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Ik kijk voor alle zekerheid nog even
in Teuge op Koninginnedag of er
nog iets staat te gebeuren.Wat zie
ik? De kleinsten uit Teuge op oran-
jegekleurde fietsen, onderweg rich-
ting de school. Ik er achteraan,
achter een bonte verzameling hum-
meltjes in oranje, in optocht naar
Peco door de straten van Teuge.
Daar aangekomen staat een feest-
tent en parcours voor wedstrijden
klaar.Tegen 16.00 uur is er muziek
en oranjebitter voor de ouderen.
Om de kosten wat te drukken wor-
den er allerlei prijzen bij een vei-
ling verhandeld. Peco-medewerkers
en anderen, jullie hebben er een
leuk feest van gemaakt! Voor vol-
gend jaar toch maar proberen om
onze nieuwe koning en koningin uit
te nodigen, want ook in kleine din-
gen kan Teuge groot zijn!”Foto en tekst: Bob Bakker

Oranje optocht

Ouderen ontmoeting
en informatie bijeenkomsten

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

www.pro-t-action.nl Vrijdagavond 21 juni vanaf 20.00
uur wordt er een hardloopwed-
strijd georganiseerd op de lan-
dingsbaan van het vliegveld, voor
jong en oud. Er zal een uitwijk
gepland worden op vrijdagavond
28 juni, zelfde tijd. Als iemand de
ochtend van de wedstrijd aangeeft
die avond na 20.00 uur te willen
opstijgen of landen, kan de wed-
strijd niet doorgaan, vandaar de
uitwijkdatum. Ook als het weer
tegenzit, kan er gebruik worden
gemaakt van de uitwijkdatum.

Er komen veel verzoeken binnen
om de baan te mogen gebruiken
voor bijvoorbeeld racewedstrijden
met auto’s, motoren etc. maar
deze kunnen de baan beschadigen.
Aangezien schoenen geen kwaad
kunnen is er toestemming gege-
ven voor deze sportieve activiteit.
Het is de eerste keer onder de
huidige directie dat de landings-
baan voor iets anders wordt
gebruikt dan voor vliegtuigen!

‘Mens en Welzijn’ organiseert een gezellige ontmoetingsbijeen-
komst voor ouderen. Mensen ontmoeten elkaar graag op allerlei
plekken en gaan graag samen dingen doen, maar helaas lukt dit
niet altijd voor iedereen.Wij kunnen daar iets aan doen, samen
met diegene die dat al wel kunnen!
Hierdoor kan iedereen elkaar weer vinden, elkaar helpen vanuit
eigen kracht en geholpen worden waar dat nodig is, door beken-
den en dicht bij huis of zelfs in huis. Zo doorbreken we gezamen-
lijk de eenzaamheid.

De bijeenkomsten zullen ‘s middags plaatsvinden op:
Dinsdag 4 juni en 1 oktober, Locatie de Groot, Avervoordseweg 2
in de Vecht.

Openluchtspel
toneelvereniging ‘Op den Toega’
Op 5 en 6 juli 2013 speelt de
Teugse toneelvereniging ‘Op den
Toega’ een openluchtspel bij het
uitkijkpunt ‘KIJK’ (de schaaps-
kooi) nabij vliegveld Teuge. De
klucht ‘Een klap van de mölle’, is
geschreven door Otto Schwartz
en Caspern Mathern en bestaat
uit drie bedrijven. Het spel begint
om 19.30 uur, de poorten zullen
vanaf 19.00 uur geopend zijn.
De kaartverkoop start op woens-

dag 19 juni, kaarten kosten
7,50 per stuk en zijn op de vol-
gende locaties te koop:
- Café De Groot, Avervoordseweg
2, De Vecht (contant betalen)
- Dorpshuis Teuge, woensdag-
avond 19 en 25 juni en 3 juli van
19.00 uur – 21.00 uur
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Johan
Buitenhuis tel. 06-15595042 of
Trui Koetsier tel. 055-3666950.

Hardloopwedstrijd
op landingsbaan
vliegveld
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De paden op, de lanen in, vooruit met fikse pas…. Het kan nog
meer ontspannen. Gemoedelijk wandelen met een strandkar of
buggy achter je aan over bos- of wandelpaden, of over een zéér
verkeersluw straatje. In de kar een kleed met daarop de kleinste
kids, en natuurlijk lekkere “koeck ende sopie” voor de picknick.
Klootschieten is dan een gezellige wijze van wandelen voor alle
leeftijden.

Hierbij zijn natuurlijk bepaalde
gedragsregels onontbeerlijk. Denk
hierbij aan:
- Tijdens het spelen zijn alle deel-
nemers ACHTER de ACHTER-
STE kloot als er wordt geschoten.
- AL het verkeer heeft voorrang;
wandelaars, sporters, fietsers,
brommers en auto’s.
- Tijdens het passeren wordt het
spel VOLLEDIG STILGELEGD,
de deelnemers staan dan stil en
geven de passanten alle ruimte.
Gewoon klootschietersfatsoen.

