
2012 brengt ons
wat anders dan
2011
We hebben net met zijn allen
2011 weggeknald en moeten
nog afwachten wat 2012 gaat
brengen.Voorlopig nog geen
strenge winter in ieder geval,
daarvoor moeten we in onze
herinneringen duiken.

2011 begon met vorst en
sneeuw en was -alweer- een bij-
zonder jaar. Met een 100-jarig
bestaan van ABT (nu dus al
101 jaar), de komst van een
Dorpscontactpersoon, perikelen
rond de luchthaven, een wisse-
ling van de wacht in de directie
aldaar, de plaatsing van een
ooievaarsnest en de komst van
een ontmoetingsplek en een
nieuwe formule van het nog
immer actieve Peco.

En zo rond de jaarwisseling is
daar de komst van een kapsa-
lon, annex bleekstudio, de ope-
ning van een klompenpad door
Teuge en de aankondiging van
de voorzitter van Algemeen
Belang Teuge dat hij in 2013
echt het stokje wil overdragen.
Belangstellenden mogen zich zo
snel mogelijk aanmelden, zodat
Arne hen nog een jaartje kan
inwerken.Verder wordt er hard
gewerkt aan de realisatie van
een nieuwe website van
Algemeen Belang Teuge, die nu
al te bekijken is op de nieuwe
url www.teuge.eu.Teuge goes
international!

De redactie van Teugje Nieuws
is met ingang van dit nummer
uitgebreid met Lineke Guth, die
zichzelf introduceert. Over al
deze onderwerpen is in dit num-
mer van alles te lezen.

TEUGJENIEUWS
Uitgave voor en door Teugenaren • Jaargang 06 • Editie 3 januari 2012

- 1 -

In het vorige nummer kondigden wij de komst van een Informatieboekje voor nieuwe Teugenaren
aan. Een initiatief van Anne Pannekoek en zij zorgde zelf ook voor de inhoud van het boekje. Het
boekje is, met dank aan de Rabobank Voorst, inmiddels beschikbaar en maakt onderdeel uit van
een welkomstmand, die iedereen die nieuw in Teuge komt wonen, uitgereikt krijgt. De mand zit
boordevol leuke, lekkere, en zinvolle dingen. Door de mand ben je direct op de hoogte van wat er
allemaal in Teuge te vinden is, wat Teuge bijzonder maakt en welke bedrijven er zitten. Mede door
het informatieboekje voel je je al snel thuis in ons leuke dorp.

Het toeval wilde dat de eerste mand, en dus ook het eerst informatieboekje, door buurman Hans
Bijloo uitgereikt kon worden aan Anne Pannekoek zelf; zij woont met Sander van het Erve
inmiddels aan de Lochemsestraat. De tweede en derde mand werden uitgereikt aan de familie
Stufkes, die aan de Rijksstraatweg 200 kwamen wonen en aan Viviënne van Beusekom, die even
verderop de kapsalon VIP opende en daar ook woont.

Foto: Bob Bakker

Minicamping ‘t Oegenbos aan
de Zandenallee is afgelopen
herfst verkozen tot Beste
VeKaBo-camping 2011 voor de
regio Gelderland / Utrecht. En
dat is natuurlijk een enorme
prestatie, zeker als je nog maar
zo kort bestaat. Anja en Erik
zijn dan ook enorm vereerd met
deze uitverkiezing. Als beste
regio-camping waren zij ook
meteen genomineerd voor de
Beste VeKaBo-camping 2011
van heel Nederland. Daarvoor
beoordeelde een zogenaamde

Mystery Guest alle genomi-
neerde campings van alle
andere provincies tijdens een
kort verblijf.

Helaas werd ’t Oegenbos niet
verkozen tot de beste van
Nederland. Het blijft natuurlijk
een uitdaging om die titel wel
een keer te winnen.Voorlopig
genieten Anja en Erik samen
met de gasten nog van de
benoeming tot Beste VeKaBo-
camping 2011 van de regio
Gelderland en Utrecht.

Meer informatie over de verkie-
zing: www.vekabo.nl/camping-
vanhetjaar.php. Alle informatie
over de camping is te vinden op
www.oegenbos.effectiveweb.nl.

’t Oegenbos bijna de allerbeste

Eerste welkomstmand uitgereikt



Natuurlijk

Ook in de winter, of die nu mild of koud en guur is, blijft er het
nodige in de natuur te beleven. Deze tijd zijn de bomen kaal, is
het blad geruimd en zien we deels andere vogels hun kostje op-
scharrelen. Paddenstoelen laten zich nog zien (al is het mooiste
eraf), zelfs in tuinen waar eerder een boom is gerooid, maar het
wortelstelsel nog moet verteren. Mensen hebben de vetbollen en
voercontainers weer in de tuin aangebracht om (liefst vreemde)
vogels te lokken. Samen met de kerstverlichting geeft dat sfeer
en gezelligheid.

Toch nog even terug naar vorig
jaar (2011).We namen kennis
van activiteiten in de Weteringse
Broek en constateerden dat naast
een opgerichte paal voor een
eventueel ooievaarsnest ook
alvast een brug over de Wetering
was gelegd, zodat het beloofde
wandel-/fietspad kon worden aan-
gelegd. Ik meldde jullie eerder al
dat men overweegt, omwille van
de rust van broedende weidevo-
gels in het aangrenzende weiland,
dit pad een gedeelte van het jaar
af te sluiten. Ik was en ben daar-
op tegen, omdat er betere moge-
lijkheden zijn deze broeders en
hun kroost te beschermen.Twee
dingen vielen mij in dat verband
op.

