het oog
onttrokken. Pas als je je door de
oeverbeplanting een weg baant,
opent zich een prachtige verstil-
de, groenomrande oase; waar
de drie goudgele bollen nog
steeds ronddobberen onder een
dak van vier nachtblauwe span-
ten.

Kasco, 1992

Mijn favoriete kunstwerk
van anderen
Ik ben een groot fan van
Observatorium: een kunste-
naarsgroep uit Rotterdam. Zij
maken mooie, krachtige no-non-
sense beelden: vaak op de grens
van kunst en architectuur of
omgevingsvormgeving. Hun
denkwijze over de rol van beel-
dende kunst in de openbare
ruimte -een zekere mate van
dienstbaarheid en functiona-
liteit- en hun voorkeur voor
alledaagse, industriële materia-
len in hun werk, zijn sterk ver-

want aan mijn eigen denkbeel-
den. Vandaar dat ze tot mijn
favorieten behoren.

Warten auf dem Fluss, 2010

De uitdaging in de opdracht
in Teuge
Het is een lastige, veelkoppige
vraag (verblijfsplek voor dagjes-
recreanten, kijkhoek voor vlieg-
tuig- en parachutespotters, ont-
moetingsplaats en opvoerings-
plek voor dorpelingen, etc). Het
moet op een bescheiden manier
ingevoegd worden in dit fraaie
gebied. Het gebied zelf
(schaapskooi, oud bos, verge-
zichten over landerijen, uitzicht
op vliegveld) is uit zichzelf ook
al bijzonder, maar mist nog een
inrichting die is afgestemd op
het toekomstige gebruik.
‘Beschaafd doch eigenwijs
invoegen’ is de opgave zoals ik
mij die zelf heb gesteld. Mijn
ontwerp zal balanceren op de
grens van landschap en kunst:
mijn voorstel bevat zelf ontwor-
pen inrichtingselementen waar-
mee het bestaande landschap
opnieuw wordt ingericht, zodat
het ietwat afgelegen dorpsbosje
de allure van een landgoed of
buitenplaats krijgt, waar van
alles te zien en te doen valt,
opdat er na het verdwijnen van
de oude kijkhoek weer een nieu-
we (betere en mooiere!) plek
komt om naar toe te fietsen om
naar de vliegtuigen en para-
chutes te komen kijken.

Mijn mening over Teuge
Teuge is een mooi voorbeeld van
een hechte dorpsgemeenschap.
Het dorp toont dat het platte-
land nog zeer veel levenskracht
bezit. Ongelooflijk hoeveel vere-
nigingen er in het dorpje zijn.
Die gedrevenheid om er met zijn
allen wat moois van te maken
werkt aanstekelijk: de gastvrij-
heid waarmee ik tot nu toe ben
ontvangen is hier een bewijs
van.

< Kasco, 2010



Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

Rabobank
Om het uiteindelijke kunstwerk
te kunnen realiseren is natuur-
lijk naast inzet, kundigheid en
enthousiasme ook geld nodig.
Vanuit Algemeen Belang Teuge
is in het voorjaar een presenta-
tie gegeven over het project
voor de ledenvergadering van de
Rabobank.Verschillende
Teugenaren hebben hieraan
meegewerkt.

ARCADIS en Kernmet PIT

In 2009 is ook een aanvraag
ingediend bij Kern met PIT. Er
is een bedrag van ! 1.000,- en
de inzet van ARCADIS
toegekend! Steven Kamerling is
landschapsarchitect bij
ARCADIS en heeft aan de Oude
Zanden gewoond. Hij zal het
project met technische kennis

ondersteunen.
Onlangs is er ook een flink
bedrag beschikbaar gesteld
door de Provincie Gelderland.
Vooral de betekenis van KIJK
als ontmoetingsplek voor de
Teugenaren was hierbij
doorslaggevend. Al met al is de
stichting al een heel eind met de
financiering van dit project. Al
tweederde van alle middelen is
toegezegd!

