
Foto van
alle Teugenaren
uitgesteld

Je had het ongetwijfeld al
begrepen; de op eerste
Paasdag geplande foto van
alle Teugenaren op het
PECO-terrein kon geen door-
gang vinden. Reden was de
vertraging bij de productie
van de nu wel gereed zijnde
wandel- en fietskaart.

Omdat op dit moment veel
mensen in de weekenden met
andere activiteiten bezig zijn,
of al met vakantie zijn, is
besloten de opname van deze
foto uit te stellen tot het
najaar.

In het augustusnummer lees
je meer over dit bijzondere
gebeuren en de definitieve
datum.
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Op 17 en 18 juni a.s. speelt de
Teugse toneelvereniging Op den
Toega opnieuw een openlucht-
spel bij de ‘schaapskooi’ nabij
Vliegveld Teuge. Het blijspel
‘Algemeen Behang’ is geschre-
ven door (een eigen lid van de
vereniging) Gerard Pannekoek
met een bijdrage van Tinus
Ooms en bestaat uit drie bedrij-
ven. De poorten zullen vanaf
19.00 uur geopend zijn, de uit-
voering begint om 19.30 uur.
Het blijspel, dat begint bij het
jaar 1911, gaat over de oprich-
ting en het verdere verloop van
Algemeen Belang Teuge. ABT
loopt als een rode draad door
het spel, met leuke anekdotes
over oud-Teugenaren. Bij vele
inwoners zullen herinneringen
naar boven komen. De infor-
matie en vooral de inspiratie
komen uit de archieven van
Algemeen Belang Teuge en het
boekje “Noe moj ‘s luust’ren,
Jan Haverkamp blikt terug”

van Jan Speelziek. Zoals je van
ons gewend bent, met veel grap-
pen en grollen. En natuurlijk
veel kijkplezier in de vorm van
beesten, oude spullen etc.
Kaarten kosten € 7.50 per stuk
en zijn vanaf 24 mei te koop op
de volgende adressen:
Café De Groot, Avervoordseweg
2, De Vecht; Dorpshuis Op den
Toega (elke woensdagavond van
19.00 - 21.00 uur).
Meer informatie is te verkrijgen
bij Marjanne Oleman, tel. 055-
3232176 (na 18.00 uur).

Helpende handen gezocht
Het wordt weer een bijzonder
spektakel op 17 en 18 juni.
Toneelvereniging Op den Toega
wil dit graag vastleggen en is
daarom op zoek naar iemand
die het openluchtspel wil filmen.
Heb je een camera, vind je het
leuk om dit te doen, neem dan
contact op met Marjanne
Oleman, tel. 055-3232176

of mail naar:
dickenmarjanne@hotmail.com.

Gerard Pannekoek is nog op
zoek naar enkele vrijwilligers
die hand- en spandiensten voor
het openluchtspel van 17 en 18
juni willen verrichten. Een tijde-
lijke klus dus voor de liefheb-
bers. Graag melden bij Gerard:
06-22813792.

Openluchtspel op 17 en 18 juni
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Algemeen Belang Teuge heeft
in het kader van haar 100-
jarig bestaan een schitterende
en zeer originele wandel- en
fietskaart van, voor en over
Teuge laten maken. Annemieke
Pruijt zorgde voor het creatief
ontwerp, Guido de Vries en
Peter Cornelisz tekenden voor
de redactie. Op de achterzijde
van de kaart staat zeer veel
lezenswaardige informatie over
onze omgeving. Musea, kunst-
werken, horeca, bijzondere
natuur, alles komt aan bod.
De kaart wordt via Voorster
Nieuws huis-aan-huis verspreid
onder de Teugenaren. Heeft u
geen exemplaar ontvangen,
dan kunt u deze ophalen bij
Marianne Wieggers, bij de
diverse horeca- en overnach-
tinggelegenheden, school De
Zaaier, de luchthavendienst,
Pro(t)Action en op zaterdag
in het dorpshuis. Uiteraard zo
lang de voorraad strekt.

Bijzondere Wandel- en Fietskaart



Natuurlijk

Dat is natuurlijk teveel eer! Maar de oplettende waarnemer
kon en kan in en omTeuge toch vrij veel vogels spotten die je
doorgaans niet zo maar tegenkomt. Neem nou de ooievaar.

Het is nog helemaal niet zolang
geleden dat stations van vrijwilli-
gers, zoals in de Gorsselse Waard,
nodig waren om het beest voor
Nederland te behouden. Met suc-
ces overigens, want je ziet ze nu
weer overal in ons land hun fraaie
nesten bouwen. Bijvoorbeeld op
een paal met wagenwiel, op een
hoek van een geschikte woning of
anderszins.We zagen ze ook in
Teuge rondcirkelen met enkele
exemplaren boven het centrum en
fourageren met wel 10 tot 15
stuks op het eerder gemaaide
grasland westelijk van het vlieg-
veld. Het blijft een lust voor het
oog hoe ze rondcirkelen op de
thermiek en hun landingstechniek
is nog steeds niet door de mens
geëvenaard!

Het wordt m.i. tijd voor een hel-

pende hand bij het creëren van
een geschikte nestplaats bij
Teuge. Misschien samen met de
aanleg van het fietspad dat er,
naar verluid, mogelijk komt langs
de Weteringse Broek? Mensen
met ideeën, meld je aub.

