
Van de
Luchthaven
Het is al een tijdje schijnbaar
rustig rond de Luchthaven
Teuge. Enige tijd geleden werd
een informatieavond georgani-
seerd, die zeer druk bezocht
werd.Voor- en tegenstanders
van het vliegveld konden vooral
veel vragen stellen. De nieuwe
directeur van de Luchthaven,
Meiltje de Groot, meldde dat de
laatste hand werd gelegd aan
een nieuw businessplan.

Dit businessplan is 27 april
2012 goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen en de
aandeelhouders. Het geeft de
plannen weer voor de komende
5 jaar. Het businessplan is te
downloaden via de website
www.teuge-airport.nl. In
mei/juni gaat Meiltje de Groot
de gemeenteraden langs van
de aandeelhoudende gemeenten.

In het volgende Teugje Nieuws
gaan we wat meer inzoomen op
de plannen van de Luchthaven.

Vlak voor het verschijnen van
dit nummer vond op 26 mei op
het vliegveld een heus
Filmfestival plaats, onder het
motto ‘Zie ze vliegen tijdens het
Filmfestival op de luchthaven
Teuge’. En weer heeft Teuge dus
iets bijzonders. Een gevarieerd
filmfestival voor jong en oud, in
een bijzondere entourage: de
SAS-Hangaar op de luchthaven.

Kijken en doen
Van ’s ochtends 10.00 uur tot ’s
avonds 23.00 uur konden
belangstellenden terecht voor
vijf verschillende films, voor
diverse leeftijden. Bezoekers
konden ook genieten van
demonstraties, een rondleiding
en allerlei andere acties rond
het thema vliegtuigen. Ook voor
de kids was er van alles te doen.

De opbrengst van de dag gaat
naar een goed doel: Stichting
Hoogvliegers, die er voor zorgt
dat ernstig zieke en gehandicap-
te kinderen voor 1 dag piloot
kunnen zijn.

Op de basisschool ‘de Zaaier’ in Teuge zijn ze creatief
bezig geweest, en nog steeds! Iedere donderdag is de
‘breiclub’ daar namelijk te vinden, om de kinderen te
leren breien. En met groot succes.
Coördinator Ineke Beekhuis kwam met het leuke idee om
van alle gebreide lapjes een mega vlinder te maken. Deze
vrolijk gekleurde vlinder hangt in de hal van de school,
zodat deze door iedereen te bewonderen is.

Gebreide vlinder
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KIJK! Teuge is een initiatief van
Algemeen Belang Teuge, mede
mogelijk gemaakt door vrijwilli-
gers en de volgende sponsors:
ANWB, Arcadis, Provincie
Gelderland, Rabobank, Univé en
Kern met Pit.

Gratis picknick
Alle Teugenaren, oud en jong,
groot en klein, worden door het

In maart, april en mei hebben kunstenaar Joost van Hezewijk en
aannemer BennieWinterman hard gewerkt aan het kunstproject
Kijk!.Veel Teugenaren hebben al een ‘kijkje’ genomen bij de aan-
leg van het project. Donderdagmiddag 5 juli is de feestelijke ope-
ning.

bestuur van Stichting de Oude
Zanden uitgenodigd voor een
gratis picknick op 5 juli, boven-
op het kijkplateau.Tijdens deze
picknick kun je genieten van
muziek, spektakel in de lucht en
natuurlijk van elkaar.

Het programma
De opening vindt plaats vanaf
17.00 uur. Om half zes is de

officiële opening door twee
speciale gasten. Daarna, tegen
18.00 uur, begint de picknick,
waarbij van alles te zien is op
en rond het uitzichtpunt bij de
oude schaapskooi.

Praktische info:
Omdat er slechts beperkte par-
keergelegenheid is aan de
Zandenallee, verzoekt de orga-
nisatie om zoveel mogelijk op de
fiets te komen! Kom je toch met
de auto, volg dan de instructies
ter plaatse.

Door Anne Pannekoek

Kijk! Teuge opent op 5 juli

Gratis picknick voor Teugenaren



Natuurlijk

Af en toe duikt er een berichtje op over de aanleg van het
Weteringse Broek en zo dacht ik, het is tijd voor een nader onder-
zoek. Dus toog ik op een wat bewolkte, maar droge meimorgen
met de fiets het gebied in.

In een boom ter hoogte van de
voormalige school aan de
Rijksstraatweg brengt een grote
zanglijster een prachtig lied ten
gehore en zo zou ik tijdens mijn
tocht nog zo’n vijftien vogelsoor-
ten tellen! Iets verder, bij de
Holthoevensestraat, kun je
rechtsaf een nieuw aangelegd
(betonnen!) fietspad op dat na
een kleine kilometer uitkomt op
de Teugseweg.

Die vervolgend kom je op de drie-
hoek met de Terwoldseweg en de
Kraaijenjagersweg een fraai aan-
gelegd rustpunt met zitbanken,
grote stenen, heuveltjes en een
waterpartijtje tegen.Weer wat
verder, de Lochemsestraat af, kun
je achter Harlemans constructie-
bedrijf linksaf weer zo’n betonnen

fietspad op en dat voert je naar
de paal met het ooievaarsnest.
Althans de uitnodiging aan de
ooievaars daar te nestelen, want
hoewel het nest al klaar is, is het
nog niet bewoond.