Het eerste was de presentatie van
de nieuwe luchthavendirecteur,
mevrouw Meiltje de Groot. Ik
was beide keren onder haar ge-
hoor toen ze de nieuwe commissie
die de belangen van omwonenden
moet behartigen toesprak en
korte tijd later de gemeenteraad-
leden van Voorst. Ze stelde zich
open en constructief naar de
Teugse samenleving op, dus dat
geeft de burger moed! Ik ben zo
vrij daar maar gelijk op in te

spelen en twee dingen onder haar
aandacht te brengen.

Geluidsdempers
Het eerste punt betreft onnodige
geluidshinder. Jaren geleden zat ik
in de zogenoemde Commissie 28
en stelde aan de orde dat, hoewel
de geluidsdemper op uitlaten van
auto’s al minstens 50 jaar werd
toegepast, dat op vliegtuigen
kennelijk nog moest worden uit-
gevonden. Het was een van mijn
weinige succesjes, want kort
daarop werden deze ook op vlieg-
tuigen van de basis Teuge ver-
plicht gesteld. De laatste tijd
echter worden we op enkele
dagen in de week weer ‘vergast’
op een vliegtuig dat daarmee
duidelijk niet is uitgerust. Er is
mij verteld dat het om een machi-
ne gaat die te gast is op Teuge!
Misschien een goede tip: wijs de
eigenaar/gebruiker even op zijn
plicht als gast: de omgeving te
vriend te houden.Wellicht helpt
het en anders zijn er vast nog
andere middelen deze overlast tot
het verleden te laten behoren.

Het tweede punt betreft het wei-
land naast het aan te leggen wan-
del-/fietspad waar ik over schreef.

Ooievaarsnesten en weidevogels
Door Jan Geschiere

De luchthaven als eigenaar ver-
huurt het vruchtgebruik aan een
landbouwer, die een loonwerker
opdracht geeft dit veld te bemes-
ten en enkele keren per jaar het
gras te oogsten. Die doet dit met
de modernste en grootst denkbare
machines. Alles goed en wel,
maar bij het bemesten worden de
nesten met eieren behoorlijk
beschadigd en bij de eerste gras-
oogst worden de deels nog
broedende vogels en de inmiddels
uitgekomen jonge weidevogels
volkomen verrast door dit snelle
en brede geweld. Ze komen zo
snel niet weg en worden massaal
afgeslacht!

Ooievaarinvasie
Verschillende Teugenaren hebben,
evenals ik, verbaasd staan kijken
waar ineens zo’n vijftien ooie-
vaars vandaan kwamen die, nadat
de machines het veld verlaten
hadden, erop landden en koorts-
achtig de restanten van de jonge
vogels opschrokten. Neem het die
beesten eens kwalijk; het feest-
maal lag klaar!
Dit is de reden waarom ik niets
zie in het (tijdelijk) afsluiten van
het aan te leggen wandel-/fiets-
pad om verstoring tegen te gaan.
Zolang het bovenstaande niet is
opgelost, heeft het geen zin ande-

re maatregelen in te voeren.
Ook de oplossing voor dit pro-
bleem ligt in handen van mevrouw
De Groot. Het vruchtgebruik van
het weiland moet zodanig ver-
huurd worden dat de huurder
rekening houdt met de broedende
weidevogels op dit veld. Hoe dat
moet? Daar zijn uitstekende
oplossingen voor waar iedere
weidevogelliefhebber (waaronder
ondergetekende) u alles over kan
vertellen. Ik houd mij aanbevolen!

O ja, dan was er nog de ingezon-
den brief van een heer uit Twello
in de Stentor, die meende dat die
ooievaarspaal in de Weteringse
Broek niet thuis hoorde vanwege
het gevaar voor de weidevogels in
het gebied. Misschien dat, als hij
dit leest, hem duidelijk is dat niet
zozeer ooievaars de boosdoeners
zijn. In gebieden waar weidevo-
gels fatsoenlijk beschermd wor-
den kunnen ze goed samenleven
met ooievaars.
Maar je moet ‘de kat’ natuurlijk
niet op bovenstaande wijze ‘op
het spek binden’!

Teuge
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Hangaar van Ypenburg op Teuge? Door Coert Munk

Afscheid van Coert Munk

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

In het derde jaar van de TweedeWereldoorlog werden de vliegvelden in de provincies langs de
Nederlandse kust door de Duitsers min of meer opgeheven. Eén van die vliegvelden was het vlieg-
veld Ypenburg. Dit Haagse vliegveld, gelijktijdig met Vliegveld Teuge in gebruik genomen, had in
1943 drie hangaars van vóór de oorlog. Daaronder was de onderstaande (op de foto in 1946 in
gebruik bij Avio Diepen).

In de winter van 1943-1944 is
deze hangaar op Ypenburg ge-
demonteerd en, volgens de Britse
geheime dienst, naar Teuge ge-
bracht! Jan Speelziek meldt dit
overigens niet in zijn boek ‘Van
op den Toega naar Teuge’. Na de
oorlog is deze hangaar weer op
Ypenburg opgebouwd en nog lang
in gebruik gebleven. In 1998 is de
hangaar weer afgebroken en naar
het vliegveld Hoogeveen gebracht.
Daar is hij nog steeds in gebruik!

De vraag is of iemand informatie
heeft over deze hangaar en bij-
voorbeeld kan bevestigen dat na
de oorlog de stalen constructie-
delen van deze hangaar op het

vliegveld Teuge hebben gelegen en
in 1946 weer zijn vervoerd naar
Ypenburg bij Den Haag.