Over melden gesproken: een moe-
der die dagelijks haar kind bege-
leidt naar en van de school aan de
Blériotstraat, schoot mij aan met
de vraag of ik wel had gezien dat
er buizerds broeden in het stukje
bos achter de nieuwbouw aan de
Rijksstraatweg. Nee, dat had ik
nog niet gezien, maar inmiddels
wel en we kunnen ons dus straks
verheugen in jonge buizerds.
Weliswaar niet nieuw voor Teuge,
maar volgens mij hebben zij zich
nog nooit zo dicht bij de bebou-
wing gewaagd.

Teuge een vogelparadijs? Door Jan Geschiere

Wie trouwens de moeite neemt
eens goed rond te kijken op en
aan de rand van het vliegveldter-
rein doet leuke ontdekkingen.

Niet alleen de kievit (met jongen!)
en scholekster, die je overal hoort
en ziet, maar ook de tureluur en
een groepje patrijzen laten zich
zien en horen. Met name het
stukje terrein waar de toplaag
van is afgegraven en daarna met
een dijkje omzoomd, aan de zui-
delijke rand, blijkt nog wat zeld-
zamere soorten te huisvesten. Ik
zag er dit jaar zelfs een zilver-
plevier en evenals vorig jaar een
paartje kleine plevieren. De laat-

ste broeden er wellicht, al heb ik
dat nog niet kunnen vaststellen.
Terwijl je daar rondkijkt zie je
ook de gele en witte kwikstaarten
rondhippen. Natuurlijk vliegen de
huis- en boerenzwaluw rond, ter-
wijl in de sloot de eenden, meer-
koeten en zwanen hun voedsel
opscharrelen. Maar het klapstuk
vormde dit jaar voor mij de oever-
loper die ijverig in de slikoever
bezig was zijn kostje op te duiken.
Die had ik daar zeker (nog) niet
verwacht.

Alles bij elkaar reden genoeg om
je over te verheugen en je de
vraag te stellen, als dit een blij-
vend patroon is, of we voor de
liefhebbers niet een excursie moe-
ten organiseren. Dat wordt dan
wel volgend jaar, want als dit blad
uitkomt is het broedseizoen prak-
tisch voorbij. Ook daarvoor geldt:
meldt u aan als u daar wat voor
voelt, dan kunnen we dat voor
volgend seizoen tijdig organiseren.

Als basisschool De Zaaier vinden wij dat we midden in de Teugse
samenleving moeten functioneren. De school moet een belangrijk
onderdeel worden van het dorp. Onze dorpscontactpersoon,
MarianneWieggers, is al een aantal maanden bezig om verbin-
dingen te leggen in het dorp. Bestaande groepen/verenigingen
moeten elkaar vaker gaan ontmoeten om elkaar te versterken.

Als basisschool willen wij daar
graag aan meedoen en wij hebben
het dorp en de dorpsbewoners
zeer zeker iets te bieden! Aan de
andere kant willen wij graag ook
in contact komen met mensen die

ons iets te bieden hebben.Wat is
er nu mooier dan op school aan
het vak techniek te werken, samen
met iemand die jarenlang elektri-
cien of monteur is geweest? Wat
te denken van natuurlessen buiten

Jong leert oud en oud leert jong
Door Jan-Willem Stegeman (directeur basisschool de Zaaier)

met een tuinder, sportlessen door
een sportinstructeur, tekenen met
behulp van een architect enz, enz.

Heel graag willen wij, via
Marianne Wieggers, in contact
komen met mensen die ons
kunnen helpen bij onze lessen in
techniek, sport, koken, muziek,
tekenen, textiele werkvormen,
handvaardigheid en toneel/drama-
tische vorming. Deze lessen
worden gegeven op de middagen
en uiteraard in overleg en indien
gewenst via een jaarkalender
en/of aansluitende periode.

Teuge
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Belangrijk om te vermelden is dat
u geen onderwijskundige oplei-
ding hoeft te hebben. Samen met
de leerkracht kunt u een en ander
afstemmen. Contactgegevens
dorpscontactpersoon: m.g.wieg-
gers@hetnet.nl / 055-3231818.



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Bij Koninginnedag hoort
natuurlijk een versierde fietsen-
optocht. Ruim 35 kinderen
waren op deze heerlijke zonnige
dag aanwezig met prachtig ver-
sierde fietsen, skelters en drie-
wielers.

Onder begeleiding van een echte
Amerikaanse ‘Willy’ jeep uit
1944 hebben de kinderen een
mooie route door het dorp

Na een lange periode werk-
zaam te zijn geweest als leer-
kracht van onze school, gaat
Dick Ormel ons aan het einde
van dit schooljaar verlaten.
Natuurlijk zullen wij als school
dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en worden onze
ouders/verzorgers binnenkort
op de hoogte gesteld van de
plannen.

Dick heeft de wens uitgespro-
ken om op donderdag 30 juni
van 17.00 uur tot 19.00 uur
een grote afscheidsreceptie te
willen gaan houden voor alle
ouders/ verzorgers/kinderen,
die les van meester Dick heb-
ben gehad.Ook overige belang-
stellenden die Dick goed ken-
nen zijn van harte welkom.
De afscheidsreceptie zal
plaatsvinden in de aula van
onze school. U kunt dit artikel
lezen als een uitnodiging.
We hopen dat deze dag een
onvergetelijke dag mag worden
voor meester Dick.