Hans Bijloo (voorzitter)
Hans Bijloo heeft onlangs de
voorzittershamer van de
Stichting de Oude Zanden
overgenomen van Arne Pruijt.
Wie is Hans Bijloo? Hans
startte enkele jaren geleden het
Kunstkantoor. En daarmee lijkt
meteen al de link met zijn
functie als voorzitter gelegd.
Het Kunstkantoor is een
organisatie die zich bezighoudt
met het verspreiden van kunst.
Het Kunstkantoor probeert zo
veel mogelijk mooie en
bijzondere kunst onder de
mensen te brengen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt
tussen kunst voor het
bedrijfsleven en voor

particulieren. Of je nu op zoek
bent naar een bijzondere tafel,
een nieuwe look voor je bedrijf
of je wilt een portret laten
maken, je vindt het bij het aan
de Lochemsestraat gevestigde
Kunstkantoor.

Guido de Vries
De Stichting de Oude Zanden
heeft Guido de Vries ingehuurd
om het project Kijk op te
starten. Guido de Vries
organiseert kunst- en
designprojecten voor musea,
overheden en culturele
instellingen. Deze projecten
kunnen verschillende vormen
hebben; een solotentoonstelling,

een thematentoonstelling, een
kunstmanifestatie, een
crossoveravond, een
lezingenprogramma, een
beeldenroute door de stad of
een landmark in een dorp zoals
in Teuge. De projecten die hij
organiseert gaan primair over
beeldende kunst en/of design,
maar kunnen tevens andere
disciplines zoals muziek of
theater in zich hebben. De
overeenkomst tussen deze
projecten is dat het kunst en/of
design op de best haalbare
manier presenteert aan het
beoogde publiek. Guido heeft
een innovatief en
publieksgericht uitgangspunt.
Doordat hij de ontwikkelingen
in de maatschappij nadrukkelijk
koppelt aan de projecten die hij
realiseert of ondersteunt, kan
een opdrachtgever rekenen op
een resultaat dat past in de
huidige tijd. Zo wordt een
breder publiek aangesproken
dan alleen de bestaande kunst-
en designliefhebbers.

Sponsors, Provincie en fondsen
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12 en 13 juni hield Eco-Tribe
een open dag. Een open dag om
kennis te maken met de kunst,
de leefstijl en de leefomgeving
van de bewoners. De samen-
stelling van de bewoners wisselt,
op dit moment wonen circa 20
mensen op het terrein.

De bewoners hebben veel liefde
voor elkaar, maar vooral voor
de natuur. Zo hebben de Eco-
tribers een biologische tuinderij
aangelegd en recyclen ze
regenwater. Door middel van
een waterfiltersysteem kan het
regenwater hergebruikt worden.
Maar ook internet is aanwezig
op het terrein. Door zonnepa-
nelen wordt stroom opgewekt,
waarmee vervolgens gezellig
samen een film gekeken of een
computer gebruikt kan worden.

Op het terrein spreek ik twee
bewoonsters; Juniper en Maya.
Ze geven aan vooral te genieten
van de vrijheid en het gevoel
van samenzijn. Doordat je altijd

mensen om je heen hebt, voel je
je één grote familie. Je hebt heel
veel spiegels, waardoor je jezelf
steeds tegenkomt. Dat is echt
een meerwaarde. Als ik vraag of
ze ooit weer in een rijtjeshuis
willen wonen, zegt Juniper dat
ze veel meer voldoening haalt
uit de Eco-tribe dan een
‘gewoon’ huis.

Het wassen met een
wasmachine en het snelle
internet zijn voordelen van een
‘gewoon’ huis, maar Eco-tribe
heeft grotere voordelen.Van de
nieuwe wet, waarin kraken
verboden wordt, hebben de Eco-
tribers geen last. Zij kunnen
voorlopig nog in Teuge blijven
wonen.

Mocht je ook de liefde voor
elkaar en de liefde voor de
natuur willen ervaren, houdt
dan vooral de open dagen,
restaurantavonden en andere
actiedagen van de Eco-Tribe in
de gaten!

Anders wonen?!
Door Mo Cornelisz

Al bijna negen jaar is het voormalige defensieterrein aan de
Rijksstraatweg een ecologische gemeenschap. In september
2001 werd het terrein gekraakt, in de loop der jaren is het
getransformeerd in ‘Eco-tribe’.