Elke tip, die de sluier wat oplicht,
is meer dan welkom. De puzzel
over de geschiedenis van Vliegveld
Teuge tijdens de Tweede Wereld-
oorlog heeft nog veel gaten.

Reacties graag naar Coert Munk,
coertmunk@hotmail.com
of JaapWoortman
j.woortman@onsnet.nu

Na veertien jaar directeur te zijn
geweest van de luchthaven Teuge
is Coert Munk afgelopen maand
met pensioen gegaan. Op vrijdag
2 december nam hij tijdens een
druk bezochte receptie afscheid
als directeur/havenmeester van
luchthaven Teuge.
Vertegenwoordigers van onder-
meer het regionale bedrijfsleven,
gemeentelijke -, provinciale - en
rijksoverheden, de bedrijven op de
luchthaven en de branchegenoten
kwamen voor dat doel naar de
luchthaven. Geheel in stijl werd
Coert samen met zijn vrouw in
een Eclipse zakenjet naar de

receptie gebracht. Het straalvlieg-
tuig werd in de landing begeleid
door de twee rode Pino’s van Red
Sensation.
Fokko Spoelstra, wethouder van
Gemeente Apeldoorn en de ver-
tegenwoordiger van de grootste
aandeelhouder, stond in zijn toe-
spraak stil bij de door de lucht-
havens gevoerde procedures die
succesvol zijn afgewikkeld, waar-
na de baanverlenging als start
van de uitbreiding en vernieuwing
van de luchthaven startte.
De grote inzet van de scheidend
directeur heeft er toe geleid, dat
baanverlenging en volgende

geplande stappen zijn gereali-
seerd. Daarnaast werd voort-
varend gestart met de volgende
stappen van de uitbreiding.
Het bedrijfsleven in de wijde
Stedendriehoek en provincies
Gelderland en Overijssel hebben
daarmee een veel betere bereik-
baarheid door de lucht gekregen.
Zie ook www.teuge-airport.nl.

Opbrengst collecte Brandwonden-
stichting valt tegen
Natuurlijk zijn we hartstikke blij
met de opbrengst van de collecte
die in oktober heeft plaatsgevon-
den. In Teuge hebben we hiervoor
€ 327,52 opgehaald.
Kijken we naar 2010, dan was
dat € 406,70. Dat neemt niet weg
dat we onze vrijwilligers en alle
gulle gevers nogmaals van harte
willen bedanken.Wilt u meer

weten over de bestemming van dit
geld, dan kunt u kijken op de web-
site www.brandwonden.nl.

Voor 2012 zijn we nog op zoek
naar nieuwe collectanten.
Hiervoor kunt u contact opnemen
met Anneke van Eikenhorst, tel.
(055) 323 21 90 of via e-mail
agvaneikenhorst@gmail.com.

Opbrengst collecte
Diabetesfonds licht gestegen
Graag willen wij iedereen bedan-
ken voor zijn/haar bijdrage aan
de collecte van het Diabetesfonds
in november. Het is fijn om te zien
dat er in vergelijking met het
voorgaande jaar weer meer is
gegeven. In 2010 was dat
€ 384,62 en in 2011 kwamen we
op € 395,36 in Teuge.
Ga voor informatie over het werk
van het Diabetesfonds naar:
www.diabetesfonds.nl.

Wilt u ons volgend jaar helpen
met de collecte, neem dan contact
op met Anneke van Eikenhorst,
tel. (055) 323 21 90 of via e-mail
agvaneikenhorst@gmail.com.

Door Anneke van Eikenhorst

Foto: Bob Bakker
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Deze veranderingen zijn gelukkig
goed ontvangen.De ‘Freaky Friday’
is inmiddels een begrip, iedere eerste
vrijdag van de maand komen velen
naar Peco om het weekend gezellig
te beginnen.Ook de zaterdagavond-
acties zijn dit jaar druk bezocht;
hiervoor zijn naast jaarlijks terug-
kerende themafeesten ook nieuwe
thema’s geïntroduceerd.Zoals de
‘Houseparty’ afgelopen december;
dit bleek een schot in de roos.

Ook zijn we eens in de twee weken
op zondagmiddag geopend.Meestal
zijn er dan minder bezoekers dan
tijdens de avonden,maar ook een
bescheiden groepje weet er meestal

toch een gezellige middag van te
maken.
Echter,Peco is er niet alleen voor
de jeugd en dus hebben we ook in
2011 weer de nodige activiteiten
georganiseerd voor de jongsten en
oudsten uitTeuge en omgeving en
iedereen daar tussen in.Denk bij-
voorbeeld aan Carnaval,
Koninginnedag,Voetbaltoernooi,
Buurtbarbecue,Speelweek,
Dorpsfeest,Touwtrektoernooi,
Sinterklaasmiddag en de
Bejaardenavond.Het is teveel om
stuk voor stuk te bespreken,maar
ook aankomend jaar staan deze
activiteiten op de agenda dus dan
kunt u het zelf ervaren.

Peco ‘New Style’ enthousiast ontvangen Door Leonie van den Beld

IJsbaan
En dan graag uw aandacht voor het
volgende: vorig jaar lag er naast
Peco een heuse ijsbaan waar jong
en oud(er) zich op kon vermaken.
Er waren echter wel een aantal
verbeterpunten en met deze in het
achterhoofd zijn er nu voorbereidin-
gen getroffen voor een betere ijs-
baan. Op moment van schrijven is
het weer nog buitengewoon zacht,
maar als de vorst inzet en de ijs-
baan geschikt is om op te schaatsen
nodigen wij u van harte uit om hier-
van gebruik te maken.