Ervaring heeft geleerd dat een
kort woord, een opgestoken hand
als groet en dank voor het accep-
teren van de overlast naar de pas-
santen zeer gewaardeerd wordt.
Het komt er op neer dat het een -
prettige- korte spelonderbreking

van beide kanten kan zijn.
Als je bij het spel bochten wilt
afsnijden, doe je dat in onderling
overleg. En natuurlijk alleen
afsnijden als het veilig kan gebeu-
ren en je niets kunt beschadigen:
‘andermans eigendom is heilig’.

Klootschieten met kinderen
Het werpspel klootschieten is
zeker voor kinderen zeer fascine-
rend. Niet alleen het ‘mee mogen

doen’ met de ouderen, voor het
kind is het de beweging zelf en
vooral het nakijken van de kloot.
Vermijd dat je het kind (te veel)
aanwijzingen geeft, het heeft van
nature het werpen in zich.
Kinderen werpen onbevangen,
hoeven niet na te denken en
daardoor werpen ze vaak verder
dan de ouders. Dat doet soms
pijn, maar je kunt ook trots zijn.
Een kind verliest in het enthousi-
asme tijdens het spel de veiligheid
wel eens uit het oog. Ze rennen
dan voluit de voortrollende kloot
na. Begeleiders moeten daarop
bedacht zijn. Op tijd ingrijpen
dan.
Je kunt jonge kinderen gewoon op
de beurt in het team mee laten
spelen, maar geef ze dan, net als
bij golf, een ‘handicap’ mee.
Bijvoorbeeld 2 of 3 schoten van
het kind tellen dan voor 1 schot.
Uiteindelijk kennen de ouders of
begeleiders het betreffende kind
het beste.

Aspecten team indeling
Teams deel je in naar geschatte

conditie, zodat ieder een gerede
kans krijgt om te winnen. Bij
voorkeur geen echtparen, stelle-
tjes, etc. in één team indelen, ‘dat
brengt ongeluk’. Aan de voor-
opschieter van elk team wordt
informeel leiderschap toegedicht.
Deze kan schrijven en houdt de
stand bij, let op de veiligheid van
alle deelnemers met als belang-
rijkste taak; zorgdragen voor een
glorieuze overwinning.
Het bijhouden van de schoten
(turven) kan op een kartonnetje,
maar ook door de beide zijden
van een kerfstok (gewoon een
verse rechte tak uit het bos) te
gebruiken.Voor elk schot wordt
dan in de bast een ‘V’ gekerfd.
Hoe minder je dus op je kerfstok
hebt, des te beter. En net als bij
alle sporten geldt ook hier: geen
drank of drugs voor en tijdens het
spelen.

Wandelend klootschieten Door Halbo Bosker

NatuurlijkTeuge
Teuge, een beginnend vogelparadijsje! Door Jan Geschiere

Wie met enige regelmaat om het
vliegveld fietst moet wel met mij
vaststellen dat ons dorp inmiddels
een aantrekkelijk schouwspel te
bieden heeft voor vogelliefheb-
bers, vooral in het vroege voor-
jaar. Laatst nodigde ik een vogel-
vriend uit de Worp uit om met mij
dat rondje te maken en groot was
onze verrassing toen we diverse
soorten scoorden die je niet direct
verwacht en die tot voor kort ook
hier niet of nauwelijks meer voor-
kwamen.
Niet alleen de kievit en de schol-
ekster zijn goed vertegenwoor-
digd, maar op het verlaagde stuk-
je grond aan de zuidkant van het
vliegveld broeden enkele kleine
plevieren (inmiddels voor het
tweede jaar!) en vliegen verschil-

lende gele kwikstaarten rond.
Verrassend was de balts van een
paar tureluurs die tijdens onze
observatie tot een waar hoogte-
punt kwamen! Verderop op het
vliegveld en in de waterkant
zagen we overigens wel een tien-
tal of meer tureluurs, terwijl hun
typerende roep niet van de lucht
was.

Hazen nemen bezit van
vliegveld
Opvallend was verder de aanwe-
zigheid van een paartje patrijzen
en midden op het vliegveld speel-
den wel tien hazen hun voorjaars-
spel met elkaar (om ook eens een
ander dier te noemen dan vogels).
Natuurlijk zijn de wilde eenden en
zwanen ook vertegenwoordigd,
maar toen we eenmaal aan de
noordkant langs de fraai verbrede
Grote Wetering fietsten waren het
vooral de Canadese - en
Nijlganzen die de aandacht trok-
ken. Ook hier troffen we, op het
verlaagde stukje land naast de
Wetering, kleine plevieren aan.

Die staan erom bekend dat ze
vooral braakliggende, vochtige
percelen opzoeken voor hun
broedplaats. Op de Wetering ver-
der diverse kuifeendenparen en
knobelzwanen. Ook hier nogal wat
kieviten in het weiland aan de
overkant en een enkele grutto.