Op zaterdag 28 augustus 2010
van 14.00-16.30 uur vindt de
jaarlijkse Cursus- en
Activiteitenmarkt van Mens en
Welzijn Voorst plaats in
Kulturhus Jachtlust,
Jachtlustplein 11 in Twello.
Wij presenteren daar onze
cursussen en activiteiten voor
het komende seizoen 2010-
2011.
Ons aanbod bevat:
Talencursussen;
dit jaar voor het eerst Turks
Computercursussen;
basisvaardigheden, maar ook
diepgaander
Creatieve cursussen;
tekenen/schilderen, maar ook
sieraden maken, het oppimpen
van (kinder)kleding en creatief
met bloemen en groen

Cursussen bewegen;
veelzijdig: gym voor 55+ers,
Tai Chi, Country-line dansen
Eenmalige workshops; voor
Kerst, Pasen, wolvilten en
mobiel bellen.

Veel docenten zullen aanwezig
zijn om je te informeren over
ons aanbod. Daarnaast is er een
aantal leuke activiteiten voor
kinderen, waaronder schminken,
verkleden en een springkussen.
Ook andere organisaties van
Kulturhus Jachtlust zullen hun
aanbod presenteren.

Dus: je bent van harte welkom
op onze Cursus- en Activi-
teitenmarkt op 28 augustus a.s.
van 14.00-16.30 uur!

Cursus- en activiteitenmarkt
in Kulturhuis Jachtlust
Door Marianne Wieggers

100-jarig bestaan
Algemeen Belang Teuge bestaat al bijna 100 jaar. Bij
notariële akte werd ABT opgericht op 12 december 1910.
De eerste vergadering vond plaats in januari 1911. Het
100-jarig bestaan zal met een jubileumfeest voor alle leden
op donderdagavond 20 januari 2011 gevierd worden. Het
duurt dus nog even, maar ABT wil de Teugenaren nu alvast
vragen of zij beschikken over historisch materiaal (bijv.
oude verhalen, fotomateriaal, krantenartikelen, etc.) voor
dit jubileum. Reacties zijn welkom bij het secretariaat.

Overig nieuws
Het welkomstbord dat aan het begin van de Zanden stond,
wordt teruggeplaatst aan de overzijde van de weg, op de
plek waar de bielzenbloembak met bomen stond, bij
mevrouw Bosma. Deze bielzenbak met inhoud is bij de
reconstructie van de Rijksstraatweg verwijderd.Wanneer
het bord geplaatst zal worden is nog niet duidelijk, wel is
het zeker dat het bord daar door de gemeente wordt
geplaatst. In het vorige nummer meldden wij al dat het bord
inmiddels keurig opgeknapt is.

Verborgen
monumenten
In het vorige Teugje Nieuws
deden we een oproep om
verborgen monuymenten in
Teuge te melden bij Milly
Westerhuis. Helaas zijn er geen
monumenten gemeld, maar toch
is Milly afgelopen tijd veel
wijzer geworden. Ze heeft
inmiddels veel informatie
verzameld over Teuge. Er ligt
natuurlijk mede door het
vliegveld een belangrijk stuk
geschiedenis.Via Roy Wassink,
die het archief van de vliegclub
beheert heeft ze veel informatie
kunnen achterhalen. Mocht je
toch nog denken dat je iets weet
over een bepaald monument,
wat anderen wellicht niet weten,
laat het ons dan weten. Milly
kan alles gebruiken voor het
voltooien van haar boek over de
achtergronden van herdenkings-
monumenten.

Van de bestuurstafel
Door Marianne Wieggers
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Om dit alles nog erger te
maken, waren ze óók in Twello
met de weg bezig. Dan maar via
de snelweg naar Apeldoorn. Ik
heb zo de nodige kilometers
verspild. Uiteindelijk, om het
allemaal nog een beetje
verdraagzaam te maken, reed ik
tussen zeven en zeven illegaal
door het Woudhuis en
uiteindelijk, zoals volgens mij
vele Teugenaren en de rest
deden, langs de verbodsborden
over de nieuwe weg. Ja, deze
was al dááágen berijdbaar,
maar toch mochten we er nog
niet op. Met een beetje bluf
reden we zelfs lachend langs
een politieauto. Uiteindelijk
geen boetes gekregen en toch
nog wat kilometers bespaard.
Blij dat ik was toen ik er weer
over mocht. Geen frustraties

meer zul je denken. Maar nu
hebben we dus te maken met
nieuwe frustraties: de snelheid!

