
OPROEP
Alle Teugenaren op de foto

Ook in september van het
jaar 2011 wordt een eve-
nement georganiseerd om
het 100-jarig bestaan van
Algemeen Belang Teuge te
vieren!

Tijdens het PECO feestweek-
end op zondagmiddag 11
september wordt in de pauze
van de zeskamp, om 14.00
uur, door fotograaf Bob
Bakker met een hoogwerker
van Bonhof een foto gemaakt
van alle Teugenaren. Iedereen
wordt daarom opgeroepen om
op zondagmiddag 11 septem-
ber naar het feestterrein van
PECO te komen om met z’n
allen op de foto te gaan.

Woon je niet in Teuge, maar
voel je je wel Teugenaar of
verbonden met Teuge, bij-
voorbeeld door de PECO, de
school De Zaaier, de Sport-
club, de tennisvereniging, de
klootschietvereniging, het
vliegveld, de bejaardensoos,
het samen uit eten, etc.: ook
jij wordt verzocht je naar het
feestterrein te begeven en op
de foto te gaan.Teuge heeft
een groot buitengebied dat
valt onder Apeldoorn, Beemte
Broekland en Terwolde: als
je daar woont, wordt ook jij
geroepen om te komen.Wij
verwachten ALLE kinderen,
jongeren, volwassen en oude-
ren! Laat zien dat je het dorp
Teuge en Algemeen Belang
Teuge waardeert en kom!

De foto wordt gepubliceerd
in de regionale dagbladen en
is ook ter plekke te bestellen.
Fotograaf Bob Bakker en
Bedrijf Bonhof stellen hun
diensten gratis beschikbaar.

Heb je geen vervoer of ben
je moeilijk ter been: bel dan
met 055 - 323 1818 en je
wordt gehaald en gebracht.

Het bestuur van ABT
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En dat het ook tijdens de speel-
week niet al te nat is geweest.
De periode van de vele nazomer-
se activiteiten in Teuge is weer
aangebroken. Speelweek, start
van het voetbalseizoen, scholen
die weer begonnen zijn en de
mooie vooruitzichten van het
dorpsfeest, het touwtrekweekend
en last-but-not-least, de viering
van het 100-jarig bestaan van
ABT in het weekend van 27 en
28 augustus. Meer over KuCulT
lees je verderop in Teugje
Nieuws. Mis het niet, beleef het
mee. En zorg dat je op zondag-
middag 11 september om 14.00
uur present bent voor de foto
van alle Teugenaren.

Dit keer in Teugje Nieuws
helaas wederom geen nieuws
van de luchthaven. Jammer dat

we (met name de minder
positieve financiële) berichten
voornamelijk uit ons regionale
dagblad moeten lezen. Goed
nieuws is er nog te melden over
een aantal verkeerssituaties.
Vlak voor de vakantie is De
Zanden tussen Rijksstraatweg
en het vliegveld van een nieuwe
laag asfalt voorzien. Een ver-
ademing, dat nieuwe gladde
asfalt.
Ook mooi is de lange rij lan-
taarnpalen die alweer enkele
maanden geleden langs de
Rijksstraatweg richting Twello
zijn geplaatst. Met name in de
winterperiode is het daarmee
voor fietsers een stuk veiliger
geworden.

Tot verbazing van velen zijn er
langs diezelfde weg fietspalen

geplaatst. Dure, elektronische
palen die aangeven hoe lang je
nog onderweg bent naar Twello.
Maar dat weet iedereen toch al
wel. Deze 3 ton had beter
besteed kunnen worden aan het
plaatsen van afvalbakken of
‘blikvangers’ langs de wegen in
Voorst.Want in de bermen is
het op veel plekken een grote
rotzooi. Een miskleun van de
eerste orde dus.

Goed en slecht dicht bij elkaar
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Op het moment van schrijven zit de zomervakantie er half op
en tot nu toe is het weer bar slecht geweest. Het is te hopen dat
vakantievierders in augustus meer geluk hebben (gehad).

In deze tijd van het jaar is er in Teuge van alles te doen. De avonden zijn nog lang, de temperatuur
is vaak nog aangenaam. Rondom de luchthaven zijn bij een ondergaande zon geregeld overvarende
luchtballonnen te zien. Dat levert onder andere dit fraaie plaatje boven de schaapskooi op.



Natuurlijk

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de dierenwereld in de
natuur vol jong leven. Niet alleen geniet ik, tijdens de wandeling
met Thinka, elke dag van die prachtige geitjes op de Kinder-
boerderij, die achter elkaar aan hollen en dollen in de wei, maar
ik zie ook jonge konijnen wegsprinten op het sportveldje ernaast,
terwijl jonge vogels overal tsjilpen en scharrelen voor voedsel.

Buurman Henk zag zelfs een
jonge kwartel in het struweel
tussen onze woningen! Kom daar
maar eens om. Het vogelboek
zegt:“Doortrekkers uit Afrika die
bij ons verschijnen in mei en soms
broeden, met voorkeur voor droge,
warme hooilanden en akkers,
of verwaarloosd, braakliggend
terrein”. Dat kan natuurlijk niet
voor Henks tuin gelden, maar wel
enigszins voor mijn aangrenzend
stuk! Toos heeft er een mooie foto
van gemaakt.

