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Carbid schieten Door Lineke Güth
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Op 31 december wordt al jarenlang met carbid
geknald aan de Hessenlaan in Teuge. Vijf melkbussen op een rij, vastgezet in autobanden en de
deksel met een koord vastgebonden aan de bus.
In een geolied proces worden de knallen gerealiseerd.
Piet Bouwmeester plaatst het carbid in de melkbus, Hans Velderman doseert het water en Frank
Teering bevestigt de deksel. Dan is er na enkele
minuten voldoende acetyleengas ontstaan om in
de juiste verhouding met lucht een knal te veroorzaken. Piet loopt met een gasbrander aan een

stok langs de melkbussen, waarna vervolgens met
een indrukwekkende knal de deksel wegschiet.
Er is een tent gebouwd om droog en uit de wind
te kunnen staan en te genieten. Iedereen uit de
buurt neemt een versnapering mee, er zijn ruim
voldoende hapjes en drankjes. Het is een gezellige
middag, waar ieder jaar meer dorpsgenoten op af
komen. Op de achtergrond dendert het geluid van
carbid bij boomkwekerij Haarman en met zware
knallen wordt het oude jaar in Teuge weggeschoten!

Afgelopen tijd is Teuge meerdere keren volop in
het nieuws geweest. Vaak ‘mooi’ nieuws, maar
soms ook minder mooi nieuws. Het goede nieuws
is natuurlijk dat we bij verschillende verkiezingen
behoorlijk in de ‘picture’ zijn gekomen.
Zo zat Ben Roeterd in de finale van de verkiezing
Boerenerfgoed Gelderland 2012. De hoofdprijs
zat er helaas net niet in, maar het behalen van de
finaleronde was natuurlijk al prachtig. En dan de
Slaapfabriek. Verderop kun je lezen welke prijzen
zij afgelopen jaar allemaal behaald hebben.
Dat een dorpscontactpersoon goud waard is voor
een dorp als Teuge was ons natuurlijk al lang duidelijk, maar nu hebben ook niet –Teugenaren dat
ontdekt. Een nominatie voor het ‘Appeltje van
Oranje’ is de beloning. Binnenkort reikt Prinses
Maxima de prijzen uit aan de winnaars en hopelijk is Teuge daar bij!
De Vliegtuigsuite is op 10 december uitgeroepen
tot Mooiste Hotelkamer van Nederland 2012!

We zijn blij dat hotelsuites.nl, waar de vliegtuigsuite onderdeel van is, nu ook adverteerder is in
Teugje Nieuws. Als redactie verwelkomen we nog
een aantal nieuwe adverteerders: Sky Service
Nederland, Schoonheidssalon La Donna, JS
Stucwerken, Hairstyling Viviënne, Vliegclub Teuge
en de Slaapfabriek. Enkele advertenties zie je nu
al staan, de anderen volgen in het volgende nummer.
Het minder mooie nieuws was natuurlijk de
vondst, na 9 dagen, van een parachutist in een
weiland. In alle media is daar al genoeg aandacht
voor geweest. Onderzoeken lopen nog, maar
omwonende Teugenaren hopen natuurlijk dat er
maatregelen genomen worden die moeten voorkomen dat toevallige voorbijgangers, na meerdere
dagen, zo'n slachtoffer vinden!

Teuge in het nieuws Door Peter Cornelisz

Duistervoordseweg 9 Twello
www.willys.nl
a
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De redactie van Teugje Nieuws wenst je een
gezond, gelukkig, gezellig en vooral veilig 2013!

NatuurlijkTeuge

Hamertje tik in het dorpshuis
Door Lineke Güth

De witte reiger die zilverreiger heet
Regelmatige wandelaars is het
natuurlijk al langer opgevallen.
Vroeger zag je alleen de blauwe
reiger, tegenwoordig zie je steeds
meer witte reigers. Of eigenlijk
zijn het ‘grote zilverreigers’, maar
hun kleur is in ieder geval spierwit. Ze komen oorspronkelijk uit
Oost Europa om hier te overwinteren en blijkbaar bevalt hun dat
goed. Er zijn er minstens 500
gesignaleerd in Nederland en ook
in onze omgeving zie je ze geregeld. Of de eigenaren van vijvers
er ook blij mee zijn is de vraag.

Iedere donderdagmiddag is er ijverig gehamer en getik te horen
in het dorpshuis te Teuge. Naast tuinieren en kokkerellen zijn de
kinderen van groep 7 en 8 van basisschool 'de Zaaier' nu ook
bedreven in het timmervakmanschap. En dit allemaal dankzij Jari
Weijers, die door een brief te schrijven over dit project, geld heeft
gekregen van het Rabobank Jeugdfonds, om de huur van het
dorpshuis en de materialen te bekostigen.

Tinus van het Slyck signaleerde
een witte reiger in de Kromme
Beek en schreef een fraai gedicht
op deze bijzondere vogel.
Wit op wit
Witte zundagmargen,
Tien groad onder nul;
Woar mot’e zich baergen
tussen ’t entenspul?
Kromme Bèke effen Nijl;
Steet te suffen onderwijl.