Afscheid meester
Dick Ormel

Kortom, de kleine Bed &
Breakfast is nu al een succes en
we vertrouwen erop, dat nog
veel gasten mogen genieten
van de rust en de ruimte op
’t Oegenbos, waar je overdag op
je eigen veranda kunt genieten
van de spectaculaire landingen
van de parachutisten direct voor
de hut en ‘s avonds van de soms
geweldige zonsondergangen.

In een separate kleine keuken
kan men een eenvoudige
maaltijd bereiden. Er is een
koelkast, koffiezetapparaat en
een elektrische kookplaat, plus
natuurlijk het nodige kookgerei
aanwezig.
Tevens is er een separate wc in
de trekkershut. Douchen kan
men in het sanitair op de
camping.

De trekkershut / B & B staat
niet direct op de camping zodat
enige rust gewaarborgd is.
Sinds maart mochten wij al

diverse gasten uit binnen- en
buitenland verwelkomen in
onze liefelijke maar toch luxe
trekkershut. Door het WK-
baanwielrennen in Apeldoorn
was de B&B o.a. verhuurd aan
gasten uit Kazachstan, maar
ook Engelse, Franse en Bel-
gische parachutisten hebben
hun intrek genomen.

Een echtpaar uit Florida heeft
onze trekkershut al voor juli
2012 gereserveerd i.v.m. een
wereldwijde meeting van
parachutisten boven de 50 jaar.

‘t Oegenbos heeft B & B in Trekkershut Door Anja Sauermann

Koninginnedag 2011

Sinds kort heeft minicamping ’t Oegenbos de beschikking over
een fraaie houten trekkershut. In een ruime kamer staat een
tweepersoons bed plus één opklapbed voor een eventueel derde
persoon. De kamer beschikt over een tafel met 2 of 3 stoelen en
een kleine flat screen TV.

gefietst. Het einde van de
fietstocht was op het Peco-veld,
waar veel leuke spelletjes waren
klaargezet voor alle kinderen
uit het dorp Teuge.
Ook mochten drie kinderen met
een mooie prijs naar huis gaan
omdat hun fiets één van de
mooist versierde fietsen was.

Ook volgend jaar gaan we dit
zeker weer organiseren!

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl
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Bloemen Jopie nieuwe spon-
sor Peco Touwtrekteam
Zoals jullie mogelijk weten is vorig
jaar het touwtrekteam van Peco
heropgericht.Het enthousiasme is
groot en er is inmiddels een flinke
groep mannen die een fanatiek team
vormen.Dankzij de nodige eigen
inzet kunnen zij gebruik maken van
goede trainingsfaciliteiten en specia-
le schoenen die onontbeerlijk zijn in
deze sport.Echter bij wedstrijden
moest er vooralsnog gebruik ge-
maakt worden van de oude shirts
die stammen uit de jaren tachtig.
Hier is dankzij bloemenhandel
Bloemen Jopie nu verandering in
gekomen.Want dankzij deze
sponsor hebben de touwtrekkers
prachtige nieuwe shirts aan kunnen
schaffen.Het is een prettige bijkom-
stigheid dat dit bedrijf al jaren affi-
niteit heeft met Peco.De touwtrek-
kers zijn Bloemen Jopie dan ook
erg dankbaar voor dit fantastische
gebaar want, zoals is te zien op de
foto, ziet het team er nu piekfijn uit.

Gezellig Koninginnedagfeest
Het Koninginnedagfeest werd dit
jaar voor de tweede keer door SJW
Peco georganiseerd en het was net
zoals vorig jaar erg gezellig.
Bovendien was het ook nog eens
prachtig weer,wat de feestelijke
sfeer uiteraard ten goede kwam.

Velen van jullie zullen er bij zijn
geweest,maar voor diegenen die er
niet waren nog een korte impressie.

Het programma begon met een
kleurrijke optocht van kinderen op
feestelijk versierde fietsen,welke
eindigde op het feestterrein.Het was

PECO-nieuws Door Leonie van den Beld

ontzettend leuk om te zien hoe de
kinderen hun best hadden gedaan en
het was voor de jury dan ook niet
gemakkelijk om een winnaar te
kiezen.Daarna konden de kinderen
deelnemen aan verschillende spelle-
tjes, waarmee ze zich de hele mid-
dag opperbest hebben vermaakt.

Hun ouders en andereTeugenaren
genoten ondertussen in het zonnetje
van een hapje en een drankje onder
muzikale begeleiding van Bennie
Wagemans.Hij bracht de sfeer er
goed in! De muziek werd afgewis-
seld met Peco’s Prijzenrad welke op
weergaloze wijze werd gepresen-

teerd doorTheo Berenschot.Velen
zijn naar huis gegaan met een
mooie prijs.Al met al was het dus
een gezellige dag voor jong en oud.