Eenmooi poeltje
Ook hier een mooi aangelegd per-
ceel, met een grindpad dat langs
een (nog maagdelijk) poeltje
leidt, maar waar al wel kieviten,
een scholekster, een witte kwik-
staart en een reiger worden aan-
getroffen. Even verder vliegen
twee grauwe ganzen op en ook
een viertal woerden van de wilde
eend. De vrouwtjes zitten kenne-
lijk te broeden en de mannetjes
zoeken elkaar op uit verveling.
Een wegsprintende haas en een
overvliegende buizerd vervolma-

Klompenpad op hoge
schoenen
Plotseling doemt er, ter linker- en
rechterzijde van de weg, een
klompenpad op! Ik zet mijn fiets
neer en ga (op hoge schoenen)
het pad op, richting de Wetering,
waar dat mooie bruggetje tegen
de lucht afsteekt, mij uitnodigend
om een kijkje te nemen. Ook daar
weer ganzen, een Knobbelzwanen-
paar, buitelende kieviten en ande-
re weidevogels die duidelijk hopen
een mooi broedplekje te vinden in
het nog maagdelijke terrein. Het
bruggetje biedt een uitzicht op de
glooiende oever van de wetering,
op de fraaie omgeving en op de
bebouwing van de luchthaven.
Maar een vervolg van het pad is
nog niet erg duidelijk, dus keer ik
maar op mijn schreden terug.
Afsluitend fiets ik om het vlieg-
veld heen, waar opnieuw vele kie-
viten, maar ook een enkele grutto,
tureluur en gele kwikstaart me
verrassen. Alles bij elkaar, een
mooie fietstocht met verrassende
ontmoetingen en veel natuur om
van te genieten. En dieWeteringse
Broek, dat wordt wel wat!

Teuge
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Teuge en hetWeteringse Broek
Door Jan Geschiere

Onze school, c.b.s. de Zaaier, heeft ‘opbrengstgericht werken’ op
de domeinen rekenen, taal en (begrijpend) lezen centraal staan
voor nu en de komende jaren.We werken elke dag hard om toe te
komen aan de individuele leerbehoefte van ieder kind bij ons op
school.Wij kunnen dit echter niet alleen; we hebben veel hulp van
onderwijsondersteuners, zoals onderwijsassistenten, PABO stu-
denten, externe partners en ouders/verzorgers.

Kinderen kunnen ook andere
talenten hebben en ook die willen
we natuurlijk vol benutten. Sinds
augustus 2011 werken we vanaf

groep 3 met zogenaamde creatie-
ve middagen. Op deze middagen
gaan de kinderen praktisch aan
het werk rondom creatieve onder-

werpen. Creatief is voor ons heel
breed; muziek, toneel, dans en
dergelijke vallen hier onder.

Wie wil kinderen iets leren?
Ook in het komend schooljaar,
2012-2013, gaan we weer op
deze wijze werken.Wij zijn dan
ook op zoek naar bewoners uit
het dorp, of andere belangstellen-
den, die onze kinderen ‘iets’ willen
leren.We hebben hiervoor de
maandag,- en donderdagmiddag
van 14.15 uur tot 15.15 uur
beschikbaar. Je kunt hier denken

aan boetseren, schilderen, tech-
niek, handvaardigheid, muziek,
solderen, sport, enz.

Op dit moment hebben we al van
een kleine tien bewoners uit het
dorp hulp.We willen dit graag
uitbouwen en gaan volgend sei-
zoen met kleinere groepen wer-
ken, zodat iedereen de juiste per-
soonlijke aandacht krijgt. Kun jij
ons helpen? Je bent van harte
welkom voor een gesprek of neem
een kijkje op onze website
www.cbsdezaaier.nl

Creatieve middagen Door Jan-Willem Stegeman

ken het landelijk beeld.
In het gebied ben ik inmiddels
verschillende land- en tuinbouw-
bedrijvigheden tegengekomen,
zoals een grote kalvermesterij,
een veld waar men bezig is asper-
ges te steken, een koppel dikbil-
koeien en een groep zwarte scha-
pen. Die variatie bevalt mij wel,
temeer daar de weilanden en
slootkanten begroeid zijn met
bloeiende boter- en pinksterbloe-
men en zelfs nog (deels uitge-
bloeide) paardenbloemen. Het
mag van mij nog wel iets recrea-
tiever worden.



www.teugseklootschietersvereniging.nl

- 3 -

Tennisclub Teuge 20 jaar (deel 2) Door Bernhard Jolink

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

DeTeugse tennisclub bestond 25 maart 2012 precies 20 jaar. In
2007 startte de bouw van een nieuw clubhuis; houtskeletbouw
van twee verdiepingen en een vergroot terras. Een nieuwe keu-
ken, mooie bar, goede douches en ruime kleedkamers. Het
gebouw ziet er mede door het gebruik van (veel) hout zowel van
binnen als van buiten fantastisch uit en past mooi in de omgeving.

De afbouw en inrichting wordt
door een enthousiaste groep vrij-
willigers zelf gedaan en ook de
‘buitenboel’ wordt strak aange-
legd. In 2008 wordt het gebouw
feestelijk geopend met een feest-
avond voor alle leden die dit met
elkaar tot stand hebben gebracht.