Alles met elkaar een mooi resul-
taat. Jammer dat we bij het laat-
ste brugje over de Wetering
alweer de eerste vernielde jonge
aanplant moesten vaststellen.
Verder niets dan lof voor dit
fraaie stukje natuurbeleving bij
Teuge!



www.teugseklootschietersvereniging.nl

Teuge-hinder is beleving...
Ingezonden brief van Jurgen Tukker

Als boerenzoon zag ik op het platteland soms ‘stadsen’, die een
woonboerderijtje kochten omdat ze dat buitenleven toch zo idyl-
lisch vonden.Totdat de buurman de giertank in het voorjaar leeg-
de op de aanpalende akkers, en dan begon het juridische gesode-
mieter.

Als je gaat wonen op het platte-
land moet je soms even achter
een trekker hangen, omdat die
niet kan uitwijken met een wagen
vol mais of mest op een weg vol
modder. De koeien moeten soms
de weg over om naar de stal te
kunnen. Dat is hinderlijk, vooral
als je haast hebt. Maar diezelfde
boer zorgt voor je eten. Met die
wetenschap is het maar moeilijk
als hinder te beleven.

Inmiddels woon ik bijna 10 jaar
in Twello, aan de noordwestkant.
Wij kunnen vanuit onze tuin para-
chutisten uit het vliegtuig zien
springen. De Cesna’tjes zoemen
vaak dagelijks over ons huis.
Duidelijk leesbare PH codes op
vliegtuigjes die soms te laag vlie-
gen. De ronkende para-vliegtui-
gen cirkelen kurkentrekkergewijs
omhoog, ja we zien en horen het
allemaal. Hebben we er hinder
van? Nee absoluut niet. Sterker
nog, we gaan af en toe eens kijken
op het vliegveld Teuge om de
bedrijvigheid daar te zien. Er zit
een landelijk bekende vliegschool,
de politiehelikopter gaat op pad,
er gaat een aerobatics stuntvlieg-
tuigje de lucht in (dat is pas
gaaf!). Bedrijvigheid alom.

Sinds een aantal jaren bestaat
het platform geluidshinder Teuge
met, volgens haar site, zelfs leden

Op maanavond 17 juni om 20.00 uur wordt er in het dorpshuis op den Toega in Teuge een informatie-
avond gehouden over inbraakbeveiliging in Teuge en het buitengebied.
Wijkagente Roos Kok zal deze avond vertellen wat de mensen in het dorp en in het buitengebied kun-
nen doen om inbraak te voorkomen. Ook zal zij handige tips verstrekken om het heersende onveilige
gevoel over dit onderwerp weg te kunnen nemen. Uiteraard is iedereen deze avond welkom.

in Lochem! Pakweg 20 kilometer
verderop, wie kan daar nu struc-
tureel last hebben van vlieghinder
vanuit Teuge? Duidelijk is wel dat
dit platform tegen alles is wat het
vliegveld betreft.Volgens de site
van dit platform moet de geluid-
productie en dus het aantal vluch-
ten halveren. De directie van de
luchthaven moet volgens het plat-
form erop toezien dat er nergens
in te vermijden gebieden wordt
gevlogen.
Ik was voor mijn werk een keer in
Amstelveen, waar ik boven een
‘Henk en Ingrid doorsnee woon-
wijk’ een KLM Boeing zo laag
over zag komen dat ik dacht dat
deze neer ging storten. Het lan-
dingsgestel was al uit, de straal-
motoren jankten sonoor over
Amstelveen. Mijn klant zei dat dit
dagelijkse praktijk was. Sterker
nog, om het kwartier. Het toestel
koerste naar Schiphol. Nog steeds
gaan daar mensen wonen.

Al decennia lang
Geluid van het vliegveld Teuge is
er al decennia lang. De mensen
die er nu wonen weten dat het
vliegveld er ligt. De uitbreiding
van de baan is in mijn beleving
niet iets wat heeft geleid tot een
toename van geluid. Doch belevin-
gen zijn subjectief.Van
Amstelveen-praktijken geen spoor
in het Teugse…...

Wij wonen nu tegenover een
bouwbedrijf waar ’s ochtends ook
wel eens lawaai is van bouwvak-
kersbussen, een blèrende bouw-
vakker of een zaag- of schaafma-
chine. Van dit bouwbedrijf zijn
25 gezinnen afhankelijk en als je
vraagt of het rolluik dicht kan
omdat de schaaf of zaag ’s door
een paar planken heen jankt is
dat geen probleem. Ook dan hoor
je het nog wel, maar echt hinder
ervan hebben? Nee. Zijn we tole-
rant? Ja. Ik begin in ieder geval
geen platform of juridische proce-
dures tegen buurman bouwbedrijf.
Buurman bouwbedrijf moet ook
bestaan.