Omdat in de wintermaanden niet
getuinierd kan worden, gaan de
kinderen, 23 in totaal, in groepjes
van vier aan de slag met hout. Dit
vindt plaats onder begeleiding van
twee ervaren timmermannen,
Johan en Henk, en twee heren van
SIZA, Maurits en Dick. Zij vullen
hun vrije donderdagmiddag graag
in met het helpen van de kinderen
tijdens deze leerzame 'timmermiddag'.
Zij leren de kinderen hoe ze met
gereedschap om moeten gaan,
maar er komt ook veel meet,-en
rekenwerk aan te pas. Het resultaat van de laatste 'timmermid-

Net as grieze nève
zöch´e vake vis,
maar het duurt maar èven
veur´e foetsie is:
´t land is um doar völs te vlak;
’ t Wezeveld veur zien gemak.
Wisselingen in ons weer
Brach wat winter veur een keer;
Döt ons wensen noar wat meer.
Witte reiger löt een veer’.

dag' laat Jari trots zien; een zelfgetimmerd vogelhuisje! De plankjes worden vooraf op maat
gezaagd. "Maar", zegt Jari, "het
dakje heb ik zelf gezaagd!"
Deze 'timmermiddag' is een ontzettend leuk initiatief en bovendien erg leerzaam. De kinderen
mogen de gemaakte werkstukken
meenemen naar huis, maar het
plan is om in de toekomst deze
kunstwerkjes te verkopen tijdens
de 'Fancy Fair' op school. Met de
opbrengst kan dan weer geïnvesteerd worden in nieuwe, leerzame, maar vooral leuke projecten!

Tinus van het Slyck

Winterse zondagochtend bij TKV
Door Halbo Bosker
Strakblauw is de hemel, de vorst van een week heeft de grond
hard en droog gemaakt. Tegen negenen komen ze de bunker
binnengedruppeld; meisjes en jongens, jong en oud. De koffie
staat klaar en er wordt rustig gepraat, terwijl men wacht tot de
wedstrijdleider bekend maakt wie tegen wie gaat spelen, om vervolgens als jonge honden met de auto richting het parcours te
gaan.
Het parcours ligt bij de mooie
boerderij van het oude Wezeveld,
bij de scouting. Daar bij de witte
lijn van de start en finish; springen, zwaaien en ‘donderjagen’
met elkaar tot je kunt starten.
Een eigentijdse klootschieterswijze van een ‘warming-up’.
Het parcours ligt er prachtig bij
en goeie genade, wat wil de kloot
op de bevroren straat goed en
‘wiet’ lopen. Dan merk je echt dat
Klootschieten van oudsher een
wintersport is. In vroeger tijden,
toen er nog geen sprake was van
echte straten, kon er pas worden
kloot geschoten als de grond hard
bevroren was.
De ideale klotenlijn
Schieten, draven, voor je teammaat aangeven wat voor de kloot

de beste lijn is, de ideale klotenlijn. Wilde vreugdekreten bij een
ver, goed schot en achter de kloot
aanrennen om die goed te kunnen
lokaliseren. Knalt de kloot de
sloot in? Geen plons dit keer
maar ijs, om dan de ‘ijsmeters’ te
maken. Het lijkt of iedereen in
vorm is en alles ‘tussen de oortjes’
klopt. Geconcentreerde en
krachtige aanlopen, de schoenen
roffelen over de straat, een snelle
krachtige voorwaartse beweging
van de arm en de kloot schiet uit
de vuist. Hard, kaarsrecht en laag
stuiterend maakt de kloot de
meters, om daarna vermoeid in de
berm uit te lopen.
Frisse longen en vriesdampende
spelers, alleen de koude handen
van de vooropschieter/schrijver
die de schoten turft. Na de finish

wordt het aantal schoten geteld.
Het winnende team wordt de
hand geschud en als een speer
naar de warme bunker waar de
ijskoude jägermeister en de
warme chocolademelk staan te
wachten bij de dienstploeg van de
kantine.
Aan de bar wordt de wedstrijd
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nog eens dunnetjes nagespeeld en
de kanjers van schoten passeren
de revue. Een dobbelsteentje
wordt geworpen, de pils is lekker,
het frietje en de bal gehakt ook.
Dik na twaalven gaat ieder druppelsgewijs naar huis en haard om
verder te genieten van de zondag.
De dienstploeg sluit de tap, telt de
centen, haalt nog eens een doek
over de bar en gaat voldaan ‘op
huus an’. De bunker ligt weer stil
en verlaten onder de strakblauwe
hemel koud te zijn in de vorst.

Open dag bij c.b.s. De Zaaier
In de eerste week van april staan
er bij onze school twee grote activiteiten op de kalender. Op woensdag 3 april is er de jaarlijkse
Open Dag van 09.00 uur tot
13.00 uur. Naast alle belangstellende ouders/verzorgers willen wij
hierbij ook alle bewoners uit ons
dorp (en omstreken) van harte
uitnodigen om te komen.

werken aan de ontwikkeling van
onze kinderen. In al onze dagelijkse werkzaamheden staat het
kind centraal en het is onze doelstelling om te voldoen aan de
individuele onderwijsbehoefte van
ieder kind. Al onze deuren staan
op 3 april open en u bent van
harte welkom! (aanmelden is niet
nodig).

U kunt een rondleiding krijgen,
gewoon even rondlopen ,maar het
is ook mogelijk om lessen bij te
wonen. Het geeft u de mogelijkheid om te zien op welke wijze wij

Fancy Fair
Drie dagen later, op zaterdag 6
april, is er op ons schoolplein een
fancy fair dag. Samen met de
ouders/verzorgers organiseren wij

Jaar uit…jaar in!

deze gezellige dag voor iedereen
die onze school een warm hart
toedraagt. U kunt denken aan
spelletjes, muziek, knutselactiviteiten, enz. Met de opbrengst
van deze dag willen we ons
schoolplein herinrichten en ook
enkele nieuwe speeltoestellen aanschaffen. Bij slecht weer gaat
deze dag gewoon door en gaan we
de activiteiten verplaatsen naar
onze grote hal.
Ook hier bent u van harte welkom, alle dorpsbewoners krijgen
nog een uitnodiging in de brievenbus. Tot ziens bij ons op school!

