
Informatieboekje
voor nieuwe
Teugenaren
Anne Pannekoek heeft voor
Algemeen Belang Teuge een
fraai informatieboekje
samengesteld, dat bedoeld is
voor nieuwe inwoners van
Teuge.Veel dorpen en steden
hebben al iets dergelijks en
het biedt nieuwe, maar ook
bestaande, inwoners heel veel
informatie over hun leefomge-
ving. Vaak ontdek je pas veel
later de historie van je woon-
plaats, is het zoeken naar ver-
enigingen en scholen, en ben
je benieuwd welke activiteiten
er in het dorp georganiseerd
worden. Anne Pannekoek
heeft alles overzichtelijk op
een rijtje gezet. Zo is er veel
te lezen over het vliegveld, is
er een overzicht van alle
bedrijven in Teuge en andere
handige ‘weetjes’.

Het boekje is mede mogelijk
gemaakt door de Rabobank
Gemeente Voorst en zal
binnenkort gedrukt en ver-
spreid worden.
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Sinds enige tijd beschikt ABT
over een aantal energiemeters
van Liander waarmee je zelf
het energieverbruik van elek-
trische apparaten kunt meten,
ook als deze op standby staan.
Computers, printers, tv’s, opla-
ders van kleine accu’s; ze lijken
op de standby-modus niets te
gebruiken, maar niets is min-
der waar.
Je schrikt als je alle verbruiken
bij elkaar optelt. De energie-
meter berekent daarom ook
wat je bespaart door appara-
ten uit te zetten of hoe je ze
efficienter kunt gebruiken.
Door bovendien zorgvuldig met
energie om te gaan bespaar je
geld én het milieu.
Je kunt de energiemeter aan-

vragen bij Anton Kers
(Zwanenpad 8,Teuge; tel.
3231798). Je krijgt de ener-
giemeter voor een bepaalde
periode in bruikleen en door
het energietarief in te toetsen
zie je direct wat het energie-
verbruik je kost.
Bij de meter zit ook een
gebruiksaanwijzing.
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De nazomer is weer voorbij, de tijd van de vele leuke evenementen ligt weer achter ons. Speelweek,
de feestavond, inclusief boerenbruiloft, ter ere van het 100-jarig bestaan van ABT, ’t KuCult,
Dorpsfeest,Touwtrekken, het is voorbij en we moeten het weer even doen met herinneringen en
foto’s.Tijdens het Dorpsfeest maakte Bob Bakker een ‘luchtfoto’ van alle Teugenaren. Nee, ze
staan er inderdaad niet allemaal op. Helaas. Maar er zijn toch veel bekende en vrolijke gezichten
te zien. Een exemplaar van deze luchtfoto is te bestellen door € 6,00 over te maken naar bankre-
keningnummer 11.10.74.525 t.n.v. Algemeen Belang Teuge, onder vermelding van ‘bestelling
luchtfoto’, naam en volledig adres. De foto wordt dan binnen 1½ maand opgestuurd.

Foto: Bob Bakker

Jacqueline Midavaine bereikt
dit jaar de eerbiedwaardige
leeftijd van 70 jaar en wil het
wat rustiger aan gaan doen.
Daarom zet zij een deel van
het prachtige bedrijfsverzamel-
gebouw OnTop te koop.

In de afgelopen drie jaar heeft
zij in dit gebouw de vliegschool
mogen begroeten, een sociëteit
voor piloten, de Oldtimers
Historische Vliegtuig Club, de
Kunst- en CultuurRoute, etc. In
de Galerie op de begane grond
is onlangs een tentoonstelling
van start gegaan met eigen
werk, vanaf het prille begin als
de eerste vrouwelijke luchtfoto-
grafe van Nederland, tot nu.

Meer over het gebouw
Het gebouw On Top is een uniek
gebouw met 4 verdiepingen,
centraal gelegen op vliegveld
Teuge.
Een ideale plek voor luchtvaart
gerelateerde bedrijven. Het
gebouw herbergt een ontvangst-
ruimte / galerie, kantoorruimtes
en een lesruimte met een bar.
Whiteboard,WIFI, toilet,
douche… alles is aanwezig. Op
het dakterras heb je uitzicht op
de landingsbaan van Teuge. Kijk
op www.ypoint.nl voor een
mooie indruk van het gebouw.
Interesse om het gebouw te
bezichtigen? Bel gerust met
Jacqueline Midavaine voor het
maken van een afspraak:
06-51611079.

Deel bedrijfsverzamelgebouw
On Top te koop

Meten is weten



Natuurlijk

Ook zo genoten van die toegift op een teleurstellend verlopen
zomer? Heerlijk warme dagen, vaak voor velen een reden om er
op uit te trekken of nog wat vrije dagen op te nemen. Het was
dan ook best nog druk aan de (Zeeuwse) stranden waar wij eind
september enkele dagen doorbrachten.

Niets mooiers wat mij betreft dan
een wat dampige morgen met een
gesluierd opkomende zon, die de
vele webben die de afgelopen
nacht zijn gesponnen als ware
kunstwerken doet oplichten.
Het waren er erg veel die septem-
bermorgen dat ik de hond uitliet
en mij weer eens verwonderde
over de spinnen en hun maaksel.
De draad die ze afscheiden is van
dun en sterk eiwit gemaakt.Vaak
wordt de eerste gesponnen draad
door de wind meegenomen en
blijft daarbij aan een voorwerp of
tak kleven, waarna de spin begint
met het echte spinnen van het
web. En hoe kunstig dat eruit kan
zien hebben we allemaal wel eens
bewonderd neem ik aan. De spin
heeft een soort melkklier met een
tepel die de draad uitscheidt.

