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Algemeen Belang Teuge
houdt op dinsdag 22 maart de
jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering.

Alle leden zijn welkom in
dorpshuis Op den Toega, waar
de vergadering om 20.00 uur
start.

Op de agenda staat onder
andere het onderwerp
bestuursverkiezing, met een
voordracht van twee nieuwe
bestuursleden. Maar ook
worden de activiteiten rond het
100-jarig bestaan toegelicht en
is er meer informatie over de
Dorpscontactpersoon. Genoeg
redenen om te komen dus.

Eerste paasdag
24 april 2011, 11.00 uur
Evenemententerrein PECO
TEUGE OP DE FOTO en
samen wandelen!

2011 staat volledig in het teken
van het 100-jarig bestaan van
Algemeen Belang Teuge. Rond
Pasen vinden twee bijzondere
acties plaats. Hou zondag 24
april in ieder geval vrij in je
agenda. Alle Teugenaren, oud
en jong, worden dan in één keer
op de foto gezet. Om 11.00 uur
op het PECO-terrein. Maar er
is nog een bijzonderheid.

Woensdag voor Pasen (20 april)
ontvangen alle Teugenaren
gelijk met het Voorster Nieuws
een prachtige uitgave van een
geïllustreerde wandelkaart van
Teuge.

We zetten Teuge al sinds jaar en
dag op de kaart door alle acti-
viteiten in het dorp. Maar nu
zetten we Teuge eens écht cen-
traal op de kaart! Er komt een
geïllustreerde landkaart van
Teuge. Een leuke en informatie-
ve kaart met daarop wandelin-
gen in en om het dorp langs
monumenten, gedenktekens,
bijzondere bomen, markante
gebouwen en nog veel meer
wetenswaardigheden.
Natuurlijk staan er de plekjes
op aangegeven waar je kunt
genieten van wat lekkers te eten
en te drinken.Voor de gasten
van buiten het dorp komen ook

de locaties waar je kunt over-
nachten op de kaart te staan.

Centraal staat de wandeling
door Teuge zelf. Hoe deze loopt?
Even geduld: deze prachtige
wandelkaart krijgen alle
Teugenaren gratis van Alge-
meen Belang Teuge. De kaart
wordt thuisbezorgd op woens-
dag 20 april bij het Voorster
Nieuws. Niet meteen weggooien
dus, maar even zoeken naar de
wandelkaart van Teuge!

Allen op foto en in krant
Het Bestuur van ABT nodigt
ALLETEUGENAREN uit om

op 1e paasdag samen de nieuwe
wandelroute te wandelen.
Startpunt is het evenementen-
terrein van PECO.Voordat wij
gaan wandelen zal Bob Bakker
met een hoogwerker een foto
maken van ALLETEUGENA-
REN tegelijk. Deze foto is ter
plekke te bestellen en wordt ook
gepubliceerd in De Stentor.
De hoogwerker wordt gratis ter
beschikking gesteld door de
Fa. Bonhof.
Zorg dus dat je er bij bent: jong
en oud, wij verwachten iedereen.
Samen zijn wij één Teuge en
horen wij met zijn allen op deze
foto te staan.

22maart:
Ledenvergadering

Eerste Paasdag: alle Teugenaren op de foto
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Op 20 januari was het gezellig vol in het dorpshuis tijdens de jubileumreceptie van Algemeen
Belang Teuge. Honderden Teugenaren kwamen het bestuur feliciteren met het honderdjarig
bestaan. En natuurlijk waren er ook speeches.Van voorzitter Arne Pruijt, maar ook van burge-
meester Penninx. Marianne Wieggers, onder andere secretaris van ABT, werd geëerd voor alles
wat ze de afgelopen meer dan 25 jaar -vrijwillig- heeft gedaan voor de Teugse gemeenschap.
Hare Majesteit de Koningin heeft Marianne voor die bijzondere inzet benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Maar daarmee was de koek nog niet op. Gezien de vele activiteiten door de
100 jaren heen blijkt dat Algemeen Belang Teuge zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt
voor de lokale gemeenschap en de omgeving.Voor deze inzet heeft Hare Majesteit de Koningin
aan Algemeen Belang Teuge de Koninklijke erepenning toegekend. Uiteraard bleef het na het
officiële gedeelte onder het genot van heerlijke hapjes en voldoende drankjes nog lang gezellig.
Foto’s van de jubileumreceptie zijn te zien op de website www.algemeenbelangteuge.nl

Gedenkwaardig jubileum ABT



Natuurlijk

Hoewel op het moment van schrijven (15 februari) het voorjaar
nog niet is aangebroken, niet op de kalender en al evenmin in de
natuur, is dat mogelijk bij het verschijnen van deze uitgave wel
het geval. Aanleiding om er over te schrijven vormde het feit dat
ik vanmorgen, op het noordelijk deel van het vliegveld, al wel een
verzameling van circa 100 kieviten waarnam. Die zijn, naar ik
aanneem, al op weg naar een noordelijker broedgebied.