2012
Ook in het komende jaar gaan de
vrijwilligers van Peco weer gedreven
door met het organiseren van ver-
schillende activiteiten en evenemen-
ten. Zoals de Speelweek in week 32
en het Dorpsfeest 14-15-16 sep-
tember. Maar ook in de maanden
die nu direct voor ons liggen is er
genoeg te doen.Vrijdag 3 februari

en 2 maart is het ‘Freaky Friday’ en
17 februari is het carnaval inTeuge!
Raadpleeg voor de exacte data de
activiteitenkalender in dit blad of
kijk op de website van Peco.Graag
tot ziens!

Peco weet elk evenement tot
een groot feest te maken.
Sinterklaas lijkt op deze foto
van Onno van der Zee niet per
peerd, maar per minimotor te
zijn gearriveerd en wordt voor
de kinderen schijnbaar hoog
gehouden door de Fa. Grolsch.

Boerenkooltoernooi
Door Halbo Bosker

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het een mooi moment om
even kort terug te blikken. 2011 was een jaar dat bol stond van
de activiteiten; er zat voor iedere Teugenaar wel wat wils tussen.
Maar het was voor Peco ook een jaar van verandering, waardoor
Peco niet langer iedere zondagmiddag is geopend. Het waren
noodzakelijke veranderingen om de aansluiting met de jeugd te
blijven houden.

Wat dacht je van... op de laatste
zondag van januari het buikje
vol eten bij de Teugse Kloot-
schietvereniging met boeren-
kool, voorzien van een stevig
stuk worst, kaantjes, uitjes,
piccalilly, enzovoort, enzovoort.
De vorst heeft de boerenkool -
zo van het land - een volle
smaak gegeven. De donderdag
en vrijdag voor de wedstrijddag
wordt de kool van het land
gehaald en gestript. Zaterdag
worden leden gemobiliseerd,
allen gewapend met een schil-
mesje, om de piepers te jassen.
Het plonsen van de aardappelen
in de héél grote aluminium
pannen is van verre te horen en
rondom is het kleddernat.

Dan de zondagmorgen; dampen-
de pannen bij het clubgebouw
op brullende gaspitten.
Oersterke mannen met power en
spierballen maken er met grote
stampers een geweldig smake-
lijke stamppot van...
Rond negen uur zijn de leden
met hun kids, familieleden,
vrienden en kennissen verza-
meld in het clubgebouw. De 40
teams van circa 4 spe(e)l(st)ers
hebben vaak fantastische
namen en trappelen van onge-
duld. Na de wedstrijdindeling

door Marcel vertrekt ieder, in-
gepakt tegen de kou en sneeuw,
naar de start op Bussloo om al
klootschietend - om het minste
aantal schoten - de koude ele-
menten te trotseren.

Vooral als er sneeuw ligt is het
op Bussloo prachtig. De kloot
wil niet zo rollen als op de
straat, maar... dat is geen pro-
bleem. De prijzen van de wed-
strijd zijn daarop aangepast,
want alleen de wisselbeker gaat
naar de winnaars. De overige
bekers gaan naar bijvoorbeeld
de tiende, twintigste en dertig-
ste plaats. En dat is nou precies
de charme van het potje kloot-
schieten bij dit toernooi. En
dan... terug in het warme club-
huis, ieder met rode konen, een
glas bier of prik bij de hand, is
het BUNKEREN geblazen.

De Bunker - Clubhuis met historie (2)

In het vorig nummer van Teugje
Nieuws kon je lezen wat de oor-
sprong van de ‘bunker’ van de
klootschieters is. Nu deel 2 van
de geschiedenis van de bunker.

Lef en dadendrang
Waar begonnen we aan! Geen
licht, gas of water, geen enkel
raam en… geen geld. Maar
wel… een heleboel lef, kennis
en dadendrang. Met de op-
brengst van de stalen deuren en
de grote hoeveelheden koper,
werd het gas, licht en water
aangelegd. Stukken muur
werden met een diamantzaag
(watergekoeld) uitgezaagd en er
kwamen ramen en deuren in het
gebouw. Uit winkels en bedrij-
ven die gingen vernieuwen wer-
den de vloerbedekking, meubels
en materialen voor de inrichting
verkregen en zo nodig sloopten
we het terplekke en namen het

mee. Om het clubhuis te kunnen
kopen en te onderhouden
bedachten en organiseerden we
een nieuwe klootschieterswed-
strijd: een marathon van meer
dan 10 kilometer rond het park
Bussloo. En dat sloeg aan in de
Klootschieterswereld. Meer dan
25 jaar hebben de leden dat
jaarlijks georganiseerd.We had-
den in de hoogtijdagen meer
dan 1300 klootschieters/-sters.
Ook werden (en worden) vanuit
het clubhuis kleinere klootschiet-
evenementen georganiseerd.