Maaimachines en jong kroost
Ik moet nog even terugkomen
op mijn vorig stukje waarin ik
schreef over de zwerm ooievaars
die op een morgen geland was op
een zojuist gemaaid weiland op
het vliegveldterrein. Ik schreef er
nogal enthousiast over, maar toen
ik er later nog eens over nadacht,
en mij verbaasde over het feit dat
ze er slechts enkele uren, al etend

waren en daarna nooit meer zijn
gezien, ging me een licht op. Er
lag daar natuurlijk voor hen een
feestmaal klaar! De dagen ervoor
was het gras met forse, snelle en
brede machines gemaaid en
geoogst, terwijl de weidevogels
radeloos moesten toezien hoe hun
nog niet vliegend kroost een goed
heenkomen zocht maar niet vond.
Je kunt natuurlijk zeggen: zo is
het leven, moeten ze maar elders
hun geluk uitproberen. Je kunt
ook redeneren: is hier misschien
iets aan te doen?

Korte tijd later werd ik benaderd
over een project waarover in het
kader van de Weteringse Broek
wordt gesproken. Er is in dat plan
(een natuur-/recreatiezone tussen
Apeldoorn en het vliegveld)
gedacht aan een fietspad vanaf
het vliegveld over het weiland,
waarover het in het voorgaand
stukje ging. Ik kreeg bezoek van

Weidevogelbescherming en een Teugs fietspad Door Jan Geschiere

twee weidevogelliefhebbers uit de
streek die in gesprek waren over
dit aan te leggen pad en die zor-
gen hadden over de verstoring van
de weidevogels tijdens de broed-
en opgroeitijd van de vogels.

Ze lieten mij een kaart zien met
daarop bijgehouden nestplaatsen,
waaruit duidelijk bleek dat er
meer weidevogels op dat stuk
broeden dan ik dacht. Ze wilden
mijn ondersteuning voor hun idee
om dit nieuw aan te leggen fiets-
pad af te sluiten gedurende de
periode van, zeg maar, half april
tot 1 juli. Dat zag ik niet direct
zitten. Een fiets-/wandelpad aan-
leggen en afsluiten voor gebrui-
kers gedurende de mooiste tijd
van het jaar is geen populaire
maatregel natuurlijk. Ik vertelde
hen wat er met dat stuk weiland
en de weidevogels een week eer-
der was gebeurd. Ik uitte mijn

twijfels over het effect van af-
sluiten van het aan te leggen fiets-
pad zolang er zo geoogst bleef
worden. Dit houden weidevogels
niet lang vol, dus over enkele
jaren zijn ze dan toch verdwenen.

Ander maaibeleid gewenst
Kortom, mijn voorstel is een
ander maai-/oogstbeleid overeen
te komen met de eigenaar/ge-
bruiker van het perceel. Dat komt
neer op: geen drijfmest meer uit-
rijden (strorijke mest verspreiden
is prima) en voor 1 juli niet
maaien.Vervolgens maaien op
een manier waarbij de weide-
vogels die er nog zijn, klein en
groot, worden gewaarschuwd en
kunnen wegvluchten. Daarvoor
zijn verschillende oplossingen
voorhanden.
Je kunt dan volstaan met een
fietspad met een 1 meter hoge
dichte heg en een verbod voor
loslopende honden. En tijdens het
broedseizoen hoeft het pad dan
niet per se afgesloten te worden,
mits iedereen zich aan de voor-
schriften houdt. Maar eens af-
wachten of mijn advies gewicht in
de schaal legt. Je mag er als lezer
ook best op reageren hoor!

Teuge
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Kort nieuws
Half september zal het tweede boek, Lukas… De stille, van
Henny Smit verschijnen. Door de ogen van zijn broer maken we
kennis met een verstandelijk beperkte man. In de 50 jaar die
Lukas… De stille omvat wordt de broer geconfronteerd met de
hardheid van de maatschappij, het leven en de dood. Het boek is
gebaseerd op een waargebeurd verhaal.Te bestellen bij boekhan-
del Oonk in Twello of op www.freemusketeers.nl. Prijs: ! 15,95.
64 pagina’s.

Oproep aan verenigingen en bedrijven
Door Anne Pannekoek, ABT - project ‘Welkom in Teuge’

Voor nieuwe inwoners van Teuge ontwikkelt Algemeen Belang
Teuge een welkomstboekje en -pakket. Bedrijven en verenigingen
kunnen hierin een promotieartikel, -folder of -aanbieding doen.

Neem hiervoor graag vóór 15 september contact op met
Anne Pannekoek en Marianne Wieggers via:
welkominteuge@hotmail.com.