Hoewel het web het nodige kan
hebben komt er een moment
waarop hun nut verwaarloosbaar
is en dan schijnen ze door de spin
weer te worden opgegeten.

Spinnen zijn nuttige beesten
Nuttig zijn ze, want er worden op
die manier nogal wat vliegjes en
andere insecten gevangen, waar-
van er dit seizoen weer erg veel
waren. De vele soorten spinnen
hebben allemaal een eigen manier
van spinnen ontwikkeld.Veelal zit
de spin midden in het web, roer-
loos wachtend op de prooi; ande-
re spinnen zie je niet of moeilijk,
aan de kant, maar komen als een
duveltje uit een doosje zodra een
prooi zich in het web meldt.

De oogst aan vruchten van de

Spinnenwebben en andere nazomerse verschijnselen
Door Jan Geschiere

bomen langs de weg is dit jaar
bijzonder groot. Beuken, eiken,
noten, noem maar op, ze laten dit
jaar een overvloed aan voedsel
vallen voor alle mogelijke dieren.
Konijnen bijvoorbeeld beleven dan
ook weer eens een topjaar (tot de
myxomatose weer toeslaat), maar
ook duiven en vele andere vogels
die gek zijn op deze vruchten zijn
er in overvloed.

Vogeltrek weer op gang
De nazomer en vroege herfst zijn
ook de tijd voor de vogeltrek. Als
je daar goed getuige van wilt zijn
dan moet je wel eens wat verder
kijken dan in de directe omgeving
van Teuge. Al wil het wel eens
voorkomen dat op of rond het
vliegveldterrein groepen kieviten
en/of spreeuwen neerstrijken, wat

voedsel opscharrelen en zich ver-
zamelen om verder te trekken. En
soms zie je ook wel eens een flin-
ke formatie ganzen en zelfs
kraanvogels overtrekken. Ons
overkwam het laatste op 2 okto-
ber, op weg naar een verjaardag
in het westen, toen er een grote
groep kranen de snelweg op flinke
hoogte overstak. Je kunt dat zien
aan de nogal slordige v-formatie,
dit in tegenstelling tot zwanen
die juist in een vrijwel perfecte v-
vorm vliegen. Als het koud is wil-
len ze nog wel eens de snelweg op
die hoogte volgen, omdat ze dan
gebruik schijnen te maken van de
warmteontwikkeling boven zo’n
druk bereden weg.

Tot slot: de buizerd die dit jaar
wel erg dicht bij de nieuwe bebou-
wing van Teuge heeft gebroed,
heeft dat kennelijk met succes
weten af te ronden, want ik heb
de ouders diverse keren met hun
kroost (naar ik meen drie stuks)
miauwend zien vliegen in de
directe omgeving. Blijft een boei-
end gezicht.

Teuge
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Tijdens ’t KuCulT op 28 augus-
tus werden er kruudmoes- en
hanenkraaiwedstrijden gehouden.
Een haan van kinderboerderij ’t
Beestenboeltje kraaide het beste
en ging er met de prijs vandoor.

Het winnende kruudmoesrecept
kwam van mevrouw Roodink uit
Klarenbeek en zij was brreid
haar geheim aan de redactie van
Teugje Nieuws te verklappen.

Ingrediënten
- 800 gram doorregen gerookt
mager spek: door de slager
aan reepjes laten snijden van
1½ cm dik
- 50 gram vluggort
- 4 liter karnemelk
- 500 gram gewassen grote
rozijnen zonder pit
- grote bos kervel gesneden in
kleine stukjes
- paar blaadjes gesneden munt

(= brune berend)
- 2 rookworsten in kleine stuk-
jes gesneden

Bereiding
Het spek 1 ½ uur in water
koken. Het spek er uit halen en
in kleine stukjes snijden.
Vluggort aan het water toevoe-
gen. Het water aan de kook
brengen en elke keer een scheut
karnemelk toevoegen en aan de
kook brengen. De karnemelk
moet in kleine hoeveelheden

toegevoegd en telkens aan de
kook worden gebracht om schif-
ten te voorkomen.
De gewassen rozijnen erbij
doen. Op het laatst de stukjes
rookworst , spek, kervel- en de
muntblaadjes toevoegen.
Warm of koud opdienen.

Door de grote hoeveelheid is het
handig om twee pannen te
gebruiken.

Eet smakelijk!

Winnende kruudmoesrecept



www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Wat heb jij met vliegen? Lex:
“Op mijn 16e ben ik begonnen
met zweefvliegen en in 2010
ben ik beroepsvlieger geworden.
Ik had een eigen bedrijf met
300 werknemers dat ik net voor
de crisis en dus precies op tijd,
heb verkocht. Na afronding van
de pilotenopleiding heb ik een
aantal vliegtuigen gekocht, de
hangar laten bouwen en heb ik
Levèrco opgericht.”

Wat zijn je passies? Lex:“Het
gezin, vliegen en het nieuw ont-
wikkelen van zaken: het onder-
nemen op zich.”

Wat is Levèrco? “In deze hangar
gaan wij iets nieuws onderne-
men. Levèrco gaat een business
club opzetten voor ondernemers
en vliegeniers die meer luxe wil-
len dan vliegclub Teuge kan bie-
den. Een tweede activiteit van
Levèrco is het commercieel ver-
voeren van mensen die in deze
hangar worden ontvangen en
naar een bestemming worden
gevlogen om bijvoorbeeld een
bedrijf in Berlijn te bezoeken.
’s Morgens vertrekken en op de-
zelfde dag weer terug opTeuge.”