Klootschieten, darten en
jeu de boule
Zodoende konden we met de
tomeloze inzet van de eigen
leden het clubhuis zelf verder
uitbouwen en kregen we in de
loop der jaren een prachtig
clubhuis, uitgebreid met twee
jeu de boule banen en 10 dart-
banen. Tijdens de competitie-
wedstrijden van de Kloot-
schieters Federatie IJsselstreek
(KFIJ) kunnen we meer dan
200 deelnemers ontvangen.
Naast het klootschieten speelt
een zeer actieve dartafdeling
hun wekelijkse wedstrijden en
kunnen ook hun regionale dart-
wedstrijden ontvangen.Voor de
twee jeu de boule-banen zoeken
we nog enthousiastelingen.
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Very Important People
Door Lineke Guth en MarianneWieggers

"Toen ik dit pand zag, was ik
meteen verkocht!"
Het gebouw aan de Rijksstraatweg
was vroeger de plek waar de Oude
Herberg stond.De trendy ingerichte
kapsalon is midden in het pand
gevestigd met omringende bedrijfs-
ruimtes die beschikbaar zijn voor
verhuur in de beauty/wellness sector.
"Het pand is uitermate geschikt
voor het beautyconcept dat ik op wil
zetten.Denk bijvoorbeeld aan een
schoonheidssalon,massagesalon en
alles wat met beauty en wellness te
maken heeft.Hoe het er precies uit
gaat zien weet ik nog niet,maar ik
ga de naam wel veranderen in "VIP
Company",want iedere klant is
natuurlijk eenVery Important
Person!"

Hair weaving
VIP Company is voor jong en oud,
man en vrouw.Naast het knippen en
kleuren van het haar is Viviënne
gespecialiseerd in haarverlenging,
ook wel ‘hair weaving’ genoemd.
"We werken met 100% human hair,
dat bevestigd wordt in het eigen
haar.Dit zorgt voor een mooie, volle
bos haar.Met een keratinebehande-
ling herstellen wij beschadigd en
kapot haar.”
Samen met haar drie werknemers
kanViviënne bijna niet wachten om
aan de slag te gaan in haar nieuwe
salon. "We zijn van dinsdag tot vrij-
dag open van 10.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag tot 14.00 uur.

Het is ook mogelijk om 's avonds
een afspraak te maken (055 -
5222413)."

Open dag
Om kennis te maken metVIP
Company wordt er op zaterdag 28
januari een open dag georganiseerd
van 14.00 tot 17.00 uur.Op vertoon
van deze editie vanTeugje Nieuws
krijgt u 25% korting op een behan-
deling in de kapsalon.
Voor meer informatie over de salon
en de verschillende behandelingen
en prijzen kunt u een kijkje nemen
op de site www.hair-weaving.nl.

Als nieuwkomer inTeuge ontvangt
Viviënne een spiksplinternieuwe wel-
komstmand en daar is ze erg blij
mee. "Wat een leuk idee! Ik weet
eigenlijk niks vanTeuge, alleen dat
het een klein vliegveld heeft.Maar
ik voel me nu al welTeugenaar!"

De uit Apeldoorn afkomstige Viviënne van Beusekom is al vanaf
haar zeventiende zelfstandig ondernemer. Ze is 30 jaar jong,
gedreven, enthousiast en vastberaden omTeuge te veroveren met
haar kapsalon.
"Het kappersvak is mijn passie! Ik ben in Apeldoorn begonnen
met Hairstyling Viviënne, maar de salon die ik daar had werd sim-
pelweg te klein omdat het te druk was. Dus ben ik op zoek gegaan
naar ‘het’ pand om uit te breiden en dat heb ik in Teuge gevonden.”

Teugse Africlownweer op reis
Eind februari is het weer zover! Jans Koopmans uit Teuge ver-
trekt dan weer, samen met 3 andere clowns, naar Zuid-Afrika
voor alweer de 5e Africlownstour.Voor teveel kinderen en vol-
wassenen is er geen verandering en perspectief in het leven in
Zuid-Afrika. Daarom gaan de Africlowns zorgen dat er weer
wat te lachen valt.

Ze zullen in één week weer meer dan duizend kinderen verblijden,
hen even laten lachen en laten weten dat ze de moeite waard
zijn!!! Tijdens de voorstellingen is er altijd veel plezier en inter-
actie. In de tehuizen krijgt iedereen zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht. Die momenten zijn zo belangrijk en waardevol voor
iedereen. In Zuid Afrika worden teveel kinderen, volwassenen en
gehandicapten vergeten. De clowns spelen in diverse weeshuizen,
SOS-dorpen, townships, ziekenhuizen, scholen en tehuizen voor
gehandicapten. Een paar bekende en vertrouwde locaties worden
weer bezocht, maar het zijn merendeels nieuwe locaties, want de
Africlowns willen tenslotte zo veel mogelijk kinderen bereiken.

Stichting zoekt donaties
Allemaal mooie dingen waar we graag over vertellen. Maar het
gaat natuurlijk niet vanzelf. Stichting Africlowns heeft, net als elk
goed doel, geld nodig en wij zijn dan ook zo vrij om jullie (weder-
om) een donatie te vragen. Elke gift die jullie bijdragen wordt
bijzonder op prijs gesteld. Maak alle kinderen en alle vrijwilligers
blij!