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Heb je altijd al onderwijzer
willen worden? Jan-Willem:
“Nee, helemaal niet zelfs. Ik
ben begonnen in de audio-/wit-
goedwinkel van mijn ouders,
maar ik kwam er al vrij snel
achter dat het niet mijn ding
was. Ik ben in de horeca gaan
werken als gastheer en heb in
die tijd ook alle noodzakelijke
diploma’s behaald.
Mijn bekendste werkgever was
restaurant de Echoput. Ik heb
daar gewerkt als ‘Chef de
Rang’, een leidinggevende func-
tie in het restaurant.”
Wat doet een Chef de Rang?
“Een ‘Chef de Rang’ is de gast-
heer van het restaurant. Ook
heeft hij (meestal) de functie
van sommelier, zodat hij de
gasten een bijpassende wijn-
combinatie kan aanbieden.”
Hoe kwam je dan in het onder-
wijs terecht? “Een vriend van
mij werkte in het onderwijs en
ik hielp hem vaak met sport-
toernooien, omdat ik vaak over-
dag vrij was. Ik kwam er achter
dat ik het omgaan met kinderen
steeds leuker begon te vinden.
Na een goed nachtje slapen
besloot ik te stoppen met de
horeca en heb ik mij aangemeld
voor de Pabo.”
Ben je tot aan nu altijd werk-
zaam geweest in het onderwijs?
“Nou nee, het leven zit vol ver-
rassingen. Na de Pabo heb ik
vier jaar gewerkt op basisschool
’t Mozaïek in Vaassen. Op mijn
30e verjaardag ging ik uit eten
bij restaurant De Wilde Pieters
en ik vertrok daar die avond
met een nieuwe baan. Ik was
aangenomen als bedrijfsleider
bij De Wilde Pieters. Hoewel ik
daar twee jaar lang een mooie
tijd heb beleefd, besefte ik
steeds meer dat ik het onderwijs
erg miste. Ik ben in 2002 als
unitleider gaan werken op basis-

Wie is Jan-Willem Stegeman?
Door Marianne Wieggers

school De Terebint in Apeldoorn.”
Wat doet een unitleider op een
school? “Een unitleider is ver-
antwoordelijk voor een bepaal-
de bouw. Ik was dat voor de
groepen 4 t/m 8 op basisschool
De Terebint en later basisschool
De Kring waar ik de laatste
twee jaar heb gewerkt.”

Heb je een hobby of een pas-
sie? Jan-Willem:“Mijn hobby
is mijn bestuursfunctie bij voet-
balclub csv Apeldoorn, waar ik
de portefeuille Technische
Zaken beheer.”
Waarom heb je gesolliciteerd
naar de directeursfunctie van
De Zaaier? “De laatste jaren
deed ik steeds meer directie-
taken en stond steeds minder
voor de klas. Ik merkte dat de
directietaken mij veel voldoe-
ning gaven en toen de vacature
van directeur op deze school
voorbij kwam, heb ik gesollici-
teerd en ben ik aangenomen.”
Wat wil je met de school De
Zaaier? Jan-Willem:“Ik wil
dat De Zaaier in Teuge aan alle
kinderen in en rond het dorp

een veilige, gezellige en sociaal
sterke plek heeft te bieden met
daarbij in één adem genoemd
dat wij de kinderen cognitief
klaar stomen voor de huidige
maatschappij. Aan het einde
van groep 8 moeten de kinderen
goed kunnen lezen, rekenen en
taalvaardig zijn om klaar te zijn
voor de maatschappij.”
Zie je een rol voor de school in
de Teugse leefgemeenschap?
“Jazeker, de school moet een

dorpsfunctie hebben en dit ook
vooral zo blijven houden! Ik zie
een goede toekomst voor ‘Jong
leert Oud en Oud leert Jong’
voor zowel de kinderen als de
volwassenen in Teuge. Daarbij
horen ook betere onderwijs-
resultaten voor alle kinderen
van de school. Ik ga mij daar
sterk voor maken!
Cbs De Zaaier leert kinderen
vertrouwen in eigen kunnen!”

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

Jan-Willem is 41 jaar jong, getrouwd met Laura, vader van
Charlot (11) en Marlene (9), woont in Apeldoorn en is sinds
augustus 2010 directeur van basisschool De Zaaier.
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De tweede helft van de zomer heeft
haar intrede gedaan. De eerste
zomermaanden lieten qua weer het
nodige te wensen over, doch onge-
twijfeld zullen velen genoten hebben
van een heerlijke en welverdiende
vakantie in binnen- of buitenland, of
van een ontspannen vakantie thuis.
Voor anderen is de vakantie wellicht
al wat langer geleden of gaat deze
nog komen. Hoe het ook zij, ook in
de nazomer zal er inTeuge voldoen-
de te beleven zijn en Peco zal hier
haar steentje weer aan bijdragen.
Om te beginnen organiseren we ook
dit jaar weer de Speelweek met als
thema ‘Sprookjesland’. Op moment
van verschijnen van dit blad is de
Speelweek alweer ten einde. In het
volgende nummer vanTeugje
Nieuws doen we hiervan verslag.

Programma Dorpsfeest
Traditiegetrouw is het in het tweede
weekend van september drie dagen
lang groot feest inTeuge.
Op vrijdagavond 9 september zal
om 18.30 uur het eerste schot wor-
den gelost in het kader van het
Vliegtuigschieten. Het is de titel van
‘Schutterskoning of –koningin’ waar
het allemaal om draait. Zeg nu zelf,
als echteTeugenaar wil je toch niet
ontbreken in deze strijd? Een half
uur van tevoren zal de inschrijving
starten, dus wees op tijd aanwezig.
De Schutterskoning- of koningin zal
zijn of haar titel de rest van de
avond met de overige feestgangers
kunnen vieren onder begeleiding van
de band Blind Date.