Voor wat betreft het platform
geluidshinder: Ik stel voor dat
het hele platform voor een weekje
naar die woonwijk in Amstelveen
gaat. Ik denk dat ze voorgoed
genezen zijn. Hinder is een
kwestie van persoonlijke beleving
en wat je maar gewend bent.Wij
hebben geen hinder van vliegveld
Teuge en met ons vele vrienden
die in het buitengebied van Twello
wonen ook niet. Mag ik daar een
platform voor oprichten? Wie wil
er lid worden? Komt u maar.
Reacties kunnen naar: jurgentuk-
ker@hotmail.com (nb. Ik heb
geen enkel financieel of anders-
zins belangen in vliegveld Teuge)
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Informatieavond inbraakbeveiliging Teuge
en buitengebied



Voordat het zover is zal binnenkort
eerst nog het PecoVoetbaltoernooi
gespeeld worden en wel in het week-
end van 7,8 en 9 juni.Het toernooi
is dit jaar qua opzet vernieuwd.Om
te beginnen organiseert Peco naast
de toernooien voor mannen- en
gemengde teams voor het eerst ook
een vrouwentoernooi.Daarnaast
worden de wedstrijden niet op één
dag,maar verspreid over twee
dagen gespeeld.Op zaterdag 8 juni
zijn er de poulewedstrijden en op
zondag 9 juni spelen de teams dan
de daaropvolgende rondes.Alle
wedstrijden worden gespeeld op

Veel bewoners van zowel de
Bleriotstraat als de parallelweg van
de Rijksstraatweg (de oude klinker-
weg) ergeren zich bijna dagelijks
mateloos aan de hoge snelheden
waarmee automobilisten over deze
wegen racen.Blijkbaar is de blik zo
strak op het einddoel gericht, en
nooit op de kilometerteller, dat men
de borden ’30 km’over het hoofd
ziet.Opvallend is dat vooral ouders
die (op het laatste moment) nog
even hun kind moeten brengen of
halen bij de basisschool of bij het
Indiaantje de maximum snelheid
aan hun laars lappen.Een goed
voorbeeld voor de kinderen dus!

Nu kun je natuurlijk wachten totdat
er een keer echt wat gebeurt,maar
bewezen is dat de put dempen als
het kalf verdronken is, niet een echt
effectief middel is.Natuurlijk kan de
politie gevraagd worden vaker te
controleren en te bekeuren.Of de
gemeente vragen de weg af te slui-
ten voor doorgaand verkeer.Maar is
het niet prettiger als we ons alle-
maal, en ons bezoek, houden aan
die maximum 30 km per uur?
Veiliger en in geval van de oude klin-
kerweg, een stuk minder geluids-
overlast veroorzakend.De bewoners
en de kinderen zullen u er dankbaar
voor zijn.

halve velden en duren 15 minuten.
De teams dienen te bestaan uit vijf
veldspelers en een keeper.

Vanwege het meerdaagse karakter
en om het weekend van dichtbij mee
te kunnen maken is het mogelijk om
te overnachten in een zelf meege-
brachte tent die vanaf vrijdagavond
7 juni opgezet kan worden op het
evenemententerrein naast het
gebouw van Peco.En uiteraard zal
daar na een intensieve voetbaldag
volop gelegenheid zijn om een gezel-
lig feest te vieren.Natuurlijk zijn
ook supporters van harte welkom
om de teams aan te moedigen en
mee te genieten van een sportief en
gezellig weekend.

Als je mee wil doen dien je zelf voor
een racket te zorgen, de balletjes
zijn ter plekke te koop (of betalen
we samen).Meer informatie over
DynamicTennis is te vinden op
http://www.dynamictennis.nl

Gezocht:
Dames en heren (55+) voor een op
te richten DynamicTennis Club(je),
onder de vleugels van Sportclub

Teuge. Ik ben op zoek naar mini-
maal drie personen, om zo met zijn
vieren een clubje te vormen om een
uurtje op maandagochtend in de
gymzaal te tennissen.Als er iemand
niet kan, dan wisselen we of spelen
2 tegen 1.Komen er meer aanmel-
dingen dan kan er een grotere club
gevormd worden met meer speel-
uren. Vaste groepjes op eigen speel-
niveau lijkt voor de hand liggend.

Dynamic Tennis club in Teuge Door Henri Teunissen

Wanneer:
Begin nieuwe schooljaar, vanaf
maandag 2 september 2013.
Tijd:maandagochtend 11.00 –
12.00 (evt uit te breiden, afhanke-
lijk van aantal deelnemers).

Waar:
Gymzaal BleriotstraatTeuge.
Wat: gezamenlijk ballen, geen com-
petitie. Doelgroep:55+

Kostenindicatie:max. 12,50 per
maand p.p. voor een uur, gedurende
10 maanden (zijnde kosten zaal-
huur en evt. ballen).Eventuele sub-
sidiemogelijkheden worden bezien.

Voor informatie ben ik te bereiken
op 06-22610523 of per mail op
teunteuge@hotmail.com
Opgeven graag per mail o.v.v. je
naam, telefoonnummer en mail-
adres en eventueel je voorkeur voor
welke tijd (in geval van veel inschrij-
vingen). Deelname is in principe op
volgorde van binnenkomst.Mogelijk
gaan we van start met een clinic van
de DynamicTennisBond!