Iedereen geeft wel eens iets aan een goed doel en wat is er nou
leuker om aan een stichting te geven waarbij je zeker weet wat er
met je geld gebeurt en die opgezet is door iemand die je kent!
De clowns zelf gaan als vrijwilliger naar Zuid-Afrika. Kijk ook
eens op www.africlowns.nl . Op de site staat het verslag van onze
vorige tour. De foto’s laten het
grote plezier zien van de kinde-
ren en de volwassenen. Aan de
reacties kun je zien dat ons
bezoek een enorme indruk
achterlaat bij iedereen.
Wees gul voor kinderen in
Afrika en gun ze een lach!
Jullie bijdrage is welkom op
rekeningnummer 2922423
t.n.v. Africlowns te Zwolle.

www.solextours.nl

Foto: Bob Bakker



Vacature medische staf Door Michel Mellink
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

Teugkijkend op wat er allemaal is
voorgevallen en gerealiseerd in de
afgelopen 8 jaar, zie ik de vele
nieuwe projecten die zijn ontstaan
en die een waardevolle aanvulling
betekenen voor de leefbaarheid van
ons dorp. Ik zie de mooie dingen die
we hebben kunnen behouden en de
nieuwe zaken die in voorbereiding
zijn.Alles gerealiseerd dankzij de
enorme inzet van veel betrokken
dorpsgenoten.Vrijwilligers die er
staan als je ze nodig hebt.Mijn
collega bestuursleden, de trekkers
van de vele commissies die we in
ons dorp kennen en natuurlijk alle
doeners die gewoon aanpakken.

Nieuwe voorzitter
Met de ledenvergadering in maart
2013 eindigt mijn derde termijn als
voorzitter. Ik zal me niet meer her-
kiesbaar stellen.Negen jaar aan-
voerder zijn van een heel actief
bestuur is een mooie periode.Lang
genoeg om nieuwe dingen te realise-
ren en in gang te zetten.Het wordt
nu tijd voor een frisse kijk op de
ontwikkelingen, nieuwe prioriteiten,
nieuwe initiatieven.Vanaf maart
2012 wil ik dan ook mijn opvolger
voorbereiden, zodat deze na 1 jaar
alle bijzonderheden kent, de contac-
ten kan overnemen en zich volledig
kan inwerken op deze mooie en zin-
volle taak.

SportclubTeuge is, om de medi-
sche staf voor de senioren, dames
en de jeugd uit te breiden, op zoek
naar een ervaren:
verzorger/masseur (m/v) en
een leerling verzorger (m/v).

Ben jij... (of weet jij iemand
in je kennissenkring)
• een masseur/verzorger die een
nieuwe sportclub zoekt;

• iemand die net een diploma
sportmassage heeft gehaald;

• iemand die nog bezig is met de
studie fysiotherapie en op zoek
is naar een leuke bijbaan om
ervaring op te doen?

Dan zou dit een mooie gelegen-
heid kunnen zijn om kennis te
maken met SportclubTeuge.
In samenwerking met de collega-
verzorgers zullen de werkzaam-
heden bestaan uit het adviseren en
begeleiden van de spelers op een

trainingsavond en de wedstrijddag
(zaterdag) op het gebied van:
• verlenen van eerste hulp bij
sportletsels;

• blessurepreventie;
• aanleggen van functionele tapes
en bandages;

• massage;
• krampbestrijding.

Wij bieden:
• een prettige voetbalvereniging
met een gemotiveerd medisch
kader, die vindt dat een goede
verzorging onmisbaar is binnen
de vereniging;

• mogelijkheden om ervaring op
te doen;

• onkostenvergoeding afhankelijk
van beschikbaarheid, kennis en
vaardigheden.

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met Jacco Blumink
(06-25330791) of stuur je reac-
tie naar: voetbal@sp-teuge.nl.

Nieuw klompenpad Door Coert Munk

Op zaterdag 17 december werd in DeVecht het 40e klompenpad van ons
land, ook het vierde in de GemeenteVoorst, in gebruik genomen.De 13
kilometer lange wandelroute valt voor een deel samen met de wandeling die
op de dit jaar uitgegeven wandel- en fietskaart vanTeuge staat aangegeven.
Bij de ingebruikneming waren ook de nodigeTeugenaren aanwezig!
De belangstelling voor het wandelen over klompenpaden neemt toe.Het zijn
paden waar je geen grote hoeveelheden wandelaars voorbij ziet komen.
Enkelingen bij elkaar, rustig wandelend, het landschap weer belevend: dat is
het uitgangspunt.
De aanleg van het klompenpad werd door Stichting Landschapsbeheer
Gelderland met veel vrijwilligers en een lokale ondernemer uitgevoerd.
Ben Roeterd bleek letterlijk en figuurlijk een bruggenbouwer, door op
Marktplaats een brug te vinden die op een plek van de route nog ontbrak.
De vier klompenpaden in de GemeenteVoorst liggen allemaal in de driehoek
Nijbroek - DeVecht -
Terwolde.Ze laten de eigen-
aardigheid van het landschap
met volle teugen zien.

Door ze aan elkaar te verbin-
den kan een lange wandeling
van twee dagen gemaakt wor-
den. Dat is met slapen en eten
in de buurt te combineren.Het
vierde klompenpad is een aan-
winst voor de wandelaars!

Opvolger
Om een opvolger te kunnen inwer-
ken, moet deze wel beschikbaar
zijn! Het is elk jaar weer een uit-
daging om alle bestuursplaatsen
ingevuld te krijgen.Maar, elk jaar
lukt het ook weer.Elk jaar staan er
weer inwoners op die het belang van
een betrokken belangenvereniging
onderkennen en zich willen inzetten
voor onze leefbaarheid.Uit ervaring
kan ik zeggen ‘hartstikke belang-
rijk’! Immers,ABT praat mee in de
GemeenteVoorst over de ontwikke-
lingen, binnen de commissie regio-
naal overleg (via een afgevaardigde),

we worden betrokken in de ont-
wikkeling van de dorpsvisie,we
overleggen met GoedWonen,we
participeren in ‘Weteringse Broek’,
we zijn lid en praten mee met de
Vereniging Kleine Kernen, enz. enz.
Kortom, er is heel veel invloed uit te
oefenen op onze woon- en leefomge-
ving, maar…. je moet het wel doen!