Door Leonie van den Beld

rond'. Het was voor de kinderen
een boeiende week vol avontuur,
spanning en vooral veel plezier.

De tijd vliegt voorbij en 2012 ligt
inmiddels alweer een paar weken
achter ons. Wat Peco betreft kan
gezegd worden dat het een mooi
jaar is geweest met volop activiteiten. Zo vond dit jaar onder
andere de eerste editie van
PecoRock plaats; een avond in de
buitenlucht genieten van stevige
rockmuziek bleek velen aan te
spreken en de kans is dan ook
groot dat er dit jaar een tweede
editie georganiseerd wordt.

Enkele weken later vierde Teuge
een fantastisch Dorpsfeest, welke
begon met de 100e dag
Dorpsfeest; iets om trots op te
zijn als Teugenaren! En zo volgden verder nog het
Touwtrekweekend, Goud van Oud,
de Sinterklaasmiddag en nog vele
andere gezellige momenten.

Koninginnedag volgde snel en was
een gezellige middag met vertier
voor jong en oud. De zomer stond
uiteraard in het teken van de
Speelweek, dit keer met het
thema: 'In vijf dagen de wereld

Om dit mogelijk te maken steunt
Peco op een flinke groep vrijwilligers, maar krijgt het ook regelmatig hulp van enthousiaste
Teugenaren die wij als Peco
zijnde dan ook hartelijk willen

Teuge wordt steeds Groener!
www.teugseklootschietersvereniging.nl

Door Jan-Willem Stegeman

danken voor hun inspanningen.
Peco in 2013
Natuurlijk gaat Peco in 2013 verder met het organiseren van activiteiten. Deze staan -voor zover
bekend op moment van schrijvenvermeld in de activiteitenkalender
in dit blad; een up-to-date overzicht is te vinden op de website
van Peco (www.sjwpeco.nl). Daar
kun je onder andere lezen dat op
vrijdagavond 8 februari Carnaval
wordt gevierd in Peco en zaterdagavond 23 februari een Apresski party op het programma
staat. En mocht de winter nog
echt gaan invallen dan kan er
misschien wel weer geschaatst
worden in Teuge!

Door Anne Pannekoek

Je kon er niet omheen in het Voorster Nieuws van 28 november.
Het eerste project van Teuge in het Groen is afgerond! Er werden
duizenden stuks plantgoed en honderden bomen uitgereikt aan de
25 deelnemers van het erfbeplantingsproject. Zij konden op een
mistige 24 november hun spullen afhalen bij ’t Oegenbos, waar
Erik en Anja hun faciliteiten beschikbaar hadden gesteld.
‘Schapenweitje’
Het eerste groen zit dus in de
grond. Maar de werkgroep ‘Teuge
in het Groen’ zit niet stil.
Ondertussen hebben de buurtbewoners van ‘het schapenweitje’
hun wensen met elkaar besproken. Er is met de gemeente afgestemd dat het weitje tussen de
Rijksstraatweg en oude
Rijksstraatweg dit voorjaar nog
omzoomd wordt met een meidoornhaag en een nette afrastering krijgt. Ook zal er in overleg

met de buurt nieuwe verlichting
geplaatst worden langs de oude
Rijksstraatweg. De buurtbewoners zijn nog op zoek naar
iemand die daar bijvoorbeeld
schapen wil houden.
Nieuw dierenverblijf
Verderop in dit nummer schrijft
Herman Fukkink over de nieuwbouwplannen voor ’t
Beestenboeltje, ook onderdeel van
het project Teuge in het Groen.
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En verder…
Op ‘het lijstje’ van de werkgroep
staat ook nog het herinrichten
van de speelweide, het herplaatsen
van het beeld ‘de Zaaier’ en het
verfraaien van de rotonde.
Hiervoor zijn gesprekken gaande
en plannen in de maak. Heb je
wensen of ideeën, vragen of
opmerkingen over Teuge in het
Groen? Lucas Harbers is projectleider en te bereiken via
lucas.harbers@capgemini.com.

Dorpshuis Op Den Toega

Acrylverven
Vanaf januari 2013 vindt het schilderen met acrylverf elke twee weken
op de woensdagmiddag plaats. De
data zijn: 9 januari, 23 januari, etc.
De laatste datum is 20 maart.
Iedere keer van 13.30 uur tot 16.00
uur in het dorpshuis.

kunstwerken een keer te kunnen
zien aan de muur van het dorpshuis:
expositie van de deelnemers van
'schilderen met acrylverf’. Er zijn
nog plaatsen beschikbaar, dus kom
ook schilderen op de woensdagmiddag elke twee weken in het dorpshuis!

Cupcakes maken
Woensdagmiddag 2 januari hebben
28 kinderen samen met hun moeders cupcakes versierd en gebakken.
Het idee kwam van Petra
Bonekamp en Mirjam Stufken. Het
was gezellig druk en er werden
mooie versieringen gemaakt. De
huur van het dorpshuis werd door
Rabobank Voorst gesponsord.

Het ‘Extra Coöperatief Dividend’
van de Rabobank Voorst heeft een
financiële bijdrage in het kader van
‘ontmoeten’ beschikbaar gesteld,
waardoor er geen kosten voor de
deelnemers aan verbonden zijn.
Wanneer iemand materiaal (verf,
kwasten, doek etc.) nodig heeft, kan
ook dit door het fonds gefinancierd
worden.Wij hopen de gemaakte

Expositie
In het dorpshuis hangt weer een
nieuwe expositie. Dit keer met
prachtige, kleurrijke olieverfschilderijen, gemaakt door Annie
Kruisselbrink. Ze zijn twee maanden
in het dorpshuis te bewonderen op
dinsdag, woensdag en zaterdagmorgen. Kom gerust een kijkje nemen!