Op zaterdag 10 september start de
kindermiddag om 14.30 uur. Deze
middag heeft als veelbelovende en
enigszins geheimzinnige titel ‘Circus
Magic’. Het is een leuk programma
waar we verder niet veel over kwijt
kunnen, dus we houden het bij een

kernachtige boodschap aan de
kinderen: sleep je vader en/of
moeder mee en kom langs om het
mee te maken! De tent is open
vanaf 14.00 uur.

’s Avonds maakt het Circus Magic
plaats voor het beroemde zaterdag-
avondfeest van het Dorpsfeest. De
band Riverside zal ongetwijfeld voor
een uitzinnig feest gaan zorgen.
De creatievelingen van Peco hebben
hun koppen bij elkaar gestoken om
de bijna onmogelijke opdracht te
volbrengen om het geheel nóg spec-
taculairder te laten zijn.Voor dege-
nen die dit feest niet willen missen is
het verstandig om van te voren een
entreekaart te kopen. Deze zijn in
de twee weken voorafgaande aan
het Dorpsfeest verkrijgbaar in Peco
op zondagmiddag, maandagavond
en woensdagavond en tevens vanaf
23 augustus bij Café de Groot in
De Vecht. Let op: voor zowel de
vrijdagavond als de zaterdagavond
geldt er een minimumleeftijd van
14 jaar waarbij je een geldig identi-
teitsbewijs moet kunnen tonen.

Als iedereen op zondag 11 septem-
ber enigszins is bijgekomen gaat
rond een uur of één de eerste zelf-
gebouwde creatie van de schans in
het kader van ‘Ter land, ter zee en in
Teuge’. Het onderdeel heeft dit jaar
de naam ‘Schans enTunnel’ gekre-
gen. Voor degenen die mee willen
doen staat op de website aanvul-
lende informatie betreffende het
reglement, bouwvoorschriften en
inschrijfprocedure. Na dit spektakel
wordt het weekend afgesloten met
een spetterend feest voor jong en
oud met medewerking van DJ
Sander en DJ Jeronimo.

Tuinverlichtingwedstrijd
Om het hele dorp in een optimale
feeststemming te krijgen en om
Teuge er werkelijk feestelijk uit te
laten zien in het weekend van het
Dorpsfeest, moedigt Peco alle in-
woners vanTeuge aan om deel te
nemen aan deTuinverlichting-
wedstrijd. De hopelijk origineel en
creatief verlichte en versierde tuinen
zullen worden beoordeeld door een
jury. Overigens is er naast een indivi-
duele prijs ook een buurtprijs te
winnen!

Touwtrekweekend
De touwtrekkers van Peco timmeren
inmiddels aardig aan de weg.
Twee teams nemen deel aan F.V.T.
(Federatie VrijeTouwtrekkers) com-
petitiewedstrijden en steeds vaker

De bruisende nazomer van Peco Door Leonie van den Beld

wordt er tijdens wedstrijden een
plaats in de bovenste regionen
veroverd. Op vrijdagavond 23 sep-
tember organiseert Peco zelf een
F.V.T. toernooi en dus zullen de
touwtrekkers nog meer dan anders
hun beste beentje voor zetten. Het
zou natuurlijk fantastisch zijn als ze
dan aangemoedigd worden door een
groot en enthousiast thuispubliek.
Bovendien voor jou wellicht een
mooie kans om het team in actie te
zien. Het toernooi wordt georgani-
seerd op het evenemententerrein van
Peco. Houd voor de exacte aan-
vangstijd de website en posters in de
gaten.

Op zondag 25 september mogen de
amateurs demonstreren of ze het
kunstje enigszins af hebben kunnen
kijken. Ook zij kunnen jouw aan-
moedigingen goed gebruiken!
Deelnemende teams kunnen zich te
zijner tijd opgeven via de website
van Peco.

Start nieuwe seizoen Peco
Op zondag 28 augustus opent Peco
om 15.00 uur voor de eerste keer
in het seizoen 2011/2012 haar
deuren. Iedereen is welkom, mits
minimaal 14 jaar en in het bezit van
een geldig identiteitsbewijs.
Daarnaast zal er een aantal thema-
feesten worden georganiseerd. Zo
staat op 22 oktober het Oktoberfest
gepland, op 5 november Goud van
Oud en op 26 november Back to the
90’s and 00’s. Dit zijn van oudsher
altijd erg gezellige avonden. De vrij-
willigers van Peco kijken er dan ook
naar uit om er een mooi seizoen van
te maken!

In de afgelopen maanden is over het kunstproject KIJK druk
overleg geweest met het vliegveld, de gemeente, Algemeen Belang
Teuge, stichting de Oude Zanden en natuurlijk Joost van Hezewijk.
Het oorspronkelijke ontwerp van Joost is gebaseerd op een aantal
uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben vooral te maken met
het te gebruiken terrein en de randvoorwaarden die de gemeente
stelt aan een dergelijk kunstwerk. Het resultaat van deze gesprek-
ken is dat de randvoorwaarden ingrijpend zijn aangescherpt.

