
De Rabobank Gemeente
Voorst is een coöperatieve
bank. Zij hebben geen aan-
deelhouders, maar leden.
Iedereen die klant is van de
Rabobank kan gratis lid
worden van de bank en
daarmee ben je dan gelijk
stemgerechtigd.

Alle leden kunnen stemmen
op mensen die zich beschik-
baar stellen voor de leden-
raad. De ledenraad en de
directie ontmoeten elkaar
meerdere keren per jaar.
Tijdens deze bijeenkomsten
praat de ledenraad mee over
de koers van de bank.
Ook beslist zij mee over de
besteding van het coöpera-
tief dividend en de rol in de
samenleving.

Voor Teuge is het belangrijk
dat er ook iemand uit ons
dorp in die ledenraad zit.
Binnenkort zijn er weer
verkiezingen en Marianne
Wieggers heeft zich dit jaar
verkiesbaar gesteld.
Uiteraard wordt zij alleen
verkozen als zij voldoende
stemmen krijgt.Vanaf 7
november t/m eind novem-
ber kunnen leden via de site
www.rabobank.nl/voorst
hun stem uitbrengen.

Daarom: ben je klant bij de
Rabobank, meld je dan aan
als lid. Ben je lid, laat dan je
stem niet verloren gaan en
stem op onze dorpscontact-
persoon MarianneWieggers.
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Op de website www.boerenerf-
goedgelderland.nl zie je onder
genomineerde boerenerven een
prachtige presentatie van het
erf. Het is eigenlijk ‘even
binnenkijken’, al blijven we
natuurlijk buiten op het erf.
Uiteraard vragen we je om te
stemmen! Dat kan door sterren
uit te delen, en hoe meer
sterren, hoe meer kans om te
winnen natuurlijk.

Zoals 100 jaar geleden
Ben Roeterd, in het dagelijks
leven werkzaam bij de gemeen-
te Voorst, richtte zijn erf in
zoals honderd jaar geleden:

Op dit moment kan gestemd worden voor de verkiezing van het
Boerenerfgoed Gelderland.Voor deze verkiezing heeft Marianne
Wieggers het erf van de familie Roeterd aan deWikkeweg, bijna
op de grens van Apeldoorn en Teuge, opgegeven. Uit 23 inzendin-
gen zijn inmiddels 10 genomineerden gekozen en daaronder is
het erf van Ben. Op zich dus al heel bijzonder.

EEN PARADIJS VOOR DE
NATUUR! Het erf van Ben
Roeterd en zijn familie was
door de natuur verlaten. De
moderne landbouw had zijn tol
geëist. De Roeterds besloten
inheemse dieren terug te lokken
en planten nieuwe kansen te
bieden, door hun erf in te rich-
ten zoals het natuurlijke boeren-
erf van honderd jaar geleden:
met vlechthagen, een melkers-
bosje, een houtsingel, grote
eiken, een heideleven en hooi-
bergen en schuren, óók voor
dieren.

Het werkte: het erf is nu een

Boerenerf Ben Roeterd genomineerd!Oproep aan
Rabobank-leden

paradijs voor tal van wilde
dieren en planten!

Stemmen dus!!!!
Als je naar de website
www.boerenerfgoedgelderland.nl
gaat en vervolgens de genomi-
neerde bedrijven bekijkt kun je
aan elk van de tien geselec-
teerde boerderijen een aantal
sterren toekennen, variërend
van een halve tot 5 sterren.
Vanaf elk IP-adres kan elke
geselecteerde boerderij één keer
gewaardeerd worden. Iedereen
kan stemmen op de over-
gebleven tien boerenerven. De
drie boerenerven die de meeste
sterren krijgen van het publiek,
worden door de jury bezocht.
Uiteindelijk blijft er één win-
naar over. De prijsuitreiking is
op 24 november. Stem dus zo
snel mogelijk, wacht niet te
lang, en geef Ben 5 sterren.

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



Natuurlijk

Door omstandigheden was ik deze keer niet in staat voor dit
artikeltje veel aan waarneming te doen. Dus besloot ik voor
bovenstaand onderwerp e.e.a. van Vogelbescherming Nederland
te ‘lenen’. Overigens, vanuit mijn eigen raam is al waar te nemen
hoe druk kauwen, eksters, gaaien, roeken en zelfs merels bezig
zijn om een wintervoorraad aan te leggen van o.a. beukennootjes,
eikels, kastanjes en meidoornbessen uit het bosje voor de deur
en in de omgeving.

Elkaar schreeuwend de buit
afsnoepend en met veel fantasie
zijn ze doende die veilig te stel-
len. Vooral de (Vlaamse) Gaai is
een meester in het verzamelen en
verstoppen. Geen wonder dat ze
ze later niet allemaal terug kun-
nen vinden en op die natuurlijke
manier schieten er in het voorjaar
weer jonge boomscheuten op.We
zagen trouwens ook een pracht-
exemplaar van de grote bonte
specht meedoen!
Veel vogels zijn alweer vertrokken
naar warmer streken. Afrika is
daarbij nogal favoriet. Die vogels
kunnen we soms in weilanden of
op het water zien verzamelen,

fourageren en overnachten, voor
ze verder trekken. Zoals grote
groepen ganzen, diverse weide-
vogels uit het noorden en bijv. de
kleine wilde zwaan, die met zijn
jonge gezin nogal eens is waar te
nemen in de weilanden grenzend
aan het randmeer van Flevoland.
Andere strijken neer en overwin-
teren bij voorkeur hier.