Oproepje
Op woensdag 13 maart is er in het
dorpshuis een bijeenkomst voor
opa's en oma's die op hun kleinkinderen passen en ervaringen willen
uitwisselen. Onder het genot van een
kopje koffie kun je elkaar ontmoeten en praten over de hedendaagse
opvoeding. Het is mogelijk om de
kinderen mee te nemen.

Nieuw dierenverblijf

Hartveilig wonen in Teuge

Het dierenverblijf van het Beestenboeltje staat er al meer dan
dertig jaar en is hard aan vervanging toe. Het dierenverblijf staat
letterlijk en figuurlijk centraal in Teuge. Vele bewoners en bezoekers genieten van de dieren. Maar, de fundering verzakt, het houtwerk is verrot en het verblijf is volgens de norm van het dierenwelzijn te klein. Het is dus noodzakelijk dat er een onderkomen
komt dat wel aan de norm voldoet.

Elke week worden ongeveer 300
Nederlanders getroffen door een
plotselinge hartstilstand buiten het
ziekenhuis. Dat zijn 15.000 à
16.000 slachtoffers per jaar met
een gemiddelde leeftijd van 65 jaar.
Dit betekent dat in de gemeente
Voorst jaarlijks 1 op de 1000 inwoners slachtoffer wordt. Minder dan
10% van de slachtoffers overleeft.
Dit percentage kan door de juiste
maatregelen veel hoger worden. Een
project dat voor dit doel is opgezet
is Hartveilig wonen.

Door Herman Vukkink

Er ligt een plan klaar voor een
nieuw verblijf. Als de subsidies rond
komen en de gemeente het ontwerp
goedkeurt, hoopt de werkgroep nog
dit jaar een start te kunnen maken
met de bouw van een nieuw verblijf.
Het onderkomen moet zo groot zijn
dat het hooi, wat nodig is voor de
dieren, ook hierin opgeslagen kan
worden. Het hooi ligt nu bij
Marianne Wieggers in de schuur en
nu moeten telkens negen balen hooi
uit haar schuur gehaald worden.
Het verblijf moet ook een onderkomen worden voor de konijnen en de
eenden en dan speciaal voor de
wintermaanden.
Hulp gezocht
Wij hebben ook plannen voor het
bouwen van een schuurberg. Zoals
je ziet werk genoeg. Om alles te
kunnen realiseren zoeken we mensen die ons willen helpen. Met het
bouwen van het onderkomen, maar

Door Arne Pruijt

ook met het voeren en eventueel
met het onderhoud van het geheel.
Het voeren is hooguit een half uur
per dag en dan vijf dagen in de vijf
weken. Of in het weekend twee maal
een half uur. Het onderhoud vindt
alleen plaats als het goed weer is en
dan een paar uur per week.
Help ons, het is zeer dankbaar werk
en het dorp wordt er nog mooier
van.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen:
Herman Vukkink, Bleriotstraat 32,
7375 MP Teuge, 055 – 323 1613,
e-mail: ha.vukkink@upcmail.nl

Buren voor buren
Het doel van Hartveilig wonen is om
bij een acute circulatiestilstand
binnen zes minuten de reanimatie
(hartmassage en defibrillator) op te
starten. Dit kan alleen door de snelle inzet van opgeleide vrijwilligers.
Hartveilig wonen is een georganiseerde burenhulp, waarbij vrijwilligers rondom het slachtoffer snel ter
plaatse kunnen zijn om iemand te
reanimeren, in afwachting van de
ambulance.
Via een sms of berichtje via een
applicatie op een smartphone krijgen vrijwilligers een melding van een
hartstilstand. In die melding staat
waar het slachtoffer zich bevindt en
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waar de dichtstbijzijnde Automatische Externe Defibrillator
(AED) zich bevindt. Na een acceptatie naar de meldkamer weet deze
dat er vrijwilligers onderweg zijn. De
vrijwilliger gaat meteen naar het
slachtoffer en start de reanimatie.
Na aankomst van de ambulance zal
het ambulancepersoneel de zorg
overnemen.
Wat is nodig?
Om van Teuge een hartveilig dorp te
maken hebben we vrijwilligers nodig.
Iedereen kan zich aanmelden als
vrijwilliger. Hoe meer vrijwilligers
zich opgeven hoe beter de dekking
gerealiseerd kan worden. Dus, kun
je reanimeren en heb je een geldig
certificaat of diploma, meld je dan
aan voor Hartveilig Teuge! Kun je
niet reanimeren, maar wil je wel
graag meedoen, laat het weten en
wij zorgen voor inwoners van Teuge
voor de goede opleiding.
Voor informatie: Algemeen Belang
Teuge, Arne Pruijt, Zwanenpad 11,
055-323 2190 of 06-5354 2626