De Teugse tennisclub blijft een
‘boer'nclub’; laagdrempelig, ieder-
een is welkom. Behalve uiteraard
sportiviteit staat gezelligheid
hoog in het vaandel van bestuur
en leden van de Tennisclub Teuge.
Belangstellenden worden op een
leuke manier ontvangen en om te
beginnen mag er vrijblijvend altijd
enige tijd worden gespeeld.

Stamppottoernooi en
clubkkampioenschappen
Voorzitter Enrico van Dijk: "We
vinden het heel belangrijk dat
onze leden zich thuisvoelen op
ons park. En in de praktijk is dit
gelukkig ook zo. Iedereen kan zijn
of haar weg vinden bij ons, er zijn
diverse groepen om je bij aan te
sluiten. En om de onderlinge band
goed in stand te houden organise-
ren wij diverse toernooien en wed-
strijden. Bijna legendarisch is ons
stamppottoernooi aan het eind
van het seizoen. Begonnen als
snerttoernooi in de jaren negentig
sluiten we op een zondag in de
maand november het seizoen af
en naar die dag wordt bijna het
gehele jaar uitgekeken.......
We organiseren natuurlijk ook de
jaarlijkse clubkampioenschappen;
hét moment om te ontdekken hoe
het met je spelniveau gesteld is.
Maar zeker ook hier geldt dat in
principe iedereen mee moet kun-
nen doen. Aan de hand van de
speelsterkte worden de deelne-
mers in poules ingedeeld.
Er zijn diverse uitwisselingen met
andere verenigingen in de regio en
omdat we op kunstgras spelen

kan er 12 maanden per jaar wor-
den getennist. In de winterperiode
(januari t/m maart) hebben we
een onderlinge competitie, we
noemen dat de ‘Davis Cup’, de
deelnemers worden ingedeeld in
landen en we houden zoveel
mogelijk die spelregels aan; al
jarenlang een leuk evenement,
waardoor onze leden ook in de
winter wedstrijden kunnen blijven
spelen.

Ook competitiespelers
Natuurlijk is er ook een flink aan-
tal leden dat niet alleen recreatief
wil spelen, maar mee wil doen
aan door de KNLTB georgani-
seerde competities. Het bestuur
stelt hiervoor de nodige facilitei-
ten ter beschikking en de Teugse
teams zijn inmiddels geduchte
tegenstanders geworden in de
regio en behaalden mooie prijzen
in voorjaar- en wintercompetities.

Een niet onbelangrijk punt is ook
de hoogte (liever gezegd ‘laagte’)
van onze contributie. Deze
behoort tot de laagste in de wijde
omgeving en dat proberen wij nog
heel lang zo te houden (www.ten-
nisclubteuge.nl). Er zijn op
bepaalde dagen en avonden twee
jonge tennisleraren aanwezig en
leden die daar behoefte aan heb-
ben kunnen zelf lessen afspreken.
Ook hier proberen we de hand op
de knip te houden; geen torenho-
ge bedragen, maar redelijke prij-
zen voor goede kwaliteit instruc-
tie, privé of in groepsverband.

Jeugd
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst’, een waar gezegde, zeker
binnen een sportvereniging.Vanaf
het begin is er al een jeugdcom-
missie, die probeert leuke dingen
voor de kinderen te organiseren.
Er zijn tennisleraren die prima
met de jeugd kunnen omgaan, het

is een mix van sportiviteit en
gezelligheid. De allerjongsten
(vanaf 6 jaar) krijgen op een
speelse manier les en vanaf onge-
veer 10 jaar kan er al aan
KNLTB jeugdtoernooien worden
meegedaan.

Er wordt jaarlijks een ouder-kind
toernooi georganiseerd, waarbij
een jeugdlid samen met één van
zijn of haar ouders mag spelen.
Voor veel jonge leden is dit de
eerste ‘echte‘ wedstrijdervaring
en dat kan het superspannend
maken.

Een echt tenniskamp is één van
de hoogtepunten van het jaar.
Traditioneel het eerste weekend
van de zomervakantie van de
basisscholen gaat de jeugd op
kamp in een vakantiepark in de
regio waar goede tennismogelijk-
heden zijn. Er wordt dat weekend
natuurlijk (veel) tennis gespeeld,
maar dat is niet alles. Levend
stratego, survival, zeskamp, disco,
speurtochten, gezamenlijk lekker
patat eten, van alles wordt onder-
nomen om de kinderen op een
leuke manier bezig te houden en
ze leren elkaar eens op een ande-
re manier kennen; al jaren een
succes.

Maar er zijn ook uitwisselingen
met andere verenigingen, terwijl
de jeugdcommissie vorig jaar
twee tennisclinics organiseerde
voor de basisscholen in Teuge en
de Vecht. De KNLTB stelt hier-
voor materiaal beschikbaar en de
clinics waren een groot succes.
Bijna alle leerlingen van de scho-
len wilden wel een balletje slaan
en naar aanleiding hiervan heb-
ben zich verschillende nieuwe
jeugdleden aangemeld.