Sportclub Teuge krijgt een nieuwe loot aan de stam: Dynamic
Tennis. Dynamic Tennis (oftewel Dutch tennis) wordt binnen op
een badmintonveld gespeeld met een licht (ev. squash)racket en
een softballetje. Het net hangt op tennishoogte. Deze sport is
geschikt voor alle leeftijden en zeer snel te leren (regels zijn con-
form tafeltennis). Op een relatief klein en goed beloopbaar speel-
veld is de kans op blessures ook laag.

Nieuwe opzet Peco
Voetbaltoernooi
Door Leonie van den Beld

Hoge snelheid-ergernis

Na een goede start van het voorjaar, met onder andere een swin-
gende PecoRock en een feestelijke Koninginnedag, gaat Peco
natuurlijk verder met het organiseren van verschillende andere
gezellige activiteiten. Zoals de Speelweek (12 t/m 17 augustus)
en het Dorpsfeest (13, 14 en 15 september).
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De data van de zondagen waarop er samen gefietst kan worden in
Teuge zijn bekend:
2 juni
7 juli
4 augustus
1 september

Het fietsen op de zondagmiddag start vanaf 13.30 uur bij
minicamping ’t Oegenbos, Zandenallee 5 in Teuge.
Iedereen is welkom en kan meefietsen!

Fietsen op zondagmiddag in Teuge
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Nieuw bestemmingsplan Teuge-Oost Door Lucas Harbers

In het plan, dat het voormalige
MOB terrein omvat, staan ruime
kavels voor circa 85 woningen
gepland.Vanwege de ruime opzet en
het vele groen wordt het plan beti-
teld als ‘Park vanTeuge’.Er is sinds
2010 gewerkt aan het plan en de
beoogde start van het eerste deel
van de realisatie is eind 2014/begin
2015. In de komende 10-20 jaar
moeten de kavels allemaal bebouwd
worden.Bedoeling is dat er zowel
koop- als (sociale) huurwoningen
verschijnen.De exacte invulling is
nog niet bekend.

Het plan werd door de aanwezigen
gewaardeerd, het is een mooie aan-
vulling voorTeuge.Toch werden ook

kritische kanttekeningen geplaatst.
Na jaren van overleg is er nog geen
overeenstemming met de sportclub.
De sportclub zit door een almaar
toenemend ledental tegen de maxi-
mum capaciteit van haar complex
aan.De velden mogen niet te zwaar
belast worden.Als het terrein volge-
bouwd wordt is uitbreiding met een
extra veld geen optie meer.Zowel
sportclubTeuge als PECO (condi-
ties nieuwe locatie) en Algemeen
BelangTeuge, drie belangrijke orga-
nisaties met betrekking tot de leef-
baarheid inTeuge, stemmen onder-
ling de standpunten af.

Wethouder Jan van Muyden gaf aan
de verschillende belangen in het oog

te willen houden bij het realiseren
van het plan.Zaken als ‘komen er
nu extra voorzieningen inTeuge’ zijn
nu nog niet aan de orde.
Het voorontwerp bestemmingsplan
Teuge-Oost is te vinden op de websi-
te www.voorst.nl, onder wonen/bou-

wen en ruimtelijke ordening.Tot 30
mei kan er bij de gemeente worden
gereageerd op het voorontwerp
bestemmingsplan.De gemeente zal
na het verwerken van de reacties het
daadwerkelijke bestemmingsplan
gaan maken.

Op woensdagavond 24 april presenteerde de gemeente Voorst in
het dorpshuis op den Toega het voorontwerp nieuw bestemmings-
plan Teuge-Oost. Ruim 50 geïnteresseerden volgden de opening
door wethouder Jan Van Muyden en de presentaties van de afde-
ling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Voorst.

Het oude Teuge als ansicht Door Lineke Guth

Verzamelen
"Ik ben een jaar of tien geleden
begonnen met het verzamelen van
ansichten van Loenen.Na vele
bezoeken aan diverse (antiek) beur-
zen en verzamelaarsclubs, kwam ik
na intensief speurwerk veel kaarten
tegen.Naar aanleiding van ‘de Kunst
en Cultuur route' ben ik op zoek ge-
gaan naar oude ansichten vanTeuge".

Herinneringen
De slagersdochter uitTeuge koestert

fijne herinneringen aan haar jeugd
inTeuge: "De ansichten dateren
vanaf 1900.Er is in al die jaren
zoveel veranderd, verdwenen en ver-
nieuwd. Het is mooi om de plaatjes
van toen te kunnen vergelijken met
hoe het er vandaag de dag uitziet in
Teuge".

Boekjes
De ansichten zijn netjes voorzien
van een plastic hoesje en gerang-
schikt in stevige mappen om af en

toe bekeken te worden. "Op een
gegeven moment is de verzameling
klaar en kunnen eventuele dubbele
kaarten geruild worden,wat tegen-
woordig veel via internet gebeurt.
Nu ben ik op zoek naar boekjes over
Teuge.Hierin staan ook oude foto's
en verhalen over het dorp in vroege-
re tijden."
Mochten er mensen zijn die op zol-
der nog het één en ander aan foto's
en boekjes overTeuge hebben liggen
waar ze niks mee doen? Neem dan
contact op metTruus Slief, tel. 055-
3668177.Truus voegt ze graag aan
haar verzameling toe!