De zomer van Peco
Ook de komende maanden staan er
weer verschillende activiteiten en
feestelijkheden gepland.Voor de
sportievelingen, en met name de
voetbalfanaten, is het van belang om
te weten dat op 11 juni het voetbal-
toernooi van Peco plaatsvindt bij
de sportclub.Natuurlijk is iedereen
welkom om de voetballers aan te
moedigen.De prijsuitreiking zal dit
jaar overigens niet ’s avonds in Peco
plaatsvinden maar aansluitend aan
het toernooi.Een week later, op
zaterdag 18 juni, zijn de deuren
van Peco wel geopend.Het is dan
‘Hollandse Avond’,waarbij een
swingend optreden zal worden ver-
zorgd door zanger Casper Kooij.
En weer een week later wordt het
smullen tijdens de jaarlijkse barbe-
cue die dit jaar niet op vrijdagavond
maar op zondagmiddag zal plaats-
vinden en wel op zondag 26 juni.

Schrijf deze data dus vast in de
agenda!Vergeet daarbij niet te
noteren dat de Speelweek wordt
georganiseerd van 8 tot en met 13
augustus en het Dorpsfeest op 9,
10 en 11 september.

Weken hadden ze er aan
gewerkt. Een enorme stapel
snoeihout lag hoog opgetast
klaar voor een mooi paasvuur.
Maar de droogte gooide roet in
het eten. De brand mocht er
niet in. En tot grote ergernis,
teleurstelling en woede van de
organisatoren van Sportclub
Teuge bleek iemand die weinig
gevoel heeft voor sociale ver-
houdingen en belangen op
zaterdagavond de brandstapel
in brand gestoken te hebben.

Paasvuur gaat in vlammen op

Door de droogte brandde het
hout zo snel, dat de brandweer
geen heil zag in blussen en het
vuur uit liet branden. De vol-
gende dag namen de organisa-
toren een nieuwe, maar zeker
niet zo vrolijke kijk op het ter-
rein aan de Bottenhoekseweg.

Het vuur smeulde nog, een
groot vuur kon het niet meer
worden. Maar later werd toch
de eiergooi-wedstrijd gehou-
den.

Zoals elders te lezen is werden op zaterdag 19 maart in het
gemeentehuis in Twello het ‘Compliment’ voor individuele vrij-
willigers en de ‘Pluim’ voor vrijwilligersorganisaties uitgereikt.
Ieder jaar reikt de gemeente Voorst deze prijs uit als dank voor
het vrijwilligerswerk.

Tot grote verrassing van het
bestuur hadden Sportclub Teuge,
SJW Peco,Tennisclub Teuge,
Basisschool De Zaaier, Bejaar-
densoos Teuge, Klootschieters-
vereniging Teuge en de Stichting
De Oude Zanden de handen in
elkaar geslagen en gezamenlijk
Algemeen Belang Teuge voorge-
dragen voor de PLUIM 2011.

Hoewel de PLUIM niet aan ABT
werd toegekend, was het bestuur
hier niet teleurgesteld over: het
gezamenlijk nomineren door bijna
alle verenigingen en de school in
Teuge was al reden genoeg om
blij te zijn met deze blijk van
waardering.

Het bestuur ontving een gemeen-

telijke oorkonde en daarnaast
een, in het kader van het
Europees jaar van het Vrijwil-
ligerswerk, uitgegeven ‘Meer dan
handen Award’ voor INNOVATIE.

Het juryrapport :“winnaar van
deze Award is een organisatie
waarin duidelijke aspecten van
vernieuwing aanwezig zijn.
Er is buiten de bestaande kaders
gedacht. Men creëert of verkent
nieuwe kansen en mogelijkheden
omdat men buiten het bekende
terrein opereert. Men doet iets
wat (in de gemeente) nog niet
eerder is gedaan of nog niet op
die manier.”

Het bestuur stelt deze INNOVA-
TIE-prijs zeer op prijs!

ABT genomineerd voor de PLUIM 2011



- 5 -

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

Ben je een geborenTeugenaar?
“Nee, ik ben in Apeldoorn geboren,
maar ik woon al 28 jaar aan de
Rijksstraatweg 237 inTeuge.Dit
pand was geschikt om naast het
woongedeelte een fotostudio te
beginnen met mijn toenmalige
compagnon Bagerman.Het bedrijf
heette toen Bakker-Bagerman
Fotografie.De fotostudio is er niet
meer en het pand is nu opgesplitst
in twee woningen.”
Waar bestaat je werk uit? Bob:
“Ik werk als freelance fotograaf
voor De Stentor, voor een glossy
magazine voor bedrijven:‘Het
Ondernemers Belang”en voor ‘de
Ondernemer Deventer’ die elke
dinsdag uitkomt bij het Deventer
Dagblad.De resterende tijd besteed
ik aan trouwreportages, portret- en
reclamefotografie.”
Hoe gaat dat in zijn werk? “In
principe werk ik alleen in opdracht.
Voor de vaste bladen zoals de

Stentor en de Ondernemer Deventer
ontvang ik opdrachten om foto’s te
maken en die plan ik dan in.”
Als je een foto hebt gemaakt,hoe
gaat het dan verder? Bob:“De
foto stuur ik digitaal naar de krant,
de foto’s van een trouwreportage
plaats ik in een digitaal album dat
ik naar het vaklab in Lelystad of
Amsterdam stuur, die de pagina`s
op professionele manier afdrukt.
Het vaklab stuurt de afgedrukte
pagina`s op en mijn vrouw Elly
maakt er dan een album van.
Is er wel eens een speciale
opdracht? “Jazeker wel. Ik ben
met zesendertig zakenvrouwen op
stap geweest, die ik heb geportret-
teerd en dat is het blad ‘Steden-
driehoek Zakenvrouwen Apeldoorn/
Deventer/Zutphen’ geworden.”
Het magazine ziet er mooi uit.
Bob:“Het was ook een leuke job.”
Ik zie je vaak bij de Sportclub:
hoe kom je daar terecht?