Is hier behoefte aan? “Jazeker.
Ik wil meer commerciële acti-
viteiten ontwikkelen en daar is
zeker een markt voor in de
regio. Hiervoor is baanverlich-
ting en het vliegen met GPS
approach, oftewel op instrumen-
ten vliegen, noodzakelijk. Nu
kan er niet gevlogen worden bij
slecht zicht en mist en in de
wintertijden is het te vroeg don-
ker om nog dezelfde dag terug
te kunnen vliegen.”

Bij baanverlichting denkt de
Teugenaar aan nachtvluchten. Is
dit reëel? Lex:“Nee, werkelijk
niet. Het is een gegeven dat het
vliegveld open is van 8.00 tot
20.00 uur. Er zullen geen

Demooiste hangar van Teuge:
een ontmoeting met Lex Versteeg Door MarianneWieggers

nachtvluchten plaatsvinden, net
zo min als dat er hier Boeings
zullen landen.”

Wat vind je van het dorpTeuge?
“Ik vind het een bescheiden
dorp. De nieuwe Rijksstraatweg

vind ik prachtig geworden. In de
pers lees ik weinig over het
dorp. Een goede samenwerking
tussen de bedrijven op de lucht-
haven en het dorp is belangrijk.
Ik nodig de kinderen van de
school De Zaaier uit om hier te
komen kijken. Ook kan de han-
gar gebruikt worden voor bij-
zondere evenementen. Ik nodig
de verenigingen en de
Teugenaren uit om iets inven-
tiefs te bedenken om in deze
hangar te organiseren.”

Wat vind je van het KIJK-pro-
ject? “Geen idee, ik heb er nog
nooit van gehoord. Kan de han-
gar iets betekenen voor KIJK?”

Gaan deTeugenaren nog iets
merken van Levèrco? Lex:
“Jazeker wel. De bedrijven op
de luchthaven gaan meer
samenwerken, elkaar versterken
en zullen zich meer gaan profi-
leren en naar buiten treden, ook
in de pers. In het verleden is dit
veel te weinig gebeurd. Het
vliegveld heeft qua potentie veel
te bieden en zal meer werk
genereren.”

Ik ben benieuwd wat voor goeds
de enerverende en vernieuwende
ondernemer Lex Versteeg de
luchthaven en het dorp Teuge
zal brengen! Onder de indruk
van de smaakvolle en luxueuze
uitstraling van de hangar bevind

ik mij ongemerkt op het dakter-
ras en geniet ik van het fan-
tastische uitzicht over het veld
en het Teugse landschap.Tot
mijn verbazing kijk ik met de
verrekijker tot in de keuken van
het voorhuis van mijn boerderij:
dat is toch wel bijzonder!

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

LexVersteeg is 53 jaar jong, getrouwd, vader van 3 kinderen, woont in Apeldoorn en is geen familie
van de kunstvlieger FrankVersteegh.
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Peco is niet langer iedere zondag-
middag geopend maar,met uitzon-
dering van de maand november, vol-
gens het volgende patroon: de eerste
vrijdagavond van de maand, de
tweede zondagmiddag, de derde
zaterdagavond en de vierde zondag-
middag. In geval van een vijfde
weekend kan er besloten worden
een extra dag toe te voegen.

Freaky Friday
Het is natuurlijk altijd afwachten
hoe dergelijke veranderingen ont-
vangen worden en daarom was het
vrijdag 7 oktober wel enigszins
spannend toen ‘Peco New Style’ van
start ging.Maar de zenuwen bleken
niet nodig,want deze eerste ‘Freaky
Friday’ is een groot succes gewor-
den. En er staat voor de komende
maanden al weer het nodige aan
themafeesten gepland.We noemen:
het Oktoberfest op zaterdag 22
oktober,Goud van Oud op zaterdag
5 november en Back to the 90’s and
00’s op zaterdag 26 november.De
complete lijst staat in de activitei-
tenkalender en op sjwpeco.nl.

Regenachtige maar geslaag-
de Speelweek
Hoewel vooraf werd gevreesd dat
het slechte weer roet in het eten zou

gooien voor de Speelweek bleek
niets minder waar.Zo’n 160 kinde-
ren trokken zich een week lang niets
aan van de regen en hebben zich
opperbest vermaakt.Vol overgave
hebben ze hun hutjes gebouwd en
deden ze mee aan de verschillende
spelletjes.Hierin kwam ook steeds
het thema van de hele week naar
voren:Sprookjes.
Het podium was omgebouwd tot het
kasteel van Prinses Rapunzel en
daarnaast stond het huisje van de
heks uit het sprookje van Hans en
Grietje.Ook Langnek was aanwezig
en stak regelmatig zijn hoofd boven
het podium uit.Woensdagavond
werd de playbackshow gehouden die
in de categorie tot en met acht jaar
werd gewonnen doorTije,Wout en
Leroy (‘Toeter op de waterscooter’)
en in de categorie boven de acht
jaar door Floor en Nicole
(‘Francisco’).Het was al met al
wederom een leuke Speelweek, die
weliswaar erg nat was,maar die
mede dankzij het enthousiasme van
de kinderen figuurlijk gesproken
zeker niet in het water is gevallen!

