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Om deze prachtige mijlpaal te
vieren heeft het bestuur een uit-
gebreid feestprogramma samen-
gesteld. Het gehele jaar door
worden voor de bewoners van
Teuge en omstreken diverse
activiteiten georganiseerd.

De aftrap van het programma is

In het jaar 2011 viert de vereniging Algemeen Belang Teuge
(ABT) haar HONDERD-jarig bestaan (12 december 1910 -
12 december 2010).

de feestelijke bijeenkomst op 20
januari 2011.

De feestelijke bijeenkomst op
donderdag 20 januari 2011 is
een jubileumreceptie voor de
leden van ABT.We hopen dat
alle leden hierbij aanwezig zijn,
om samen met ons en met el-

kaar dit heuglijke feit te vieren.
De receptie wordt gehouden in
het dorpshuis Op den Toega en
vangt aan om 19:30 uur. Leden
hebben hiervoor inmiddels een
persoonlijke uitnodiging ont-
vangen.

Op deze bijeenkomst blikken
we op verschillende manieren
samen terug op 100 jaar ABT
en ontvang je een mooie jubi-
leumuitgave van Teugje

Nieuws. Deze speciale uitgave
staat boordevol met wetens-
waardigheden en anekdotes
over Teuge en haar bewoners
in de afgelopen tien decennia.

Ben je (nog) geen lid van ABT,
maar wil je toch graag de
receptie bijwonen, dan ben je
natuurlijk van harte welkom.
We gaan er dan wel vanuit dat
je je die avond ter plekke aan-
meldt als nieuw lid.

Jubileum 100 jaarAlgemeen BelangTeuge

Een Eeuw van Belang: 1910-2010 Door Dick Oleman (Bestuurslid ABT)

- 1 -

Dit keer telt Teugje Nieuws slechts 6 pagina's. De hoeveelheid aangeleverde kopij was dit keer beperkt. Niet zo gek natuurlijk, want
bijna overal is sprake van een winterstop. Maar niet getreurd, want al heel snel komt er een Speciaal Teugje Nieuws ter ere van het
100-jarig bestaan van Algemeen Belang Teuge. Die special ontvang je echter niet in de brievenbus! Wil je prachtige verhalen lezen
over de begintijd van ABT, over wat er in Teuge 70 jaar geleden gebeurde, kom dan naar de jubileumreceptie van ABT op 20 januari.
Leden hebben al een uitnodiging ontvangen. Maar je kunt nog steeds lid worden en ook naar de feestelijke avond komen. Alleen daar
kun je de Speciale Jubileumuitgave van Teugje Nieuws ophalen. Foto: de Grote Beek richting Holthoevensestraat.

Beknopt winternummer



Natuurlijk

Op 14 december, de dag waarop ik dit stukje produceer, vriest
het. En zelfs al vrijwel onafgebroken, vanaf de laatste week
van november! Dat is toch zeldzaam vroeg voor Nederlandse
begrippen. Het is ongetwijfeld voer voor degenen die de (doem?)
verhalen over opwarming van de aarde niet serieus wensen te
nemen. De deskundigen zijn echter van mening dat dit volledig
past in de trendmatige ontwikkeling. Die wordt in (tien- of
honderdtal) eeuwen geteld en niet in maanden, of jaren.

Ik meng mij hier niet in die dis-
cussie en vraag mij af hoe de
natuur hierop anticipeert en
reageert. Simpel zat, veel planten
en dieren passen zich aan. En
mocht dit niet in alle gevallen het
gewenste succes hebben, dan is er
altijd nog de mens die een handje
kan helpen.

Maar met en zonder die, overigens
lang niet altijd deskundige hulp,
vindt soms ook massale sterfte
plaats. En dan horen we alarme-
rende berichten over bijvoorbeeld
de visetende ijsvogel wiens
populatie afgelopen winter is
gehalveerd! Of een derde van de
bevolking van de Oostvaarders-
plassen die het loodje heeft gelegd!
Schande en ach-en-wee geroep!