De in Teuge geboren en getogen Truus Slief verzamelt oude
ansichtkaarten van Teuge. Inmiddels woonachtig in Apeldoorn, is
de band met Teuge sterker als ooit te voren.

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

Schoonmaakster
gezocht
Voor schoonmaakwerkzaamhe-
den in nu nog het oude haven-
kantoor, maar in de toekomst
het nieuwe luchthavenkantoor,
wordt per 1 juni voor 1,5 uur
per week een schoonmaakster
gezocht.
Aanmelden kan bij
Meiltje de Groot
m.groot@teuge-airport.nl.

Aangeboden:
Droge, schone Caravanstalling
beschikbaar inTeuge.
Informatie bij Arne Pruijt
tel. 06 5354 2626.

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

Dodenherdenking 4 mei
Net als vorig jaar vond bij het oorlogsmonument op de luchthaven
bij KIJK op zaterdag 4 mei om 19.00 uur de herdenking plaats
voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord
sinds het uitbreken van de TweedeWereldoorlog, in oorlogssitua-
ties en bij vredesoperaties.Vorig jaar vond de herdenking voor de
eerste keer plaats en besloten is om er een traditie van te maken.

Vorig jaar vloog er een
Lancaster bommenwerper over:
nu twee gevechtsvliegtuigen van
de Koninklijke Luchtmacht uit
de tweede wereldoorlog. Er
waren bij de herdenking oude-
ren, maar ook jongeren van 15-
16 jaar en enkele kinderen van
de basisschool aanwezig. In zijn
toespraak memoreerde Coert
Munk dat we alle gevallenen nu
herdenken, samen met mensen
uit de eigen omgeving, die de
oorlog zelf hebben meegemaakt,
hun kinderen en de daaropvol-
gende generaties. Ze herdenken
de gevallenen en geven het
belang daarvan door aan de vol-
gende generatie.

Coert Munk:“De bevrijdings-
dag herinnert aan het begin van
de vrede en daarmee in ons land
ook de vrijheid. Je hebt vrede
nodig om in vrijheid te kunnen
leven.Vrede is een voorwaarde
voor het hebben van vrijheid. En

die vrijheid komt niet vanzelf, je
moet er met elkaar aan werken
en blijven werken, en er samen
afspraken over maken. Omdat
het maken van die afspraken
altijd gemakkelijker gaat met
de mensen die direct om je heen
staan, bijvoorbeeld omdat ze in
hetzelfde dorp wonen, is het her-
denken bij dit monument in
Teuge van belang voor de inwo-
ners van het dorp en de omge-
ving. Daarom herdenken we
vanavond bij het monument, dat
voor de herinnering aan de
omgekomen vliegtuigbemannin-
gen door het dorp Teuge is
gemaakt.
We herinneren ons nu de men-
sen die sinds 1939 hun leven
hebben gelaten in de strijd voor
de vrede, waardoor wij intussen
in vrijheid kunnen leven.Voor
die herdenking en herinnering
zijn we nu één minuut stil met
elkaar...”

Na de toespraak en de flyby, het
overvliegen van de oude vlieg-
tuigen (een Beech 18 en een
Noorduyn Harvard), volgde één
minuut stilte, waarna bloemen
gelegd werden door de voorzit-
ter van de bejaardensoos, Jan
Oleman, de voorzitter van SJW
Peco, Henri Hurenkamp en
namens het vliegveld, Lucas
Harbers.
Aansluitend droeg Martinus
Ooms het gedicht ‘Vrie’ in dia-
lect voor.

Vrie
Door Tinus van ’t Slyck

De grote tank bie ons an ’t hekke
Is mien herinnering an toen;
’s mâns vrog uut veil’ge kelderplekke
en chocola in ’t möndjen doen;
bevrijdingsfeesten bie Kruusvoorde
woar wule as boerenpaartjen scoorden.

Noa veertig joar: de demonstratie
veur vrieheid van atoomgeweld.
Wi stemt vierjoarlijks democratisch
oaver de pot gemeenschapsgeld
könt in Bussloo bloot op het strand
an as twee heren hand in hand.

*A’j zonder angstgeveul könt leven,
dan veul ie oe volledig vrie.
Dat duurt waarschijnlijk nog wel even:
een vage groep bedreigden mie
noa een affiche op mien raam
of ’n advertentie met mien naam’.

Geen angst veur overheidspersonen;
al baal ie van heur politiek,
ie könt royaal oew mening tonen;
wie weet krieg ie ok es geliek.
Um wat te doon tegen de dood
dat is veur mensenmacht te groot.

Die angst is bie ons in’ebakken
en holt ons lange op de been,
in oorlog met de ongemaaken,
samen met and’ren of alleen.
Wie god en mensen wil vertrouwen
zal ’t lieve leven niet berouwen.