Ik kan er maar niet aan wennen
dat er nog maar 50 kilometer
per uur gereden mag worden.
Een kilometer na de rotonde
komt het besef dat ik toch weer
70 rijd en duw ik maar snel op
de rem, om er vervolgens aan
het begin van het pad naar mijn
ouders achter te komen dat de
ventweg in de richting van
Twello nog niet klaar is en
daardoor het pad geblokkeerd
is.Wanneer houdt het nu eens
op? Ik wacht nog op het
moment dat de eerste flitsauto
in Teuge staat, die mij flitst met
20 kilometer te hard. Misschien
dat het daarna eindelijk
ophoudt?

Frustraties
Door Marcella Oleman

Vol frustraties was ik toen de weg naar Teuge open lag. Iedere
keer maar weer omrijden via de Vecht of, om die verschrikkelijke
weg achter het vliegveld langs te vermijden, nog meer omrijden
via Twello (voor mijn gevoel toch sneller, aangezien ik harder kan
rijden).

Houd je van wandelen en wil je daarbij goed bewegen? Dan is
Sportief Wandelen in Twello misschien iets voor jou. Eén keer per
week wandel je met een begeleidster een wisselende route rondom
Twello. In twee groepen wordt er in een verschillend tempo gelopen.
Interesse? Meld je aan en wandel mee!

Wanneer? Iedere woensdag in september t/m mei van 10.30-12.00
uur. Start vanaf Kulturhus Jachtlust. Kosten: ! 95,- (betalen via
machtiging).
Meer informatie en of inschrijfformulier: Ria Dudink, tel. 055 -
3231859 of Mens en Welzijn, tel. 0571 -279090.

Sportief wandelen in Twello
Door Ria Dudink

Op den Toega laat zich ook dit jaar weer verrassen door een andere
toneelvereniging. Op zaterdag 13 november 2010 speelt
toneelvereniging SOVV uit Apeldoorn de komedie ‘Boerenbont en
rode lampjes’, geschreven door Carl Slotboom. De voorstelling
vindt plaats in het dorpshuis en begint om 20.00 uur.

Kaarten kun je in de voorverkoop kopen in het dorpshuis Op den
Toega op de volgende woensdagavonden: 27 oktober en 3 en 10
november vanaf 19.00 uur. De kaarten kosten ! 7,50 per stuk,
inclusief een kopje koffie. Kinderen onder de 12 jaar gratis
toegang, mits onder begeleiding. Natuurlijk wordt er weer gezorgd
voor een leuke verloting.

Mocht je op 13 november niet kunnen, maar toch de voorstelling
willen zien? Op 6 november om 20.00 uur speelt SOVV hetzelfde
stuk in Sporthal Jachtlust in Twello.

Toneel Door Marjanne Oleman

Nieuwsgierig geworden? Ook
voor beginners starten er weer
twee nieuwe groepen op de
woensdagochtend (10.30-12.00
uur) en donderdagavond
(20.30-22.00 uur). Je leert in
korte tijd in het Spaans iets
over jezelf vertellen, de weg
vragen en een drankje met
tapas bestellen. De belangrijkste
grammaticale onderwerpen
komen aan bod, evenals
verschillende luisteroefeningen
en oefeningen die je Spaanse
woordenschat zullen uitbreiden.
Voorkennis is dus niet nodig. Als
je al basiskennis hebt van de

Spaanse taal, kun je ook
aanschuiven bij de
vervolgcursus. Deze cursus is
uitermate geschikt om je
Spaans op te frissen.

Kijk voor uitgebreide informatie
over de inhoud van de cursussen
en startdata en –tijden op:
www.excellentvertalingen.nl
(doorklikken naar ‘Spaanse
les’) of neem contact op via (t.)
06 - 13 54 94 55.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22
september 2010, maar wees er
snel bij, want vol=vol.