Teuge genomineerd voor ’Appeltje van Oranje 2013’
Het Oranje Fonds nomineert jaarlijks tien initiatieven voor een
Appeltje van Oranje. Voor alweer de elfde keer bekroont het met
deze prijs unieke, succesvolle sociale projecten. Het thema voor
de komende uitreiking is Alle jaren tellen.
Alle genomineerden brengen mensen uit verschillende generaties bij
elkaar. In mei ontvangen drie winnaars op Paleis Noordeinde de prijs
uit handen van Prinses Máxima. De
prijs bestaat uit een bronzen beeldje,
gemaakt door Koningin Beatrix, en
een geldbedrag van €15.000.
Ronald van der Giessen, directeur
van het Oranje Fonds, vertelt: "Het
Oranje Fonds wil op duurzame wijze
mensen bij elkaar brengen die
elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. Samen activiteiten ondernemen
met mensen die een stuk ouder of

tot de besten van Nederland
behoort! Ook burgemeester Jos
Penninx heeft laten weten dat hij
zeer verguld is met deze nominatie:

jonger zijn dan jijzelf zorgt voor
begrip en respect voor elkaar. Alle
genomineerde initiatieven zetten
zich daar vol enthousiasme voor in."
De genomineerde initiatieven zijn:
De kloof overbrugd (RSG Wolfsbos,
Hoogeveen), Buurtresto De Geest
(VÓÓR welzijn, Den Haag), Gluren
bij de Buren (Stichting
ZuidOostZorg, Oosterwolde), Alle
jaren tellen in Teuge! (Algemeen
Belang Teuge,Teuge), Droomboom
on Tour (Matchpoint Amersfoort,
Amersfoort), Fix-it Jongeren-

Fietspaden in Teuge

hulpdienst (LEVgroep, Son en
Breugel), Het Historiestuk
(Stichting Catharijn,Wessem), De
Generatietuin (Zorginstelling Saffier
De Residentiegroep, Den Haag),
(Stichting Muziekensemble
Politieharmonie,Willemstad,
Curaçao), Stichting Jeugd Rode
Kruis (Willemstad Curaçao).
Natuurlijk is Algemeen Belang
Teuge apetrots dat Teuge weer eens

van De Vecht naar Teuge. Ook de
gemeenteraden en zowel Algemeen
Belang in Teuge als in de Vecht
waren voorstander van dit plan”.

Hoe komen die fietspaden er zo
ineens? Van wie is het idee afkomstig?
“Het idee bestond al langer. Maar
toen afgelopen jaren de gemeenten

Was de grond al eigendom van de
gemeente?
“De gemeente moest eerst grond
aankopen van landeigenaren voor
de aanleg van het fietspad langs de
beek of door het weiland. Er was
veel overleg nodig, maar we hebben
alle medewerking van de omwonenden gehad en daar zijn we hen heel
dankbaar voor”.

www.erikveldwijk.nl

Groeten in afwachting van positieve
ontwikkelingen in en rond Teuge.
Jos Penninx,
Burgemeester Voorst

Door Peter Cornelisz

Sinds kort ligt er, naar het lijkt, een wirwar aan fietspaden door
de weilanden en langs de beken in Teuge en omstreken. Ben
Roeterd, die vanuit de gemeente Voorst betrokken was bij de aanleg, vertelt wat er hier nu precies aan de hand is.

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

Fantastisch dat jullie niet alleen heel
goed bezig zijn maar dat het ook
nog goed op film wordt vastgelegd.
Ik verwacht dat Teuge in 2013 zeer
positief op de kaart zal worden
gezet door jullie; door de bijzondere
gebeurtenissen op het vliegveld gaat
het met de naamsbekendheid van
Teuge de laatste tijd ook al de
goede kant op.

Voorst en Apeldoorn, het Waterschap en Natuurmonumenten met
elkaar in gesprek gingen, besloten
tot samenwerking en een visie met
de nodige ruimte vaststelden, bleek
het mogelijk de fietspaden snel te
realiseren. De fietspaden vormen
een onderdeel van het grotere project Weteringse Broek”.

Maar waarom fietspaden? Er lopen
toch voldoende wegen.
“Het is belangrijk dat in onze omgeving zowel de natuur goed beheerd
wordt als ook toeristen onze omgeving aantrekkelijk genoeg vinden om
doorheen te lopen en fietsen.Vanuit
Zuidbroek, de nieuwe wijk in
Apeldoorn moet je direct naar het
oosten (en v.v.) kunnen en vanuit
het zuiden moet je ook naar het
noorden (en v.v.) kunnen, zonder om
te fietsen. Met name die laatste
recreatieve ‘as’ is nu nagenoeg gerealiseerd. Je kunt nu via korte verbindingen veel sneller bijvoorbeeld

Hoeveel km fietspad is aangelegd en
is het nu helemaal klaar?
“In totaal is er zo’n 5,5 km fietspad
aangelegd. Binnenkort wordt het
laatste stukje van de noord-zuid
route gereed gemaakt. Dit is het
stuk langs de Grote Beek tot de
aansluiting op de Rijksstraatweg bij
kwekerij Polman. Je kunt dan zo de
Stationsstraat in fietsen. Er zijn nog
wel plannen om de route helemaal
door te trekken, de Grote Beek volgend, tot aan het bruggetje het
Woudhuis in”.

-5-

Wie mogen er op de fietspaden
komen?
“Je mag je er alleen met je fiets
komen, en natuurlijk ook wandelend. Het is puur een fietspad. Een
bromscooter of brommer is er niet
toegestaan! We willen natuurlijk de
rust die hier altijd heerste bewaren.
Daarom ook het verzoek aan eigenaren van honden om hun hond
aangelijnd te houden en in ieder
geval niet de weilanden in te laten
rennen. Er komt geen verlichting, ’s
avonds kan men over de normale
paden en straten rijden”.
Wie heeft de aanleg betaald?
“Deze is gesubsidieerd door de
Europese Unie en verder betalen de
twee gemeenten en de Provincie er
aan mee. Het hele project met alle
fietspaden heeft ca. 5 ton gekost”.