Helemaal zeker is dat niet, want
(noordelijke) kieviten hebben de
neiging met de vorstgrens mee te
trekken en dus kan het ook zijn
dat het hogedrukgebied, dat zich
op dit moment boven Scandinavië
ontwikkelt, ons nog een koude
verrassing bezorgt. Zijn er dan
noordelijke en zuidelijke kieviten,
zo vraag je je misschien af? De
kievit is in ons land zowel broed-
vogel als winterse doortrekker en
zelfs standvogel. Alleen is dat niet
één en dezelfde vogel. De kievit
die wij ‘s winters waarnemen, als
standvogel, broedt veelal in

Scandinavië en trekt dus hier in
het voorjaar weg. Onze broed-
vogel heeft de winter in zuidelijke
streken doorgebracht en komt
meestal begin maart bij ons terug.

Vele lenteboden
Toch beschouw ik de groep gesig-
naleerde kieviten maar als een
lentebode, hoewel ze nog niet hun
prachtige baltsvlucht laten zien,
daarin gesterkt door het gedrag
en de zang van vogels in onze
directe omgeving waaruit duide-
lijk blijkt dat het voorjaar in
aantocht is: de kauwtjes die de

Voorbereiding op het voorjaar in de natuur Door Jan Geschiere

schoorstenen bezetten; de roep
(soort gemiauw) van de buizerd
die, evenals andere roofvogels, al
volop het oude of nieuwe nest aan
het klaarmaken is; zo ook het
restant roeken bij de ingang van
het vliegveld. De tortels beginnen
al te koeren en de pauwenhaan
op het Beestenboeltje komt in
prachtkleed.Trouwens, zie hoe de
sneeuwklokjes bloeien en hoe vele
planten alweer de kop opsteken
na de winterse kou, de sneeuw en
de regen.

Hoe vergaat het de
steenuilen?
Ik ben reuze benieuwd hoe met
name de (steen)uilen de winter
doorgekomen zijn. Ik heb ze
gelukkig al wel weer gehoord bij
de avondwandeling met de hond,
maar voor mijn gevoel toch spo-
radischer dan eerder. Het muizen-
aanbod was afgelopen zomer ook
niet al te groot. En ook al zijn er
gelukkig nogal wat mensen die in
het buitengebied wonen en een
steenuilnestkast hebben, is het
ieder jaar toch weer spannend of
ze tot broeden komen en of er
voldoende voedsel voorhanden is.

Mocht iemand mij zijn/haar spe-
cifieke ervaringen willen melden,
met steenuiltjes of anderszins?
Ik houd mij aanbevolen
tel.: 3231462, e-mail:
geschiere47@zonnet.nl).

Ik wil dit artikel beginnen met een felicitatie aan Algemeen
Belang.Waar lees je tegenwoordig nog een honderdjarig
bestaan?! Dat daarbij ook nog twee Koninklijke onderscheidin-
gen zijn uitgereikt, één aan de vereniging en één aan Marianne
Wieggers, zegt denk ik genoeg.Van harte gefeliciteerd!

Sinds mijn aanstelling als direc-
teur heb ik gemerkt dat er de
behoefte is om de Zaaier nog
meer in de Teugse samenleving te
laten functioneren. Heel graag
willen wij daar natuurlijk aan
meewerken.Via de dorpscontact-
persoon zijn al een aantal ver-
kennende trajecten gestart om
zo onze kinderen het dorp in te
sturen. Meer hierover: zie

‘Dorpscontactpersoon’ door
Marianne Wieggers.
Natuurlijk zijn we nu ook al
actief door onze bijdrage te leve-
ren aan het voeden van de dieren
in het ‘beestenboeltje’.Volgend
schooljaar willen we dit soort
zaken een vaste plek gaan geven
op de middagen.
In de afgelopen jaren heeft onze
school een speciale techniekscho-

De Zaaier midden in Teugse samenleving!
Door Jan-Willem Stegeman (directeur basisschool de Zaaier)

ling gedaan. In december zijn
alle leerkrachten hiervoor ge-
diplomeerd en hebben we direct
gehandeld door het aanschaffen
van techniektorens. Prachtig les-
materiaal voor groep 1 t/m 8 op
heel veel verschillende leerdomei-
nen. Denk hierbij aan het werken
met elektriciteit, water, construc-
tiemateriaal, magnetisme, ruimte-
lijke ordening, communicatie,
architectuur, enz. Het lesmateri-
aal is in principe zo ontwikkeld
dat kinderen hierbij bijna geheel
zelfstandig kunnen werken.

Echter de rol van de leerkracht is
en blijft nog steeds essentieel, een
goed voorbeeld doet volgen…
Voor volgend schooljaar zijn wij

Teuge
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voor de middagen op zoek naar
enthousiaste mensen (uit het
dorp) die ons pragmatisch kunnen
en willen helpen bij het vak tech-
niek. Heb je een mooie treinbaan,
zelfontworpen schuur of bijvoor-
beeld een veelzijdige tractor of
vind je het gewoon leuk om met
techniek te werken…
Neem contact op via e-mail:
zaaier@cbsdezaaier.nl.



de uitslag van de Biertapwed-
strijd vermeld die halverwege
februari werd georganiseerd.
Ook deze avond was goed
bezocht en erg gezellig.