Bierkratjes en kroonluchters
Na de Speelweek diende de 33e edi-
tie van het Dorpsfeest zich aan.Het
terrein was versierd met een grote

Peco slaat nieuwe weg in Door Leonie van den Beld

parasol van bierkratjes en in de tent
hingen bijzondere ‘kroonluchters’
aan het plafond waar mooie lichtef-
fecten door werden gecreëerd.Zoals
velen van jullie ook zullen hebben
ervaren was het een gezellig week-
end, waarinTeuge gelukkig nu wel
redelijk werd gespaard door de
weergoden.Vrijdagavond werd het
letterlijke startschot voor het week-
end gegeven tijdens het
Vliegtuigschieten.De linker vleugel
werd eraf geschoten door Joop
Bluemink en de rechter vleugel nam
Jan Overvelde voor zijn rekening.
Het was uiteindelijk Jordy

Kamphorst, die na het 388e schot
tot Schutterskoning gekroond werd.
Het programma van de kindermid-
dag heette ‘Circus Magic’.Niet
alleen kinderen waren enthousiast,
maar ook de aanwezige volwasse-
nen hebben met verbazing gekeken
naar de verschillende goocheltrucs
en indrukwekkende jongleeracts.Op
zaterdagavond was het ook dit jaar
een megafeest in de uitverkochte
tent.De avond is goed verlopen
zonder noemenswaardige incidenten.
Op zondag kwamen vele mensen een
kijkje nemen om te zien hoe de deel-

nemers vanTer land, ter zee en in
Teuge het er vanaf brachten.De
snelste tijd werd neergezet door
‘Het Heideroosje’ en de pechprijs
werd uitgereikt aan ‘Meer kans met
em&m’.De originaliteitsprijs werd
gewonnen door ‘De Panlat’.De rest
van de middag was het erg gezellig
in de tent en daarmee een passende
afsluiting van het weekend.

Spannende finale touwtrek-
toernooi
Na het Dorpsfeest biedt Peco tradi-
tiegetrouw middels het touwtrek-
toernooi de mogelijkheid om de
eventuele extra pondjes er weer af te
sporten.Het was voor de tweede
keer dat het amateurtoernooi op
zondagmiddag voorafgegaan werd
door een F.V.T. competitiewedstrijd.
Hieraan deden de trekkers van Peco
natuurlijk ook mee.Het team van
‘Peco 1’ deed goede zaken voor de
competitie en eindigde op de eerste
plaats.Helaas was ‘Peco 2’ de hek-
kensluiter.

De ongeoefende teams werden aan-
gemoedigd door een enthousiast
publiek dat genoot van het prachtige
weer.De finale van de heren was
ongekend spannend.Uiteindelijk
was het HetWoudhuis dat ten koste
van Peco de grote wisselbeker in
ontvangst mocht nemen.De dames-
poule werd gewonnen door het
jeugdteam ‘Wulle loat niet lus’.Het
beste damesteam was het team van
Peco.

Directeuren PCBO Voorst op bezoek bij de
minister van Onderwijs!
Door Jan-Willem Stegeman, directeur basisschool de Zaaier

Sinds ruim 35 jaar verzorgt Peco verschillende activiteiten voor
jong en oud. De basis heeft altijd bestaan uit de disco op zondag-
middag voor de jeugd vanaf 14 jaar. In de loop der jaren hebben
talloze jongeren verscheidene zondagmiddagen doorgebracht in
Peco. Echter, tijden veranderen en daarom is besloten om hierop
in te spelen door de vaste openingsmomenten aan te passen.

Tijdens het Dorpsfeest eer-
den de bewoners langs het
plantsoen aan de
Parmentierstraat de 100-
jarige jubilaris Algemeen
Belang Teuge.

Wulle stoat veur Teuge,
duidelijker kon het niet.

Het komt niet elke dag voor dat
de minister tijd vrij maakt voor
het werkveld, maar op maandag
19 september was deze gelegen-
heid er wel.

Twee directeuren van PCBO
Voorst, Arjan Wierenga – De
Wingerd in Twello en Jan-
Willem Stegeman – De Zaaier
in Teuge, kregen dé kans om een
gesprek aan te gaan met de
minister van Onderwijs, Marja
van Bijsterveldt. Beiden waren
uiteraard vereerd en grepen de
uitnodiging met beide handen
aan. Het was ook daadwerkelijk
een gesprek waarbij onze
minister zich vooral liet bijpra-

ten over de dagelijkse gang van
zaken op de scholen. Geagen-
deerd waren onderwerpen als
Passend Onderwijs, Leerkracht
in Aktie en de bezuinigingen.
Goed om te melden is dat onze
minister goed geïnformeerd is
en ook daadwerkelijk oplos-
singsgericht denkt en werkt.

Over de bezuinigingen in het
speciaal onderwijs was onze
minister duidelijk, het moet
gewoon! Gelukkig staan daar
wel investeringen tegenover
zoals de lerarenbeurs en
Leerkracht in Aktie.

Mede door de interactie tussen

de minister en directeuren werd
het een boeiende bijeenkomst.
Arjan Wierenga en Jan-Willem
Stegeman hebben vertrouwen in
de ingeslagen weg. Zij werken
en leren al jaren met hun teams
aan het door de minister gepro-
pageerde opbrengstgericht wer-
ken en het ontwikkelen van
onderwijskundig leiderschap. Zij
hebben veel vertrouwen in de
toekomst van het onderwijs!

Parmentierstraat
zet ABT in de
spotlights
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www.pro-t-action.nl www.garagedevecht.nl

Weer een De Groot op de luchthaven!
Door MarianneWieggers

Meiltje is 46 jaar jong, getrouwd,
heeft twee dochters,woont in
Lippenhuizen in Friesland,waar
echtgenoot René een stoeterij met
springpaarden heeft.

Wat is je achtergrond?Meiltje:
“Ik heb bedrijfseconomie gestu-
deerd, ben een werkende moe-
der en wil graag met energie
zaken verbeteren. Ik heb mij 6
jaar bij een chemisch farmaceu-
tisch bedrijf bezig gehouden
met financiële zaken, 12 jaar in
verschillende functies gewerkt
bij luchthaven Schiphol en 2,5
jaar in het managementteam
van de belastingdienst. Mijn
werkervaring is vanuit Schiphol
gerelateerd aan de luchthaven.”