¿Dónde está
la clase de español?
¿Dónde está la clase de español? Deze vraag kunnen de cursisten
van de beginnerscursus Spaans al begrijpen én beantwoorden.
Namelijk: ¡En Teuge! En de meesten gaan door met de vervolg-
cursus.
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Mens en Welzijn Voorst gaat in het Kulturhus in Twello en in de
dorpshuizen in de kernen van de gemeente Voorst van start met
een nieuwe activiteit: 'OPEN TAFEL'. Het is de bedoeling dat
op een vast tijdstip in het dorpshuis mensen samen kunnen eten.
De maaltijden worden geleverd door de leverancier van Tafeltje-
Dekje en de prijs wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat ieder-
een mee kan eten.

Tijdens het 25-jarige
jubileumfeest van het speelveld
en de kinderboerderij schonk
het ABT een houten varken dat
gemaakt werd door Johan
Buitenhuis naar voorbeeld van
een tekening van Antoinette de
Bruin. Het varken, dat met
schoolbordverf geschilderd is,
staat nu op de nieuwe zandbak.
Het is door de gemeente op het
speelveld geplaatst en kinderen

kunnen met krijtjes op het
varken tekenen. Er moet nog
wel iets bedacht worden om de
krijtjes in te bewaren, maar dat
zorgt er niet voor dat de
kinderen hun creativiteit kunnen
uiten; het varken wordt al volop
gekleurd.
Naast een nieuwe zandbak zal
er binnenkort ook een nieuwe
schommel op het speelveldje
geplaatst worden.

Kleurvarken op het speelveld

In overleg met de beheerder van
het dorpshuis Op den Toega en
de bejaardensoos van Teuge zal
binnenkort het 'samen eten' in
Teuge starten.

Voorafgaande aan de
bejaardensoosmiddag, elke
derde donderdag van de maand,
zal samen gegeten kunnen
worden van bijvoorbeeld 12.00
- 13.30 uur. Eerst drinken wij
gezellig samen een glaasje.
Iedereen kan mee-eten, jong en
oud, alleenstaanden en
echtparen: het 'open tafel'-
project is voor iedereen!

Wil je meedoen?
Meld je dan vóór 1 september

aan bij Ina Wielart, beheerder
van het dorpshuis Op den Toega,
tel. 055-3232181. Zij kan je
vragen beantwoorden.
Kun je niet zelfstandig naar het
dorpshuis komen? Geen punt.
Je wordt dan opgehaald en weer
thuisgebracht. Ben je op een
dieet? Ook daar wordt rekening
mee gehouden als je het aan Ina
doorgeeft.

Natuurlijk zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die de tafels willen
dekken, de maaltijden warm
maken en voor een gezellige
sfeer zorgen. Lijkt je dat leuk,
meld je dan aan bij Ina!

Wij hebben er zin in: jij ook?

Samen eten
Door Marianne Wieggers,
Sociaal Cultureel Werker Mens en Welzijn Voorst

Hoewel vliegtuigen normaal landen op Teuge, kwam er begin
augustus één op een dieplader naar het vliegveld. De F-86
SABRE, een Duitse straaljager die vlak na de oorlog werd ont-
worpen, kwam vleugellam bij de nieuwe hangar van Leverco aan.

Het vliegtuig komt te staan bij
de ingang van het bedrijf dat
rond- en zakenvluchten verzorgt
en ook vliegtuigen verhuurt. "De
straaljager wordt dit najaar op
een sokkel gemonteerd en wordt
onze poortwachter", vertelt
directeur Lex Versteeg van
Leverco.

De F86-Sabre werd al tijdens
de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld, maar koos pas in
1947 het luchtruim. De Sabre
was ooit het eerste
jachtvliegtuig dat de
geluidsbarrière doorbrak en was
daarmee het eerste

supersonische vliegtuig ter
wereld. In totaal werden er een
kleine tienduizend van deze
straaljagers, die met name
bekend zijn uit de Korea-oorlog,
gemaakt.