Fotograaf Bob Bakker in de spotlights! Door Marianne Wieggers

“In opdracht van de Stentor maak-
te ik op zaterdagen regelmatig
foto’s van het voetbalspel.Als ik er
dan toch ben maak ik extra foto’s
van het spel en deze worden gratis
op de website van de Sportclub
geplaatst.”
Wat vind je van vrijwilligers-
werk? “Zonder vrijwilligers kan een
dorp niet meer functioneren. Ik heb
de krasse knarren van de maandag-
middagonderhoudsploeg van de
Sportclub gefotografeerd.Als je dan
ziet,wat voor werk deze mannen
verzetten, dat is onvoorstelbaar veel.
Als dit betaald zou moeten worden
dan zou het werk niet uitgevoerd

worden. Ik doe als vrijwilliger wat ik
kan en dat is fotograferen.Een
voorbeeld is het fotograferen van
een elftal voor de sponsor die het
elftal voorzien heeft van nieuwe
kleding.De sponsor krijgt gratis een
foto en de Sportclub ook om op te
hangen in de kantine en te plaatsen
op de website.”
Fotografeer je alleen als vrij-
williger voor de Sportclub?
“Bob:TeugJe Nieuws heeft mij ook
ontdekt en alsTeugenaar fotogra-
feer ik gratis voor onze dorpskrant.”
Wat is je hobby? “Naast fotogra-
feren is koken mijn grote hobby.”

Als ik afscheid neem van Bob en
Elly zie ik veel foto’s in de gang
hangen van beroemdheden zoals
Herman den Blijker,Bennie Jolink,
Frans Bauer, te veel om op te
noemen.Een groot aantal foto’s is
gesigneerd: prachtig! Een ding is
zeker: foto’s maken kan Bob!

De foto van Bob zelf is gemaakt
door Egon Janssen.

Regelmatig kom ik een fotograferende Bob Bakker in het dorp
tegen.Wie is Bob Bakker eigenlijk?

Om het 100-jarig bestaan van
Algemeen BelangTeuge te vieren
wordt op zaterdagavond 27 augus-
tus ’t KuCult inTeuge (Kunst en
Cultuur) georganiseerd.Voor de
Teugenaren vindt dan in de schaaps-
kooi van de Beukelaar eerst een
boerenbruiloft plaats, zonder harde
muziek.Om 21.30 uur is de boeren-
bruiloft ten einde en barst de
schaapskooi uit zijn voegen door
een moderne muziekshow voor de
jeugd vanTeuge.

Zondag 28 augustus staat ’t KuCult
inTeuge in het teken van een toer-
tocht met oldtime tractoren, ge-
pimpte moderne auto’s, solexen,
oude vliegtuigen, pony’s, een hanen-
kraai- en kruutmoeswedstrijd,
oud-Hollandse spelen en oude en
moderne kunst.

In het dorpshuis exposeren ama-
teurkunstenaars uitTeuge en om-
geving en kunnen bezoekers deze
kunstwerken bekijken.Buiten wordt
een hanenkraaiwedstrijd georgani-

’t KuCult in Teuge
Door Marianne Wieggers

seerd en een wedstrijd kruutmoes
koken.Voor kinderen zijn er oud-
Hollandse spelen.Er staan allerlei
eettentjes met producten uit de
eigen streek.

Op luchthavenTeuge vindt ’s mor-
gens de start van de oldtime trac-
toren toertocht plaats.Tijdens de

lunch van de deelnemers kunnen op
die plek de oldtime tractoren
worden bewonderd, de moderne
gepimpte auto’s, de oude vliegtui-
gen, solexen etc.Er worden veel
bezoekers verwacht.

Aan de Hessenlaan zijn de pony’s
te vinden,waar een clinic wordt
gegeven met een 4-span pony’s, de
kinderen kunnen onder begeleiding
rijden op een pony.Ook is het moge-
lijk om op een karretje met pony’s
door het dorp te rijden.

Kortom: tijdens ’t KuCult inTeuge is
er van alles te beleven! Zie ook:
www.algemeenbelangteuge.nl
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

De eerste ‘Samen eten’ was een succes. Iedereen gaf direct aan
de volgende keer weer mee te willen doen. En als het dan zover
is, is het toch weer spannend of iedereen ook komt. Op een
enkeling na, die een heel serieuze reden had om niet aanwezig
te kunnen zijn, waren het gewoon weer ‘volle tafels’.