TeugjeKlein

Ledenraad RABO
Marianne Wieggers is gekozen in de ledenraad van de RABO-bank Voorst.
In het vorige nummer deden we een oproep aan leden om vooral op haar te
stemmen en blijkbaar heeft dat een positief effect gehad. Marianne is op 10
december geïnstalleerd. Goed om te weten dat ook Teuge nu vertegenwoordigd is in deze raad. Zij bedankt iedereen die op haar gestemd heeft.
Coming Soon
Zou het dan toch gaan gebeuren? Naast het ‘vliegtuighotel’ staat al langere
tijd een gebouw. Leeg, dat nog wel. Maar nu staat er een bord bij: Coming
soon! Opening medio april.The Hangar, Brasserie lounge, www.thehangar.nl.
Een brasserie-lounge, vlakbij het nieuw te bouwen havengebouw.
Teugje digitaal
Wil je Teugje Nieuws op de computer , laptop of tablet lezen? Meld je dan
aan voor de digitale versie. Deze staat sowieso altijd al op de website
www.teuge.eu (handig als je nog eens een oud exemplaar wil lezen), maar je
kunt hem ook gemaild krijgen. Meld je dan op de website aan voor de
nieuwsbrief. In de linkerkolom onder ‘Binnenkort in Teuge’ staat daarvoor
een inschrijfveld.
Caravanstalling aangeboden
In Teuge te huur: caravanstalling. Schoon, droog en netjes. Info: 06 - 5354
2626
Losse stoeptegel of …..?
De gemeente Voorst heeft een directe lijn voor klachten over bijvoorbeeld
losliggende stoeptegels, problemen op het gebied van wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. Een en ander natuurlijk
voor zover het de ‘eigendommen’ van de gemeente Voorst betreft. Iedereen
kan zelf direct contact opnemen met de meldtelefoon van de gemeente
Voorst: 0571- 27 93 97. Dit soort zaken hoeft niet via ABT te lopen.

Blijf alert
Afgelopen maanden zijn in Teuge meerdere keren, op meerdere plekken, pogingen gedaan om huizen en auto’s binnen te komen en zijn
figuren gesignaleerd die niet de beste bedoelingen hadden. Het heeft
mogelijk met de economische crisis te maken, maar blijkbaar is de
groep mensen die niet van andermans eigendommen kan afblijven,
groeiende. Pogingen tot inbraak en insluipingen, (benzine)diefstallen,
vernielingen, deze activiteiten vinden ook in het verder zo rustige
Teuge plaats. En dat hoort niet. Daarom adviseren wij iedereen nogmaals:
• Sluit ramen en deuren, ook als je alleen even ‘naar boven’ bent.

Algemene Ledenvergadering
Zet hem vast in de agenda! De ledenvergadering van Algemeen Belang
Teuge wordt gehouden op dinsdagavond 26 maart in het Dorpshuis.
Wij genoten weer
Het zit er al een tijdje. Maar het is toch best bijzonder.
En daarom toch even aandacht in Teugje Nieuws.
Vlak na het Dorpsfeest hebben onbekenden het welkomstbord van Teuge (bij het begin van de Zanden)
‘versierd’. Als dank voor het geweldige dorpsfeest lieten zij weten dat zij hebben genoten: met volle
Teuge!!
Dodenherdenking
4 mei is nog een paar maanden weg, maar toch willen we nu alvast aandacht vragen voor de dodenherdenking op het vliegveld op 4 mei.Vorig jaar
kwam al een flinke groep Teugenaren bijeen rond het monument bij het
Kijk-project. Die bijeenkomst werd nog indrukwekkender door het meerdere
malen overvliegen van een oude Lancaster bommenwerper.
Van de penningmeester
Het bestuur van Algemeen Belang Teuge is blij dat ruim 80% van de leden
het verzoek tot automatische incasso van de jaarlijkse contributie positief
heeft beantwoord. Dat scheelt zowel veel werk als ook extra kosten. In 2013
hoopt de penningmeester in de buurt van de 100% te komen. Heb je nog
geen toestemming tot automatische incasso gegeven, doe het dan alsnog.
Vrijwilligersavond
Op 24 mei organiseert Algemeen Belang Teuge weer een vrijwilligersavond
voor iedereen die iets doet voor ABT. De exacte activiteit is nog niet bekend,
maar het wordt wel ‘iets buiten’.

• Doe ’s avonds nooit zomaar de deur open, kijk eerst wie er voor de
deur staat.
• Zie je iets verdachts (bijvoorbeeld een langzaam rijdende auto,
waarin de inzittenden opvallend naar woningen kijken), aarzel niet,
maar bel direct de politie (1-1-2 / 0900-8844).Vergeet ook niet
het kenteken te noteren. Of maak even een foto of filmpje van de
verdachte auto of personen. Dit kan helpen bij de opsporing.
Goed hang- en sluitwerk, buitenverlichting met sensoren, een alarm en
een hond, zijn zaken waar inbrekers een hekel aan hebben. Houdt ook
het huis van de buren even in de gaten. Als iedereen dat doet, dan
wordt ieder huis minstens 2-3 keer bewaakt en houden we het veilig
in Teuge.

Stationsweg 3, 7395 SB Teuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl
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Tennissen op dinsdagavond
Een jaar geleden zette het bestuur van de tennisclub Teuge de
dinsdagavond ’rommelpot’ nieuw op. Maar afgezien van één of
twee keer in het begin is er weinig belangstelling voor. Waar ligt
dat aan? Bij veel tennisclubs in de regio hoor je dat een rommelpot avond (ochtend/middag) al jaren een succesnummer is.
Héél lang geleden was dat bij
onze club ook het geval. De
dinsdagavonden liepen zomer en
winter door als een trein, er
werd vanaf 19.00 uur gespeeld
en vaak waren er om 18.30 uur
al mensen om er in ieder geval
verzekerd van te zijn de eerste
wedstrijden mee te kunnen
doen. De gehele avond waren
alle banen bezet. Maar langzaam kwam er door diverse oorzaken de klad in en de rommelpot avond bloedde langzaam
dood.
Vrije inloop