Vogeltrek
De vogeltrek van soms duizenden
kilometers vergt natuurlijk nogal
wat. Er wordt voor gezorgd dat
de vogels goed aangedikt zijn en
veel energie hebben alvorens de
reis aan te vangen. Nederland,

cirkelend te stijgen. Door opwar-
ming van grote vlakten (zoals
heide en heuvels) ontstaat een
opwaartse luchtstroom waarvan
die vogels gebruik maken door
zich in bochten draaiend op die
stroom mee omhoog te laten
stijgen en dan schuin omlaag te
zeilen naar een volgende kolom.
Dat spaart veel energie. Maar er
worden ook ongelooflijke
afstandsrecords gebroken en snel-
heden gehaald. Het record schijnt
op naam te staan van een gier-
zwaluwsoort, die een gemiddelde
snelheid van 170 km/ u vliegt.
Maar zelfs de wilde eend haalt 75
km/u.
Er is nog veel onbekend van de
verbazingwekkend sterke staaltjes
van trek. Zo schijnen van veel
vogels groepen jonge vogels eerst
te vertrekken. Die vinden dus zelf
de weg, terwijl de ouders er een
week later achteraan komen.
Wie meer wil weten doet er goed
aan zich bijv. te abonneren op het
blad Vogels of via www.vogelbe-
scherming.nl/nieuwsbrief zich te
verrijken met kennis en prachtig
fotomateriaal.

Teuge
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Nijvere vogels in de herfst
Door Jan Geschiere

waar zelfs in milde winters de
weilanden vaak mals gras hebben,
is voor veel trekvogels een kant
en klaar tussendoor buffet!
Vogels zijn overigens op alle
mogelijke manieren gebouwd en
voorbereid op dit soort afstand-
vluchten. Zo is het beenderstelsel
zeer licht, maar wel sterk gecon-
strueerd.
Er wordt door veel grote vogels,
zoals kraanvogels, ooievaars en
buizerds, gebruik gemaakt van
thermiek in de lucht.We hebben
dat vorig jaar zelf geconstateerd
op de Veluwe, toen we een grote
groep kraanvogels bezig zagen

Rond 1930 kwamen klootschieters in Nederland er achter dat
deze traditionele sport ook in andere landen werd gespeeld. In
Schleswich Holstein in Noord Duitsland (bij Denemarken) wordt
het ‘Klootschiessen’ - vooral in de winter- beoefend op buitendijks
grasland aan de Noordzeekust en op voetbalvelden. Zij schieten
de kloot met een spectaculaire discusslag.

In Ost-Friesland wordt het op
straat klootschieten ‘Bosslen’
genoemd en gebruikt men grote
rubberen of hardhouten kloten.
Het is daar een ‘Heimat’-sport en
de bond telt ca. 50.000 leden.
De sport wordt op school onder-
wezen. Daarnaast zijn ze met het
klootschieten op sportvelden ‘om
het verst’ onverslaanbaar.

Road bowling
In Noord,- en Zuid- Ierland schiet
men (Road bowling) met stalen
kloten (bullit) van ca. 800 gram
met een diameter van 58 mm.
Dat gaat enorm hard. De vonken
schieten daarbij van het asfalt.
Duizenden toeschouwers bij een
wedstrijd is standaard. Er wordt
ook flink bij gewed.
In midden Italië, in Pesaro, aan
de Adriatische kust, schiet men
op straat met mooi gekleurde,

kunststof kloten, die verzwaard
zijn met fijn gemalen marmer of
metaal van 510 gram en een dia-
meter van 80 mm. Boccia alla
lunga su strada –met afstand op
straat. Boccia is het Italiaanse
Jeu de Boule.

In Zwitserland, Huttwil, Emmen-
thal (van de kaas) wordt op de
bospaden door verre nazaten van
Zwitserse huurlingen uit
Nederland van de 80-jarige oor-
log geschoten met een stalen
kloot van 1000 gram en een dia-

De lezer zou mij enorm plezieren
als zij over deze sporten van
de Scandinavische landen meer
zouden kunnen vertellen
(halbochristiaan@kpnmail.nl)
In Frankrijk en Italië zijn de
spelen met ‘kanonskogels’ zeer
populair als Jeu de boules,
respectievelijk Boccia. Dat er
overeenkomsten in het gebruik
van ijzeren kogels zijn bij al deze
sporten lijkt nu wel duidelijk.
Dat zou een mooi onderzoek
waard zijn.We zijn in het club-
huis bezig om van al die landen
het sportmateriaal te laten zien in
een vitrine kast.
November/december zal het on-
geveer klaar zijn. En de pils in
ons clubgebouw smaakt goed.

Over kloten Door Halbo Bosker meter van 62 mm (kugelwerfen).
De werper heet een Krugler.Van
ca. 1530 tot medio 1950 werden
verschillende vormen van dit spel
nog op vele plaatsen in Zwitser-
land gespeeld.

Tiro di bola
In Spanje kent men in de Provin-
cie Zaragoza het klootschieten als
‘Tiro di bola’, met een stalen
kloot van 1670 gram en een dia-
meter van 75 mm. Bij het uitdie-
pen van de gracht rond de vesting
van Naarden vond men onlangs
een Spaanse kanonskogel van
hetzelfde gewicht en diameter.
De sport wordt zowel op asfalt
als op grindstraten gespeeld.
Op de Hawaï eilanden en in
Australië kent men het ‘Ulla
Maika’ (kijk eens op Google).
Hier wordt met ronde (lava)
stenen op banen van gladde goten
van een paar honderd meter ‘om
het verst’ geschoten.
In de Scandinavische landen
wierp of werpt men met houten
schijven van ca. 5 cm dik en ver-
schillende diameters.
In Finland noemt men dat ‘Kasta
kurra’ in Zweden; ‘sla trill’ en in
Denemarken; ‘spille trille’.