Overbevolking in
natuurgebieden
Deze keer lijken de natuur”bevor-
deraars” het onderspit te delven
en neemt de tv-genieke ponyhou-
der, tevens staatssecretaris, Henk
Bleeker passende maatregelen!
Nu hoor ik tot de groep (met o.a.
Koos Dijksterhuis, dit voor degene
onder ons die Trouw leest) die
van mening is dat we al genoeg
grote grazers in dit land hebben
en niet ook nog eens op overbe-

volking in natuurgebieden van
geïmporteerde paarden en runde-
ren uit Polen en Schotland zitten
te wachten. Liever een pracht
vogelgebied, dat de Oostvaarders-
plassen was geworden, behouden,
dan dit soort “Hollandse Safari”
creëren! Dan maar geen aaseten-
de gieren en arenden op bezoek.
Dus van mij mogen ze allemaal
retour naar hun vaderland en
houden we het op de herten en
reeën die het grazen best in hun
eentje aankunnen, samen met de
vele vogels die nu grotendeels
waren verdwenen uit dit gebied.

Die aanpassing aan de winter is
vaak heel interessant. Natuurlijk
is de trek (vooral van vogels) ook
een vorm van aanpassing.
Vogelaars genieten daar met volle
teugen van en zien en horen bij-
voorbeeld langs en in de IJssel
vreemde eenden opduiken als de
fluitende smienten. Sommigen
gaan zelfs 100 km Duitsland in
om achter Osnabrück duizenden
rustende, foeragerende en
opnieuw verder trekkende kraan-
vogels te bewonderen. Soms tref
je ineens in je tuin een groepje
doortrekkende kramsvogels,
koperwieken of zelfs pestvogels
uit Siberië aan, als je tenminste

Winter in de natuur! Door Jan Geschiere

rode bessendragende struiken
hebt staan.

IJsvogels zeldzame
verschijning
Andere vogels blijven hier, maar
passen hun eetgedrag en voedsel
verwerkingsorganen aan. Diverse
leden van de mezenfamilie, die
zomers insecten eten, pakken in
de winter op uw voertafel een
graantje mee. Alleen die arme ijs-
vogel, die moet het echt van de
visvangst in de snel vlietende beek
hebben. Nu komen die beken toch

al wat sporadisch voor, dus de
kans die prachtvogel te ontmoe-
ten is sowieso al klein, maar voor-
lopig is die dus flink afgenomen.

Bomen en struiken hebben zo hun
eigen aanpassing aan de winter-
kou. Vroeg in de herfst laten ze,
nadat het bladgroen eruit is
gehaald, hun bladeren al vallen.
Vervolgens kapselen ze hun knop-
pen (waaruit straks in het voor-
jaar weer de nieuwe takken en
bladeren moeten komen) goed in
tegen de kou en laat de sneeuw
maar komen!

Ik zou zeggen, help een handje
met de voertafel en zo mogelijk
bereikbaar water voor de geve-
derde vrienden en geniet van wat
u zo tegenkomt in de winterse
natuur.Want ook die heeft haar
bekoring.

Teuge
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Dromen zijn niet altijd bedrog Door Peter Cornelisz

Maar een flink deel van de
‘dromen’ is wel degelijk uitge-
komen. Vaak dankzij de nimmer
aflatende inzet en het enthousi-
asme van bestuurleden en vrij-
willigers van ABT, de daaronder
hangende commissies en andere

In januari 2009 wierp ik in Teugje Nieuws onder de kop ‘Dromen
in 2009’ een blik vooruit.Wat zou het jaar 2009 gaan brengen.
Welke voorspellingen zouden uitkomen en welke verwachtingen
zouden een utopie blijken.Voor de evaluatie heb ik maar een
jaartje extra genomen, wetende dat grote dingen altijd veel meer
tijd kosten dan je in eerste instantie denkt.

verenigingen en stichtingen.
Maar ook door individuele dor-
pelingen. Inderdaad is de Zwaan
in oude glorie hersteld.Tinus
van het Slyck, onze ‘dichter des
Teuges’, heeft het meest opval-
lende gebouw van Teuge op de

voorkant van zijn nieuwste
gedichtenbundel, (Ge)Dichten
op De Teuge II, gezet.