Oproep
Dit jaar en in 2013 zullen weer
telkens 2 bestuursleden moeten
worden vervangen.Een dringende
oproep doe ik hierbij:“meldt je
aan!!”.Kom meehelpenTeuge te
laten voortbestaan als fijne woon-
plek voor ons en de generaties die
na ons komen.Alle inzet is welkom.
Laat merken dat je betrokken bent
en kom er bij! Het kost wat energie
maar, het levert veel meer op.
Aanmelden kan via:
info@algemeenbelangteuge.nl.
Wil je eerst meer informatie? Ik ben
bereikbaar via 06 5354 2626 en
informeer je graag!

2013: een nieuwe voorzitter... Door Arne Pruijt, voorzitter ABT

Een goede gewoonte is zo aan het begin van het nieuwe jaar de
balans op te maken.Terugkijken op wat is gepasseerd en vooruit-
kijken naar de dingen die te verwachten zijn. Ook als voorzitter
laat je zo de zaken de revue passeren.Wat hebben we gereali-
seerd, welke bijzondere momenten hebben we beleefd.Verdriet
om verlies en vreugde om de dingen die (onverwacht) positief op
je pad komen.Vooruitkijkend realiseer ik me ook dat in maart
2012 het laatste jaar van mijn derde bestuurstermijn ingaat.



Graag stel ik me even voor. ik ben
Lineke Güth, 28 jaar en ik woon
in Deventer. In het dagelijks leven
werk ik als kapster en naast mijn
werk hou ik ervan om te schrij-
ven. Dit varieert van korte fictie-
verhalen tot het schrijven van
columns. In de kapsalon komt
Marianne Wieggers, dorpscon-
tactpersoon van Teuge, en als ze
bij mij in de stoel zit vertelt ze
altijd enthousiast over Teugje
Nieuws.

Van het één kwam het ander en ik
kreeg de kans om mee te werken

aan dit leuke dorpsblad. Zo kan ik
een steentje bijdragen en ervaring
opdoen op schrijfgebied. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik Teuge alleen
van naam kende en van het vlieg-
veld, maar na een leuke tour door
het dorp met Marianne weet ik er
al meer van. Ik heb zin om aan de
slag te gaan en wens jullie veel
leesplezier!

Nieuw redactielid
Lineke Guth
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Er worden in Teuge nogal wat initiatieven genomen en om die ook te
kunnen laten slagen is vaak geld nodig. Dat zit niet zomaar in de kas
van bijvoorbeeld Algemeen Belang Teuge. Daarom kloppen organisaties
geregeld aan bij subsidiegevers als het Oranjefonds.

Onlangs kwam er een positief bericht. Het Oranjefonds wil Sportclub
Teuge met een flinke bijdrage sponsoren voor het project ‘Actief
ouder/elkaar ontmoeten’ in het dorpshuis. Met deze bijdrage zal de
keuken van Sportclub Teuge uitgebreid worden met een oven en keu-
kenapparatuur voor ‘Samen uit Eten’ en ‘Keukelen’ (leren koken) door
de kinderen van De Zaaier. Het project ‘Actief ouder/elkaar ontmoeten’
wordt tevens gesponsord door de Provincie Gelderland, Rabobank
gemeente Voorst en Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude
Armen Kantoor). Deze bijdragen zullen o.a. besteed worden aan
‘Tuintelen’ (moestuin) door de kinderen van De Zaaier en het creëren
van een gezellige huiskamersfeer in het dorpshuis.

Het verstrekken van de subsidies geeft aan dat ook anderen zien dat de
initiatieven in Teuge uniek zijn en gewoon ook tot een succesvolle uit-
voering moeten komen.

Oranjefonds weer gul voor Teuge

Iedereen welkom in dorpshuis Teuge

Peuterspeelzaal De Speelakker is gevestigd in de basisschool De
Zaaier in Teuge. Spelen, ontwikkelen en ontmoeten staan centraal
en omdat de ontwikkeling van jonge kinderen voor een groot deel
plaatsvindt via het spel, is spelen de belangrijkste activiteit.We leren
de kinderen in een prettige sfeer en onder deskundige begeleiding
spelen met andere kinderen. Een groep bestaat uit maximaal 16
kinderen. Er is een groep op dinsdag- en vrijdagochtend. Ouders
kunnen hun kind al opgeven vanaf dat ze 1 jaar zijn. Plaatsing
gebeurt in de regel op ongeveer 2 ½ jarige leeftijd.
In de loop der jaren is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool. De leidsters volgen de ontwikke-
lingen van het kind en registreren hun bevindingen op het zogenaam-
de overdrachtsformulier. Dit overdrachtsformulier is geen rapport,
maar een beeld van de leidster van het kind. Het doel is het verbete-
ren van de aansluiting van de peuterspeelzaal op de onderbouw van
het basisonderwijs.Voordat een kind naar de basisschool gaat vindt
er een gesprek plaats met de leidster over haar bevindingen en de
overdracht naar de basisschool.

Al enkele jaren zijn er lange wachtlijsten voor plaatsing van peuters
op deze peuterspeelzaal. Er zijn pas weer plaatsen na de zomer-
vakantie van 2012. Dus als je je nu inschrijft dan is er wellicht een
plekje voor jouw peuter vanaf september 2012! Wie meer informatie
wil, kan iedere dinsdag- of vrijdagochtend gerust even binnen wippen.
Je bent van harte welkom aan de Blériotstraat 3 in Teuge.