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Taxivluchten op vliegveld Teuge!

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

De verlengde baan op vliegveld Teuge, aangelegd met gemeen-
schapsgeld, ligt al jaren naast de kern van Teuge te wachten
tot er goed gebruik van gemaakt zal worden voor zakelijk- en
lijnverkeer.

De redactie ontving het volgende stukje van de heer G. Koldenhof,
die aan de Hessenlaan woont, dus vlak bij het evenemententerrein.

Onno van der Zee, directeur en
oprichter van het bedrijf Sky
Service Netherlands, runt al ruim
40 jaar een vliegbedrijf op het
veld en is een Teugse inwoner:
“Eindelijk gaat het dan gebeuren!
Niet alleen maar verhalen over
vliegveld Teuge waar zakenvluch-
ten plaatsvinden, maar een nieuw
dynamisch taxivluchten-bedrijf
dat vliegt vanaf alle Europese
vliegvelden, met Teuge als thuis-
basis”.

Taxivluchten.nl
Sky Service Netherlands heeft
een jonge divisie Rondvluchten-
centrum-Teuge.nl, die in de afge-
lopen drie jaar maar liefst 30%

van de vliegbewegingen maakte
op het vliegveld. Het succes hier-
achter is de laagdrempelige
instap qua kosten en een uit-
stekend marketingteam dat met
moderne middelen de passagiers
uit heel Nederland naar Teuge
haalt. Ditzelfde team heeft een
nieuwe tak uitgewerkt onder de
naam taxivluchten.nl. Zij vliegen
met een eigen vliegtuig (een twee-
motorige Piper Chieftain) en
bemanning. Door te vliegen van
en naar kleinschalige velden als
Teuge, kunnen de landings- en
afhandelingskosten zeer laag
worden gehouden.

Taxivluchten.nl gaat naast het

vliegen voor zakenmensen ook
voor particulieren lijndiensten
opzetten naar o.a. Parijs, met
overnachtingen voor bruidsparen,
en vluchten naar de populaire
waddeneilanden in Nederland en
Duitsland.

Rechtstreeks boeken
Een groot voordeel voor de klant
is dat het vliegtuig rechtstreeks
geboekt wordt bij het taxivluch-
ten-bedrijf, zonder tussenkomst
van reisbureaus en intermediairs.
Maar liefst 1200 vliegvelden
binnen Europa kunnen nu einde-
lijk echt vanaf vliegveld Teuge
bereikt worden.

Dagarrangement op basisschool De Zaaier
Door Jan-Willem Stegeman, Directeur basisschool De Zaaier in Teuge

Tijden veranderen, steeds meer
zien we om ons heen dat er in een
gezin twee ouders/verzorgers
deelnemen aan het arbeidsproces.
Een cruciale factor is dan natuur-
lijk een goede zorg voor de kinde-
ren. Basisschool De Zaaier biedt
de mogelijkheid tot het afnemen
van een dagarrangement.

Vanaf 07.40 uur kunnen wij voor-
schoolse opvang aanbieden, zodat

ouders rustig naar hun werkplek
kunnen reizen.Wij verzorgen dan
de opvang en brengen de kinderen
om 08.15 uur naar het plein en/of
om 08.25 uur naar de klas. Om
12.00 uur is het etenstijd en ook
deze zorg kunnen we de ouders
uit handen nemen.

Na schooltijd is er de buiten-
schoolse opvang, van 15.15 uur
t/m 18.00 uur. Ook zijn er moge-

lijkheden tot opvang in de vakan-
tieweken.
Uw zoon/dochter is bij ons in
goede, professionele handen!
Onze visie is dat er een goede
balans gevonden dient te worden
tussen werkende ouders/verzor-
gers en het wel en wee van het
kind.Voor ieder gezin en kind zal
dit anders zijn. Mocht u nog meer
informatie willen hebben dan
horen we dat graag van u.

Hartelijk dank PECO

Ik laat graag even weten hoe
goed ik de speelweek 2012
vond, die dit jaar weer is gehou-
den. Het was fantastisch, vooral
de manier waarop de mensen van
S JW Peco met die kinderen
omgaan. Het was een lust om te
horen en te zien hoe fijn die

kinderen het daar hebben gehad.
Daar mag wel eens een pluimpje
voor zijn en daarom wil ik de
mensen bedanken die dat alle-
maal gedaan hebben. Ik woon nu
al een paar jaar in de Hessenlaan
en vind het heel goed om Peco als
buren te hebben.

Zelf heb ik geen kinderen, maar
toch vind ik het heel goed wat er
hier gebeurt.Vandaar deze brief
aan jullie, mensen van Peco, om
jullie eens in het zonnetje te
zetten. En niet alleen bij de speel-
week, maar ook bij het dorpsfeest
steken jullie veel tijd in de voor-
bereidingen. En problemen zijn er
nooit, ik vind het fijn om in de
buurt te wonen.