White edition, Schuimparty
en Dropping
Maar er wordt niet stil gezeten
door de vrijwilligers van Peco,
want ook in de komende maan-
den is er van alles te doen, zoals
carnaval op vrijdag 4 maart,
‘White edition’ op zaterdag
26 maart, de Schuimparty op
14 mei en jawel: de dropping
komt terug! Bij verschillende
mensen zal dit goede herinne-
ringen doen opleven…

Bij het ter perse gaan van dit
blad wordt er nog volop gewerkt
aan de organisatie ervan, maar
er wordt ongetwijfeld binnen-
kort via de website van Peco
meer informatie naar buiten
gebracht. Hier zal ook meer
informatie te vinden zijn over
het programma van Koninginne-
dag dat, gezien de enthousiaste
reacties van vorig jaar, ook dit
jaar weer door Peco wordt
opgepakt. Het ziet er naar uit
dat het ook dit jaar weer een
gezellige dag zal worden voor
jong en oud!

Het was een lang gekoesterde
wens van een aantal vrijwilligers
van Peco om gedurende een
etmaal een non-stop feest te
organiseren. Na vele vergade-
ringen was het in het laatste
weekend van januari dan
eindelijk zover: de deuren van
Peco waren vierentwintig uur
achter elkaar geopend voor
bezoekers. Op zaterdag 29
januari werd om 19.00 uur

door voorzitter de heer
Hurenkamp het startschot
gegeven voor het speciaal
samengestelde programma.
’s Avonds was de zaal zeer goed
gevuld en het bleef tot diep in
de nacht druk en gezellig.

Hoewel velen zich tegen de
ochtend toch genoodzaakt
zagen om even naar huis te
gaan voor een korte nachtrust,
wist op zondag opnieuw een
groot aantal mensen de weg
naar Peco te vinden.
De verscheidenheid onder de
bezoekers was opvallend, zowel
jong als oud genoten van onder
andere het koffieconcert van de
band Midnight en de finaleparty
met DJ Sander.

Bovendien werd ook de inner-
lijke mens niet vergeten dankzij
de heerlijke broodjes beenham
die verkrijgbaar waren. Het was
kortom een bijzonder en zeer
geslaagd evenement. De foto’s
zijn te zien op de website van
Peco: www.sjwpeco.nl.
Op diezelfde website staat ook

- 3 -

Eerste '24-uurs party' Peco geslaagd
Door Leonie van den Beld

In het laatste weekend van januari vond ‘Peco’s 24 Hours’
plaats en in februari de jaarlijkse Biertapwedstrijd. Beiden
waren erg geslaagd. Maar de volgende activiteiten staan al
weer voor de deur.

www.teugseklootschietersvereniging.nl
En het is dit keer niet zomaar
een toneelstuk, maar heus
geschreven door twee van
onze eigen welbekende
Teugenaren,Tinus Ooms en
Gerard Pannekoek. Een hele
klus zul je begrijpen, maar
het resultaat is er zeker naar.
Geïnspireerd door het archief
van Algemeen Belang en een
boekje van de heer Speelziek
ontstond zo ‘Algemeen
Behang op den Teuge’. De
combinatie Tinus Ooms, erva-
ren dorpsdichter en schrijver,
en Gerard Pannekoek, ge-
waardeerd toneelspeler in hart
en nieren, blijkt een succes te

De spelers van Op den Toega zijn al volop aan het repeteren
voor het openluchtspel dat op 17 en 18 juni ter ere van het
honderdjarig jubileum van Algemeen Belang Teuge opgevoerd
zal worden.

Duuren, Reinier Dooyeweerd
en Joop Veldhuis hebben de
eer om in dit eerste toneel
van eigen bodem te mogen
schitteren, dat als vanouds
opgevoerd wordt bij de
schaapskooi naast het vlieg-
veld.
In de volgende editie meer
nieuws over dit spektakel,
maar schrijf de data alvast in
je agenda!

zijn. Het historische verhaal dat
zich afspeelt tussen 1911 en
1936 zorgt er voor dat alles uit
de kast wordt gehaald, van oude
kleding tot levende dieren met
alle toeters en bellen van dien
aard. Debutanten Jannes van

Openluchtspel van eigen bodem
Door Marjanne Oleman (bestuurslid toneelvereniging Op den Toega)



Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl
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DeVereniging Kleine Kernen Gelderland en de Provincie
Gelderland hebben de mogelijkheid gecreëerd om voor een dorp
op het platteland een dorpscontactpersoon aan te stellen.Teuge
heeft in 2010 de aanvraag bij de Provincie ingediend en in
december hebben de Provincie Gelderland en het Oranje Fonds
Algemeen Belang Teuge groen licht gegeven en gelden beschik-
baar gesteld voor het salaris van deze dorpscontactpersoon.

Sinds 1 februari 2011 ben ik, voor-
lopig voor de duur van twee jaar, je
dorpscontactpersoon.

De dorpscontactpersoon is de
‘sociale dorpsmakelaar’, een
dorpsconciërge, de ‘trekker’ van
allerlei initiatieven, de schakel
tussen het idee of de behoefte en
de faciliteiten om het doel gerea-
liseerd te krijgen. Ik heb er ont-
zettend veel zin in en zal proberen
daar te zijn waar jij vindt dat ik
nodig ben. Ik ben de spil in het
Teugse web, voor jong en oud,
voor inwoners en bedrijven en vul
maar in wat je zelf nog kunt
bedenken. Dit alles is bedoeld om
de leefbaarheid in Teuge te bevor-
deren en op een goede manier om
te gaan met de vergrijzing: de
school blijft behouden voor Teuge
en de ouderen blijven gezellig in
Teuge wonen.