Al jaren bestaat de (dames)

dinsdagochtend rommelpot en
sinds een paar jaar is er een
succesvolle donderdagochtend
rommelpot, opgezet door een
paar enthousiaste leden en
vanaf dag één een succes. Het
idee van een rommelpot is ook
prima; je hoeft geen afspraak te
maken met anderen, je kunt er
alleen naar toe en op de tijd die
jouw past. Er is geen verplichting, er zijn altijd mensen om
mee te spelen, uiteraard meestal
dubbelspel. Een ander voordeel,
vooral voor nieuwe leden, je
komt andere clubleden tegen, je
kunt afspraken maken voor
andere ontmoetingen of deelna-

me aan toernooien/wedstrijden.
Waarom loopt ‘de dinsdagavond’ dan niet? Er komt trouw
een handvol vaste liefhebbers,
maar daardoor lijkt het
inmiddels meer op een vaste
dinsdagavondgroep dan op een
‘vrije inloop’. En dat was nu
eigenlijk niet de bedoeling.
Ervaring mixen

De bedoeling van een rommelpot is dat ook ‘mindere’ of
beginnende spelers (m/v) ervaring op kunnen doen, juist door
het spelen met de al iets meer
gevorderde spelers. En, nieuwe
of beginnende speler, wees niet
bang, de mix van ‘oud/jong’
(zowel in leeftijd als in ervaring) kan voor iedereen goed
uitpakken.
Als nieuweling wordt je echt

Keukelaars gezocht!
Wat zijn keukelaars? Dat zijn mannen of vrouwen die koken met
de kinderen van basisschool de Zaaier. Elke donderdagmiddag van
13.00 tot 15.15 uur wordt er met vier kinderen van groep 7 en 8
gekookt, onder leiding van een vrijwilliger. Keukelen is een
samentrekking van drie woorden: koken, keuvelen en leuk. En die
drie woorden zeggen al genoeg. De kinderen leren op een leuke
manier, al keuvelend, koken.
Er zijn eenvoudige recepten
voorhanden die opgesteld zijn
door de professionele kok Petra,
waarbij de kinderen elke keer
een basistechniek leren (uitje
snipperen, uitje fruiten, slagroom kloppen, recept van een
pakje lezen, etc.). Al doende
leren de kinderen zo hoe leuk
koken is en hoe lekker de
gerechten zijn als ze zelf bereid
zijn. En al helemaal met de
groenten uit hun eigen moestuin
(tuintelen). Zo maken zij bijvoorbeeld verse patat met de
eigen gekweekte aardappelen!
Het bereiden van een gezonde
maaltijd moet je leren en dat
gebeurt in Teuge. Daarom: doe
dus ook mee als vrijwilliger!
De gerechtjes worden in de klas
uitgedeeld, waarbij de keukelende kinderen vertellen wat ze
bereid hebben en de kinderen in
de klas proeven en vertellen wat

Door Bernhard Jolink

ze proeven: zoet, bitter, zuur,
zout, lekker of minder lekker,
dus echt de smaakpapillen laten
werken.
Marianne Wieggers is altijd
aanwezig als BHV’er en
beschikbaar om te helpen. De
boodschappen worden gedaan
bij Albert Heijn in Twello, die
het keukelen sponsort.
Keukelen is uitermate geschikt
voor mensen die graag koken en
zich op vrijwillige basis één keer
in de zes weken willen inzetten
voor de kinderen en hiervoor
ook de tijd hebben. Dus heb je
een keer donderdag vrij, meld
je dan aan bij de dorpscontactpersoon voor Teuge, Marianne
Wieggers: 055-3231818,
m.g.wieggers@hetnet.nl of 06 –
1268 4919.
Jij bent nodig als vrijwilliger!

niet ‘van de baan geslagen’.
Integendeel, er zal rekening met
je worden gehouden, je krijgt
tips om je spel te verbeteren. En
‘al doende leert men’ en ‘oefening baart kunst’ zijn uitdrukkingen die volledig slaan op een
rommelpot zoals het bestuur die
voor ogen heeft.
Hopelijk is dit ‘wervende’ stukje
reden voor een aantal mensen
om op dinsdagavond een gezellig en leerzaam avondje tennis
te komen spelen!
In de winterperiode is de aanvangstijd 20.00 uur en bij voldoende deelname vanaf het
vroege voorjaar vanaf 19.00
uur. We hopen natuurlijk iedere
dinsdagavond een ‘volle bak’ te
hebben! Voor alle inlichtingen:
www.tennisclubteuge.nl