Nieuwe bewegwijzering
In september is nieuwe bewegwijze-
ring geplaatst rond het vliegveld.
Hiermee is het duidelijker voor
bezoekers waar ze moeten zijn op
het vliegveld.Van ieder bedrijf op
het vliegveld staat de naam en het
straatnummer duidelijk vermeld op
de bebording. In tegenstelling tot
wat in het businessplan van de
luchthaven vermeld staat blijft de
naam van het vliegveld voorlopig
‘International AirportTeuge’.

World Pops Meet 2012
Van 28 juni tot en met 8 juli is op
Teuge deWorld Pops Meet 2012
gehouden, het officieuze wereld-
kampioenschap voor parachutisten
boven de 40 jaar.Aan het evene-
ment werd deelgenomen door ruim
200 parachutisten uit 20 landen.
Het was een groot succes met een
opening door Pieter vanVollen-
hoven en schitterend weer!

Sluiten grasbaan
Eind juni is 20 ha agrarische grond
aan de noordzijde van het vliegveld
verkocht.Er zijn afspraken ge-
maakt, zodat parachutisten er op
kunnen blijven springen.Door de
verkoop van het land is de grasbaan
03-21 per eind juni gesloten.

Led verlichting en GPS
Om het voor de zakelijke markt
aantrekkelijker te maken om,ook
bij slecht zicht en buiten daglicht,
van of naarTeuge te vliegen, is de
luchthaven bezig met het ontwik-
kelen van een GPS naderingsroute
en baanverlichting.
Door een Duits bedrijf is een aan-
bieding gedaan voor het plaatsen
van Led-verlichting.Dit is energie-
en milieubesparend. In het najaar
worden ten behoeve van de GPS
naderingsroute obstakelmetingen
uitgevoerd.

Nieuws Luchthaven Teuge

Privatisering aandelen
Luchthaven
Op verzoek van de aandeelhouders
is in september een onderzoek
gestart naar de privatisering van de
aandelen van de luchthaven.Op dit
moment zijn de aandelen in handen
van Apeldoorn (54,62%),Deventer
(25,16%),Zutphen (11,59) en
Voorst (8,63%).Op 25 september
zijn de gebruikers van het vliegveld
geïnformeerd over het onderzoek
tijdens een netwerkbijeenkomst in
RestaurantTake-off.

Mooi oranje!
Zoals jullie zeker hebben gezien is
het luchthavengebouw begin juni
oranje gekleurd.Niet alleen van-

wege het EK,maar ook omdat een
aantal piloten vond dat het oude
havendienst gebouw nu echt aan
vervanging toe is! Na de zomer zal
in overleg met de Raad van Com-
missarissen vanTeuge een beslissing
worden genomen over een nieuw
havendienstgebouw.

Geluidsmetingen
Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft nog
een keer geluidsmetingen uitgevoerd
naast de run-up area van baan 27.
Hiermee willen ze het brongeluid
van warmdraaiende vliegtuigmoto-
ren meten om te kunnen bepalen
wat dit voor effect heeft op de
nabije omgeving.

Terugblikken
Met als thema ‘In vijf dagen de
wereld rond’ ontpopte de Speelweek
zich dit jaar tot een boeiende week
vol avontuur, spanning en bovenal
veel plezier.Vanuit het huttendorp
werd afgereisd naar Afrika,
Amerika en China.Via Frankrijk
kwam het gezelschap tenslotte weer
terug in Nederland voor een gezel-
lige afsluiting van de week inclusief
overnachting in de zelfgebouwde
hutten.

Net bijgekomen van de Speelweek
stond de 34e editie van het Dorps-
feest alweer voor de deur. Jong en
oud wist de weg naar het fraai aan-
geklede feestterrein te vinden en

genoot van een geweldig feestwee-
kend. Het programma was ver-
trouwd met het ‘vliegtuigschieten’ op
vrijdag,‘de kindermiddag’ op zater-
dag en ‘ter land, te zee en inTeuge’
op zondag.

Enkele weken later sloot Peco de
maand september sportief af met
het ‘touwtrektoernooi’. Zowel de
geoefende als ongeoefende teams

Peco nieuws: terugblikken en vooruitkijken
Door Leonie van den Beld

streden fanatiek om de winst en
mede dankzij het prachtige weer
was het genieten voor zowel deel-
nemers als publiek.

Zonder de inzet van de vrijwilligers
van Peco, de belangeloze bijdrage
van vele ‘vrienden van Peco’ en de
steun van verschillende sponsoren
was dit niet gelukt en hiervoor wil
het bestuur van Peco al deze men-
sen en bedrijven bij deze nogmaals
hartelijk bedanken.

Vooruitkijken
Voor het komende seizoen staan er
voor jong en oud weer vele leuke
activiteiten in het vooruitzicht.
Zo kunnen de ‘bezoekers van toen’
jeugdherinneringen ophalen tijdens
Goud van Oud op zaterdag 3
november en vinden later in novem-
ber de ‘90’s party en ‘00’s party
plaats (data op moment van schrij-

Met het korter, kouder en natter worden van de dagen is het
inmiddels overduidelijk dat de zomer ver achter ons ligt. Een goed
moment dus om kort terug te blikken op de afgelopen maanden,
maar ook om vooruit te kijken.

ven nog onder voorbehoud, zie hier-
voor de website van Peco).
Bovendien biedt Peco iedere eerste
vrijdag van de maand de kans om
het weekend goed te beginnen met
de ‘Freaky Friday’ party.Verder zal
de goedheiligman ook nog een
bezoek brengen aan Peco en als we
dan toch al richting de winter gaan:
wie weet kan er ook dit jaar weer
worden geschaatst inTeuge.
Kortom, er zal ook het komende
seizoen genoeg te beleven zijn in
Teuge!
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Expositie in Dorpshuis
Momenteel is in het Dorpshuis een expositie te zien van schilderijen van
cliënten van SIZA CNAHTeuge.