De F86-Sabre deed dienst in de
luchtmachten van vele landen
over de hele wereld. De door
Leverco aangekochte
straaljager behoorde tot de
Duitse luchtvloot. Dat is ook
nog altijd duidelijk te zien aan
de beschildering van het
vliegtuig. De schilderingen
blijven.Versteeg: "Die hóren bij
dit vliegtuig."

Straaljager op Teuge

Na een tip ging ik vanmorgen (30 juli) even bij het vliegveld
kijken omdat er een grote groep kieviten gesignaleerd was.
Inderdaad bleken zich 100 - 150 jonge kieviten klaar te maken
voor de grote trek. Dat komt erop neer dat ze zich vol eten om
de reis aan te kunnen. Zij trekken altijd eerst en de ouderen
volgen later in augustus, meestal niet verder dan naar Zuid
Europese streken. De kieviten die in de winter hier gezien
worden zijn ook trekkers, maar dan meestal vanuit
Scandinavische landen.

Op weg terug spotte ik ook nog even een familie van vier
torenvalken die bij de nieuwe hangars vlieg- en stootles kregen.
Dat het torenvalken waren was overduidelijk te zien aan de
wijze waarop een prooi werd gezocht en benaderd. Op de plek
waaronder een prooi (meestal muizen) zich bevindt, blijft de
vogel in de lucht stil hangen, met snel bewegende vleugels (in
vakterm ‘bidden’ genoemd!), voordat in duikvlucht de prooi al
of niet wordt gegrepen. Het veld blijft ons verrassen!

Kieviten en torenvalken op
vliegveldterrein
Door Jan Geschiere

Foto: Bob Bakker
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Augustus
9 t/m 13 Speelweek - SJW Peco
29 Start nieuwe seizoen SJW Peco

September
9 SOOS - BEJAARDENSOOS TEUGE
10 t/m 12 Dorpsfeest - SJW Peco
11 Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.Teuge
18 t/m 19 Kunst en Cultuur Route - ABT
24 FVT competitiewedstrijd (touwtrekken) - SJW Peco
26 Touwtrekken - SJW Peco

Oktober
9 Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.Teuge
14 SOOS - BEJAARDENSOOS TEUGE

November
6 Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.Teuge
11 SOOS - BEJAARDENSOOS TEUGE
28 Sinterklaas - Teugse Klootschieters Ver.Teuge

December
8 SOOS & KERSTDINER - BEJ.SOOS TEUGE
11 Open Koppeldartkampioenschap - TKV Teuge
17 GEZELLIGE AVOND MET BINGO IN PECO

BEJAARDENSOOS TEUGE
18 Kerstbingo - Teugse Klootschieters Ver.Teuge

2011
Januari
2 Nieuwjaarsreceptie - Teugse Klootschieters Ver.Teuge
4 Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.Teuge
20 Receptie, 100 jarig bestaan ABT
29 Boerenkooltournooi - Teugse Klootschieters Ver.Teuge

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

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, Marjanne Oleman, Marianne Wieggers,
Dick Oleman, Mo Cornelisz, Ria Dudink en René Kamphuis.
Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge,
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 15 oktober 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

Kunst- en Cultuurroute Teuge
Het is weer bijna zo ver. Op 18
en 19 september vindt tussen
11.00 en 17.00 uur voor de
vijfde keer de Kunst- (en dit
keer ook) Cultuurroute Teuge
plaats. Een evenement dat niet
meer weg te denken is en dat
steeds meer deelnemers trekt.
In de flyer, die iedereen thuis
krijgt of al gekregen heeft, is te
zien dat er meer dan 40 deelne-
mers zijn op meer dan 20 loca-
ties. Kunst en cultuur, maar ook
muziek en fotografie. En
natuurlijk is er op meerdere
plekken wat te eten en drinken.

Op zondagavond sluiten alle
deelnemers het eerste lustrum
van de Kunst- en Cultuurroute
om 18.00 uur in het Dorpshuis
af. Shantykoor De Trossen Los
zorgt dat de stemming er in
blijft. Heb je de flyer niet ont-

vangen, dan is deze ook te
downloaden op de website van
www.algemeenbelangteuge.nl

Wijzigingen voorbehouden.

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