Wat is je indruk van het dorp?
“Mooi dorp met levendige pun-
ten en veel activiteiten. Ik
ervaar energie en betrokkenheid
in het dorp, dat prachtig in het
landschap ligt.”

Wat zijn je doelen? “Samen met
medewerkers en gebruikers ga
ik ervoor zorgen dat de luchtha-
ven bedrijfseconomisch goed
zelfstandig functioneert en dat
dit veld het meest gezellige en
leuke kleine vliegveld van
Nederland blijft; de General
Aviation (= kleine luchtvaart)
stimuleren met parachutesprin-
gen, zweefvliegen, rondvluchten,
zakenvluchten, etc., maar wel in
samenhang met de omgeving,
zoals het dorp Teuge, de directe
omgeving en de grotere regio.
Het is belangrijk dat er een

draagvlak is voor de luchthaven.
Ik streef er naar om de banden
met het dorp te verstevigen; de
kinderen van De Zaaier zijn bij-
voorbeeld van harte uitgenodigd
om in de keuken van de luchtha-
ven te kijken!”

Wat is er leuk aan deze baan?
“Het geeft mij positieve energie
en een toegevoegde waarde om
te werken met mensen die een
enorme betrokkenheid en
enthousiasme hebben met alles
wat te maken heeft met vliegen.
Ook de grote groep mensen die
naar de luchthaven komt om te
genieten van een Dakota, het
parachutespringen en het zweef-
vliegen geeft mij voldoening.
Daarnaast ligt de luchthaven in
een omgeving waar mensen
wonen die het luchtverkeer niet
altijd als prettig ervaren. Mijn
opdracht is om het functioneren
van de luchthaven in goede
samenwerking met de omgeving
te laten plaatsvinden. Hoog op
mijn agenda staan ook innova-
tie en het vernieuwend zijn.”

Wat gaat er veranderen?Meiltje:
“Ik ga een plan van aanpak
opstellen met het genereren van
meer inkomsten, samen met de
gebruikers. Ook bekijk ik de
toekomstige investeringen waar-
bij een keuze wordt gemaakt
met wat wij willen en hoe dat
gefinancierd wordt. Het operati-
onele aspect en de veiligheid
zijn belangrijke speerpunten.
Het streven is om meer maat-
schappelijke functies naar

luchthaven Teuge te halen, zoals
oefeningen van de marechaus-
see, een politiepost Midden-
Nederland e.d.”

Wat vind je van het KIJK-pro-
ject? “Ik vind het een goed plan
dat er een plek op de luchtha-
ven is waar mensen elkaar kun-
nen ontmoeten, maar het moet
niet massaal worden. Een ver-
bindende plek waar mensen rust
vinden. Zonder dat ik weet hoe
het ontwerp er uit ziet, vind ik
het een leuk en bijzonder initia-
tief. Dit is een prachtig gebied
en het is geweldig om te zien
dat bedrijvigheid en luchthaven
samen gaan in de omgeving. Er
is veel gemeenschappelijks en
met respect voor elkaars ideeën
en belangen komen mooie pro-
jecten van de grond.”

Algemeen BelangTeuge brengt
een kennismakingsboekje voor
nieuwkomers uit.Wat vind je
daarvan?Meiltje:“Dat is een
prima initiatief. Het is goed dat
er in staat dat iedereen in Teuge
in het luchtcircuit woont.
Makelaars zouden dit moeten
aangeven bij de verkoop van een
huis in Teuge, waardoor nieuw-
komers die in de winter een huis
hebben gekocht ook in de zomer
hier blij wonen met het luchtver-
keer.”

Meiltje heeft er duidelijk zin in!

In het verleden was Berend de Groot als havenmeester werkzaam
op de luchthaven. Sinds 1 september 2011 is Meiltje de Groot
directeur van luchthaven Teuge.

Boerenbruiloft
Beste Teugenaren,

Graag willen wij iedereen
bedanken die onze boeren-
bruiloft in de Beukelaar - een
perfecte locatie voor dit
gebeuren - tot een onvergete-
lijke avond hebben gemaakt.
De klompendansers brachten
extra sjeu aan de avond en
het publiek kon meedoen. Ook
bedanken wij jullie voor de
leuke cadeaus, het prachtige
bruidsboeket, gemaakt door
Henny Veldwijk, eieren - die
had Gerard wel nodig, vonden
sommigen- , iets onder de
kurk, worst, koek, ouderwets
snoepgoed, bekers, wand-
spreuken, pannenlappen, etc.

De toneelvereniging deed een
mooie voordracht. Natuurlijk
niet te vergeten: het vervoer
van ons met paard en wagen
door de fam. Aalpoel. De eer-
ste foto van Bob Bakker had-
den we een uurtje later al
ingelijst in onze handen. De
kleding, waaronder een origi-
nele bruidskap, kwam bij kle-
dingverhuur Dolly vandaan.
Nogmaals bedankt iedereen!

Groeten, Gerard en Marjanne



Timmerbedrijf Gerard Pannekoek
nieuwe kledingsponsor Teuge 6
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

250 auto’s hebben zich op 25 juli in
Hardenberg verzameld voor een
tocht door Noord-Europa met als
finishlocatie Oslo.Zoals jullie vorige
keer konden lezen, gingen er 2
teams uitTeuge meedoen.Team
DaHoortZo met een Ford Mondeo
enTeamThe LostVikings met een
Mazda 626.