*Motto Comité 4/5 mei 2001:
Vrijheid is leven zonder angst.
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Afloop nominaties
In het januarinummer schreven
we uitgebreid over de nomina-
ties die Teuge kreeg voor de
Appeltjes van Oranje en de
Kroonappels 2013 van het
Oranje Fonds. ‘Alle jaren tellen
in Teuge’: Jong leert Oud en Oud
leert Jong. De projecten breien,
techniek ervaren, mensen met
een beperking ontmoeten op
basisschool De Zaaier en kinde-
ren leren koken (keukelen),
groenten en bloemen kweken in
de moestuin samen met cliënten
van SIZA (tuintelen) en timme-
ren in de winter, was genomi-
neerd voor één van de drie
Appeltjes van Oranje met als
thema ‘alle jaren tellen’.

Daarnaast was er eenmalig, na
de bekendmaking van de troons-
wisseling, een andere prijs te
winnen, de Kroonappels 2013.
Hoewel Teuge helaas geen enkel
appeltje heeft gewonnen is het
wel het enige project in het hele
Koninkrijk dat voor beide appel-
tjes is genomineerd: waarvan
akte.Voor de ‘normale’ appel-
tjes van oranje waren 60 pro-
jecten genomineerd en Teuge
behoorde bij de laatste 10.Voor
de kroonappels waren 4.000
projecten aangemeld en Teuge
hoorde bij de laatste 20. Alle
genomineerden zijn onderdeel
van het cadeau van het Oranje
Fonds aan het koningspaar. Dit
cadeau bestaat uit een reizende

tentoonstelling, die door het
hele Koninkrijk gaat.Teuge is
vertegenwoordigd met een A-4
over het project en een filmpje
gemaakt door het Oranje Fonds.

De prijsuitreiking vond plaats
op donderdag 16 mei op het
Koninklijk paleis op de Dam in
Amsterdam door Koning Willem
Alexander, die de kroonappels
uitreikte, en Koningin Maxima,
die de Appeltjes van Oranje uit-
reikte. Prinses Beatrix, maker
van de appeltjes, was daarbij
ook aanwezig.
Vanuit Teuge gaven Jan-Willem
Stegeman, directeur van basis-
school De Zaaier, en dorpscon-
tactpersoon Marianne Wieggers
acte de présence bij deze prijs-
uitreiking. Beiden vonden het
een geweldige eer om bij de
Koning en de Koningin op de
thee te mogen gaan!!!

Ontbijthotel ‘ De Slaapfabriek’ in race
voor ‘ Het Leukste Hotel van Nederland’

Goed doel
Stemmen is kosteloos. Iedere
stem, waarbij toestemming
wordt gegeven voor het ontvan-
gen van de nieuwsbrieven van de
partners van de verkiezing,
levert 0,05 op voor De
Zonnebloem. De Zonnebloem
zorgt ervoor dat mensen die
alleen zijn door een handicap of
ziekte niet vereenzamen.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cij-
fers geven voor sfeer, service,
kamers en de prijs- & kwaliteit-
verhouding. In iedere provincie
zijn er na 10 juni 2013 twee
titels te vergeven: ‘het hotel met
de meeste stemmen’ en ‘het
hotel met de hoogste waarde-
ringscijfers’. Zij gaan door naar
de finaleronde, waarin wordt
gestreden om de landelijke titel.
Op 1 juli 2013 worden de
awards uitgereikt.

Ieder hotel is uniek. Maar wat is nu het aller-leukste hotel van
Nederland? Bij de Verkiezing van Het Leukste Hotel kan er nu,
tot 11 juni, gestemd worden op Hotel De Slaapfabriek via
www.leukstehotelverkiezing.nl. Bij het uitbrengen van een stem
maken stemmers direct kans op leuke prijzen, zoals een mooie
tablet of een overnachting voor 2 personen in het winnende hotel.

8e Lentelive; 3200 mensen in het weiland

Maar liefst 3200 enthousiaste-
lingen bezochten in het tweede
weekend van april de megatent
in De Vecht tijdens de achtste
editie van Lentelive.Vorig jaar
stopte de teller bij 2500 perso-
nen, nu werd dat record vlot
gebroken. De organisatie kan
terugkijken op een fantastisch
weekend, goede weersomstan-
digheden en een uitgekiend pro-
gramma.

Zaterdag en zondag was het
feesten en swingen met onder
andere de Teugse DJ Sander, de
Friese coverband Stageline, de
Achterhoekse formatie Crystal
Dream en de band met de toe-
passelijke naam Super Sundays.
Op zondagmiddag beklom
onder luid applaus Erwin
Nyhoff (finalist The Voice of
Holland 2012) het podium en
wist met veel bekende songs het
ruim aanwezige publiek goed te

bespelen, een mooie afsluiting.

Vlak daarvoor was er de pre-
sentatie van het Grolsch Lente
Bokbier; met paard en wagen
werd het eerste vat de tent inge-
reden en aangeslagen. Bob
Mölder en Erwin Gerrits
namens de organisatie: "Waarin
een klein dorp groot kan zijn,
we hadden zaterdag 80 vrijwilli-
gers (m/v) om alles in goede
banen te leiden en daar zijn we
best wel trots op."