Samen eten
Ik ben begonnen om ‘SAMEN
ETEN IN HET DORPSHUIS’ op
te starten. Het is de bedoeling dat
één keer per maand op een don-
derdag, tussen ongeveer 11.30 en
13.30 uur, samen gezellig kan
worden gegeten in dorpshuis Op

den Toega. Er wordt een 3-gangen
menu geserveerd voor de prijs van
maximaal €7,-. Inmiddels zijn er
al voldoende Teugenaren die het
leuk vinden om hieraan mee te
doen.Wil je ook samen eten?
Dan kun je je bij mij opgeven via
e-mail dcp@algemeenbelangteu-
ge.nl (dcp = dorpscontactper-
soon) of (tel.) 055-3231818.
Iedereen kan mee-eten, jong en
oud, echtparen en alleenstaanden:
er is geen enkele belemmering.
Weet je niet zeker of je iedere
maand wilt meedoen? Kom dan
een keer mee-eten en kijk of het
je bevalt. Alles kan: de Teugenaar
doet niet moeilijk!
Wil je helpen met de tafels dek-
ken, het dorpshuis gezellig maken
voor de maaltijd, het eten ophalen
of iets anders doen bij deze acti-
viteit? Dan ben je ook van harte
uitgenodigd om je aan te melden.
Samen zijn wij sterk en worden
het hele gezellige maaltijden!
Omdat er vooraf allerlei materi-
aal moet worden aangeschaft,
is nog niet precies aan te geven
wanneer er gestart wordt. Maar
ik houd je op de hoogte.

Jong leert van oud, oud leert
van jong
Een tweede activiteit is ‘JONG
LEERT VAN OUD’ en ’OUD
LEERT VAN JONG’! Ik leg uit
wat hiermee wordt bedoeld. In het
nieuwe schooljaar, vanaf septem-
ber 2011, wil de school De Zaaier
de kinderen actief betrekken in

Primeur voor Teuge: Dorpscontactpersoon
Door Marianne Wieggers

het dorpsleven. Er zijn kinderen
en jong volwassenen die graag
willen leren breien.Wil je deze
kinderen leren breien op een mid-
dag in het dorpshuis? Meld je dan
aan en zo ‘leert jong van oud’.

De kinderen op hun beurt zijn een
kei in het mobiel bellen, e-mailen,
internetten en internetbankieren.
Ben je daar niet zo handig in?
Ook dan geldt: meld je aan!
Dezelfde kinderen van De Zaaier
willen je daarmee graag op een
middag helpen: ‘oud leert zo van
jong’. Beide activiteiten zijn hele-
maal gratis!

Vrijwilligersvervoer
Dan is er nog de ‘vrijwilligersbank
voor vervoer’, die ik graag wil
opzetten. Oudere Teugenaren wil-
len wel eens een keer naar de win-
kel, naar de dokter, het ziekenhuis
of iemand bezoeken, maar hebben
geen vervoer. Herken je je hierin?
Meld je bij mij aan.
Ben je degene die wel voor dat
vervoer zou willen zorgen? Geef
je op en ik breng vraag en aanbod
in balans.

Heb je ideeën voor het opzetten
van andere activiteiten in Teuge
die nu niet gebeuren maar waar
wel behoefte aan is? Ik hoor het
graag.Neem contact op via e-mail
dcp@algemeenbelangteuge.nl of
(tel.) 055-3231818.
JE DORPSCONTACTPERSOON
HEEFT ER ZIN IN, JIJ OOK?

Hoe leuk
kan eenmiddag
voor 55-plus zijn?
Elke tweede donderdagmiddag
van de maand wordt in dorps-
huis Op den Toega een gezellige
middag gehouden voor 55-
plussers. Er wordt bingo ge-
speeld en er zijn mooie prijzen
te winnen. Het bijpraten is
echter ook belangrijk! Zoals de
foto laat zien, is het een gezel-
lig samenzijn

De volgende 55-plus-middag
wordt gehouden op donderdag
10 maart van 14.00 tot 17.00
uur. De ‘normale’ middagen
worden geregeld afgewisseld
met sprekers die iets interes-
sants of boeiends kunnen ver-
tellen, muziekvoorstellingen en
andere activiteiten die positief
worden ervaren.

Wij nodigen je van harte uit
om op 10 maart zelf te ervaren
hoe leuk zo’n middag is. Lukt
het op 10 maart niet, dan is er
op 14 april (elke tweede don-
derdag van de maand) een
herkansing. Je kunt rustig een
keertje ‘sfeer proeven’. Je bent
er even uit en leert andere
Teugenaren beter kennen.
Bevalt het je niet? Dan is ook
dat geen punt: in Teuge kan
veel en niemand doet moeilijk!