- 4 -

PecoRock
Het is altijd afwachten hoe op een
nieuw initiatief wordt gereageerd,
maar aan animo voor PecoRock
bleek zeker geen gebrek.Het publiek
bestond voornamelijk uit ‘dertigplus-
sers’ die ondanks het koude weer

genoten van echte rockmuziek veel-
al uit de jaren tachtig en negentig
met klassiekers van bijvoorbeeld
AC/DC, the Golden Earring en
Europe.Op het halfopen podium
stonden een drietal bands, die één
voor één een spetterend optreden
weggaven.Al met al was deze eerste
editie van PecoRock absoluut
geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Koninginnedag
Op 30 april heeft Peco in samenwer-
king met de sportclub, de school en
diverse sponsoren het
Koninginnedagfeest georganiseerd.

Vier de zomermet Peco Door Leonie van den Beld

www.pro-t-action.nl www.garagedevecht.nl

De kinderen arriveerden in een vro-
lijke stoet met versierde fietsen en
skelters waarmee ze vervolgens over
het circuit van de ‘Mega-Rubber-
Power-Race’ raceten.Theo
Berenschot zorgde voor vermaak
door op zijn geheel eigen wijze de
verloting te presenteren.Het was
dus,mede dankzij het stralende
weer, simpelweg een erg gezellige
middag voor jong en oud.

Voetbal
Of je het nu wilt of niet, de aanko-
mende tijd staat volop in het teken
van voetbal.Het Europees
Kampioenschap voetbal gaat 8 juni
van start en zal vermoedelijk weer
voor ‘oranjegekte’ in het land zor-
gen. Diegenen die de wedstrijden
van het Nederlands elftal op groot
scherm in Peco willen volgen zijn
van harte welkom.Op 16 juni staat

daarnaast ook het Peco
Voetbaltoernooi op het programma.
En naast voetballers zijn natuurlijk
ook supporters welkom om de
teams aan te moedigen en om ’s
avonds de prijsuitreiking tijdens de
afterparty mee te maken.

In vijf dagen de wereld rond
In de tweede helft van de zomer is
het weer tijd voor de Speelweek!
Om precies te zijn dit jaar van
maandag 6 t/m zaterdag 11 augus-
tus. De kinderen maken in vijf
dagen een minireis om de wereld en
doen daarbij verschillende landen
aan.Tip voor de kinderen die mee
willen doen: schrijf het alvast in de
agenda van je vader of moeder.En
als je dan toch aan het schrijven
bent, noteer dan ook gelijk even dat
het dorpfeest van 14 t/m 16 sep-
tember plaats vindt.

De tijd vliegt! Het vorige exemplaar van het Teugje Nieuws lag in
maart in de brievenbus en nu staat de zomer al weer bijna voor
de deur. Het was wat Peco betreft een feestelijk voorjaar met
natuurlijk de eerste editie van PecoRock en een gezellig
Koninginnedagfeest. Maar ook voor de komende maanden staan
er weer vele leuke activiteiten gepland.

In de reeks van Nederlandse
Kampioenschappen zijn er drie dis-
ciplines in acht leeftijdscategorieën.
Het klootschieten op een straat van
1000 meter en op een grasbaan
(veldbaan) van 600 meter lengte,
om deze met het minst aantal scho-
ten en met de meeste meters na de
finish te overbruggen.Bij de derde
discipline gaat het erom de kloot

zover mogelijk door de lucht te wer-
pen; we noemen dat ‘zetten’.De uit-
rol van de kloot telt hierbij niet mee.

Perfect weer met een
‘dunne’ wind
OnzeTKV was dit jaar aan de beurt
om voor de Federatie IJsselstreek
de selectiewedstrijden te organise-
ren. Het straatparcours was gauw
gevonden, voorbij GarageWeijers.
Voor de veldbaan brachten onze
naobers,SportclubTEUGE,de red-
ding, waarvoor wij hen hartelijk
danken.

Rondom de voetbalvelden ligt een
brede strook gras, altijd mooi kort
gemaaid, die tot veldbaan werd
gepromoveerd en op het oefenveld
kon naar hartenlust de kloot zover

Klaotschiet’n biej de naobers Door Halbo Bosker

mogelijk door de lucht worden
geschoten.De wedstrijden verliepen
daardoor perfect met mooi droog
weer en een ‘dunne’wind.

In de weekenden in de maanden mei
en juni is er overal van alles te doen,
daarom gaan we in plaats van op de
zondag, op de woensdagavond
klootschieten.Om 18.45 uur is het
verzamelen bij de ‘stalen kloot’ van
het waterpompstation.We schieten
vervolgens heen richting Bruggen-
bos en weer terug.Terug in de bun-
ker zijn de darters al vanaf 19.30
uur volop bezig met trainingen en
gooien de klootschieters bij terug-
keer enthousiast een pijltje mee.
Deze mooie woensdagavonden zijn
een perfecte gelegenheid om met de
familie eens binnen te lopen, om een
potje mee te darten en een pilsje te
pakken.Voor de kinderen zijn er
spellen met een glaasje prik.

Vanaf woensdag 27 juni is de
zomerstop.De trainingen voor de
klootschieters beginnen weer op
zondag 19 augustus en de darters
beginnen op woensdag 22 augustus.