Het begon allemaal in 2006 en
het is nu een traditie: een tent-
feest aan het begin van de lente,
het eerste aan de westkant van
de IJssel. De band van het eer-
ste uur, ‘7 op de schaal van
Richter’, is gestopt, maar de
bandleden zijn doorgegaan met
de organisatie van het feest in
De Vecht en daar zijn de bezoe-
kers heel blij mee.

Nieuwe verbinding oud en jong
Sinds enkele weken is er weer
een nieuwe verbinding gelegd
met drie maatschappelijke sta-
giaires van het gymnasium in
Apeldoorn. Constance, Suzanne
en Remy komen elke donder-
dagmiddag helpen met keuke-
len, tuintelen en techniek erva-
ren. De meisjes hebben zelfs al

leren breien, samen met de kin-
deren van ‘ De Zaaier’, volwas-
senen en ouderen!

www.garagedevecht.nl
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Mei
30 Samen uit eten in Teuge - ABT

Juni
1 Feestavond voor leden - TKV
1 Tropical Night - SJW Peco
2 Samen fietsen 13:30 ‘t Oegenbos - ABT
7 Bingo - Sportclub Teuge
7 t/m 9 Peco voetbaltoernooi - SJW Peco
8 Mini/maxi toernooi - Tennisclub Teuge
13 Soos - Bejaardensoos Teuge
13 Vrije middag - CBS De Zaaier
13 Pannekoekentoernooi - Tennisclub Teuge
14 t/m 16 PupillenkampTeuge - SJW Peco
17 Infoavond inbraakpreventie – Dorpshuis 20.00 uur - ABT
20 en 21 Vrij - CBS De Zaaier
21 Hardloopwedstrijd landingsbaan 20:00 - ABT
22 Familie voetbaltoernooi - Sportclub Teuge
23 Peco open - SJW Peco
25 t/m 29 Avondvierdaagse - CBS De Zaaier
27 Samen uit eten in Teuge - ABT
30 Peco open - SJW Peco

Juli
5 en 6 Openluchtspel (bij Kijk) - Toneelvereniging

‘Op den Toega’
7 Samen fietsen 13:30 ‘t Oegenbos - ABT
19 Zomervakantie - CBS De Zaaier

Augustus
4 Samen fietsen 13:30 ‘t Oegenbos - ABT
8 Soos - Bejaardensoos Teuge
12 t/m 17 Speelweek Teuge - SJW Peco
29 Samen uit eten in Teuge - ABT

September
1 Samen fietsen 13:30 ‘t Oegenbos - ABT
2 Eerste schooldag - CBS De Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
7 Kidsdag - Tennisclub Teuge
12 55+ toernooi - Tennisclub Teuge
12 Soos - Bejaardensoos Teuge
13, 14 en 15 Dorpsfeest - SJW Peco
27 en 29Touwtrekweekend - SJW Peco

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
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:
Leonie van den Beld, Marianne Wieggers, Lucas Harbers, Jan
Geschiere, Halbo Bosker,Tinus van het Slyck, René Kamphuis,
Henri Teunissen, Bernhard Jolink en Jurgen Tukker.

Fotografie: Bob Bakker, Jacqueline Midavaine en
Peter Cornelisz.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

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 5 augustus 2013 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.

Wijzigingen voorbehouden.

Expositie in Dorpshuis
Tot en met juni 2013 is in het dorpshuis Op den Toega een nieuwe
expositie te zien. Dit keer zijn er prachtige werken te bewonderen
van Ton van Geelen. De foto laat de Dorpsstraat in Twello zien. Op
zijn eigen website www.animar.nl vertelt Ton:“Twello is de plaats
waar ik opgegroeid ben en momenteel weer woon.Vanaf 1999
werkte ik in het centrum en had vandaar uit goed zicht op het
dorpsplein. Ik zag in al die jaren het centrum veranderen. De
bebouwing, de infrastructuur, de beplanting, steeds werd er aan het
plein gesleuteld en verfraaid. Ik ontdekte steeds iets nieuws, zoals
het lijnenspel van de elementen, structureel doorgevoerd in de tota-
le vormgeving: de beplantingen, de klinkers, de fietsenrekken, de
parkeervakken, ornamenten, banken, lantaarnpalen. In 2005 heb ik
een aantal schilderijen gemaakt en ik wil er op doorborduren. De
gemeente Voorst herbergt zo veel mooie plekken en panden.”

Het dorpshuis is vrij toegankelijk op maandag-, dinsdag- en woens-
dagmiddag en zaterdag de hele dag. Kom gerust eens kijken naar
de prachtige werken van Ton van Geelen.

Zingen in
een koor
van 150man
Met Ap Bleumink en Anneke
van Eikenhorst.
Zie ook Teugje Nieuws van
maart 2013.

Concert
Zaterdag 

1 juni 2013
De Hofstad te Apeldoorn
Aanvang: 20:00 uur

Projectkoor
o.l.v. Fred de Vries

Urker Mannenkwartet 
Gerrit van der Heide (tenor)

Gezinus Veldman (piano)

Kaartverkoop en info: 

www.choralmusicprojects.nl