Heb je geen vervoer? Ook dat
is te regelen. Bel dan even met
Jan Oleman, tel. 055-3231672
en hij regelt het voor je.Tot
ziens op 10 maart om 14.00
uur in dorpshuis Op den Toega!
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Het hele jubileumnummer
bevat diverse aanknopingpun-
ten voor een bijdrage van de
luchthaven in deze aflevering.
Zo wordt bij het artikel met
de titel ‘Brand in Teuge’
gemeld, dat de Genie in 1952
heeft aangeboden bij een
brand te komen met de brand-
spuit. De Genie speelde in de
jaren kort na de oorlog een
grotere rol dan menigeen zich
mogelijk toen realiseerde. In
ieder geval groter dan menig-
een zich nu herinnert. Recent
ontvingen we een kopie van de
correspondentie over de
mogelijke overdracht van het
gehele vliegveld aan de Genie.
Voor dat doel was al een
beheerder aangesteld. Een
bijzonder deel van de geschie-
denis.

Ook curieus is dat in het
luchthavenarchief een ander
deel van de oorlogsgeschiede-
nis is teruggevonden. Dat
behandelt de manier waarop
de Duitse bezetter een finan-
ciële vergoeding heeft betaald
voor het bezet houden van het
vliegveld. Er komt te zijner
tijd een artikel over in één van
de bladen die over geschiede-
nis gaan.

Wel degelijk zakelijke
vluchten
Hoe fraai de in sepia afge-
beelde foto’s ook zijn, de

luchthaven staat wat gekleurd
beschreven in het jubileumnum-
mer. Dat hoort ook zo te zijn
in een blad van een kleurrijke
vereniging. De schrijvers die
meenden waar te nemen dat de
zakelijke taxi- en chartervluch-
ten nog niet zijn waargenomen,
in tegenstelling tot vaak gemiste
gevederde vogels, hebben echt
een probleem met de waarne-
mingsorganen.

Het verkeer in de zakelijke
taxi- en chartermarkt neemt al
behoorlijk toe, vooral in het
segment dat tot 2007 niet op de
luchthaven terecht kon omdat
de start- en landingsbaan te
kort was. In Teugje Nieuws zul-
len we daarover meer melden.
Zo hebben Uniglobe en de
luchthaven recent besloten
samen te werken in het zakelijke
verkeer. De eerste berichten
daarover in de regionale zake-
lijke bladen hebben veel reacties
opgeleverd.Voor wie het even
kwijt was, Uniglobe is het be-
drijf van Jacco Methorst en zijn
mensen, gevestigd in de voor-
malige kerk Rehoboth aan de
Rijksstraatweg.

Nieuw luchthavengebouw
Over het nieuwe luchthaven-
gebouw: dat komt er en wel zo
snel mogelijk. Het zou mij niet
verbazen als het nog voor het
einde van het jaar geopend zou
zijn. De tijd gaat het leren.

En het project ‘Kijk’, dat in
het jubileumnummer ook werd
toegelicht, gaat uitgevoerd
worden. Het is nota bene het
initiatief van Algemeen Belang
Teuge, samen met de lucht-
haven, om dit van de grond te
krijgen.Wie de eerste berich-
ten in de kranten er op naslaat
kan constateren wat het zoek-
gebied voor ‘Kijk’ is, dat is in
de loop van de paar jaar niet
veranderd! De schets die de
luchthaven in de afgelopen
novembermaand verfijnde, is
niet iets nieuws, maar – zoals
het woord al zegt – een verfij-
ning! Vanaf de start van het
initiatief werkt de luchthaven
enthousiast mee aan de reali-
satie. Het gaat immers ook
voor een groot deel op grond
uitgevoerd worden die eigen-
dom is van de luchthaven.

Slechts kan worden geconsta-
teerd, dat wat Willem Elsschot
zei, nog steeds geldt:“Tussen
droom en daad staan wetten
en praktische bezwaren”. Dat
is vooral voor nieuwe betrok-
kenen wel eens even wennen…

Graag weer tot het volgende
nummer van Teugje Nieuws!

Van de luchthaven

Van historie naar toekomst
Door Coert Munk

Vragen of suggesties?
Mail ze s.v.p. naar

info@teuge-airport.nl

Een fraai nummer om te bewaren, het voorgaande Teugje
Nieuws ter gelegenheid van de honderdjarige vereniging!
Nogmaals gelukgewenst.

www.pro-t-action.nl

www.garagedevecht.nl

Sportclub Teuge organiseert ook in 2011 weer een groot paas-
vuur. De brandstapel wordt opgebouwd in een weiland van de
heer E. Blumink aan de Bottenhoekseweg, waar het vuur op
Eerste paasdag (zondag 24 april) om 19.30 uur ontstoken zal
worden.

Snoeihout kan gebracht worden
op zaterdag 19 en 26 maart en 9
en 23 april tussen 9.00 en 13.00
uur. De organisatie zal dan op de
locatie aanwezig zijn om alles in
goede banen te leiden.

Voorafgaand wordt voor kinderen
tot 7 jaar een eierzoekwedstrijd
gehouden. De wedstrijd begint om
16.00 uur en de winnaar zal niet
met lege handen naar huis gaan.
Inschrijven is niet nodig.