De Rijksstraatweg is ook gere-
construeerd, maar tussen Twello
en Teuge blijft het voor fietsers
voorlopig nog in het duister
tasten. Met de huidige forse
bezuinigingen bij de overheid is
het de vraag of er ooit verlich-
ting langs deze donkere weg
gaat komen.
Met de bezetting van het Dorps-
huis zit het wel goed en mede
door ‘t Oegenbos en de Slaap-
fabriek vinden steeds meer
toeristen de weg naar Teuge.

Helaas is er nog geen brand-
weer op Teuge en het vliegveld
heeft ook nog geen nieuwe ver-
keerstoren. De gevolgen van de
economische crisis zijn rondom
het vliegveld wel te merken. Er
zijn de nodige gebouwen verre-
zen, maar er staat ook nog heel
veel leeg. De voorspelling dat
dat dit jaar allemaal wel goed
gaat komen, durf ik nog niet
aan.

De Kunstroute haalde weliswaar
nog niet het NOS-journaal,

maar de vraag is of we dat zou-
den willen.We willen in Teuge
veel, kunnen ook heel veel, maar
blijven toch bescheiden.
Misschien dat het KIJK-project
daar verandering in gaat bren-
gen. Mijn voorspelling is dat
over een jaar het project welis-
waar nog niet af is, maar wel op
zijn minst zichtbaar is in de
omgeving.

Op het terrein naast PECO
vinden nog steeds evenementen
plaats, deze winter is er zelfs
een schaatsbaan aangelegd, en
er zijn -gelukkig- nog geen
bedrijven neergezet. Het Bees-
tenboeltje en het Speelveld
liggen er prachtig bij. Kortom, is
er nog wel wat te wensen dan in
Teuge? Natuurlijk, er blijven
altijd dromen en wensen. Maar
dit jaar beperk ik het en heb ik
geen hoge verwachtingen.

Als redactie wensen we iedere
lezer een gezond, gelukkig en
vreedzaam 2011. En natuurlijk
verwachten we dat het jubileum-
jaar van Algemeen Belang een
jaar wordt om nooit te vergeten,
met heel veel prachtige activi-
teiten.

Maar helaas nog niet voor
iedereen.Want 4 jaar nadat de
grote omlegging is gerealiseerd
kent nog niet iedere producent
van kaartmateriaal de nieuwe
weg. De routeplanner van de
ANWB (gebruikmakend van
Navteq) kent de weg wel. Die
van Routenet kent de weg ook,
maar stuurt je wel over de oude,
en dus niet meer bestaande weg.
Nogal verwarrend dus.

De wegen lopen bij deze route-
planners niet hetzelfde, dus is
het niet gek als je soms even
rechtdoor het water in gestuurd
wordt. Heb je een Garmin, toch
niet een van de geringste produ-
centen, of een andere GPS die
gebruik maakt van Mapsource

Rare plekken in het verkeer, plekken die meer vragen oproepen
dan antwoorden geven, zijn er voldoende in Teuge. Zo’n rare
plek blijft de weg om het vliegveld. Een gedachtekronkel die qua
kronkel ook werkelijkheid is geworden.

kaartmateriaal, dan kent je
GPS de nieuwe weg helemaal
niet. Niet vreemd dus als de
Wegenwacht of de ambulance
je huis niet kan vinden als je
toevallig aan de andere kant
van het vliegveld woont.

Overigens, de gemeente Voorst
overweegt om de weg af te slui-
ten als het te glad is. Er wordt
daar niet gestrooid. Omrijden
betekent overigens dat je wel
wat meer bochten moet nemen
dan de 12 die dan afgesloten
worden. Net zo gevaarlijk dus.

Om nog even bij het thema van
deze rubriek te blijven: langs
een heel klein stukje van de weg
om het vliegveld loopt ook een

fietspad.Vermoedelijk met als
doel om het voor fietsers veili-
ger te maken. Kom je vanaf de
Vecht en heb je het geluk gehad
dat je in een van de bochten niet
door een auto over het hoofd
gezien bent, dan heb je op het

laatste rechte stuk nog twee
nieuwe kansen: je mag de weg
(schuin) oversteken om vervol-
gens na 200 meter nogmaals
diezelfde weg over te steken.
Typisch voorbeeld van ver-
keer(d) in Teuge.

