
Naar verluid is deze bijzondere wilg met meerdere stammen al cira 300 jaar oud. De wilg staat vlak bij de kruising Rijksstraatweg -
Stationsweg.

KIJK! kan gebruikt worden
als openluchttheater/evene-
mentenlocatie. Stichting de
Oude Zanden is op zoek
naar leuke invullingen voor
KIJK!

Creatieve ideeën hiervoor
kunnen gedeeld worden met
Hans Bijloo, via:
info@kijkteuge.nl.

Ook zoekt de Stichting
nieuwe bestuursleden voor
de programmering van
KIJK!

TEUGJENIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren • Jaargang 07 • Editie 1 augustus 2012

- 1 -

Opening
De twee dames van Lohuijzen,
vroegere bewoonsters van de
boerderij die jaren geleden op
deze plek stond, openden het
kunstwerk samen met beeldend
kunstenaar Joost van Hezewijk
en Hans Bijloo, voorzitter van
Stichting de Oude Zanden.

Picknick
Na de opening genoten Teuge-
naren, sponsoren en belangstel-
lenden van de kijkplek precies
zoals deze bedoeld is. Heerlijk
ongedwongen op de treden van
de tribune of de randen van de
bastions lieten zij zich de aan-

Donderdag 5 juli genoten zo’n 150 mensen van de heerlijke plek
bij de Oude Schaapskooi.Waar de regen in Apeldoorn,Terwolde
en Deventer met bakken uit de lucht kwam, bleef het bij de ope-
ning van Kijk! Teuge gelukkig droog.

geboden hapjes van Linthorst
Culinair, Zalencentrum de Groot
en Restaurant Take Off Teuge
goed smaken.

Helaas konden zij vanwege het
wolkendek niet genieten van de
para’s die tijdens het WK in
grote getalen naar beneden
zouden komen, maar de door
Sky Service Netherlands aange-
boden sleep met de tekst ‘Kijk!
Teuge & Geniet’, maakte veel
goed.

Bedankt!
Een woord van dank voor de
vrijwilligers uit het dorp voor de
tomeloze inzet! En voor sponsor
Rabobank Gemeente Voorst
voor de aankleding van de
entree en de vrijwilligers achter
de bar.

Een oude Teugenaar...

KIJK! Teuge & Geniet!

Wie heeft
leuke ideeën
voor KIJK!?



Natuurlijk

Omdat wij verhinderd waren aanwezig te zijn bij de opening van
KIJK en ik het klompenpad nog eens wat nader wilde verkennen,
besloot ik te beginnen bij het eerste object.

Zondag 15 juli begon droog en
zelfs zonnig. Ik fietste naar de
Schaapskooi en realiseerde mij
dat het KIJK project en de aan-
sluiting op het Klompenpad, voor
iemand die minder bekend is ter
plaatse, niet zo logisch bereikbaar
is. Een ingangsverbod met de
tekst ‘alleen toegankelijk voor
dienstverkeer’, zonder aanduiding
van KIJK of Klompenpad, nodigt
niet direct uit.

Een Twellonaar, die een kijkje
wilde nemen bij KIJK, had mij al
verteld het niet te kunnen vinden!
Het KIJK project lag er wat kaal
bij. Uit een krantenbericht had
ik al wel begrepen dat het kijken
vooral slaat op ‘ vliegtuigje
kijken’, maar daar werd nog geen
(druk) gebruik van gemaakt.
Wie eromheen loopt stoot op een
gevaaraanduiding voor door de
lucht vliegende sleepkabels.

Zodanig zelfs dat men met een
bord ontraden wordt het enkele
jaren geleden geplaatste gedenk-
teken voor oorlogsslachtoffers te
benaderen op straffe van levens-
gevaar! Lijkt mij wat overdreven.

De andere kant vormt de ‘tribune’
voor evenementen rond de
schaapskooi. Jammer dat onze
eigen Teugse Toneelvereniging
naar verluid wat in rustfase ver-
keert, want het succes van eerde-
re openluchtuitvoeringen vormde
nu juist mede aanleiding tot het
project. Maar goed, alles moet z’n
tijd krijgen om tot ontwikkeling
te komen en Teuge heeft creatieve
talenten genoeg om er verder
invulling aan te geven.