Paasvuur 2011: eieren zoeken en gooien
Door Hans Driessen (Paasvuurcommissie Sportclub Teuge)

Daaropvolgend zal om 16.30 uur
de eiergooiwedstrijd starten. In
teams van twee moet een rauw ei
zo ver mogelijk gegooid en weer
heel opgevangen worden.
Deelnemers worden ingedeeld op
leeftijd (categorie 1: t/m 13 jaar;
categorie 2: vanaf 14 jaar).
Inschrijven is gewenst.
Stuur een e-mail naar:
jtm.driessen@hetnet.nl o.v.v. eier-
gooiwedstrijd: naam + leeftijd.

Ter plekke inschrijven kan ook.
Wij hopen dat de weergoden ons
beter gestemd zijn dan vorig jaar
en rekenen op jullie komst.
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

Al eerder schreef ik in Teugje Nieuws over mijn voornemen een
boek samen te stellen over alle herdenkingsmonumenten en kunst
in de openbare ruimte in de gemeente Voorst. Afgelopen tijd heb
ik mij in een stukje lokale geschiedenis verdiept door eens de
achtergronden van alle herdenkingsmonumenten in de gemeente
Voorst uit te zoeken en te beschrijven. Archieven, oude kranten,
boeken, maar ook verhalen van mensen die een relatie hadden
met de herdenkingsmonumenten. Graag wil ik ook enkele in-
woners van Teuge, die mij gewezen hebben op deze monumenten,
hartelijk bedanken.

In mijn zoektocht naar de gedenkte-
kens kwam ik er achter dat enkele
herdenkingsmonumenten tegelijker-
tijd ook kunstwerk zijn; reden om
ook deze objecten die met de monu-
menten gemeen hebben dat ze alle
in de openbare ruimte staan, te
beschrijven.
Herdenkingsmonumenten of ge-
denktekens, in elk dorp, elke stad
en elke gemeente zijn ze te vinden.
Soms vallen ze ons op, vaker nog
zien we ze over het hoofd.Toch zijn
ze ooit opgericht om een herinnering
of een geschiedenis levend te houden.

33 Monumenten
In de gemeenteVoorst heb ik 33
grotere of kleinere herdenkings-
monumenten gevonden. In de vorm
van een plaquette met daarop veelal
een tekst en dus de reden om ze een
plaats te geven, tot grotere in het
oog springende monumenten.Ook
bomen horen daarbij. Soms getui-
gen ze van plezierige zaken, soms
van heel droevige als ze herinneren
aan verlies of verdriet.Ook heeft de
gemeenteVoorst een aantal oorlogs-
monumenten. Al het leed en verdriet
in deTweedeWereldoorlog is ook
aan onze gemeente niet voorbij
gegaan en de geschiedenis achter
deze monumenten vertellen soms
dramatische verhalen.

Bomen, ze maken een apart deel uit
van herdenkingsmonumenten, veelal

geplant naar aanleiding van een bij-
zondere gebeurtenis in het konink-
lijk huis.Meestal gaat hem om
een koningslinde.Teuge heeft wel
de meest bijzondere boom, een
‘Bijenboom’ voor de kenners:
tetradium daniellii.De enige in haar
soort in de gemeente.

VanMonument naar Kunst
De overstap van monumenten naar
kunst; een prachtig voorbeeld is het
MKZ monument in Nijbroek, ook
meteen een kunstwerk.Maar ook
Teuge heeft zo’n MKZ-gedenk-
kunstwerk. Ieder kunstwerk heeft
zijn eigen verhaal; die verhalen zijn
nu ook opgetekend, veelal dankzij
de medewerking van de kunstenaar
zelf.
Helaas heeft het boevengilde in-
middels hard toegeslagen en zijn 3
prachtige bronzen kunstwerken van
hun voetstuk gelicht en verdwenen.
Reden voor de eigenaren van de
overige bronzen kunstwerken om
deze zoveel mogelijk naar binnen
te halen.Dat geeft een desolaat
gezicht van alleen maar kale sok-
kels.
Teuge bezit 2 herdenkingsmonu-
menten, 2 oorlogsmonumenten,
3 kunstwerken en 3 herdenkings-
bomen. Ze zijn alle in het boek
beschreven.Het boek wordt in eigen
beheer met een beperkte oplage uit-
gegeven en is vanaf 24 maart te
koop bij boekhandel Oonk.

Ook in Teuge staan
Herdenkingsmonumenten
Door Milly Westerhuis-Duvoort

KortTeugje
Special
In het januarinummer vanTeugje Nieuws meldden wij dat de Special
over 100 jaar ABT,die tijdens de jubileumreceptie op 20 januari werd
uitgereikt, tezamen met het maartnummer breed verspreid zou worden.
Inmiddels is deze special begin februari al verspreid.Mocht je geen
exemplaar ontvangen hebben ofmeerdere exemplarenwillen hebben,dan
zijn er nogSpecials af te halen opZandenallee 2 enRijksstraatweg 198.