De eerste etappe zou eindigen in
Kopenhagen en tussentijds moest
een aantal spannende opdrachten
voltooid zijn. Van tevoren spraken
we af dat we de vijf opdrachten
afzonderlijk zouden uitvoeren.Via
Boertange,Haren en Bremen
komen we uiteindelijk ’s avonds
rond een uur of 10 aan bij de finish-
locatie in Kopenhagen.DaHoortZo
heeft de volle 10 punten! DeVikings
kwamen niet verder als 8.

Opweg naar Zweden
Dag twee bracht ons naar het
Vänernmeer in Zweden.De 28e juli
begint de Jamboree in Zweden, het
grootste scoutingevenement van
Europa.Dit evenement was ook de

inspiratie voor de opdracht van die
dag.Ga op de foto in scoutinguni-
form, neem een levende pissebed,
een stukje van de jeneverbes en een
apart stuk graniet mee naar de
finishlocatie.Tevens moet er ook een
biertje op de temperatuur van 7
graden Celsius aan de jury voorge-
schoteld worden. Deze opdrachten
waren niet de makkelijkste, het bier-
tje was 9 graden en we hadden
beide het verkeerde stuk steen bij
ons. 6 punten dus voor beide teams.

De derde etappe rijden we
Noorwegen al binnen, bij de start
krijgen alle auto’s een a4 papier
met daarop de condoleances die uit-
gaan naar alle inwoners van
Noorwegen vanwege het drama op
Utoya de week ervoor.Uit respect
werden de sirenes veelal afgeplakt
en de toeters niet geluid.
Toch moesten er ook vandaag weer
opdrachten voltooid worden.
Zwemmen in een privé-zwembad,
de auto parkeren in een particuliere
garage (geen parkeergarage) en
lunchen bij mensen thuis.Deze

Na vele jaren van sponsoring door
Willy’s Mode heeftTimmerbedrijf
Gerard Pannekoek het stokje over-
genomen als nieuwe kledingsponsor
vanTeuge 6.Gerard en Dinie
Pannekoek zijn op heel veel fronten
binnen de club actief en de sport-
club is dan ook erg blij dat zij het
besluit hebben genomen om ook de
sponsoring van het zesde op zich te
nemen.

Op zaterdag 3 september werden de
spelers van het zesde onder toeziend
oog van Gerard en Dinie Pannekoek
volledig in het nieuw gestoken.De
uitreiking van de nieuwe kleding
was voor de spelers van het zesde
een bijzonder moment.De nieuwe

sponsor was tot het moment van de
onthulling van de shirts voor hen
geheim gebleven en zij waren dan
ook erg blij verrast dat hun ‘aan-
voerder’ er voor gezorgd heeft dat
zij zich de komende jaren weer in
een schitterend tenue op de velden
kunnen presenteren.
Via deze weg willen de sportclub en
de spelers van het zesde Gerard en
Dinie hartelijk bedanken voor het
beschikbaar stellen van de tenues!!

Garage Steenbergen steekt Teuge E6
in het nieuw
Voordat SPTeuge E6 naar
Voorwaarts ging voor de tweede
wedstrijd van het seizoen werden
ze verrast door Garage
Steenbergen.De vader van Mike
had namelijk nieuwe tenues gere-
geld, inclusief rugnummers! Na
enige discussie over wie welk rug-
nummer zou krijgen ging E6 trots
op de foto in de nieuwe tenues.
Garage Steenbergen is te vinden
aan de Deventerstraat in
Apeldoorn.Garage Steenbergen is
één van de eerste sponsoren die

gebruik maakt van de nieuwe
sponsorpakketten.De jongens
waren door de nieuwe shirts nogal
overdonderd en vergaten daardoor
te voetballen.Helaas werd met
7 –3 verloren inTwello.
Garage Steenbergen, bedankt
namens het gehele team.

opdrachten voerden beide teams
goed uit.The LostVikings gingen
nog verder in het uitvoeren van de
opdrachten.Zij hebben ook nog
Twister gespeeld met de lokale
bevolking en kleding gewisseld.
Weer 10 punten voorThe Lost
Vikings en slechts 4 voor
DaHoortZo (de garage werd afge-
keurd vanwege een deur die niet
dicht kon).

Gravelroads
Op de vierde dag werd besloten het
wat rustiger aan te doen en vooral
te genieten van de mooie bergetappe
die voor ons ligt.Door de bergen via
gravelroads en onverharde wegen.
Een schitterende route die ons bij de
eindbestemming Bergen brengt.

De vijfde dag moesten we alle ken-
tekenplaten van de auto’s van de
organisatie zien te achterhalen.
Gelukkig waren er 2 Mitsubishi’s en
kon Kevin als Mitsubishi verkoper
deze snel via een collega achterha-
len. Op een foto van de voorgaande
dagen vonden we het derde kente-
ken en de vierde zijn we via een
ander team achter gekomen. Alle
twee de teams behaalden de volle 8
punten. Maar de opdrachten waren

niet het meest indrukwekkend.De
onverwachte omleiding bij Oslo die
ons langs Utoya bracht zorgde voor
een ijzingwekkende stilte in de
auto’s.

Bij de finish werd er wel gevierd dat
iedereen het gehaald had.Vanwege
de gebeurtenissen de week ervoor
was besloten om rond 10 uur te
stoppen met feesten en de campings
op te zoeken.De volgende dag
besloten we om terug te gaan naar
de camping aan hetVänernmeer in
Zweden, vanwege de stemming in
Oslo en vooral de bierprijzen (€ 10,-
per halve liter!).Daar hebben we
nog 2 dagen gefeest, alvorens de
terugtocht werd ingezet.
We hebben ontzettend genoten en
volgend jaar doen we zelfs met 3
teams mee!! Maar als jullie ook
geïnteresseerd geraakt zijn, kijk dan
op www.carbagerun.nl voor meer
informatie en inschrijven.