Klompenpad of laarzenpad?
Het Klompenpad was nat en het
gras met brandnetels stond hoog.
Klompen bleken hier niet het

Grote Wetering, waarna het ver-
der loopt naar de Lochemse weg.
Goed kijkend zie je dan dat het
aansluit op het Avervoorderpad
dat wat beter is bewegwijzerd.
Tot hiertoe strekte mijn ambitie,
want ik was behoorlijk nat gewor-
den en moest ook weer zien terug
te komen bij waar ik mijn fiets
gelaten had. Dat is natuurlijk wel
een punt waar je rekening mee
moet houden.

Nu maakt het Teugse deel van
het Klompenpad deel uit van het
Avervoorderpad dat 13 km lang
is en door het gebied tussen
Teuge, de Vecht, Nijbroek en
Terwolde slingert. Dus wie het
geheel wil lopen komt vanzelf
weer uit bij het startpunt.

Er is een mooie folder van de
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland verkrijgbaar (€ 1,50)
bij o.a. de VVV kantoren, maar
ook een brochure over het
Klompenpad, die te koop is bij
onder andere Minicamping
’t Oegenbos en Café de Groot.
Tot zover mijn deze keer wat
kritischer waarnemingen dan u
van mij gewend bent.

Teuge
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KIJK project en Klompenpad
Door Jan Geschiere

Algemeen Belang Teuge vierde in 2011 haar
100-jarig bestaan. Het Wapen van Teuge is 25 jaar
geleden, tijdens het 75-jarig bestaan, ontworpen
als ‘symbool voor Teuge’. In januari 1985 is op
een stencil de symboliek van het wapen verwoord
en naar alle Teugenaren gestuurd.

Totstandkoming van hetWapen van Teuge
Het historisch wapen van Teuge is op de gevelsteen
van de toenmalige herberg ‘Op den Toega’ terugge-
vonden. Jan Speelziek heeft hiervan een recon-
structie ontworpen.

Welkomstbordmet hetWapen van Teuge
Jan Mölder heeft, aan de hand van de schets van
Theo Jansen, de maatvoering en het materiaal van
het welkomstbord waarin het wapen is opgenomen,
bepaald. Hij heeft het geheel uitgewerkt en het
bord voorzien van de nodige kleuren en conser-
vering voor een lang leven. De gebroeders Frank
en Herman Teering hebben het welkomstbord met
wapen in elkaar gelast. En zie: 25 jaar later is het
welkomstbord nog altijd te bewonderen op de hoek
van De Zanden-Rijksstraatweg.

Historisch Teuge

ideale schoeisel en zelfs laarzen
mochten wel van het type lies-
laarzen zijn om afdoende be-
scherming te bieden. Zo’n pad is
leuk, maar er moet wel af en toe
gemaaid worden.

Mijn start was aan de rand van
het bosje naast de schaapskooi en
het pad loopt vervolgens achter
langs de minicamping van
Veldwijk en deels om het weiland
waarin de parachutisten landen.
Altijd leuk, vooral voor kinderen
lijkt mij, maar ook bloeiende
planten-, vogels- en hazenliefheb-
bers komen aan hun trekken.
Het pad buigt vervolgens af naar
het boogbrugje over de verbrede



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Verkiezing Gelders boerenerf 2012
Door Lineke Guth

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

Samen met streekbewoners en lokale organisaties gaat Boeren-
erfgoed Gelderland op zoek naar een Gelders boerenerf dat wat
betreft inpassing in het landschap, erfaanleg, uitstraling van de
gebouwen en (gebruiks)geschiedenis het meest waardevol en
aansprekend is.