Voor informatie kun
je terecht op de
genoemde peuter-
speelzalen of bij
Gusta vanWeeszen-
berg 0571-272264.

Wachtlijst voor De Speelakker

Over het plan ‘Weteringse Broek’, in
het grensgebied van Apeldoorn en de
gemeente Voorst is al vaker geschre-
ven. Voor dit project is er een klank-
bordgroep waarin Algemeen Belang
Teuge wordt vertegenwoordigd door
bestuurslid Harry van Essen.
Op een ledenvergadering van ABT
werd voorgesteld om ergens in Teuge
een ooievaarsnest te plaatsen, omdat
er ooievaars waren gesignaleerd.

Harry kreeg steun van de klankbord-
groep en heeft vervolgens een vrijwil-
liger gevonden, zijn neef Steven van Essen, die het nest tegen kost-
prijs heeft gemaakt. De paal is van acacia hout dat lang houdbaar is.
De paal staat scheef maar het nest is recht. Het materiaal is betaald
door de gemeente Apeldoorn. Het nest is geplaatst op ’t Hul (een
historische naam), dat zich bevindt tussen de Kraaienjagersweg en
de Lochemsestraat op Apeldoorns grondgebied. Er staan in een
straal van 1,5 kilometer drie ooievaarsnesten. Dit is omdat de ooie-
vaars graag een keuze hebben bij het zoeken van een nest.

Bij de plaatsing waren de wethouders Van Muijden (gemeente
Voorst) en Prinsen (gemeente Apeldoorn) aanwezig, samen met de
stuurgroep Weteringse Broek. Regiodirecteur van Natuurmonumen-
ten Arne Heineman vertelde dat vanaf 1 november 2011 ’t Hul en
het ooievaarsnest in erfpacht is bij natuurmonumenten. Bob Bakker
legde de plaatsing voor ons fotografisch vast.

Ooievaarsnest in Teuge geplaatst

Wist u dat het mogelijk is om het dorpshuis ‘Op den Toega’, gelegen
aan De Zanden 92 te Teuge, te huren? Dit kan zowel ’s morgens,
’s middags als ’s avonds, om bijvoorbeeld te biljarten, te repeteren
met de toneelvereniging of om samen op muziek te bewegen. Er is
een schitterende geluidsinstallatie aanwezig. Er kan ook worden
voorzien in koffie, thee en fris. Daarnaast is het mogelijk om gebruik
te maken van verschillende voorzieningen, zoals koffietafels.Voor
meer informatie en de huurvoorwaarden kun je contact opnemen met
onze dorpscontactpersoon MarianneWieggers, tel. 055-3231818.

Teuge op tv Omroep Gelderland besteedde
op 7 december uitgebreid aan-
dacht aan Teuge. Zo werd er
gefilmd op cbs De Zaaier en
kwamen oud en jong zowel in
beeld als aan het woord. Dit
alles in het kader van de acti-
viteiten die door de komst van
de dorpscontactpersoon afge-
lopen tijd ontplooid zijn. Meer
info en foto’s over deze uitzen-
ding is te vinden op de website
www.algemeenbelangteuge.nl
of op www.teuge.eu.Foto: Bob Bakker
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Januari
21 Après ski party - SJW Peco
26 Samen uit eten in Teuge - ABT
27 Klaverjassen - Sportclub Teuge
28 Aardappel schillen en spek bakken - Teugse Klootschieters

Vereniging (TKV)
29 Peco geopend - SJW Peco
29 Boerenkooltoenooi - TKV

Februari
3 Bingo - Sportclub Teuge
3 Freaky friday - SJW Peco
9 Soos + boerenkoolmaaltijd - Bejaardensoos Teuge
10 Klaverjassen - Sportclub Teuge
12 Peco geopend - SJW Peco
12 Open Teugse koppeldartkampioenschap - TKV
17 Carnaval in Peco - SJW Peco
17 t/m 24 Voorjaarsvakantie - C.b.s. De Zaaier
20 Ledenvergadering (onder voorbehoud) - TKV
20 t/m 26 Voorjaarsvakantie - C.b.s. De Zaaier
23 Samen uit eten in Teuge - ABT
24 Klaverjassen - Sportclub Teuge
26 Peco geopend - SJW Peco

Maart
2 Bingo - Sportclub Teuge
2 Freaky friday - SJW Peco
8 Soos (Amzet-trio) - Bejaardensoos Teuge
9 Klaverjassen - Sportclub Teuge
11 Peco geopend - SJW Peco
17 Peco geopend - SJW Peco
23 Klaverjassen - Sportclub Teuge
25 Peco geopend - SJW Peco
29 Samen uit eten in Teuge - ABT

April
6 Vrij - Goede vrijdag - C.b.s. De Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
6 Freaky friday - 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

Colofon
Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een full-colour
uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
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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 5 maart 2012 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.
Het is in deze tijden van economische recessie haast niet voor te
stellen, maar al onze adverteerders hebben aangegeven nog een
jaartje door te willen adverteren. Dat is natuurlijk geweldig nieuws.
Onze startsubsidie van het Oranjefonds is inmiddels op, dus zijn we
afhankelijk van de medewerking van onze adverteerders.

Het feit dat het blad zo goed gelezen wordt, en dat ook heel veel
mensen het altijd bewaren, zal ongetwijfeld bijgedragen hebben
aan het besluit om door te adverteren. Het bereik van Teugje
Nieuws is in deze omgeving nou eenmaal bijzonder hoog. Hartelijk
dank dus adverteerders!

Adverteerders bedankt!