Carbage in fantastisch Scandinavië Door Kevin de Bruin

www.solextours.nl

Er hangt een witte rook boven Hardenberg, de muziek klinkt luid:
dit kan maar één ding betekenen: De Carbagerun is weer begon-
nen!



Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van
4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld
Apeldoorn-Voorst, indien zij voor hun kind(eren) bepaalde
schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen.
Zij moeten dan wel een aantoonbaar inkomen hebben dat
beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Onderwijs is van groot belang.
Kosten voor bijvoorbeeld ouder-
bijdrage, schoolreisje, school-
kamp en vervoer naar school kan
vergoed worden. Als je kind met
de fiets naar school moet, kan de
stichting ook helpen om een fiets
aan te schaffen. Als je gezin niet
valt binnen de regeling voor een
computer via de gemeente, dan
kun je dat ook bij de stichting
aanvragen.

Daarnaast is sport van groot
belang om erbij te horen, om te
leren omgaan met elkaar. Je leert
er ook omgaan met winnen en
verliezen. Stichting Leergeld heeft
al veel gezinnen kunnen helpen
met het betalen van de contribu-
tie van een sportclub en soms kan
er ook geholpen worden als het
gaat om kleding of om spullen die
nodig zijn om te sporten.

Ook voor cultuur kan een beroep
gedaan worden op de stichting.

En dan kun je denken aan
muziekles of balletles. Maar ook
creatieve cursussen, zoals schilde-
ren, toneelspelen en pottenbak-
ken. Scouting hoort er ook bij.

Vergoedingen kunnen dus variëren
van fiets, computer, sport-, cul-
tuurkosten en eventueel school-
kosten. Het motto van Leergeld
is: Alle kinderen mogen meedoen

Contact: Stichting Leergeld
Apeldoorn-Voorst, Pb 10081
7301 GB Apeldoorn

Tel: 06 - 126 751 59
(Apeldoorn) / 06 - 107 475 96
(Voorst). E-mailadres:
leergeldapeldoornvoorst@live.nl
www.leergeld.nl

Spreekuur: elke dinsdag van
14.00 - 16.00 uur (uitgezonderd
schoolvakanties) in de biblio-
theek, Vosselmanstraat 299
Apeldoorn.

Stichting Leergeld, voor als het
financieel even tegen zit Door Arne Pruijt
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Tussen 26 september en 2 oktober organiseerde de tennisclub haar
jaarlijkse clubkampioenschappen. Onder zomerse omstandigheden wer-
den een volle week mooie en sportieve wedstrijden gespeeld.

UITSLAGEN: Klasse A: Heren enkel: 1. Peter van der Linde 2. Martin
Jutten / Heren dubbel: 1. Arjan Huisman en Bram van Zandvoort 2.
Maarten van der Snel en Martin Brouwer / Gemengd dubbel: 1. Geert
Brouwer en Gerlinde Klunder 2. Arjan Huisman en Geraldine de Ruiter

Klasse B: Heren enkel: 1. Bram van Zandvoort 2. Ben Klunder /
Gemengd dubbel: 1. Bernhard Jolink en Henriëtte Nijhof 2. Enrico van
Dijk en Angelique Leerkes

De Teugse tennisclub bestaat binnenkort 20 jaar en is een gezellige ver-
eniging met drie kunstgrasbanen. Er kan het gehele jaar worden
gespeeld en er zijn activiteiten voor jong en oud. Zo is er in de winter-
periode de Davis Cup, een onderlinge wintercompetitie zowel voor
beginners als voor gevorderden. Ook zijn Teugse teams in het voorjaar
tijdens diverse KNLTB competities actief en wordt er door verschillen-
de leden deelgenomen aan open toernooien in de regio. Alle informatie
over de vereniging is te vinden op www.tennisclubteuge.nl

Clubkampioenschappen
’zomers’ succes Door Bernhard Jolink

Het clubhuis van de Teugse Klootschieters Vereniging werd gebouwd
rond 1950 met dikke betonmuren, dikke stalen deuren en bovenop
het losliggende dak, een woud van koperen bliksemafleiders. De
bestemming was destijds de opslag van zeer zware springmiddelen.
Het losliggende dak zorgde ervoor dat bij een onverhoopte explosie
de geweldige drukgolf naar boven werd gericht - dus ook als het bij
een feestje van de klootschieters eens te luidruchtig wordt.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945, toen het Duitse
leger verslagen was, keerde het overgrote deel van de Amerikaanse,
Engelse en Canadese troepen terug naar huis. Het Russische leger
bleef evenwel op volle sterkte en vormde daardoor een bedreiging
voor West-Europa. Het Duitse leger was er niet meer, dus moest
Nederland in eigen land een verdedigingslinie opwerpen.
Traditiegetrouw greep Nederland naar het water, deze keer uit de
Rijn en de IJssel. Beweegbare pontons konden dwars over de rivier
worden gelegd, tot zinken gebracht en ten oosten van de rivieren
werd het land dan onder water gezet en kreeg het de naam
IJssellinie. De grote hoeveelheden springstoffen in de bunker waren
bedoeld om bij (weer) een oorlog in het uiterste geval de (oude) brug
en spoorbrug van Deventer op te kunnen blazen (de nieuwe van de
A1 was er nog niet).