Het gezellig aankleden van het
Dorpshuis en de tafels was nog in
volle gang, toen rond 10.30 uur de
eerste gast zich al meldde.Hij was
niet helemaal goed op de hoogte van
de tijden,maar heel erg welkom.
Uit Klarenbeek afkomstig en zeer
belangstellend om met anderen
gezellig te eten.De recensies over de
1e gezamenlijke maaltijd waren zo
positief, dat ook buiten de grenzen
vanTeuge de belangstelling was
gewekt.Want gezellig met elkaar
eten, dat is de bedoeling,maar ook
zeker het resultaat! Dat is wederom
gebleken.

Na alle voorbereidingen in de voor-
gaande dagen was Petra, onze kok,
al vanaf 08.30 uur druk in de weer
in de mooie nieuwe keuken van de
Sportclub.Petra had er weer een
heerlijk 3-gangen menu van ge-
maakt. Met allemaal verse produc-
ten en heel fraai gepresenteerd.Ze
heeft geluisterd naar de wensen van
de gasten en doet dat ook zeker
voor de volgende keer.

30 juni weer Samen eten
Intussen is op 26 mei de 3e ‘Samen
eten’ geweest.Dankzij de mede-
werking van De Braamhof uit
Apeldoorn stond deze dag in het
teken van asperges.Op donderdag
30 juni is er weer een nieuwe kans.
Wie dan mee wil eten, is van harte
uitgenodigd vanaf 11.30 uur in
Dorpshuis Op denToega.Deelname
aan ‘Samen eten’ kost € 7,00 per
persoon, exclusief de drankjes.

Het ‘Samen eten’ zal in principe elke
laatste donderdag van de maand
zijn.De maand juli slaan we even
over in verband met de vakantie,
maar op donderdag 25 augustus
gaan we gewoon weer verder.En
vervoer naar het Dorpshuis is echt
geen probleem.Laat het ons weten
als u zelf geen vervoer hebt, dan

kunnen wij best iets voor u regelen.

Behalve onze vrijwillige, zeer toe-
gewijde en deskundige kok Petra
Bonekamp, zetten met alle plezier
ook Gerrie Jansen, Janneke Schip-
pers en Anneke van Eikenhorst zich
in om er voor en met elkaar een
gezellige, smakelijke maaltijd van
te maken.Een ongedwongen ont-
moetingsplek.

Na een goede opstart doorMarianne
Wieggers heb ik de coördinatie van
haar overgenomen, zodat zij zich
(als Dorps Contact Persoon) weer
op andere initiatieven kan richten.
Mijn telefoonnummer is (055) 323
21 90 (Zwanenpad 11).Mailen kan
ook: agvaneikenhorst@gmail.com.

‘Samen eten’ niet mogelijk
zonder vrijwilligers!
Om het onze kok mogelijk te maken
om voor ons te koken zijn wij op
zoek naar opvang voor haar jongste
kindje (bijna 3 jaar oud).Het gaat
steeds om de laatste donderdag van
de maand (behalve die in juli).
Maximaal van 08.30-15.00 uur,
maar een gedeelte daarvan is ook al
zeer welkom.We overleggen graag
over de mogelijkheden.

Wilt u dit wel doen, bel dan even
met Anneke van Eikenhorst (055-
3232190).

‘Samen eten’, opnieuw geslaagde dag
Door Anneke van Eikenhorst

KortTeugje
Nieuw boek Gerard Burgers
Gerard Burgers, voormalig havenmeester van luchthavenTeuge heeft
een nieuw boek uitgegeven,Dagboek van een ArVa vlieger in Neder-
lands Indië.Tijdens de presentatie op de luchthaven fleurde een oude
luchtwaardige Auster van de luchtmacht het geheel op.

Vernielzuchtige pauw
Pauwen kunnen eigenzinnig zijn.Dat bleek toen de pauw uit ’t Beesten-
boeltje weer eens over het hek sprong en op de auto van de heer Link
aan de Blériotstraat belandde.Toen hij zichzelf in de ruit zag, schrok hij
daar zo van, dat hij ten strijde trok en de vijand met de snavel bewerkte.
Die vijand overleefde de aanval, de tussenliggende autoruit liep flinke
schade op.De strijd wordt door de verzekering voortgezet.

CV-ketel te koop
Wegens omstandigheden te koop:Vaillant combiketel, gesloten type
VHR 24-28C,bouwjaar 2005.
Tegen elk aannemelijk bod, de ketel moet door koper uit woning in
Teuge worden gehaald. Inlichtingen: telefoon 0571-272833.

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

De Schaapskooi bij het vliegveld
kon je vroeger van twee kanten
bereiken. Inmiddels is de weg
langs het vliegveld helemaal
afgesloten en verboden terrein,
in verband met de lier van de
zweefvliegers. Op de kruising
Zandenallee - De Zanden loopt
ook een onverhard pad richting
de Schaapskooi.Vermoedelijk
om problemen te voorkomen
met tegenliggers is daar ooit

eenrichtingsverkeer ingesteld.
Vanaf dit kruispunt mag je er al
langere tijd niet meer inrijden.
Behalve dan als je een dienst-
auto bent. En wie zijn dan die
dienstauto’s??? Voor alle an-
dere bestuurders blijft het een
vraag hoe het mogelijk is dat je
een weg niet mag inrijden, maar
wel mag uitrijden, terwijl er
geen mogelijkheid is om hem in
te rijden. Snapt u hem?