Hiermee is de plek waar het kunstwerk mag komen verkleind,
maar ook verfijnd! Het wordt een prachtplek waar Joost van
Hezewijk een nieuw ontwerp voor zal maken. Na zijn zomerreis
gaat hij weer vol enthousiasme verder om van KIJK een heerlijk
verblijfskunstwerk te maken voor wandelaars en fietsers die de
oude schaapskooi en het vliegveld bezoeken.

Kijk opnieuw bekeken
Door Guido de Vries, projectleider van KIJK

Sinds 5 juli heeft de gemeente Voorst officieel een Horeca-
vergunning verleend aan onze theeschenkerij ‘t Oegenbos. Hier
zijn we heel erg blij mee, want zeg nou zelf… bij een High Tea
hoort toch ook een lekker wijntje! Of wat dacht je van al die fiet-
sers die dorstig van de fiets afstappen en hunkeren naar een lekker
koud biertje! Tot nu toe moesten wij onze gasten altijd “nee”
verkopen als men hierom vroeg, maar daar is dus nu verandering
in gekomen.

Vanaf nu ben je ook voor een wijntje of een biertje welkom op ons
terras. Ook kunnen wij feestjes inclusief partytent en BBQ organi-
seren en hierbij mogen we nu dus ook alcohol schenken.We zien je
graag tegemoet in onze theeschenkerij ’t Oegenbos.
Meer informatie: www.oegenbos.nl.

Wijntje en biertje bij ‘t Oegenbos!
Door Anja Sauermann
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www.pro-t-action.nl www.garagedevecht.nl

zaterdagavond 27 en zondag
28 augustus 2011
Om het 100-jarig bestaan van
Algemeen BelangTeuge te vieren
wordt ’t KuCulT inTeuge georgani-
seerd. Samen kijken wij terug en
vooruit in de tijd.

Voor deTeugenaren wordt op zater-
dagavond 27 augustus om 19.00
uur in de schaapskooi van de
Beukelaar een boerenbruiloft ge-
organiseerd. Om 21.30 uur is de
boerenbruiloft ten einde en barst
de schaapskooi uit zijn voegen door
een moderne muziekshow voor de
jeugd vanTeuge.

Zondag 28 augustus exposeren in
het dorpshuis amateurkunstenaars
uitTeuge en omgeving en kunnen de
bezoekers een mix van oude en
moderne kunst bekijken. Buiten
wordt een hanenkraaiwedstrijd

georganiseerd en een wedstrijd
kruudmoes koken. Er zijn radio-
grafisch bestuurde auto’s en vlieg-
tuigjes te zien. Ook staan er allerlei
eettentjes met producten uit de
eigen streek.

Op luchthavenTeuge vindt ’s och-
tends de start van de toertocht met
oldtimer tractoren plaats.Tijdens
de lunch van de deelnemers kunnen
op die plek de oldtimer tractoren
worden bewonderd, naast moderne
gepimpte auto’s, oude vliegtuigen,
solexen, etc. Er worden veel bezoe-
kers verwacht.

Aan de Hessenlaan zijn pony’s te
vinden, waar een clinic wordt gege-
ven met een vierspan 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.

Het feest wordt van 16.00 tot
20.00 uur afgesloten met een
daverend feest onder leiding van DJ
Sander in de kantine van Sportclub
Teuge! Kortom: tijdens ’t KuCulT is
er van alles inTeuge te beleven! Zie
ook: www.algemeenbelangteuge.nl.

OPROEPEN ’t KuCulT
Om bezoekers van het KuCulT het
nodige te kunnen bieden zijn er
natuurlijk deelnemers nodig voor
de diverse activiteiten. Daarom een
oproep om je aan te melden voor
één van de vele activiteiten. Laat
iedereen zien wat jij kunt of hebt!
Dit is je kans.

Trekkertoertocht
Ben je de trotse eigenaar van een
oldtimer tractor? En was het altijd
al je diepste wens om mee te doen
met een trekkertoertocht? Doe dan
op 28 augustus mee. De oude trek-

’t KuCult in Teuge kers vertrekken om 10.00 uur vanaf
de luchthaven aan De Zanden in
Teuge.Voor de lunch, tussen 12.00
en 14.00 uur, arriveren zij dan weer
op dezelfde plek. Het publiek kan
dan de oude exemplaren te bewon-
deren. Aan de andere kant vanTeuge
volgt om 13.00 uur een tweede
toertocht en bij terugkomst om
16.00 uur krijgen alle deelnemers
een aandenken aan deze gedenk-
waardige onderneming. De kosten
voor koffie/thee, lunch en aandenken
bedragen !12,50 voor deelnemers
en !8,00 voor bijrijders. Opgave
door overmaking van de genoemde
bedragen vóór 15 augustus a.s. op
bankrekening nr.: 11.10.74.525
t.n.v. Algemeen BelangTeuge.

Hanenkraaiwedstrijd
Laat jij je haan kucullen tijdens
’t KuCulT? Doe dan mee aan de
hanenkraaiwedstrijd. Deze vindt
plaats op zondag 28 augustus om
12.00 uur op het terras van dorps-
huis Op denToega, De Zanden 92 in
Teuge. Deelname is gratis. De haan
die het vaakst kraait staat een
prachtige prijs te wachten! Doe ook
mee, want het moet kucullen tijdens
‘t KuCulT!