Collecte en Geraniumactie
De Speelveldcommissie laat weten dat de Jantje Beton collecte dit jaar
van 7 t/m 12 maart gehouden wordt. Jantje Beton sponsort organisa-
ties die zich inzetten voor het spelende kind in Nederland.De helft van
de collecte mag de speelveldcommissie houden en zal zij aan het nood-
zakelijke onderhoud van het speelveld besteden.
In de week van 11 t/m 15 april krijgenTeugenaren een bestellijst voor
de geraniums in de brievenbus.De speelveldcommissie 'de Zandenhof'
zal de bestelde geraniums op 6 en 7 mei bij je thuis bezorgen.De
opbrengst van deze geraniumactie is ook bestemd voor het onderhoud
van het speelveld.

Potgrondactie
Kinderboerderij het Beestenboeltje heeft afgelopen weken al geïnventa-
riseerd wie er potgrond wilde bestellen.Deze bestellingen zullen op
vrijdag 11 en zaterdag 12 maart bezorgd worden.De opbrengst komt
uiteraard de kinderboerderij ten goede.

Expositie in Dorpshuis
In de maand maart exposeren Hanny Jansen-Nikkels enTinyWellink-
Wieggers met hun olieverfschilderijen in het dorpshuis Op denToega.
Iedereen is van harte welkom om de schilderijen van bloemen en land-
schappen te komen bekijken.

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

De meeste Teugenaren kennen
hem wel, de Woudhuizerweg.
Maar niet iedereen rijdt er wel
eens overheen. Inrijden is name-
lijk niet altijd toegestaan. Zoals
bij veel andere wegen die door
een natuurgebied gaan of als
sluipweg dienen. Door een
natuurgebied mag je meestal
’s nachts niet rijden, sluipver-
keer wordt meestal afgeschrikt
door een rijverbod tijdens de
spits, overdag dus.
Maar de Woudhuizerweg is juist
overdag afgesloten. Je mag er
vanaf 19.00 uur inrijden, maar
voor 07.00 uur moet je weer
verdwenen zijn. Misschien dat
iemand de reden weet van deze
afsluiting, voor een leek is het
gissen naar de logica.

Verkeer(d) inTeuge



Als nieuwe pachters van restaurant Take Off stellen wij, Robbin
Duijf (20) en Joyce Bierhof (24), ons graag voor. Al vanaf het
begin van onze relatie hadden wij samen een droom: een eigen
restaurant.

Toen wij een advertentie zagen
van de vliegclub Teuge waarin zij
een horecastel vroegen voor het
pachten van hun restaurant, heb-
ben wij direct gereageerd. Dit was
een kans die wij met beide handen
aangrepen. Na verschillende ge-
sprekken met de vliegclub zijn wij
sinds 1 november dan echt aan
het werk in ons restaurant, een
droom die verwezenlijkt is.

Beiden hebben wij mogen wer-
ken in het met een Michelinster
onderscheiden restaurant Het
Koetshuis in Bennekom. Robbin
kreeg vervolgens de kans te wer-
ken bij het met twee Michelin-
sterren onderscheiden restaurant
De Leuf in Ubachsberg.We heb-
ben het dus van de grote chefs
kunnen leren.

Huiskamergevoel
Wij willen dat onze gasten een
huiskamergevoel krijgen en we
zijn druk doende het interieur te
moderniseren en aan te passen
om dit te realiseren. De uitgebrei-

de lunch- en à la carte-kaart zijn
vernieuwd en er staan tal van vers
bereide gerechten op. Daarnaast
kun je ook bij ons terecht voor
vergaderingen, (bedrijfs-)feestjes,
verjaardagen of bruiloften.Wij
verzorgen graag je lunchbuffet,
barbecue of thema-avond, ook bij
jou thuis.Van extra glazen, eten
en drinken tot buffetten of bedie-
nend personeel.Wij verzorgen het
allemaal.

Graag verwelkomen wij je een
keer in ons restaurant voor een
vers kopje koffie met ambachte-
lijk gemaakt appelgebak of voor
een heerlijke lunch of diner. Maak
gebruik van onderstaande aan-
bieding die wij speciaal voor de
lezers van deze editie van Teugje
Nieuws hebben gemaakt.

Restaurant Take Off
Joyce Bierhof en Robbin Duijf
De Zanden 13
7395 PA Teuge
www.restauranttakeoff.nl

Een droomwordt verwezenlijkt
Door Joyce Bierhof en Robbin Duijf (Take Off)

✁

Patrick van den Berg is job-coach bij Zozijn. Zozijn is een
professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen
met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale
zelfontplooiing en regie over hun eigen leven.

Het werkgebied van Zozijn ligt in
Gelderland en Overijssel.Vandaag is
een groep van vijf cliënten en hun
begeleidster Marleen Pol begonnen
bij SportclubTeuge om de kantine,
het dorpshuis en alles wat daar tus-
senin zit, schoon te maken.