De competitie van de klootschieters loopt ongeveer gelijk aan die
van het voetbal.Verschillende klootschietverenigingen organise-
ren dan toernooien en er zijn persoonlijke wedstrijden, om zich
via de Klootschieters Federatie IJsselstreek (14 verenigingen) te
plaatsen voor de Gelderse Kampioenschappen. Om daarna een
plaats proberen te veroveren voor de Nederlandse
Kampioenschappen in juni. Andere selecties zijn er voor de
Europese Kampioenschappen in Italië in 2012.

Open Koffie Voorst

Onder het genot van een
kopje koffie contact leggen
met andere ondernemers,
werkgevers of werknemers
uit de omgeving. Een infor-
mele en gezellige manier
om elkaar te leren kennen
en ervaringen te delen.

Deze nieuwe manier van net-
werken is ontstaan in
Londen en wordt inmiddels
wereldwijd omarmd. Het is
een mooie gelegenheid om je
(zakelijke) netwerk uit te
breiden en om op de hoogte
te blijven van wat er speelt
in de lokale (arbeids)omge-
ving.
‘Open Koffie Voorst’ vindt
iedere eerste donderdag van
de maand plaats in
‘Restaurant Korderijnk’ in
Twello, van 10.00 uur tot
12.00 uur. De toegang is
gratis en toegankelijk voor
iedereen. Donderdag 7 juni
vindt er tussen 10.00 en
12,00 uur een speciale
‘Open Koffie Voorst’ plaats
in de Skydeck hangar van
Lex Versteeg op het vlieg-
veld. Iedereen is van harte
welkom om te komen net-
werken.
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Nieuwe aanwinst dorpshuis:

Michiel Klinkenberg
Door Lineke Güth

Participatiebaan
“Via dorpscontactpersoon
MarianneWieggers ben ik in con-
tact gekomen metTeuge. Ik heb
twee jaar bij ‘Mens enWelzijn’
gewerkt, dit betrof een participatie-
baan”. Dit zijn banen voor werkzoe-
kenden met een uitkering, om werk-

ervaring op te doen en de kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten.
De functie assistent-beheerder van
het dorpshuis is ook een participa-
tiebaan.”

Impressie
Het is de bedoeling dat er meer acti-
viteiten plaats gaan vinden in het
dorpshuis, zoals bijeenkomsten, ver-
gaderingen en lunches.“Ik ben voor
24 uur aangenomen,maar het is
nog wel rustig om die uren vol te
maken. Ik help dan ook een handje
bij de KIJK-heuvel en heb daar
onder andere een aantal bomen
gesnoeid.Tuinieren is dan ook een
hobby van me en ik ben op deze
manier nog meer betrokken bij
Teuge.”

Wij wensen Michiel veel succes met
deze nieuwe uitdaging.

De uit Noord-Holland afkomstige Michiel Klinkenberg (56) woont
inmiddels alweer 32 jaar in Twello. Na jaren in de automatisering
gewerkt te hebben is hij sinds april te vinden in het dorpshuis als
assistent-beheerder en hij heeft er zin in.

VViinndd  jjee  hheett  lleeuukk  eenn  iinntteerreessssaanntt  oomm  vvrriijjwwiilllliiggeerrsswweerrkk  ttee  ddooeenn
eenn  ddrraaaagg  jjee  hheett  ddoorrpp  TTeeuuggee  eenn  oommssttrreekkeenn  eeeenn  wwaarrmm  hhaarrtt
ttooee??    WWiill  jjee  jjee  vvrriijjee  ttiijjdd  oopp  eeeenn  nnuuttttiiggee  mmaanniieerr  bbeesstteeddeenn??  DDaann
iiss  ddiitt  mmiisssscchhiieenn  iieettss  vvoooorr  jjoouu!!

BESTUURSLID 
STICHTING DORPSHUIS ‘OP DEN TOEGA’

De stichting Dorpshuis ‘Op den Toega’ heeft ten doel het
bevorderen en in stand houden van sociaal-culturele activitei-
ten in Teuge. Het middelpunt voor de activiteiten en waar
bewoners uit Teuge en omstreken elkaar kunnen ontmoeten,
is ons dorpshuis, gelegen aan de Zanden nabij het sportcom-
plex ‘de Dulmer’.

Een aantal bestuursleden van het eerste uur heeft hun ter-
mijn er op zitten en het bestuurslidmaatschap onlangs beëin-
digd. Hiermee zijn vacatures ontstaan die we graag weer snel
willen opvullen. Het bestuur van de Stichting is daarom op
zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het bestuurs -
team uit te breiden.

Wat houdt het in ? 
- Het takenpakket bestaat in hoofdlijnen uit een 5-tal aspec-
ten. 

- het dagelijkse beheer van het Dorpshuis (agendabeheer,
voorraadbeheer en het leggen en onderhouden van contac-
ten met de huidige en nieuwe gebruikers)

- het promoten van het Dorpshuis (PR-zaken) en onderhou-
den van de website

- het werven van subsidies voor aanschaf van nieuwe midde-
len    

- het mede-organiseren van sociaal-culturele activiteiten in
het dorpshuis.

Wat wordt er van je verwacht ?
- enthousiasme, een positieve insteek en gevoel voor samen-
werking

- samen willen werken aan een gezellig en florerend dorps-
huis. 