Werkwijze
Bij de eerste ronde van de wed-
strijd speel jij als streekbewoner
of lokale organisatie een cruciale
rol. Je kunt namelijk boerenerven
die volgens jou een potentiële
winnaar zijn, aanmelden. Deze
aanmelding bestaat uit de volgen-
de informatie:
• adresgegevens van het boeren-
erf;

• korte, wervende tekst van maxi-
maal 200 woorden;

• in totaal max. 10 foto’s van;

- het erf in het landschap
- kenmerkende erfbeplanting
- de bebouwing (boerderij en
erfgebouwen)

Deze gegevens kunnen worden
opgestuurd via een aanmeldings-
formulier op de website
www.boerenerfgoedgelderland.nl.
De tweede ronde bestaat uit een
selectieronde door een vakjury, en
deze zal de tien meest aanspre-
kende erven kiezen.
De tien genomineerde boerener-
ven zullen vanaf 18 september te

zien zijn op een aparte pagina op
de website. Op dat moment begint
de derde ronde. In deze ronde
mogen de lokale bewoners en
organisaties t/m 15 november hun
stem uitbrengen op één van de
tien genomineerden.
De beste drie gaan door naar de
vierde ronde, de vakjury gaat dan
langs deze drie boerenerven om
ter plaatse de winnaar aan te
wijzen.
De prijsuitreiking zal op 24
november plaatsvinden tijdens
een feestelijke bijeenkomst in
boerderij Smedekinck te Zelhem.
Doe ook mee met deze bijzondere
verkiezing! Je kunt t/m 15 sep-
tember je favoriete boerenerf
opgeven.

Teuge in het groen Door Anne Pannekoek

Na de realisatie van Kijk! Teuge is Algemeen Belang gestart met
een nieuw project genaamd ‘Teuge in het Groen’. Hiermee willen
weTeuge nog aantrekkelijker maken, voor inwoners en bezoekers.

Groene wensen realiseren
Er is een werkgroep onder leiding
van Jan van den Noort opgestart
die een aantal groene wensen van-
uit het dorp probeert te realise-
ren, om samen het dorp mooier te
maken.

Denk hierbij aan een nieuw
dierenverblijf, een mooiere (en
veilige) speelweide, hagen en
beplanting in het dorpshart en
langs het vliegveldterrein en een
aanpassing van ‘het weitje’ tussen
de Rijksstraatweg en Oude
Rijksstraatweg.

Streekeigen beplanting
De eerste activiteit van de werk-
groep moet er voor zorgen dat de
beplanting in en omTeuge meer
aansluit bij het omringende land-
schap. Inwoners van (het buiten-
gebied van) Teuge krijgen de
mogelijkheid om hun erf te ver-
fraaien met landschappelijk
passende beplanting, zoals een
enkele boom, struikenrij, haag,
hoogstamfruitbomen of combi-
natie hiervan.
In het dorp wil de werkgroep
samen met de inwoners de speel-
weide en ‘het weitje aan de
Rijksstraatweg’ landschappelijk

aanplanten. Het beplantingsmate-
riaal kan via dit project met fikse
korting aangeschaft worden!

Informatieavond op
21 augustus
Wilt u uw erf opknappen en daar-
mee de kwaliteit van het land-
schap verbeteren? Doe mee met
dit beplantingsproject! Het wordt
georganiseerd in samenwerking
met de Gemeente Voorst en
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland.
Op dinsdagavond 21 augustus is
er een informatieavond in Dorps-
huis Op den Toega.Vanaf 19.45
uur staat de koffie klaar, om
20.00 uur begint de presentatie.
Meer informatie staat op
www.teuge.eu.
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Het is een bijzonder dorpsfeest
want aangezien dit de 34e jaargang
is leert een snelle rekensom ons dat
vrijdag 14 september de 100e dag
DorpsfeestTeuge is.Waar een klein
dorp al niet groot in kan zijn!