Toneelclub zoekt…
Vanaf januari repeteert de toneelclub elke dinsdagavond in het dorpshuis
voor een openluchtspel bij KIJK in juni 2012.Er zijn nog vrouwelijke
toneelspelers nodig. Informatie bij Johan Buitenhuis (voorzitter toneelclub):
06-15595042

(Ideeën voor) nieuwe activiteiten
Teuge blijft bruisen.Allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten in het Dorpshuis
borrelden al brainstormend op bij MarianneWieggers.De vraag is natuurlijk:
aan welke activiteiten hebben de inwoners vanTeuge behoefte.
• Workshop koken (tapaz maken);
• Pilates: spierversterkende oefeningen voor een strakker lichaam, voor jong
en oud.Dit zal op de donderdagochtend plaatsvinden.

• Yoga
• Zumba: oefeningen op muziek
• Bejaardengym op dinsdagmiddag (zittend op een stoel)
Graag hoort Marianne dan ook waar jullie belangstelling naar uit gaat.
En als er voldoende belangstelling is, kan er natuurlijk georganiseerd worden.

KleinTeugje

Start project Teuge in het Groen
Door Anne Pannekoek

Boerenerven
Op boerenerven had alles zijn eigen
functie en logische plek.Het erf was
precies groot genoeg om met de
wagen te kunnen draaien, de fruit-
bomen waren zo laag als de langste
ladder van de boer,maar wel zo
hoog dat er nog vee onder kon
grazen, de moestuin lag vlak bij de
keuken en de lei-lindes stonden op
de zuidkant en fungeerden als zon-
nescherm. En de linde? Die stond
bij het slaapkamerraam zodat er
veel kindekes zouden komen, omdat
deze boom symbool stond voor
vruchtbaarheid.

Beplantingsproject
Met het verdwijnen van de vroegere
geheel zelfvoorzienende boerderijen,
veranderden ook de erven en de
daarbij behorende beplanting.Het
projectTeuge in het Groen wil in-
woners van (het buitengebied van)
Teuge stimuleren om verdwenen
landschapselementen weer een plek
te geven.Ze krijgen de mogelijkheid
om, tegen slechts een kleine bijdra-
ge, hun erf te verfraaien met land-
schappelijk passende beplanting,

zoals een enkele boom, struikenrij,
haag, hoogstamfruitbomen of
combinatie hiervan.Ook buiten het
erf kunnen landschapselementen
als singels, houtwallen en poelen
worden aangelegd.

Erfbeplantingsplannen
Na de informatieavond besloten
ruim twintig deelnemers om mee te
doen aan het project.Zij krijgen
een gratis erfbeplantingsplan,
gemaakt door Ruud Borkes.Hij is
bij de deelnemers langs geweest om
de huidige situatie op het erf te
bekijken en bespreekt de historie
van de plek en wensen van de bewo-
ners. Op basis hiervan maakte hij
een plan en plantgoedlijst.

Feestelijke plantdag op 24
november bij ’t Oegenbos!
Zaterdag 24 november wordt een
feestelijke plantdag.Deelnemers
kunnen hun plantgoed ophalen bij
’t Oegenbos,waarna zij zelf hun
erf kunnen gaan aanplanten.

Ook het Dorpshart
De werkgroepTeuge in het Groen

probeert ook groene wensen ín het
dorp te realiseren.Denk hierbij aan
een nieuw dierenverblijf, een mooie-
re en veilige speelweide, hagen en
beplanting in het dorpshart en een
aanpassing van ‘het weitje’ tussen de
Rijksstraatweg en Oude Rijksstraat-
weg. Samen met bewoners wil zij
het dorp mooier maken.

Samen aan de slag
op zaterdag 24 november
De projectgroep is in gesprek met
de gemeente en probeert het voor
elkaar te krijgen dat ook de speel-
weide en ‘het weitje’meegenomen
kan worden in het beplantingsplan.
Als dit lukt, kunnen ook de bewo-
ners van het dorpshart op zaterdag
24 november met elkaar hun directe
omgeving een stukje mooier maken,
door sámen te gaan planten!

Werkgroep
Nadere informatie is te verkrijgen
bij Lucas Harbers, projectleider
Teuge in het Groen:

lucas.harbers@capgemini.com.
In de werkgroep zitten verder: Jan
van den Noort,Antoinette de Bruin,
Reinier Dooijeweerd,Herman
Vukkink en Anne Pannekoek.

Waarom een linde vroeger geplant werd bij het slaapkamerraam?
De dertig bezoekers van de informatieavond over het ‘beplan-
tingsproject Teuge in het Groen’ weten het nu. Ruud Borkes,
adviseur bij Stichting Langschapsbeheer Gelderland, vertelde hen
op 21 augustus in het dorpshuis hoe een traditioneel boerenerf
vroeger opgebouwd werd.
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

Rick’s
Ruilkast
De 10-jarige Rick Bonekamp
uit Teuge heeft een heuse ‘boe-
kenruilkast’ bedacht. Deze kast
bevat een grote hoeveelheid
boeken voor kinderen van ver-
schillende leeftijdscategorieën.
Het principe is simpel; als je een

boek pakt moet je een eigen
boek terugplaatsen.