Verkeer(d) inTeuge

www.solextours.nl

Foto: Jacqueline Midavaine



Vrijdag 22 april heeft de
Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (KNHM) in
het provinciehuis in Arnhem het
dorp Teuge onderscheiden met het
predicaat ‘een Kern met Pit’.
Jaarlijks organiseert de KNHM
deze wedstrijd om de leefomge-
ving in buurt, wijk en dorp (een
‘kern’) te verbeteren.

Algemeen Belang Teuge en
Stichting De Oude Zanden meld-
den in 2010 het ‘KIJK project’ -
een bijzonder kunstproject in de
openbare ruimte - aan voor de
wedstrijd, met als einddoel het
presenteren van een schetsont-
werp van het KIJK-project.
Tijdens de Kunst- en Cultuurroute
in september 2010 werd het

schetsontwerp van Joost van
Hezewijk aan de jury van ‘een
Kern met Pit’ gepresenteerd. Uit
het juryrapport blijkt dat de jury
onder de indruk is van het ont-
werp en de organisatie van een
dergelijk grootschalig en uniek
kunstproject op de luchthaven
Teuge. De heer Cornielje,
Commissaris van de Koningin, was
aanwezig bij de prijsuitreiking.
Wethouder Jan van Muyden ver-
tegenwoordigde het college van
B&W van de gemeente Voorst.
Hans Bijloo nam de oorkonde en
de cheque van Euro 1.000,-- in
ontvangst.Wat de Teugenaren al
lang wisten is nu bevestigd door
de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij:Teuge is een
Kern met Pit!

Teuge: een Kernmet Pit!
Door Marianne Wieggers

De start is gemaakt. Op dinsdag
10 mei gingen twee van de vier
groepen van basisschool Eben
Haëzer op verschillende manieren
aan de slag met het maken van
een eigen Urban_landART kunst-
werk op hun eigen schoolplein. De
komende weken volgen nog twee
groepen, als ook een groep van
basisschool de Zaaier.

In opdracht van stichting De Oude
Zanden ontwikkelde ik een educa-
tief concept dat aansluit bij het
LandART kunstproject ‘KIJK’,
maar ook in het verlengde ligt van
mijn eigen werk. Als beeldend
kunstenaar maak ik ruimtelijke
draadinstallaties op locatie, waar-
bij ik allerlei natuurlijke materia-
len verzamel om mee te bouwen
en reageer op een locatie. De kin-
deren werken met de hele klas
aan de Urban_landART op het
schoolplein. Beeldend kunstenaar
Inge Andre helpt hierbij mee.

Zoals bekend wordt het kunstpro-
ject ‘KIJK’ door de landschapsar-
chitect/kunstenaar Joost van
Hezewijk gerealiseerd bij de oude
schaapskooi, één van de oudste
plekken van het dorp. Ook hij
kijkt opnieuw naar een oude loca-
tie en alledaagse dingen in deze
omgeving.

Samen anders kijken
Het doel van het educatief project

is kinderen bij dit project ‘KIJK’
te betrekken, samen anders te
kijken naar hun eigen omgeving
en hen in aanraking te laten
komen met nieuwe vormen van
beeldende kunst. De groepen 3,
4/5, 5 en 7 van de Eben Haëzer
en groep 7/8 van de Zaaier
maken in een workshop van ruim
twee uur in tweetallen zelf hun
eigen kunstwerk op locatie.

Uitgangspunt voor de workshop is
het verzamelen van materiaal en
bijzonder plekken in de omgeving
van de school. Anders kijken naar
kleine dingen en op zoek naar een
bijzonder ‘detail’; een gat, een
scheur in de muur, etc. en hier een
beeldende reactie op geven.
Kinderen verzamelen, tekenen en
bouwen met verschillende natuur-
lijke materialen als dennenappels,
wilgentakken, bladeren en
gekleurde verbindingsmaterialen
als touw, wol, draad en klei. Ze
maken hun eigen reactie op dit
detail. Dit resulteerde in onder
andere kleine speeltuinen van klei,
dierentuinen van zand, maar ook
waterstromen van draad.

Kunstproject basisscholen Teuge
Door Karin Gerfen

Bettie van Essen woont met Hessel, Stefan enWilco aan de
Beukelaarsweg 11 en begint in juli haar Bed and Breakfast op de
boerderij (www.bettiesbedandbreakfast.nl).Tijd om eens te gaan
kijken hoever het met de bouw is.

Hoe groot is het boerenbedrijf?
Bettie:“Wij hebben 50 melkkoeien
en 35 stuks jongvee van pasgeboren
kalveren tot pinken.”
Wat is eigenlijk een pink en wan-
neer spreek je van een vaars?
“Een pink is tussen 1 en 2 jaar oud
en wanneer een pink haar eerste
kalf heeft gebaard spreek je van een
vaars.’
Waarom zijn de melkkoeien over-
dag niet in de wei? Het is toch
mooi weer? Bettie legt het geduldig
uit.“Nadat het gras voor de eerste
keer is gemaaid en ingekuild (de
eerste snede) gaan de koeien over-
dag de wei in. Is het overdag te
warm dan kunnen de koeien zelf
verkoeling vinden door de stal in te
lopen. ’s Avonds gaan de koeien
naar binnen om gemolken te wor-
den en om maïs en kuilvoer te eten,
zodat ze al het noodzakelijke voed-
sel binnen krijgen.Melk geven kost
veel energie en daarvoor moeten de
koeien energierijk voedsel eten.”
Geldt hetzelfde voor het jong-
vee? “Nee,wij houden het jongvee
binnen omdat wij het grasland op
meerdere plaatsen en niet dichtbij de
boerderij hebben.Zo kunnen wij ze
goed in de gaten houden in verband
met tochtigheid en gezondheid.”
Is Hessel full-time boer? “Nee, hij
werkt twee dagen bij Constructie-
en Bouwbedrijf Kluin en in de
wintermaanden is hij bezig met
gladheidbestrijding voor de provincie.