De globale indeling van het pro-
gramma zal na al die jaren bij de
meesteTeugenaren dan ook wel
bekend zijn maar bij deze zeker-
heidshalve een kort overzicht.
Vrijdagavond wordt het weekend
om 18.30 uur geopend met het
‘Vliegtuigschieten’ (inschrijven
vanaf 18.00 uur).De muzikale
aftrap wordt verricht door de band
‘Random’.De volgende dag zijn alle
kinderen om 14.30 uur welkom
voor de altijd vrolijke en feestelijke
kindermiddag. ’s Avonds is het groot

feest met de band ‘Noah’ op het
podium.Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Peco,Café
de Groot in DeVecht (let op: pinnen
niet mogelijk) en voor het eerst ook
bij Boekhandel Oonk inTwello.Er
geldt een minimale leeftijd van 14
jaar.De volgende dag kan heel
Teuge weer toekijken hoe de deel-
nemers van ‘Ter land, te zee en in
Teuge’ de meest hilarische capriolen
uithalen om bij de bel te komen.
En daarbij staan ’s middags dan
ook nog eens de muzikanten van
‘The Pianohouse’ op het podium!
Dat belooft dus een swingende af-
sluiting van het weekend te worden!

Trainen
Net bekomen van dit spetterende
dorpsfeest wordt er twee weken

100 dagen Dorpsfeest Teuge
Door Leonie van den Beld

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

later alweer sportieve strijd geleverd
aan het touw.Vrijdagavond 28
september staan de mannen en
vrouwen van het PecoTouwtrek-
team tegenover andere geoefende
teams in het kader van een F.V.T.
competitiewedstrijd.Zondagmiddag
30 september kunnen vervolgens de
ongeoefende teams laten zien wat
ze waard zijn aan het touw.

Aanmelden kan overigens nog via de
website van Peco.Maar vergis je
niet: het is vaak afzien aan het touw
en bovendien speelt techniek een
belangrijke rol dus wellicht is een
korte trainingsstage van te voren
niet zo’n verkeerd idee…
En publiek is natuurlijk van harte
uitgenodigd om de trekkers vanaf
13.00 uur aan te komen moedigen.

Nu het einde van augustus nadert en de zomervakantie achter
ons ligt is het weer tijd om vooruit te kijken. En als we dan zo
bladeren in onze agenda komen we al snel het dorpsfeest tegen.
Om precies te zijn op 14, 15 en 16 september.

Winnaars

Willy en Dick Ormel zijn de
winnaars van de allerlaatste
tuinverlichtingswedstrijd
vorig jaar.

Zij wonnen hiermee een
weekendje weg op Ameland
en bedanken hiervoor
PECO en Marrea
Arrangementen.

Twee darters beginnen met 501
punten en die moet door de score
terug geteld worden naar 0.
De darter die dat als eerste voor
elkaar krijgt behaalt een ‘leg’.

Sfeer
Het is een sport ‘voor den pienteren
mensch’; evenwichtig van nature,
rustig en geconcentreerd.Een sport
om na een dag hard ploeteren weer
tot jezelf te komen.De sfeer bij het
darten kenmerkt zich als een joviale
sfeer, niet gejaagd, geen stem-

verheffingen, een zacht muziekje
gelardeerd met het onregelmatig
‘plok-plok’ geluid van de pijltjes die
zich in het dartbord boren.
Eigenlijk zou er, om tijdens de
pauzes van het werk je zinnen te
kunnen verzetten, in elke schaftkeet
en bedrijfskantine zo’n dartbord
moeten hangen.

TKV
Van de ca. vijfendertig darters die
deTKV kent, spelen er drie teams
van ca. vijf mannen/vrouwen in de

Darten
Door Halbo Bosker

competitie van de DVS (Dart
Vereniging Stedendriehoek), die op
haar beurt aangesloten is bij de
Nederlandse Dartbond.Deze com-
petitie loopt ongeveer gelijk aan die
van de voetballers.Daarnaast zijn
er bekerwedstrijden met een win-
naars,- en verliezers ronde.
Op de woensdagavonden rond acht
uur ’s avonds zijn de darters te
vinden in de bunker van deTKV en
beginnen zo rond half negen.

Klootschieten in Italië
Tijdens Hemelvaart werden voor de
eerste keer de vier jaarlijkse Euro-
pese Kampioenschappen Kloot-
schieten in Italië gehouden.
Dit was in Pesaro, aan de kust van
de Adriatische zee, ongeveer 200

De sport darten vereist een helder hoofd, met een oog, arm,- en
handcoördinatie van de hoogste orde. Daarnaast is een snel en
degelijk hoofdrekenwerk een noodzakelijkheid.
Drie scherpe pijltjes die op een paar meter afstand in de cijfer-
reeks van het dartbord geworpen moeten worden.

km. ten zuiden van de stad Bologna.
De ongeveer duizend leden tellende
organisatie had alles meer dan
keurig geregeld voor de Duitsers,
Ieren en Nederlanders.Er waren
ca. tweeduizend spelers, officials en
supporters.Nederland was er met
ongeveer tweehonderd mannen/
vrouwen, inclusief ondergetekende
met echtgenote.