IJssellinie overbodig
Na 1960 had Duitsland weer een leger en een deel van de
Nederlandse troepen werd in West-Duitsland gelegerd en zo werd de
IJssellinie overbodig. De bunker kreeg een nieuwe militaire bestem-
ming als opslag van kwetsbare geneesmiddelen, totdat een betere
locatie werd gevonden. Daarna werd de bunker eigendom van het
Vliegveld Teuge, dat het gebruikte als opslag van o.a. afgedankte
vliegtuigonderdelen.

De klootschieters van de jonge TKV (opgericht in juli 1979 met een
twintigtal leden) verzamelden zich destijds op de zondagmorgen
eerst in café De Groot in de Vecht. Omdat zij niet wilden dat hun
jonge leden de sport begonnen in een café, werd er gezocht naar een
clubhuis.Van het vliegveld kon de bunker gehuurd worden, met recht
van koop.
In het volgende nummer deel 2 van de geschiedenis van de bunker.

DE BUNKER - Een clubhuis met
historie (1) Door Halbo Bosker

17 september openden Bettie en Hessel van Essen hun Bed and
Breakfast aan de Beukelaarsweg 11 in Teuge. Hessel: "Met hulp van
familie en vrienden hebben we een moderne stal voor ons jongvee
gebouwd en onder hetzelfde dak drie tweepersoons logeerkamers.
Deze hebben ieder boxspringbedden en eigen vaste wastafels, een
TV/koffiehoek met een zeer toepasselijke (koeien)wandschildering
van Vincent Merlijn en er is een centrale toilet-/doucheruimte. Er is
een mooie overdekte veranda waar onze gasten zowel overdag als 's
avonds heerlijk kunnen zitten met zicht op al het buitengebeuren wat
nu eenmaal bij een boerenbedrijf hoort.

We voldoen natuurlijk aan al de eisen die de gemeente Voorst stelt,
we hebben het goed voorbereid en alle vergunningen waren vlot
binnen".We zijn netjes en schoon ingericht, bewust niet super de luxe
en daar zijn onze prijzen dan ook naar, we proberen het zo voordelig
mogelijk te houden. In een vorig nummer van Teugje Nieuws kon je
al veel meer lezen over het B&B van de familie van Essen. Meer
info: www.bettiesbedandbreakfast.nl.

Bettie’s B&B geopend Door Bernhard Jolink

Op zondag 28 augustus werd ’t
KuCult georganiseerd.Waar je voor-
heen door heel Teuge moest fietsen
vond je nu heel veel kunst en cultuur
vlak bij of in het Dorpshuis. Helaas
gooide de regen ’s middags nogal wat
natte roet in het eten, maar het was
alles bij elkaar toch erg gezellig.
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November
5 Goud van Oud - SJW Peco
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
11 Klaverjassen - Sportclub Teuge
11 Peco geopend - SJW Peco
13 Autopuzzeltocht - Sportclub Teuge
20 Peco geopend - SJW Peco
24 Samen uit eten in Teuge - ABT
25 Klaverjassen - Sportclub Teuge
26 Back to the 90's and 00's - SJW Peco
27 Sinterklaasfeest - Teugse Klootschieters Vereniging

December
3 9e Teugse koppel dart kampioenschap - T K Vereniging
2 Peco geopend - SJW Peco
5 Sinterklaasviering - C.b.s. De Zaaier
9 Klaverjassen - Sportclub Teuge
10 Kerstbingo - Teugse Klootschieters Vereniging
11 Peco geopend - SJW Peco
13 Soos + Kerstdiner - Bejaardensoos Teuge
16 Kerstbingo - Sportclub Teuge
17 Peco geopend - SJW Peco
17 Kerstklaverjassen - Sportclub Teuge
23 Gezellige avond bij Peco (geen soos) - Bejaardensoos
26 Peco geopend - SJW Peco
26-12/6-1 Kerstvakantie - C.b.s. De Zaaier
29 Samen uit eten (onder voorbehoud) - ABT
30 Klaverjassen - Sportclub Teuge

Januari 2012
6 Bingo - Sportclub Teuge
6 Peco geopend - SJW Peco
7 Nieuwjaars klaverjassen - Sportclub Teuge
8 Nieuwjaarsreceptie - Teugse Klootschieters Vereniging
12 Soos + nieuwjaarsreceptie voor leden - Bejaardensoos
15 + 21 + 29 Peco geopend - SJW Peco
26 Samen uit eten in Teuge - ABT
27 Klaverjassen - Sportclub Teuge
28 Aardappel schillen en spek bakken - TKV
29 Boerenkooltoenooi - Teugse Klootschieters Vereniging

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

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, Kevin de Bruin, Arne Pruijt, Bernhard
Jolink, Anton Kers, Halbo Bosker en René Kamphuis.

Fotografie: Bob Bakker, Jacqueline Midavaine,
Rik Klanderman en Peter Cornelisz.

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.

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

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aan-
huis-bladen, dan ontvang je Teugje Nieuws helaas niet.Voor
bezorgklachten over Teugje Nieuws kun je contact opnemen
met All-In-verspreidingen: 0571 - 274137.Teugje Nieuws
gemist, kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl. Of haal een
exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Heb je kopij, stuur die dan vóór 27 december 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.

Wegens succes is het team van
Samen uit eten in Teuge op zoek
naar een vrijwilliger die wil hel-
pen een 3-gangen menu te
koken. Dit dan op elke laatste
donderdag van de maand van
9:00 tot 15:00 uur. Je hoeft
niet culinair aangelegd te zijn.

Het is de bedoeling dat je mee-
helpt met alle voorkomende
keukenwerkzaamheden.

Eventueel begeleid je 2 kinderen
uit groep 7 en 8, die ook gaan
meehelpen.Voor meer infor-
matie of opgave kun je contact
opnemen met Petra Bonekamp
06-38661816.

Versterking gevraagd