Als boerin zorg ik dan voor ons vee.”
Hoe ben je op het idee van een
B&B gekomen? “De schuur voor
het jongvee was aan vervanging toe
en we zouden het voorste gedeelte
wel kunnen inrichten als logeerruim-
te voor fietsers om te overnachten.
De gemeente was enthousiast en
aangezien er nog geen B&B op een
boerderij inTeuge en omgeving is,
hebben wij besloten dit op te pak-
ken.”
Hoeveel personen kunnen hier
overnachten? “Er zijn drie slaap-
kamers voor in totaal acht personen,
maar ook een gezin met één of twee
kinderen kan hier logeren.Een huis-
dier is ook welkom.Daarvoor reser-
veren wij één slaapkamer.Het
gebouw is voorzien van een toilet,
een douche en een gezellige ontbijt-
en zithoek.Ook oplaadpunten voor
de fietsers komen er.Lunchpakketjes
kan ik ook verzorgen.”
Wat is er zo leuk aan Bettie’s
B&B? “Je logeert hier echt midden
op het boerenerf, je hoort de koeien
en de kalveren: dit is het echte
boeren buitenleven! En als klap op
de vuurpijl wordt er een kakelvers
eitje bij het ontbijt geserveerd,
afkomstig van de kippen van mijn
schoonmoeder.”
Onder de indruk van het boerenbe-
drijf bedenk ik dat gasten van
Bettie’s B&B zeker ook de boerin in
Bettie zullen ontdekken; zij is vaak
degene die de koeien melkt!

Logeren bij de boerin:
Bettie’s Bed and Breakfast
Door Marianne Wieggers
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Juni
5 Open Tennisdagen - Tennisclub Teuge
9 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 Peco-voetbaltoernooi - Sportclub Teuge
13 Pinksteren - C.b.s. De Zaaier
17 en 18 Openluchtspel 'Algemeen Behang' -

Toneelvereniging Op den Toega
17 t/m 19 Pupillenkamp - Sportclub Teuge
18 Zomer Koppeldarttoernooi - Teugse Klootschieters Ver.
25 Familietoernooi - Sportclub Teuge

Juli
4 t/m 12 aug. Zomervakantie - C.b.s. De Zaaier

Augustus
8 t/m 13 Speelweek - SJW Peco
11 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 t/m 14 Antonov 2 meeting weekend - Nat. Paracentrum

Teuge/Classic Wings
27 en 28 ‘t KuCult in Teuge – Algemeen belang Teuge

September
2 Bingo-avond - Sportclub Teuge
8 Soos - Bejaardensoos Teuge
9 t/m 11 Dorpsfeest - SJW Peco
23 en 25Touwtrekweekend - SJW Peco

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN OP

www.algemeenbelangteuge.nl, www.sp-teuge.nl,
www.sjwpeco.nl, www.para-teuge.nl en
www.teugseklootschietersvereniging.nl

www.tennisclubteuge.nl

Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

ACTIVITEITENAGENDA
Teuge
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Zaterdagmiddag 19 maart
2011 werden in het gemeente-
huis in Twello het ‘Compliment’
voor individuele vrijwilligers en
de ‘Pluim’ voor vrijwilligersor-
ganisaties uitgereikt. Ieder jaar
reikt de gemeente Voorst deze
prijs uit als dank voor het vrij-
willigerswerk.

Sportclub Teuge had Teun
Schaafsma genomineerd voor
het ‘Compliment’ met de volgen-
de onderbouwing:Teun is 40
jaar lid van de sportclub. Hij is

jeugdleider geweest en was
bestuurslid van de afdeling
jeugd. Hij zorgde vele jaren
voor de bestellingen en bevoor-
rading van de kantine.

Jarenlang werd dagelijks de
opbrengst, het wisselgeld en de
sleutelbos van de kantine bij
Teun in de brievenbus gedepo-
neerd. Hij hield de opbrengsten
bij en bracht het geld naar de
bank. Hoewel zijn gezondheid
de laatste tijd te wensen over-
laat, is hij nog steeds actief in
de maandagmiddagploeg voor
het uitvoeren van allerlei werk-
zaamheden.

Naast Teun Schaafsma was ook
InaWielart, als beheerder en
drijvende kracht van het dorps-
huis Op den Toega, genomineerd
voor het ‘Compliment’.
In totaal waren negen kandi-
daten genomineerd en helaas
hebben Teun en Ina het ‘Com-
pliment’ niet ontvangen. Elke
genomineerde ontving als aan-
denken een oorkonde en een
blijvende herinnering in de vorm
van een bloem.

Teun Schaafsma en het ‘Compliment’ 2011