In Italië heet het klootschieten
‘Boccia alla lunga su strada’, en een
kloot heet ‘boccetta’, is gemaakt
van gemalen marmer met kunststof,
heeft verschillende, hele mooie kleu-
ren, en weegt ongeveer één pond.
We kwamen terug met één gouden,
twee zilveren en drie bronzen
medailles.
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Te huur gevraagd: Huurwoning in het buitengebied vanTwello, 2 slaap-
kamers.Telefoon: (0571)271613

Aangeboden: Zoek je een binnen,- of buitenstalling voor caravan/vouw-
wagen inTeuge? Bel dan met Inge deVries: (055)3231278

André en DominiqueVukking van ’t Vissertje’ te Apeldoorn, staan in de
Haring Top 10 van het Algemeen Dagblad.De haring, van het in gemeente
Voorst geboren en getogen stel,wordt omschreven als fris, zilt en romig en
krijgt als eindcijfer een 9,5!VerscheideneTeugenaren gingen je al voor dus
kom ook zo’n subliem harinkje happen op het Mercatorplein 105 in
Apeldoorn.

Wilt u zich een paar uurtjes per jaar inzetten voor de Brandwonden Stichting
dan zijn collectanten van harte welkom.De collecte is dit jaar van
7 t/m 13 oktober. Je kunt contact opnemen met Anneke van Eikenhorst, tel.
(055) 32 32 190 of via e-mail agvaneikenhorst@gmail.com.

Uit onderzoek van de Brandwonden Stichting blijkt dat één op de vijf mensen
spiritus, bio-ethanol of brandgel gebruikt (ook wel brandpasta genoemd).De
Brandwonden Stichting raadt het gebruik van deze middelen ten stelligste af.
Gebruik altijd aanmaakblokjes om uw barbecue aan te maken!

Veilig barbecueën doet u zo:
- Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond zodat hij niet
kan omvallen.
- Gebruik aanmaakblokjes en vooral géén spiritus of brandgel om de
barbecue aan te steken.
- Houd kinderen altijd minimaal 2 meter uit de buurt van de barbecue.
- Zet een emmer water klaar bij de barbecue voor het blussen van personen
en om eventuele brandwonden te koelen (niet om vette barbecue of
gas/elektrische barbecue te blussen).
- Omdat de barbecue gloeiend heet is na gebruik,moet je extra oppassen met
opruimen.Laat de barbecue, in geen geval, onbeheerd achter als er kinderen
in de buurt zijn.Houtskool blijft urenlang nagloeien, dus zorg ervoor dat
alles goed dooft.Gebruik, indien nodig, zand of water bij het doven.

KleinTeugje

Schuuropruiming
Door Cees Verwaaijen

Gered GereedschapVoorst knapt
met zo’n dertigtal vrijwilligers, ruim
5000 stuks gereedschap en onge-
veer 100 naaimachines per jaar op.
Dit wordt op projectbasis verstuurd
naar opleidingen en (beginnende)
kleine zelfstandigen in derdewereld-
landen, die een verzoek hiervoor
hebben ingediend bij Gered Gereed-
schap Nederland.Van al deze ver-
zoeken kan GG Nederland er na uit-
voerig onderzoek slechts ongeveer
een derde honoreren,want we willen

wel dat alles op de goede plek
terecht komt.

Werken voor het goede doel
Naast dit goede doel vindt Gered
GereedschapVoorst het minstens zo
belangrijk dat er dertig vrijwilligers,
een paar uur per week, een zinvolle
tijdsbesteding hebben.Vrijwilligers
kunnen zich op maandag– en of
donderdagmorgen bij ons melden
aan deVoordersteeg 12 inTwello bij

de familieWinterman,waar wij ons
werkplaatsje hebben.