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 welkom. We vergaderen gemiddeld een keer per
kwartaal. 
Heb je belangstelling en/of wil je meer weten over de
Stichting en haar taken, neem dan gerust contact op met een
van onderstaande bestuursleden: 

Dick Oleman (voorz.) 
055 323 2176  / dickoleman@gmail.com
Marianne Wieggers (beheer)
055 323 1818  / info@teuge.eu
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

Het meest linkse portret, waar je
om zo te zeggen bijna tegenaan
loopt, laat de geniale componist
Bach zien. Als je goed kijkt, zie je
dat de rimpels in zijn gezicht lijnen
van notenbalken zijn. Twee losse
muzieknoten vóór het portret bewe-
gen in de wind. 

Bach, Chopin, Schuman en
Mendelssohn
Het volgende portret, rechts van de
schuurdeur en het raam, stelt
Chopin voor. Hij heeft prachtige pia-
nomuziek gecomponeerd. Het por-

tret is eigenlijk een mozaïek van
stukjes hout, die van een afstand een
sprekend portret weergeven. Zelfs
zie je in perspectief enkele witte en
zwarte pianotoetsen. Onderaan zie
je, los van het portret, de vingers van
de pianist, die ook bewegen in de
wind.  
Daarnaast een portret van Clara
Schumann, pianiste en componiste,
echtgenote van de componist
Schumann. Een mooie vrouw ook.
Een losse roos beweegt in de wind. 
Helemaal rechts de componist
Mendelssohn, schepper van sierlijke

romantische muziek. Vóór zijn por-
tret draait een geschilderde danse-
res om haar as als het waait. Bij
alle vier portretten beweegt er dus
iets in de wind. 

Andrew Walther
De maker van deze portretten is
Andrew Walther, een Amerikaans
kunstenaar, die met zijn partner
Alice enkele jaren bij de Ecotribe

even verderop heeft gewoond, en
weer terug is gegaan naar Amerika.
De kwaliteit van de kunstwerken
blijft opvallend goed. Al enkele jaren
hangen de portretten buiten. 
Bekijk de portretten gerust van wst
dichterbij: de moeite waard. Wij,
Nel en Teun Kalter, genieten nog
dagelijks van de portretten en van
de muziek van de genoemde compo-
nisten. 

Kunst aan de muur van de schuur
Door Teun Kalter

Teugenaren kennen hem ongetwij-
feld. Zijn werk is af en toe al voor
het publiek te bewonderen
geweest. Henk Veldwijk exposeert
nu tot 1 juli met zijn schilderijen
in het dorpshuis Op den Toega.
Kom gerust een kijkje nemen op
maandag-, dinsdag-, woensdag- of
zaterdagmiddag. 

Henk Veldwijk exposeert in dorpshuis

Wie vanaf de Rijksstraatweg de Bolkhorstweg inloopt, ziet bij
nummer 6, het laatste huis, aan de schuurwand vier grote op hout
geschilderde portretten van beroemde componisten. Enthousiaste
muziekliefhebbers als wij zijn, hebben we deze portretten aan de
buitenmuur van de schuur bevestigd. 

Keukelen; het: m/v, gezellig samen
leren koken in de keuken van de
sportclub
Tuintelen; het: m/v, gezellig
samen in de tuin aan de slag, ver-
bouwen van groentes/kruiden

Deze twee nieuwe werkwoorden zijn
sinds kort in het leven geroepen en
met groot succes. Leerlingen uit
groep 7/8 van basisschool ‘de
Zaaier’ gaan om de beurt koken en
tuinieren. Hier leren ze veel van en
het is nog leuk ook!

Het is maandag 16 april en van-
daag bestaat het ‘keukelteam’ uit:
Rowena, Zefanja, Rens en Youri,
onder begeleiding van kok Petra
Bonekamp. Op het menu staan
‘oranjetompoezen’ in het kader van
Koninginnedag. 

Alles doen de kinderen zelf
Voordat het koken kan beginnen,
neemt Petra met de leerlingen door
wat er moet gebeuren en in welke
volgorde. Een goede voorbereiding
is heel belangrijk, net als schoon en
hygiënisch werken in de keuken.
Gelukkig hoeft afwassen niet alle-
maal met de hand en kan de vuile
vaat in de grote en snelle vaatwasser
geschoven worden. 
Het is opvallend hoeveel plezier ze
met elkaar hebben in de keuken en
er wordt veel geleerd. Petra helpt

natuurlijk wel maar de kinderen
doen alles zelf, van het maken van
de roomvulling tot het glazuren van
de bovenkant. Ook het aflikken van
‘per ongeluk’ onder gesmeerde vin-
gers gaat ze  prima af.
Het resultaat ziet er heerlijk uit en
ik heb me laten vertellen dat ze nog
lekkerder smaakten!

Verbouwen van groentes en
kruiden
Het ‘tuintelteam’ gaat vandaag
schuil onder de naam: Big Bananas.