Verkeer(d) inTeuge
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Van Sportclub Teuge
Bingo!
Elke eerste vrijdag van de
maand is er in het clubhuis van
de sportclub een bingoavond.
Om 20.00 uur gaan de balletjes
rollen. Meedoen is niet alleen
heel gezellig, maar kan zeker
ook de moeite lonen. Er zijn
immers prachtige prijzen te
winnen, zoals vier keer 50 euro,
boodschappenmanden en veel
andere geldprijzen.

Samen met de gratis koffie, de
gratis verloting en niet te verge-
ten de jackpot belooft het elke
bingoavond lekker gezellig te
worden. Kom dus ook eens een
keer gezellig meedoen!!

De data voor de komende
bingoavonden zijn 4 februari,
4 maart en 1 april.

Nieuwe sponsor
Begin november werden de
voetballers van D3 in nieuwe
trainingspakken gestoken
dankzij de nieuwe sponsor,
Hairstyling Silvy. Zeker gezien
de moeilijke economische tijden
is SPTeuge zeer blij met de
nieuwe sponsor, die gevestigd is
in Apeldoorn op de winkelcentra
Gildehof en de Maat.

In ieder geval biedt het D3-
team een verzorgde en profes-
sionele uitstraling.

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

www.pro-t-action.nl

Vind je het leuk en interessant om vrijwilligerswerk te
doen en draag je het dorp Teuge en omstreken een warm
hart toe? Wil je je vrije tijd op een nuttige manier
besteden?
Dan is dit misschien iets voor jou!

REDACTEUR
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in Teuge en omstre-
ken. De full-colour uitgave brengt actualiteiten, interessante
feiten, menselijk nieuws, achtergrondinformatie en historie.
Teugje Nieuws heeft een kleine redactie, met feitelijk maar
twee redacteuren en een aantal vaste schrijvers.We zijn op
zoek naar een redacteur die het leuk vindt om zelf op nieuws
uit te gaan, mensen wil interviewen, informatie wil vergaren
en mee wil denken over de koers van de krant.

Ben jij die (al dan niet geboren, opgeleide of geïnteresseerde)
schrijver? Beheers je de Nederlandse taal goed (beheersing van
het Teugs mag daarnaast ook). Heb je iedere twee maanden
wel een paar uur over voor een leuke hobby? Of wil je je er-
varing uitbreiden?

Geïnteresseerd? Of wil meer informatie?
Stuur een mailtje naar teugje.nieuws@hotmail.com of bel
met Peter Cornelisz, 055 - 323 24 86.

GEZOCHT



In de ochtend van 30 januari
wordt er ontbeten en staat er
een kerkdienst gepland.

’s Middags om 16.00 uur zal
DJ Sander draaien. Kortom, een
feest met voor ieder wat wils en
zeker een unieke gelegenheid die
je niet wilt en mag missen!

Het volledige programma,
waarin overigens rekening wordt
gehouden met de nachtrust van
de buren, is te vinden op de
website van Peco.

IJsbaan
Ten slotte nog nieuws van hele
andere orde. Om in de winter de
bezoekers van Peco en de
inwoners van Teuge op een
gepaste manier te vermaken, is
er begin december hard gewerkt
aan de aanleg van een ijsbaan
op het evenemententerrein.
Of het project zou gaan slagen
was nog even de vraag. Maar
het weer en het terrein werkten
mee. En dus kon er rond de
kerstdagen geschaatst worden
in Teuge! Op een ‘eigen ijsbaan’.

Hopelijk komen er nog een paar
vorstperioden en kan PECO de
‘koek en zopie’ geregeld
klaarzetten!

Want ook in 2011 gaan we
natuurlijk door met het orga-
niseren van oude en nieuwe
activiteiten. De activiteiten die
op moment van schrijven be-
kend zijn, staan vermeld in de
activiteitenkalender van dit
blad.

Ga naar de website van Peco
- www.sjwpeco.nl - voor het
meest recente overzicht van alle
activiteiten.