Mocht je nu bij het opruimen van je
schuur tegen een partij overtollig
gereedschap aanlopen, (of een oude
naaimachine) en je wilt dit niet voor
de honderdste keer een nieuw plekje
geven, denk dan aan ons,wij kunnen
er verschrikkelijk goed werk mee
doen.
De inzamelpunten voor overtollig
gereedschap bij u in de buurt zijn:
Fa.Bonhof inWilp Achterhoek;
Multimate Klunder inTwello,Cees
Verwaaijen,Stationsweg 6 inTeuge.

Uiteraard mag je ons ook financieel
steunen op bankrekeningnummer
36.62.73.132 t.n.v.Stichting Gered
GereedschapVoorst.

Daar valt wat te halen dacht je na het lezen van deze kop. En
inderdaad, dat denken wij ook.Wij zijn de vrijwilligers van Gered
Gereedschap Voorst en wij denken dat jullie, nadat het huis een
flinke poetsbeurt heeft gehad, aan de schuur gaan beginnen.
En dan moeten wij erbij zijn.
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

Vincent Nijhof, fotograaf en sinds enige tijd wonend aan de
Zandenallee, heeft door Michiel Klinkenberg elke pagina van het
notulenboek laten fotograferen.Vincent is nu bezig om het te ver-
fraaien en in een bestand te zetten, dat binnenkort op de website
van Algemeen Belang Teuge www.teuge.eu geplaatst wordt.
Houd de website dus in de gaten. Straks is het voor iedereen dus te
lezen. Daarna zal het notulenboek in de kluis van het gemeentelijk
archief worden opgeborgen.

100 jaar oud Notulenboek

Teugse Diva’s in Carbage Run

Tijdens de receptie van het 100-jarig bestaan van Algemeen
Belang Teuge heeft het al ter inzage gelegen: het oude notulen-
boek van ABT. Een mooi stukje geschiedenis, waarin heel veel,
toen nog schriftelijk, is vastgelegd voor het nageslacht.

Gerrie Polman-Leerkes (48), Ria Haverkamp-Veldwijk (48) en
Antoinette de Bruin-Weijers (49) uit Teuge zijn weer terug van
de Carbagerun.Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juli reden
zij mee met de vierde editie van deze 5 daagse autorally door
8 verschillende landen.

Aan de run deden 500 gepimp-
te, maximaal € 500,- kostende
auto’s mee. De Diva’s reden in
een keurig nette en perfect
rijdende Volvo 850 uit 1995.

Onder de naam ‘De Diva's rijden
door’ vetrok het drietal om
6.30 uur vanuit Teuge richting
Hardenberg, waar het echte
werk ging beginnen. De vijf
dagen durende rit bracht hen
via Dresden, Krakow, Budapest
en Reijka naar het eindpunt in
Salzburg. Binnen een week
werd maar liefst 4250 km
gereden en gedurende de tocht,
die zoveel mogelijk via dorpjes
en mooie plekjes liep, moesten
de meest vreemde opdrachten
worden uitgevoerd, zoals:

- neem een exact 10 kg wegen-
de zwerfkei mee naar de finish
- degene die de langste Chinees
meebrengt naar de finish
krijgt bonuspunten
- maak een foto van een
bepaald object.
De rit gaat dan ook niet om
snelheid, maar wel om handig-
heid en creativiteit.

De nachten werden doorgebracht
op geïmproviseerde campings,
variërend van een grasveld tot
een circuit. Met dixi's en mobie-
le douches als sanitaire voor-
ziening. Hieraan moesten de
diva's wel even wennen. Het is
een ware belevenis, die ze mede
dankzij hun sponsoren hebben
meegemaakt. Zij bedanken de
sponsoren dan ook hartelijk.



Kom 20 september binnenkijken bij Op denToega. Het dorpshuis Op
denToega inTeuge houdt op donderdag 20 september van 17:00 tot
20:00 uur een open dag.