Elke eerste woensdagmiddag
van de maand tussen 13.00 en
16.00 uur is het dorpshuis ‘Op
den Toega’ in Teuge open om in
Rick’s ruilkast boeken te ruilen.
Maar niet alle kinderen of vol-
wassenen vinden lezen leuk of
kunnen goed lezen. Sommigen

zijn slechtziend of hebben dys-
lexie en daarom staat er bij
deze ruilkast een daisy speler
die is geschonken door World-
wide Vision. Met deze daisy
speler en de luisterboeken kan
lezen weer leuk worden!
Er is ook een speciale collectie
kinderboeken aanwezig voor
kinderen met dyslexie, dankzij
de uitgevers ‘Makkelijk lezen’,

‘Bonte koe’, ‘Van Tricht’ en
‘Zwijsen’. Er zijn wel 150 leuke
boeken om te ruilen met o.a.
Paul van Loon, Carry Slee en de
Kameleon. Ook cd’s, dvd’s en
boeken voor volwassenen kun-
nen worden geruild met dank
aan Boekhandel Oonk in Twello.
Het Jeugdfonds van de Rabo-
bank Voorst heeft de aanschaf
gesponsord.

Even voorstellen...
Het is meerdere mensen waarschijnlijk al opgevallen, maar in en
rond het bestuur van Algemeen Belang Teuge was afgelopen tijd
regelmatig een nieuw gezicht te zien. Het gezicht van Lucas
Harbers.Tijd om Lucas dus iets beter te leren kennen. Hij stelt
zichzelf voor.

Mijn naam is Lucas Harbers, ik
ben 41 jaar, getrouwd met
Jacolien en trotse vader van
Teun (6), Eva (4) en Dees (1).
Ik ben opgegroeid in
Bornerbroek, heb in Groningen
scheikunde gestudeerd en de
lerarenopleiding gedaan en
werk nu als accountmanager bij
Capgemini.

Jacolien en ik zijn in 2004 in
Teuge komen wonen, in de
Bleriotstraat.We hebben een
mooi uitzicht op het Beesten-
boeltje. Mijn hobby’s zijn hard-
lopen, tuinieren en mijn gezin.

Ik voel me betrokken in Teuge
en draai nu al een aantal maan-
den mee in het bestuur van
ABT.Momenteel zijn we actief
met Teuge in het Groen.

Een ander nieuw gezicht rond
ABT is Janneke Schippers. Zij
is sinds kort de rechterhand van
dorpscontactpersoon Marianne
Wieggers. Janneke zet het
gezinsnetwerk voor het Centrum
Jeugd en Gezin op, met een
pilot in Teuge: oppas oma’s en
opa’s ontmoeten elkaar in het
dorpshuis. Ook is zij bezig met
het starten van een ‘repair café’
in het dorpshuis.Vrijwilligers
repareren bijvoorbeeld eens per
maand gratis elektrische spul-
len, kleding etc. In een volgend
nummer meer over de activitei-
ten van Janneke.Wie contact
met haar wil kan Janneke berei-
ken via 06-38005829 en
jgd.schippers@hetnet.nl.

Clubkampioenschappen Tennisclub Teuge Door Bernhard Jolink

Van maandag 24 t/m zondag
30 september organiseerde
de tennisclub Teuge haar
jaarlijkse clubkampioen-
schappen. De wedstrijden
startten onder herfstachtige
weersomstandigheden, maar
de verdere week waren de
weergoden ‘Teuge’ goed-
gezind. Zondag 30 september
werden de finales onder een
blauwe hemel met (bijna)
zomerse temperaturen ge-
speeld.
Het publiek zat heerlijk in het
zonnetje op het terras -Costa
Teuge del Sol- met een hapje
en een drankje naar spannen-
de wedstrijden te kijken.

De finalisten werden aan het
eind van de middag uitge-
breid in de bloemen gezet
door Hetty van Zandvoort en
Gerlinde Klunder namens de
organisatie.

De Teugse tennisclub bestaat
inmiddels ruim 20 jaar en is
een gezellige vereniging met
drie kunstgrasbanen met ver-
lichting, waarop het gehele
jaar gespeeld kan worden.
Er zijn doorlopend toernooi-
dagen en activiteiten voor
jong en oud, waaronder de
‘Davis Cup’, een onderlinge
competitie zowel voor begin-
ners als voor gevorderden.

Ook zijn Teugse teams in het
voorjaar actief tijdens diver-
se KNLTB competities en
toernooien in de regio. Een
team van drie enthousiaste,
jonge tennisleraren (m/v)
verzorgt trainingen op af-
spraak, zowel overdag als 's
avonds. Alle informatie over
de vereniging is te vinden op:
www.tennisclubteuge.nl

UITSLAGEN:

Klasse A:
Heren Enkel:
1. Peter van der Linde
2. Lars Louwman

Heren Dubbel:
1. Peter van der Linde/Lars Louwman
2. Arjan Huisman/Bram van Zandvoort

Gemengd Dubbel:
1. Arjan Huisman/Anita van Dijk
2. Geert Brouwer/Gerlinde Klunder

Klasse B:
Gemengd Dubbel:
1. Enrico van Dijk/Angelique Leerkes
2. Bernhard Jolink/Henriëtte Nijhof



Open Dorpshuis Teuge Door Anne Pannekoek
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VierTeugse kinderen slapen heerlijk met de grote knuffelbeer die ze
wonnen tijdens de dierenbingo bij het tweede Open Dorpshuis.Onder
het motto ‘gewoon gezellig samen’ werd op 3 oktober dierenmiddag
gevierd in het dorpshuis.Maar liefst 61 kinderen waren naar Dorpshuis
op denToega gekomen.De dierenambulance zou komen en dát wilden
ze wel zien.Helaas kon dit niet doorgaan, omdat de dierenambulance
het te druk had.Maar de kinderen vermaakten zich wel met schminken,
dierenbingo,dierenmaskers kleuren (of gewoon lekker buiten voetballen).