Teuge, kern met pit
Op 17 januari vond in Eefde de verkiezing van Kern met Pit plaats.
’s Morgens presenteerde Lucas Harbers ‘Teuge in het Groen’ voor deelname aan de verkiezing in 2013. Ook voor 2013 zijn er weer te veel
projecten aangemeld en er zal door de jury gekozen moeten worden
wie deel mag nemen. Lucas maakte gebruik van een rolbanier en had
twee kinderen van de basisschool meegenomen, die vertelden dat elke
woensdagmorgen een aantal kinderen met een vrijwilliger de dieren op
’t Beestenboeltje voeren.
’s Middags vond de prijsuitreiking plaats voor de deelnemers van 2012.
Hieraan deden wij mee met ‘Tuintelen en Keukelen’, waarbij wij een
cheque van € 1.000,-- ontvingen. Er was ook een extra prijs, een trofee
van Euro 1.500,--, maar vooraf was al duidelijk dat Teuge die niet zou
krijgen, omdat zij in de tussenstand niet bij de eerste drie stonden.
Samen fietsen in Teuge
Vanaf maart 2013 t/m september 2013 wordt één keer in de maand
op zondagmiddag samen gefietst. Iedereen, jong en oud, mag meedoen
aan deze nieuwe manier van ontmoeten.We gaan de nieuwe fietspaden
in het Weteringse Broek als allereerste ontdekken waarbij we langs 't
Oegenbos fietsen voor een eventuele rustpauze.
Naast alle lichamelijke inspanning is het vooral gezellig om op deze
manier de zondagmiddag samen door te brengen.
Kom ook gezellig meefietsen en meld je aan bij de dorpscontactpersoon
Marianne Wieggers: 055-3231818
Africlowns weer op pad
Op 13 februari vertrekken de Africlowns weer naar Zuid Afrika. Mede
dankzij de financiële bijdragen van Teugenaren, kan de 5e tour nu al
plaats vinden.Willem Hans Elbrecht uit Zwolle, Peter Vrinds uit Epe
en Jans Koopmans uit Teuge gaan weer veel voorstellingen geven in
weeshuizen, scholen en in Townships. Dit jaar gaan de Africlowns ook
weer met en voor de gehandicapten spelen, waar de contacten zeer
intens zullen zijn. Zo gaan zij ook naar een tehuis waar dove kinderen
wonen. Een mooie uitdaging voor de Africlowns, die nu al enthousiast
zijn om ook hier de kinderen plezier en vrolijkheid te brengen.
Natuurlijk zijn ook nu financiële bijdragen van harte welkom.Voor
informatie over de tour en veel indrukwekkende foto’s kun je naar
www.africlowns.nl
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De Slaapfabriek in de prijzen
Geweldig nieuws voor De Slaapfabriek. Zij zijn door Trivago (inmiddels de
grootste prijsvergelijkingsite en informatiesite voor reizigers wereldwijd)
onlangs uitgeroepen tot:
• 1 Beste design Hotel Gelderland
• 1 Beste hotel voor zakenmensen Gelderland
• 1 Beste plattelandshotel Gelderland
• 2 Top Hotels Gelderland
• 2 Beste Plattelandshotel Nederland
• 4 Beste hotel voor Singles Nederland
• 6 Beste 3 sterren Hotel s Nederland
• 8 Beste Design hotel Nederland
• 11 Beste Hotel voor zakenmensen Nederland
• 37 TOP Hotels van Nederland
In heel veel categorieën dus behorend tot de top van Nederland. Met recht
iets om trots op te zijn.

ACTIVITEITENAGENDA
Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

Januari
23 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
25 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
27 Peco Zondag - SJW Peco
27 Boerenkooltoernooi voor leden - Teugse Klootschietersver.
31 Samen uit eten in Teuge - ABT

Verkiezing Boerenerfgoed Gelderland
Gelderland heeft honderden mooie boerenerven. Deze boerenerven zijn
belangrijke dragers van het landschap en de streekidentiteit. Die willen de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland graag behouden, herstellen en ontwikkelen. Boeren-Erf-Goed-Gelderland is een initiatief van het Gelders
Genootschap en Stichting Gelders Erfgoed. Afgelopen maanden vond de
verkiezing van het Boerenerfgoed 2012 plaats.
In het vorige nummer meldden wij al dat het boerenerf van Ben Roeterd uit
23 deelnemers, met nog negen anderen, genomineerd was. Op die 9 genomineerden kon het publiek stemmen. En dat gebeurde! Ben’s erf reikte tot de
laatste drie. Op 24 november vond de spannende finale plaats. De drie overgebleven erven waren in de week daarvoor door de jury bezocht. Helaas is
het erf van Ben niet de winnaar geworden, maar zijn erf heeft in ieder geval
veel aandacht gekregen. En dat is volkomen terecht, want het is een bijzondere plek!

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.

Februari
1 Bingo - Sportclub Teuge
1 Freaky Friday - SJW Peco
6 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
8 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
8 Carnaval - SJW Peco
14 Soos, aansluitend boerenkoolmaaltijd - Bejaardensoos
15 Vrij - CBS De Zaaier
18 Algemene ledenvergadering - Teugse klootschietersver.
18 t/m 22 Voorjaarsvakantie - CBS De Zaaier
20 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
22 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
23 Apres Ski Party - SJW Peco
24 Peco Zondag - SJW Peco
28 Samen uit eten in Teuge - ABT
Maart
1 Bingo - Sportclub Teuge
1 House Party - SJW Peco
6 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
8 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
10 Peco Zondag - SJW Peco
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
16 Party Peco
- SJW Peco
20 Schilderen met acrylverf - Dorpshuis
22 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
24 Peco Zondag - SJW Peco
26 Ledenvergadering ABT - Algemeenbelang Teuge
28 Les tot 14:00 - CBS De Zaaier
28 Samen uit eten in Teuge - ABT
29 Vrij - CBS De Zaaier
30 Hollandse Avond - SJW Peco
April
1 en 2 Vrij (Pasen) - CBS De Zaaier
5 Bingo - Sportclub Teuge
11 Soos - Bejaardensoos Teuge

Aan deze editie werkten mee:
Herman Vukkink, Leonie van den Beld, Marianne Wieggers,
Halbo Bosker, Bernhard Jolink,Tinus van het Slyck, René
Kamphuis, Anne Pannekoek, Jan-Willem Stegeman, Arne Pruijt.

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl,
www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl
Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

Fotografie: Bob Bakker en Peter Cornelisz.
Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge,
Tel: 055-3231818, E-mail: info@teuge.eu Site: www.teuge.eu
Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aanhuis-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).

www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek

Heb je kopij, stuur die dan vóór 3 maart 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.
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