Sportclub Teuge oefent

Nieuws uit het dorpshuis Op den Toega

Op 11 juli oefende het eerste elftal van Sportclub Teuge tegen het
grote Go Ahead Eagles. Onder grote belangstelling, zo’n 1000
mensen omzoomden het veld, moesten de plaatselijke amateurs
het afleggen tegen de professionele broer uit Deventer: 0-15.
Desondanks was het een bijzonder gezellige avond.
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Foto: Bob Bakker

Foto: Bob Bakker

Het dorpshuis is te huur voor
allerlei sociale en culturele acti-
viteiten en wil op de open dag
laten zien wat de mogelijkheden
zijn.Op denToega beschikt over
een uitstekende geluids,- en licht-
installatie, ruime parkeer- gelegen-
heid en naast de gezellige binnen-
ruimte is er ook een ruim terras.
Wil je een lezing,workshop, cursus
of iets anders organiseren kom
dan kijken op 20 september a.s..
Je vindt het dorpshuis aan De
Zanden 92, in het sportcomplex.

Acryl verven in het
dorpshuis
Vanaf vrijdag 7 september vindt
er elke vrijdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur een nieuwe

activiteit plaats in het dorpshuis
‘Op denToega’, namelijk; acryl
verven.De RabobankVoorst heeft
hiervoor een financiële bijdrage
beschikbaar gesteld uit het Extra
Dividend Fonds in het kader van
‘elkaar ontmoeten’.
Voor€1,- kun je komen acrylver-
ven inclusief een kopje koffie of
thee.Wanneer er materiaal nodig
is, kan hierin voorzien worden
door contact op te nemen met de
beheerder van het dorpshuis
MarianneWieggers:
055-3231818 of 06-12684919.
Wil je ook gezellig samen acryl-
verven? Kom dan op de vrijdag-
middag naar het dorpshuis ‘Op
denToega’ aan de Zanden 92 in
Teuge.

Op den Toega huren
Het dorpshuis Op DenToega in
Teuge is te huur voor allerlei acti-
viteiten voor€20,- per dagdeel.
Bel voor meer informatie 055-
3231818.

De Zanden (IV)
Kiek, daar steet nog de leilinde
Zoas eerst veur ’t lemen huus;
Lange laan’ zien en de vinden
woar ok landheer hef een thuus,
van de Stroatweg oaver Zanden;
later doar een Lockheed landde.

Rood met wit ris op die plekke
het rustieke bastion.
Van of Teuge mo’j ’t ontdekken,
lokkend an de horizon.
Uut de lucht noar ’t vliegveld speuren,
boaven op:Veluwe keuren.

Noar het noorden grote stappen
daalt òf noar de schoapenkooi,
woar toneel van grol en grappen
uutkump vaste ens zo mooi.
Zandweg is veur hen en weer.
Kan ’t Lohuzenpad niet meer?

Tinus van het Slyck
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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
8 Kidsdag/kennismaking - Tennisclub Teuge
13 55+Toernooi - Tennisclub Teuge
13 Soos - Bejaardensoos Teuge
14 Koppel-klaverjassen en -jokeren - Teugse Klootschieters

Vereniging
14 t/m 16 Dorpsfeest - SJW Peco
22 Sportcafé met Hans Kraay Jr. - Sportclub Teuge
22 t/m 30 Clubkampioenschap - Tennisclub Teuge
27 Samen uit eten in Teuge - ABT
28 Touwtrektoernooi - SJW Peco
30 Touwtrektoernooi ongetraind - SJW Peco

Oktober

7 Barbeque klootschiettoernooi - Teugse Klootschieters
Vereniging

11 Soos - Bejaardensoos Teuge
12 Vrij - C.b.s. De Zaaier
15 t/m 19 Herfstvakantie - C.b.s. De Zaaier

November

4 Stamppottoernooi - Tennisclub Teuge
8 Soos - Bejaardensoos Teuge

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN 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
TeugeTeuge

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, Bernhard Jolink,Tinus van het Slyck, René
Kamphuis, Anne Pannekoek,Teun Kalter, Dick Oleman
en Cees Verwaaijen.

Foto’s:Bob Bakker en Peter Cornelisz.
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Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PCTeuge,
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 opnemen
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 7 oktober 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.
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