Maken jullie meerdere gebouwen
schoon? Patrick:“Zozijn heeft al
ervaring met schoonmaken bij het
sportcomplex aan de Zuiderlaan in
Twello en bij Go Ahead Eagles.”
Hoe is het contact met Sportclub
Teuge ontstaan? Patrick:“Wij
hebben eenWAS-project bij VV
Voorwaarts en daar is contact
ontstaan tussen Leonie Hafkamp
(commercieel beheerder dagbeste-
ding regio OostVeluwe bij Zozijn)
en SportclubTeuge.”
Stelt Zozijn bepaalde voorwaarden?
Patrick:“Jazeker, er worden voor-
waarden gesteld aan de omgeving
en aan de locatie.De omgeving
moet veilig zijn en de locatie moet
zodanig zijn dat de cliënten niet
afgeleid worden.Het is echt bedoeld
om de cliënten goed te trainen in het
schoonmaken en dat daar ontwikke-
ling in komt.Het is ook belangrijk
dat ze het leuk vinden.”
Waar houdt Zozijn verder nog reke-
ning mee? Patrick:“Wij bekijken of
wij de juiste cliënten in huis hebben
voor deze klus en of de klus aansluit
bij de zorgvraag van de cliënt.

Wij werken volgens een zorg- en een
werkplan.”
Werkt de schoonmaakploeg vanaf
nu elke maandag bij Sportclub
Teuge? Patrick:“Nee,wij zijn hier
om de week, omdat de ploeg de
andere week schoonmaakt bij Go
Ahead Eagles.Het project start als
een proef en na een aantal maanden
wordt er geëvalueerd.
Hoe was de ontvangst vanmorgen?
Patrick:“Ik was daar zelf niet bij,
maar volgens Marleen was de ont-
vangst heel hartelijk.De cliënten
konden van SportclubTeuge allerlei
hebbedingetjes krijgen,maar wij
hebben aangegeven dat ze dit beter
kunnen verdelen over een periode.
De cliënten zijn nu al erg blij met de
sjaal die ze hebben gekregen.”
Voetballen de cliënten zelf ook?
Patrick:“Jawel, een aantal speelt
in een speciaal elftal voor mensen
met een beperking bij SVTwello: het
G-team.”
Kan ik het vergelijken met het A-
team,maar dan met een beperking?
Patrick:“Jazeker, een soort A-team,
speciaal voor gehandicapten waar-
bij leeftijd of handicap niets uit-
maakt. Ze spelen op een half veld.”

Samen met de schoonmaakploeg en
de begeleiders gebruik ik de lunch
en trakteer ik op een broodje met
warme rookworst.De sfeer is prima:
er wordt veel gelachen!

ZOZIJN en een schoon gebouw
voor Sportclub Teuge
Door Marianne Wieggers
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Tegen inlevering van deze bon

ontvangt u een kop koffie met

appelgebak voor € 4,50.

Uw 2e kop koffie is dan gratis.

Deze aanbieding geldt

tot 30 april 2011.
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Maart
7 t/m 12 Collecte Jantje Beton - Speelveldcommissie
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
12 Potgrondactie - Kinderboerderij 't Beestenboeltje
19 Thuiswedstrijd Teuge 1-Denekamp - Sportclub Teuge
22 Ledenvergadering (Dorpshuis) - ABT
25 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
26 White Edition - SJW Peco

April
1 Bingomiddag in Peco - Bejaardensoos Teuge
1 Bingo-avond - Sportclub Teuge
2 7e Dartavond - Teugse Klootschieters Vereniging
8 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
9 Thuiswedstrijd Teuge 1-Juliana '32 - Sportclub Teuge
9 Dropping - SJW Peco
11 t/m 15 Geraniumactie - Speelveldcommissie
14 Soos - Bejaardensoos Teuge
16 Ballon-parachutespringen (uitwijk 17/4) - Nat.

ParacentrumTeuge
22 Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
22 t/m 6 mei Paas-/Meivakantie - Cbs de Zaaier
23 Thuiswedstrijd Teuge 1-Voorwaarts V SPTeuge
24 Teuge op de foto en Wandeling

Evenemententerrein Peco (11.00 uur)
24 Paasvuur & eierzoeken - Sportclub Teuge
30 Koninginnedag - SJW Peco

Mei
6 Bingomiddag in Peco - Bejaardensoos Teuge
6 Bingo-avond - Sportclub Teuge
6 en 7 Geraniumbezorging - Speelveldcommissie
7 8e Dartavond - Teugse Klootschieters Vereniging
12 Soos - Bejaardensoos Teuge
14 Schuimparty - SJW Peco
28 Jaarlijkse Feestavond - Teugse Klootschieters Ver.

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,
Marjanne Oleman,Marianne Wieggers, Coert Munk, Milly
Westerhuis-Duvoort, Hans Driessen, Joyce Bierhof en René
Kamphuis.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Fotografie:
Bob Bakker en 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 ge-
mist, 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 april 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.

Op donderdag 10 februari heeft Martin van Essen uit Teuge de
sleutel van zijn boerderij aan de Ganzevlesweg overgedragen aan
de gemeente Apeldoorn. De 20 hectare grond bij de boerderij
zal onderdeel worden van het Weteringse Broek, dat deels op
Apeldoorns en deels op Voorster grondgebied komt te liggen.
Het natuurgebied komt daarmee zowel inwoners van Apeldoorn
en Voorst als toeristen ten goede. Eind dit jaar begint de aanleg
van het eerste fietspad.
De oude grond wordt voor een deel gebruikt voor kavelruil met
boeren elders in het gebied, die natte grond afstaan voor nieuwe
natuur.Van Essen is intussen in Beemte Broekland een nieuw
bedrijf begonnen.

Weteringse Broek

www.solextours.nl