24-uurs Party op 29 januari
Naast de jaarlijkse Biertap-
wedstrijd (op 12 februari), de
zondagmiddagacties en het
carnaval heeft Peco dit jaar
een primeur die een speciale
vermelding waardig is. Er zal
namelijk voor het eerst in de
geschiedenis van Peco een
24-uurs Party georganiseerd
worden. Deze begint op 29
januari om 19.00 uur met een
hapje en een drankje en gaat
door tot 30 januari 19.00 uur.

Een etmaal lang feest waarvoor
een speciaal programma is
samengesteld. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het Hollands
uurtje, het Happy hardcore uur,
verschillende live optredens en
een Grand Café.
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Peco is klaar voor 2011
Door Leonie van den Beld

De tijd vliegt voorbij en 2010 ligt inmiddels al weer enige weken
achter ons.Wat Peco betreft was 2010 een jaar met vele mooie
momenten en veel gezelligheid. De Speelweek, het Dorpsfeest, de
eerste editie van het vernieuwde Touwtrekweekend: alle activitei-
ten waren fantastisch, mede dankzij de geweldige inzet van vele
Teugenaren. De vrijwilligers van Peco willen jullie hiervoor heel
hartelijk danken en hopen er in 2011 samen met jullie opnieuw
een gezellig jaar van te maken.

www.teugseklootschietersvereniging.nl

www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

www.garagedevecht.nl

De gemeente heeft, noodge-
dwongen, forse bezuinigingen
aangekondigd voor de aanko-
mende jaren. Gelukkig heeft
dit in 2011 geen enkel gevolg
voor de peuterspeelzaal op

In de afgelopen maanden is het erg onrustig geweest rond de
peuterspeelzalen in de gemeente Voorst.

oplossing om de peuterspeel-
zaal te laten voortbestaan.
In 2011 zal de peuterspeel-
zaal ook gewoon open blijven
voor peuters die niet in de
gemeente Voorst wonen.

Uw peuters zijn dus van harte
welkom!

onze school. Alle 16 beschik-
bare plaatsen kunnen gewoon
bezet worden en blijven.

Voor de tijd na 2011 gaan we
op zoek naar een passende

Peuterspeelzaal blijft in 2011 open
Door Jan-Willem Stegeman (directeur - CBS De Zaaier)
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Januari
13 Nieuwjaarsreceptie soos voor leden Bejaardensoos

Teuge
16 Lounge Party - SJW Peco
20 Receptie, 100-jarig bestaan ABT
22 Darttoernooi - Sportclub Teuge
22 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
29 Aardappels schillen/spek bakken - Teugse

Klootschieters Vereniging
29 en 30 24-uurs Party - SJW Peco
30 Boerenkooltoernooi - Teugse Klootschieters Ver.

Februari
4 Bingomiddag in Peco - Bejaardensoos Teuge
4 Bingo-avond - Sportclub Teuge
5 5e Dartavond - Teugse Klootschieters Vereniging
10 Soos en boerenkool eten bij De Groot - Bejaardensoos

Teuge
11 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
12 Biertapwedstrijd - SJW Peco (inschrijven v.a. 23 jan)
18 t/m 25 Voorjaarsvakantie CBS De Zaaier
25 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
26 Thuiswedstrijd Teuge 1-BZSV - Sportclub Teuge

Maart
4 Bingomiddag in Peco - Bejaardensoos Teuge
4 Bingo-avond - Sportclub Teuge
4 Carnaval - SJW Peco
5 6e Dartavond - Teugse Klootschieters Vereniging
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
19 Thuiswedstrijd Teuge 1-Denekamp - Sportclub Teuge
25 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN OP

www.algemeenbelangteuge.nl, www.sp-teuge.nl,
www.sjwpeco.nl, www.para-teuge.nl en
www.teugseklootschietersvereniging.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:Marcella Oleman en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee:
Jan Geschiere, Leonie van den Beld, Jan-Willem Stegeman,
Dick Oleman en René Kamphuis.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Fotografie:
Peter Cornelisz.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PCTeuge,
Tel: 055 - 323 1818, E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site:www.algemeenbelangteuge.nl

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.algemeenbelangteuge.nl. Of haal een exemplaar op
Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Heb je kopij, stuur die dan vóór 15 februari 2011 naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek

Wijzigingen voorbehouden.

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

www.solextours.nl