Kruudmoeswedstrijd
Kruudmoes (op de Veluwe meestal:
kruutmoes) is een oud Gelders en
Overijssels gerecht van gort, karne-
melk, rozijnen en veel verse kruiden.
De kruudmoes heeft zijn naam te
danken aan de kruud oftewel kruid.
Vroeger werd het veel gebruikt om
de hardwerkende mannen op het
land van een goede, stevige en voe-
dende pap te voorzien. Kruudmoes
kan zowel warm, lauw als koud
gegeten worden. Op zondag 28
augustus is er tijdens ’t KuCulT een
kruudmoeswedstrijd. Kom met je
zelf gekookte kruudmoes en laat de
jury bepalen wie de lekkerste kruud-
moes kan koken. Deelname is gratis.

De kruudmoeswedstrijd vindt plaats
om 13.30 uur, eveneens op het ter-
ras van het dorpshuis Op denToega.
De beste kruudmoeskok staat een
prachtige prijs te wachten!

Kunstenaars, exposanten
Deze moesten zich al voor 1 juli
opgeven. Op 28 augustus exposeren
zij tussen 11.00 en 17.00 uur in
dorpshuis Op denToega en de kan-
tine van de sportclub. Alle expo-
santen staan dit jaar dus bij elkaar,
zodat je niet ver hoeft te lopen of te
fietsen om heel veel kunst en cultuur
te zien.
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

Zefanja:Wat doet een wethou-
der zoal? Jan:“Er is een verschil
tussen een wethouder en een dorps-
wethouder. Een wethouder heeft een
hele andere functie. Een wethouder
moet samen met andere wethouders
zorgen dat de plannen van de
gemeenteraad worden uitgevoerd.
Dan maken zij een plan en zorgen er
voor dat het plan wordt uitgevoerd.
Als de wethouders er uit zijn, gaan
ze terug naar de gemeenteraad. Als
die het plan goedkeurt, wordt het
uitgevoerd door de ambtenaren.”
Zefanja:Wat is een dorpswet-
houder dan? “Een dorpswethou-
der is iemand die naar van alles
toegaat in een dorp, zoals feestjes.
Als een echtpaar 50 jaar getrouwd

is, belt hij ze op om te vragen of ze
het leuk vinden dat hij even langs
komt. Ook komt hij langs als een
vereniging 25 jaar bestaat, maar hij
opent ook gebouwen en vaak houdt
hij dan even een toespraakje.”

Jolande:Welke opleiding moet
je volgen? Jan:“Er bestaat geen
opleiding om wethouder te worden.
Iedereen kan raadslid worden en
iedereen kan wethouder worden als
de raad dat goed vindt.”
Jolande: Hoe word je dan wet-
houder? “Je moet er voor ge-
vraagd worden: je kunt er niet naar
solliciteren. Als er verkiezingen zijn
geweest, gaan de fracties (partijen)
met elkaar onderhandelen. Een
aantal partijen gaat dan samen
besturen en het is de gewoonte dat
die partijen uit hun eigen kring een
wethouder leveren die in de gemeen-
te woont. Ik kom uit de PvdA.

De raad kan de wethouder wegstu-
ren. Er zijn verschillende taken die
verdeeld moeten worden tussen de
wethouders.Wie heeft er verstand
van geldzaken, wegen, gebouwen,
onderwijs, gezondheidszorg en kunst
en cultuur? Vaak is een wethouder
eerst lid van de raad geweest.”

Mieke: Kent u het platteland?
Jan:“Ik ben een geboren Amster-
dammer en voel mij getogen op het
platteland in Heerde, waar ik in de
vakanties bij mijn grootouders was.
Op een gegeven moment had ik
daar zelfs een eigen akkertje met
IJslandpony’s, maar ook kippen en
koeien. Zij hebben voor mij geen
geheimen. De mensen - tot op

zekere hoogte - ook niet: de taal
van het Oosten des lands is mij
vertrouwd. De dialecten mogen
allemaal een eigen variant hebben,
het is toch altijd wel te volgen. Om
echt te begrijpen wat men bedoelt
(en dat wil ik graag) is het goed
om dan ook nog te weten dat een
Oosterling niet precies hetzelfde is
als een Westerling.”
Mieke: Heeft u daar nu nog
profijt van? “Een voordeel van
het Heerdese verleden is dat de
wijde omgeving voor mij is als de
overbekende broekzak. Zet mij
geblinddoekt midden in de nacht af
achter deTeugse schaapskooi en ik
zal zonder meer de weg naar huis,
naar Klarenbeek vinden. Dat is
maar goed ook, want daar zijn 20
IJslandpony’s om naar om te kijken
op 6! hectare grasland met daar-
naast nog een hectare aardappels.