Na het oppeuzelen van de tompoe-
zen, krijgen de acht kinderen op een
speelse manier uitleg over het ver-
bouwen van diverse groentes en
kruiden, onder leiding van Jan van
den Noort. Tevens is hier de
gemeentetuin waarvan het onder-
houd verzorgd wordt door mensen
van Siza (centrum voor niet-aange-
boren hersenletsel). Dit is een mooie
samenwerking. Als de kinderen
vakantie hebben nemen deze heren
het onderhoud van de tuin voor hun
rekening. Er wordt veel geleerd over
de verschillende groentes en er
hangt een gezellige sfeer. “Je krijgt
er wel vieze handen van, maar het is
leuk om te doen!”
‘Keukelen en ‘tuintelen’ is vernieu-
wend, leerzaam en leuk. Kortom,
een mooie samenwerking tussen
jong en oud.

Keukelen en Tuintelen  Door Lineke Güth



Oproepje
Ik ben 20 jaar en ben op zoek naar schoonmaakwerk. Heb je
werk voor mij? Neem dan contact met me op! Mijn telefoon-
nummer is 06-11389673

Teugje Nieuws digitaal
Heb je je al aangemeld voor de digitale versie van Teugje
Nieuws? Ontvang je hem niet in de brievenbus en wil je hem wel
hebben? Wil je hem al eerder lezen dan dat de gedrukte versie in
de bus valt? Meld je dan aan via de website van Algemeen
Belang Teuge, www.teuge.eu . Onder de pagina TeugjeNieuws zie
je linksonder staan: ‘Inschrijven Nieuwsbrief’. 

Advertentietarieven
Alle adverteerders ontvangen binnenkort weer de factuur voor
het komende jaar. En we hebben goed bericht, want de tarieven
zijn voor het 5e achtereenvolgende jaar niet verhoogd! 
De redactie dankt, mede namens de inwoners van Teuge en
omstreken, alle zo belangrijke adverteerders! 

Sponsor wolclub bedankt!
Wij bedanken ‘Rabobank Voorst’ en ‘M en M Wol Post’ in Twello
voor het financieren van de creatieve wolclub die iedere woens-
dagmiddag plaatsvindt in het dorpshuis te Teuge.

__________Teugje Klein___________

Ligt het nou aan mij? Door Peter Cornelisz

Dat ik me doorlopend stoor aan al dat zwerfafval dat zo maar
langs de weg of in een sloot  gegooid wordt. Ook in Teuge. Kijk
maar eens langs de Rijksstraatweg, of op het parkeerterrein en
het fietspad bij de voetbalvelden. 

Vooral frisdrankflesjes, blikjes en chipzakjes tref je er in grote hoeveel-
heden aan als je er eens goed naar kijkt. En die dingen liggen daar
natuurlijk niet toevallig. Blijkbaar hebben ze nogal de neiging om zo
maar uit handen van mensen te vallen. Of laten diezelfde mensen ze
misschien onbewust of –nog erger- bewust zo maar vallen? Ik vrees dat
het laatste het geval is. 

Waarom? 
Zo moeilijk is het toch niet om je eigen rotzooi ergens in te gooien
waar het wel thuishoort: een prullenbak of vuilcontainer. Is die niet in
de buurt, stop het dan even in je tas of zak. En wat natuurlijk ook niet
verboden is: zie je zwerfafval liggen, neem het mee naar de eerstvol-
gende afvalbak. Het is bekend dat als er ergens rotzooi ligt, mensen
daar makkelijker nog meer rotzooi neergooien. Oplossing is dus er voor
zorgen dat er helemaal geen rommel ligt, dan komt er ook niets bij.
Wist je trouwens dat het weggooien van afval op straat strafbaar is? In
veel gemeenten zijn projecten gestart om zwerfafval tegen te gaan. En
daar wordt ook opgetreden tegen het weggooien. Bekeuringen zijn
hoog en zonde van je geld.

Tip
Met name scholieren die tussen Twello en
Apeldoorn pendelen en bezoekers van de sportvel-
den zijn veroorzakers van de rotzooi. Jongeren,
maar ook ouderen. Misschien een idee om eens in
de week met elkaar de rotzooi die langs de fiets-
paden ligt op te ruimen. Even in een plasticzak en
in de container. Zo moeilijk kan het toch niet zijn.
De oplossing van het probleem is dus ‘opruimen
van de rommel’. De oorzaak van het probleem
wegnemen betekent gewoon geen rotzooi meer
weggooien. Zie je dat iemand toch vuil op straat
gooit, spreek hem of haar er eens op aan. Soms helpt het. En een tip
voor de gemeente Voorst: plaats op strategische plekken zogenaamde
blikvangers, zoals bij Lettele (zie foto). Scheelt een hoop zwerfafval!
Laten we Teuge en omgeving  eens schoon maken en houden!

Fotowerkgroep in Dorpshuis
Door Peter Cornelisz

Sinds 1 mei heeft de Fotowerkgroep RGB dorpshuis Op den Toega
als thuisbasis gekozen. Eens in de drie weken zullen de leden op
donderdagavond in het dorpshuis fotowerk bespreken, exposities
voorbereiden, foto’s rond bepaalde thema’s maken en kennis uit-
wisselen.

De fotowerkgroep bestaat bijna 2 jaar en is een initiatief van René
Broekhof, die zelf ook enkele malen bij de Teugse kunstroute geëxpo-
seerd heeft. De leden wonen in Teuge, Twello en Apeldoorn.  