Gewoon gezellig samen!
Woensdagmiddag 7 november is er weer een Open Dorpshuis.Dan wor-
den er voederpotjes gemaakt.Volwassenen én kinderen kunnen hieraan
meedoen.Meld je wel even aan, zodat er voldoende materiaal ingekocht
kan worden.Dit kan via de website www.opendorpshuisteuge.jouwweb.nl
of bel Petra Bonekamp:06-38 66 18 16.Meedoen kost € 3,- inclusief
koffie of ranja.

Wil je gewoon even een kopje koffie drinken en kletsen met elkaar, even
lekker samen spelen, of een boek ruilen, dan ben je natuurlijk ook van
harte welkom.Elkaar ontmoeten, daar gaat het om! Op de eerste
woensdag van de maand van 14.00-16.30 uur.
Op 2 januari is er een speciaal Kinderkookcafé voor kinderen vanaf
groep 5.Kleinere kindjes kunnen ’s middags cupcakes versieren.Wil je
hieraan meedoen, geef je dan een week van te voren op via de website!

De activiteitenplanning van Open DorpshuisTeuge voor de komende
maanden ziet er als volgt uit:

7 november: Voederpotjes maken
5 december: Slaan we even over i.v.m. de Sinterklaasdrukte
2 januari: Kinderkookcafé en cupcakes maken

Let op:1 week van te voren aanmelden!
6 februari: Porselein schilderen

Verrassing tijdens het dorpsfeest… Door Arne Pruijt

Zaterdagavond 15 september, tijdens het dorpsfeest, zo rond
22.30 uur, lopen wij nog even een rondje Teuge. Langs de feest-
tent, altijd leuk om de enorme bedrijvigheid rond het feest en de
toestroom van publiek te bekijken.Verder door het schelpenpaad-
je om ons rondje af te maken, komen we bij de parkeerplaats van
de sportclubs. Hier worden wij geconfronteerd met een enorme
vrachtwagen met het uiterlijk van een camper. Op de zijkant staat
duidelijk aangegeven ‘Handicamp outdoor events’. Nieuwsgierig
blijven we staan om de verrichtingen van de chauffeur te bekij-
ken. Nadat alles op z’n plaats staat wordt, geheel automatisch,
de bus 180 cm breder!

Rectificatie
Op de voorpagina van het augustusnummer plaatsten wij een foto van
een boom die ten onrechte ‘wilg ‘genoemd werd.Zowel Anton Kers als
(Mar)Tinus Ooms (van het Slyck) maakten daar de redactie op attent.
Het ging en gaat hier wel degelijk om een leilinde die ooit hoorde bij de
afgebroken boerderij Het HogeVonder.Oud is de boom dus echt wel.

Tinus van het Slyck die al eerder het plan had om hierover eens een
gedicht te schrijven, voegde in dit geval de daad bij de gedachte en hier-
naast leest u het resultaat, in onvervalstTeugs.

Het Hoge Vonder
Jessel vanTeuge leek’e dan mangs:
Wètering kolkend van ’t zuden noar ’t noorden.
As in de herfst oaverspeulden zien voorden
bleef bi de vonders de oavertocht gangs.
De Stroatweg stak steeds boaven watervloed uut.
De vonder was doar dan ok hoge en stevig,
want ’t adellijk tweespan dat roffelden hevig
de holten bedekking met daverend geluud.
Groothedde de boer in het huus op de bult;
‘etimmerd wat hoger de kamers op ’t westen;
meschien nog een schure um varkens te mesten.
De leilinde-vierling greujt op met geduld,
as scharm tegen wind en lawaai uut het noorden
(de knipbeurten konnen zien lol niet verstoren):
Natuurmonument op deTeuge onthuld.

Tinus van het Slyck

Vrijwilliger Jan Mulder
De trotse chauffeur komt naar
ons toe en tot onze verrassing
blijkt dorpsgenoot Jan Mulder
schuil te gaan onder de stoere
cap. Jan is al jaren actief als
vrijwilliger bij het besturen van
dit type voertuigen. Enthousiast
nodigt hij ons uit om binnen een
kijkje te komen nemen.

Een trap en een lift zijn
beschikbaar en al snel wordt

duidelijk dat het niet om een
gewone camper gaat. Het doel
van dit voertuig is jonge mensen
met een lichamelijke beperking
een onbezorgde vakantiemoge-
lijkheid te bieden.

Er is ruimte voor 4 gasten die
met 4 verzorgers/verplegers en
de chauffeur op pad kunnen.
We kunnen binnen kijken omdat
de reizigers, na in Frankrijk en
België te zijn geweest, zich

thans vermaken op het dorps-
feest.
Jan en zijn collega vrijwilliger
laten ons enthousiast het inte-
rieur en de vele mogelijkheden
zien. Ongelooflijk wat een futu-
ristisch voertuig! Bedden die uit
de wanden naar voren komen of
uit het plafond zakken, een vol-
ledig uitgeruste badkamer met
brancardbad op stahoogte, til-
liften, een keuken, kortom een
vakantieverblijf voorzien van
alle voorzieningen om mensen
met een beperking te kunnen
huisvesten en naar hun wens-
plek te brengen.