Jan van Muyden:
dorpswethouder van Teuge
Door Zefanja Joosten (leerlinge van De Zaaier),
Jolande Jansen (moeder van Robbin)
en Mieke van Ee (oma van Beestenboeltje-bezoekers)

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

Foto: Ans Hendriks (gemeente Voorst)

Creativiteit, uitdaging, 500 euro,
handigheid; dat zijn de kernwoorden
voor de Carbagerun 2011. Een
avontuurlijke tocht die je in vijf
dagen door Duitsland, Denemarken,
Zweden en Noorwegen voert.
Elke dag krijg je een opdracht voor
onderweg, waarmee je punten kunt
verdienen. Deze opdrachten zorgen
ervoor dat je in de meest gekke
situaties terecht komt. De hele tocht
dient afgelegd te worden met een
auto die niet meer dan !500,- mag
kosten! Kortom, een avontuur om
nooit te vergeten!

Vorig jaar hebben Jasper Oleman
en Kevin de Bruin al meegedaan.
Dat is hen zo goed bevallen dat ze
nog vier vrienden zo gek hebben
gekregen om mee te doen. Dit jaar
isTeuge daarom vertegenwoordigd
met maar liefst twee teams.Team
DaHoortZo bestaande uit Jeroen
van Baak, Jasper Oleman en Kevin
de Bruin. Zij doen mee met een
Ford Mondeo die helemaal fout
‘opgepimpt ‘ is, compleet voorzien
van grote bumpers, spoilers en

natuurlijk de nodige feestverlichting
en rookmachine. Misschien heb je
hem zelfs al zien rijden!
Het tweede team dat meedoet is
teamThe Lost Vikings. Dit team
bestaat uit de gebroeders Daniel en
Jeroen Huisman en Gerjan Flier-
man. Ook zij doen mee met een
oude stationcar, een Mazda 626 uit
1996. Deze is omgebouwd tot een
rijdende lijkwagen, compleet met de
gordijntjes, vlaggetjes en natuurlijk
een kist! Deze paste niet in de auto
dus die gaat mee op het dak (handig
die extra bagageruimte!).

De opdrachten zijn behoorlijk uit-
eenlopend. Denk hierbij aan het vin-
den van plaatsnamen door middel
van een cryptische omschrijving.
Ook kan het zijn dat je moet inbur-
geren bij de lokale bevolking. Zo zit
je ’s middags bij de lokale bevolking
aan de lunch en ’s avonds bij andere
mensen in bad! Uiteraard moeten
van alle opdrachten foto’s gemaakt
worden als bewijs.
In de volgende editie delen de teams
hun avonturen met jullie!

CARbagerun 2011
Door Kevin de Bruin

www.solextours.nl



De lange rij lantaarnpalen langs de Rijksstraatweg maken het
fietsen in het donker een stuk veiliger.

In dorpshuis Op den Toega hangt sinds kort een nieuwe aquarel
van Theo Jansen. De aquarel is gemaakt aan de hand van foto’s en
informatie van de familie Te Winkel en van de Oudheidkundige
Kring Voorst.

Met ´30 Days Offline´ viert ontwerpster Joline Jolink komend
najaar haar 5-jarig jubileum.

Vermoedelijk was ‘De Zwaan’ of
‘int Swaentjen’ eens een oude
Hessenherberg, zoals wij die
vroeger ook kenden in ’De Woeste
Hoeve’ tussen Apeldoorn en
Arnhem, waar in die dagen een
paar Hessenwegen elkaar
kruisten.

‘De Zwaan’ heeft mogelijk haar
naam te danken aan de waterrijke
gebieden in deze omgeving, waar-
onder de diverse vennen (vlessen)
ten zuiden van de toenmalige
Hessenweg tussen Teuge en Apel-
doorn, waar ganzen en zwanen,
speciaal tijdens de vogeltrek,
veelvuldig voorkwamen. Aan de
andere kant was ’De Zwaan’ een
algemeen voorkomende herberg-
naam, waarvan de oorsprong ook
gezocht kan worden in een rijm-
pje, dat vroeger onder sommige
uithangborden was te lezen:“De
Zwaan voert iedre kroeg, sowel
in dorp als stad,omdat hij altijd
graag zit met de bek in ’t nat”.

De herberg ‘De Zwaan’ lag juist
op het punt, waar de Hessenweg
van West-Nederland naar Duits-
land zich in tweeën splitste. Bij
deze herberg moest het vroeger

wel een drukke bedoening zijn
geweest, vooral als de paarden
werden uitgespannen en de
reizigers de nacht in de herberg
zouden doorbrengen.
Bij veel kooplieden die met hun
huifkarren, gevuld met koopwaar,
afkomstig van Duitsland en Hol-
land, langs de Hessenwegen trok-
ken, was de naam Teuge wellicht
beter bekend dan menige grotere
plaats elders in Nederland.

Opmerkelijk in de voorgevel van
‘De Zwaan ‘ zijn de twee deuren
naast elkaar: dit duidt erop dat
één van de deuren toegang gaf tot
een gelagkamer waar men zich
kon afzonderen van de andere
gasten bijvoorbeeld voor een
bespreking of een vergadering.
Tegenover de herberg was de
doorrijschuur waar paard en
wagen werden gestald terwijl de
eigenaar zich in de herberg ver-
bond.

Rechts naast ‘De Zwaan’ is de
worstenrokerij van de firma
Spiegel te zien. De ‘Spiegelstraat’
in Twello is genoemd naar deze
vleeshandelaar. De eigenaar van de
rokerij was de familie Linthorst.