Fotobiennale 'Apeldoorn Fotostad/ GRID 2012'
Natuurlijk gaat de foto-
werkgroep ook een keer
in het dorpshuis expose-
ren. Maar voor het zover
is tonen enkele leden hun
werk tijdens de
Fotobiënnale in
Apeldoorn. Van 18 mei
tot en met 1 juli zijn er
bij alle culturele instellin-
gen en in de openbare

ruimten fototentoonstellingen te zien. Zo is er de Fotogoot, met over 1
kilometer lengte, van station tot Caterplein, boven de Hoofdstraat grote
foto’s van Apeldoorn en directe omgeving.  Het voormalige ROC-
gebouw op de hoek Molenstraat/Stationsstraat is de hoofdlocatie en
daar komen ook nog eens 18 tot 20 tentoonstellingen en foto-presenta-
ties. Daaronder 4 grote internationale exposities, maar ook een grote
ruimte waar Fotowerkgroep RGB zo’n 50 foto’s laat zien.
Fotoliefhebbers kunnen dus 6 weken lang genieten van heel veel bijzon-
dere foto’s. Voor meer informatie, kijk op www.fotobiennale.nl  

4 mei, dodenherdenking
Ook in Teuge

Dit jaar vond  op 4 mei voor het eerst in Teuge een (eigen) dodenher-
denking plaats. Met de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende her-
denking wordt.  De locatie: het monument bij de Schaapskooi en KIJK.
Dit monument is geplaatst ter nagedachtenis van de slachtoffers van
de in de tweede wereldoorlog in Teuge neergestortte Lancaster bom-
menwerper.

Afgelopen 4 mei rond 16.00 uur was het een bijzonder en emotioneel
moment toen een originele Lancaster bommenwerper van de RAF drie
keer laag over het monument vloog als saluut. Coert Munk sprak de
aanwezigen, waaronder omwonenden, het bestuur van Algemeen
Belang Teuge en oud burgemeester van Blommestein, toe. Na het
saluut van de Lancaster met zijn kenmerkende motorgeluid  werden er
bloemen gelegd door Berthe
Speelziek en  Mw. Buitenhuis, die
als enige aanwezige het neerstor-
ten van de Lancaster nabij mini-
camping de Weeltenkamp heeft
meegemaakt.  

De organisatoren hopen dat het
een jaarlijks terugkerend gebeu-
ren gaat worden. Volgend jaar
valt  4 mei op een zaterdag.
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Mei
30-5 t/m 4-6 Meivakantie - C.b.s. De Zaaier
31 Samen uit eten in Teuge - ABT

Juni
1 Freaky Friday - SJW Peco
1 t/m 3 Pupillenkamp - Sportclub Teuge
2 Feestavond - Teugse Klootschieters Vereniging
2 Finaledag Schimmel & Plante Cup V&L - SC Teuge
6 Hutspot toernooi - Sportclub Teuge
6 Creatieve middag - Dorpshuis
8 Bingo - Sportclub Teuge
9 Familie voetbaltoernooi - Sportclub Teuge
9 t/m 10 Ballonspringen - Nat. Paracentrum Teuge
10 Crazy Sunday - SJW Peco
10 Jeugd toernooi - Tennisclub Teuge
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
16 Peco Voetbaltoernooi - SJW Peco
16 Voetbaltoernooi Peco - Sportclub Teuge
21 Samen uit eten in Teuge - ABT
23 Midzomeravondtoernooi - Sportclub Teuge
24 Crazy Sunday - SJW Peco
26 t/m 30 Avondvierdaagse - C.b.s. De Zaaier
28 Samen uit eten in Teuge- ABT
28 t/m 8/7 Pops, parachutespringen voor 40+

Nat. Paracentrum Teuge

Juli
4 Creatieve middag - Dorpshuis
5 Openingsfeest Kijk bij Schaapskooi - Project Kijk Teuge
6 Vrij - C.b.s. De Zaaier
7 t/m 8 Dutch League para wedstrijd - Nat. Paracentr. Teuge
9 t/m 17/8 Zomervakantie - C.b.s. De Zaaier

Augustus
6 t/m 11 Speelweek - SJW Peco
9 Soos - Bejaardensoos Teuge
20 Eerste schooldag - C.b.s. De Zaaier
30 Samen uit eten in Teuge - ABT

September
7 Bingo - Sportclub Teuge
11 SP Teuge - Go Ahead Eagles - Sportclub Teuge
13 55+ Toernooi - Tennisclub Teuge
13 Soos - Bejaardensoos Teuge
14 t/m 16 Dorpsfeest- SJW Peco

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl, 

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.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: Lineke Güth en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee: 
Jan Geschiere, Leonie van den Beld, Marianne Wieggers, 
Halbo Bosker, Jan Willem Stegeman, Bernhard Jolink, 
René Kamphuis, Anne Pannekoek, Teun Kalter, Dick Oleman.

Foto’s: Bob Bakker, Peter Cornelisz en Jacqueline Midavaine.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge, 
Tel: 055-3231818, E-mail: info@teuge.eu Site: www.teuge.eu

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.teuge.eu. Of haal een exemplaar op
Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Heb je kopij, stuur die dan vóór 15 juli 2012 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

Wijzigingen voorbehouden.