Het was de 2e reis van deze
camper. Dankzij de eigen
stroomvoorziening en 500 liter
water zijn ze helemaal onafhan-
kelijk en kunnen staan waar ze
willen. Het slot van hun reis
werd beleefd in Teuge.Voor hen

een belevenis en voor ons een
mooi moment om te ontdekken
waar onze dorpsgenoten zoal
mee bezig zijn.

Dit geweldige initiatief wordt
volledig gefinancierd uit vrij-
willige bijdragen, sponsoring en
schenkingen en wordt geheel
gerealiseerd dankzij de vrijwil-
lige inzet van professionals als
verzorgers en verpleegkundigen
en natuurlijk door onze Jan
Mulder. Meer informatie over
dit initiatief of over de inzet als
vrijwilliger, is te vinden op
www.handicamp.eu.
En Jan….petje af!!!
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November
2 Freaky Friday - SJW Peco
2, 9, 16, 23, 30 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
3 Goud van oud - SJW Peco
3 Bezinningsdag in dorpshuis - Dorpshuis
4 Stamppottoernooi - Tennisclub Teuge
7 Voederpotjes maken - Open Dorpshuis
8 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 Crazy Sunday - SJW Peco
17 00's Party - SJW Peco
21 Algemene ledenvergadering - Sportclub Teuge
23 Competitie klaverjassen - Sportclub Teuge
24 Feestelijke plantdag,Teuge in het Groen - ABT
24 90's Party - SJW Peco
29 Samen uit eten in Teuge - ABT

December
1 Sinterklaasfeest - SJW Peco
2 Sinterklaasfeest - Teugse Klootschieters Vereniging
7 Competitie klaverjassen - Sportclub Teuge
7 Freaky Friday - SJW Peco
7, 14, 21, 28 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
12 Soos, aansluitend Kerstdiner - Bejaardensoos Teuge
15 Kerstbingo - Teugse Klootschieters Vereniging
21 Soos - gezellige avond Peco - Bejaardensoos Teuge
21 Kerst Bingo - Sportclub Teuge
21 Vrije middag - C.b.s. De Zaaier
22 Kerst klaverjassen - Sportclub Teuge
24 t/m 4 jan Kerstvakantie - C.b.s. De Zaaier
27 Samen uit eten in Teuge - ABT

Januari 2013
2 Kinderkookcafé en cupcakes versieren - Open Dorpshuis
4 Bingo - Sportclub Teuge
4, 11, 18, 25 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
5 Nieuwjaars klaverjassen - Sportclub Teuge
6 Nieuwjaarsreceptie - Teugse Klootschieters Vereniging
10 Soos, nieuwjaarsreceptie leden - Bejaardensoos Teuge
11 Competitie klaverjassen - Sportclub Teuge
16 Vrije dag - C.b.s. De Zaaier
25 Competitie klaverjassen - Sportclub Teuge
27 Boerenkooltoernooi - Teugse Klootschieters Vereniging
31 Samen uit eten in Teuge - ABT

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.
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Jan Geschiere, Leonie van den Beld, Marianne Wieggers,
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der Zee, Arne Pruijt, Lucas Harbers en Gerrit Koldenhof.
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Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PCTeuge,
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Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aan-
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www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek

Wijzigingen voorbehouden.

Beter laat dan nooit Door Marcella Oleman

Het is al weer een tijdje geleden dat ik uit de redactie vanTeugje
Nieuws ben gestapt.Een afscheidsstukje stond nog steeds op de
planning,maar het kwam nog even niet uit de pen.Hier is het dan:
beter laat dan nooit.

Sinds de oprichting vanTeugje Nieuws hield ik me voornamelijk bezig
met het corrigeren en af en toe schrijven van artikeltjes.Dat deed ik
altijd met plezier. Ik ben opgegroeid inTeuge,maar in de vijf jaar dat ik
bijTeugje Nieuws zat,woonde ik al niet meer inTeuge.En hoe langer
weg uitTeuge, hoe minder ik mee kreeg van de laatste nieuwtjes.Het
werd dus tijd voor iets anders.

Desondanks heb ik veel geleerd en me iedere keer weer verbaasd over
de hoeveelheid nieuws die een klein dorp alsTeuge voort kan brengen.
Bij iedere editie was en is het passen en meten om alle artikelen en
foto’s in die enkele pagina’s te krijgen.Het is bijzonder om te zien hoe
alle bewoners er samen aan werken om vanTeuge een leefbaar en
gezellig dorp te maken.
Ik wensTeugje Nieuws nog heel wat succesvolle jaren toe en ik hoop dat
iedereen het dan nog steeds net zo enthousiast blijft ontvangen als nu.

Marcella bedankt!
Als redactie wisten we natuurlijk al dat Marcella de pen overgedragen
had. In dit geval aan Lineke.Toen Lineke ingewerkt was, stapte
Marcella uit de redactie.Natuurlijk vinden we dat ontzettend jammer,
maar de keus begrijpen we ook.En vijf jaar een bepaalde (vrijwilligers-)
taak uitoefenen is ook een mooie tijd.Wij bedanken Marcella hartelijk
voor haar jarenlange inzet en wensen haar een mooie verdere toekomst,
die haar vanuit Apeldoorn ongetwijfeld nog vaak inTeuge zal brengen.

Namens de redactie,Peter Cornelisz