Nieuwe aquarel Theo Jansen
in dorpshuis
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Als je de kassa passeert, voel je
de spanning al.Twee kassa`s op
Teuge? Voor de VIP`s een rode
loper met afzetting in brons en
rode koorden. Na ontvangst
worden we naar een VIP-lounge
gebracht die er erg professioneel
uit ziet. Onder het genot van een
hapje en een drankje wachten we
op de wedstrijd die gaat komen.
We beginnen met het clublied van
Teuge genaamd “wulle stoat veur
Teuge!”

Dan is het zover, de spelers komen
hand in hand met pupillen door
een regen van confetti het veld op,
even een paar foto`s maken en
dan klinkt het fluitsignaal voor
het begin van de wedstrijd. Het
kan dan wel een vriendschappe-
lijke wedstrijd zijn, maar de
spelers van Teuge houden zich
niet in, zowel tijdens het aanvallen
als bij de verdediging. De eerste
helft verloopt aan de kant van de
Eagles wat traag, maar Teuge
gaat er voor en al snel valt er een
doelpunt.Tijdens de rust is er
voor de vrijwilligers genoeg werk
te doen, is het niet bij de VIP`s
dan wel bij de broodjeskraam; tij-
dens de rust wil iedereen wel wat
drinken en eten. Aan twee kanten

van het veld staat een tent waar
men broodjes en drinken kan
kopen; daar is goed voor gezorgd.
Ook is er op het veld een hoogzit
waar men video-opnamen maakt
en op het dak van de sportclub is
de DJ van Teuge in de weer. In de
tweede helft komt Teuge op een
achterstand, 7 doelpunten tegen.

Om nog even te vermelden: er
waren veel mensen aanwezig en
het was een gezellig feest met een
goede sfeer. Alles heeft meege-
werkt, zo ook het weer. Als ik aan
het nieuwe seizoen denk en Teuge
voetbalt net zo als dat ze gedaan
hebben tegen deze profclub uit
Deventer? Dan weet ik het zeker:
we gaan nog wat beleven!

Teuge 1 – Go Ahead Eagles
Door Bob Bakker

Joline Jolink, onder meer bekend
door haar comfortabele mode
voor Women with something to do
en haar succesvolle webshop,
opent komend najaar de deuren
van een tijdelijke winkel. Hier pre-
senteert Joline Jolink 30 dagen
lang haar 10e jubileumcollectie
voor de herfst / winter 2011 en
krijgt de bezoeker een kijkje in de
wereld van de ontwerpster.
Natuurlijk kan de consument ook
feestelijke acties en een nieuw,
uitgebreid aanbod online ver-

wachten.
Joline:“Dankzij online activitei-
ten via onze webshop en social
media ontstaan offline vaak bij-
zondere ontmoetingen. Ik geniet
daar echt van en al die verschil-
lende vrouwen inspireren me. Het
lijkt me dan ook geweldig om een
fysieke winkel te openen om het
5-jarig jubileum echt persoonlijk
met iedereen te vieren. Op deze
manier slaan we een mooie brug
tussen online en offline.”

5 Jaar Joline Jolink – 30 Days Offline



- 8 -

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

Teuge/Classic Wings
25 ’Samen eten’ in Teuge
27 KuCulT Boerenbruiloft / de Beukelaar - Algemeen Belang

Teuge
28 KuCulT Kunst & Cultuur / Dorpshuis - Algemeen Belang

Teuge
28 Start nieuwe seizoen - SJW Peco

September
2 Bingo-avond - Sportclub Teuge
8 Soos - Bejaardensoos Teuge
9 t/m 11 Dorpsfeest - SJW Peco
23 Touwtrekken, F.V.T. competitietoernooi - SJW Peco
25 Touwtrekken, amateurs - SJW Peco
29 ’Samen eten’ in Teuge

Oktober
9 t/m 15 Collecte Brandwonden Stichting
13 Soos - Bejaardensoos Teuge
22 Oktoberfeest - SJW Peco
27 ’Samen eten’ in Teuge
30 - 5 nov Collecte Diabetesfonds

November
5 Goud van Oud - SJW Peco
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
24 ’Samen eten’ in Teuge
26 Back to the 90's and 00's - SJW Peco
27 Sinterklaasfeest - Teugse Klootschieters Vereniging

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN 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

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,
Marianne Wieggers, Anja Sauermann, Bob Bakker, Guido de
Vries, Kevin de Bruin, Zefanja Joosten, Mieke van Ee, Jolande
Jansen en René Kamphuis.

Fotografie: Bob Bakker en Peter Cornelisz.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge,
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 10 oktober 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.Rijd je op je fietsje van Twello
naar Apeldoorn over de ver-
nieuwde klinkerweg, toch echt
bedoeld als de rijweg voor de
fietsers, kom je ineens een bord
tegen dat je daar niet mag fiet-
sen... Het zou ook voor de
hoofdrijbaan bestemd kunnen
zijn, maar het bord staat dich-
ter bij de parallelweg.
Niet vreemd opkijken dus als er
straks fietsers de hoofdrijbaan
op gaan, omdat ze denken dat je
daar dan weer wel mag fietsen.

Verkeer(d) inTeuge


