
23maart:
Ledenvergadering
ABT
Op donderdag 23 maart vindt
de jaarlijks ledenvergadering
van Algemeen Belang Teuge
plaats. Uiteraard in het dorps-
huis. De vergadering start om
20.00 uur. Kom naar het dorps-
huis als je wilt horen wat alle
commissies en het bestuur afge-
lopen jaar gedaan hebben en
wat de plannen voor de komen-
de tijd zijn.

Gezocht:
snoeihout voor
Paasvuur
Net als andere jaren organiseert
sportclub Teuge op eerste paas-
dag (zondag 8 april) het eieren
gooien, eieren zoeken en paas-
vuur. Voor het paasvuur zijn wij
op zoek naar snoeihout. De tak-
ken mogen maximaal een door-
snede hebben van 15 cm.
Je kunt het snoeihout brengen
naar de Bottenhoekseweg in
Teuge (Stationsstraat in, spoor
over, na 200 meter rechts) op
de volgende zaterdagen: 17, 24,
31 maart en 7 april van 9.00
uur tot 12.00 uur.

Groot nieuws! Er worden creatieve middagen
georganiseerd voor jong en oud in het dorpshuis
Op den Toega in Teuge. Hier kan iedereen van 7
tot 99 jaar elkaar ontmoeten om samen creatief
bezig te zijn.
Woensdag 28 maart vanaf 13.00 uur beginnen
we met een wolclub: breien/haken/borduren/
weven/punniken voor € 2,- per kind en volwasse-
ne, inclusief ranja met iets lekkers. Graag voor-
af opgeven bij Petra Bonekamp, 055-5191940

of 06-38661816. Je mag ook gezellig langsko-
men om aan je eigen handwerkje te werken.
Verder is iedereen welkom om te komen kijken
bij de kinderen of bij de heren van de biljartclub,
die ook elke woensdagmiddag aanwezig zijn.

Vanaf 28 maart staat de deur van het dorpshuis
elke woensdagmiddag wijd open en is iedereen
van harte welkom. Kom ook naar het dorpshuis,
de koffie en thee staat klaar!

Creatievemiddagen in het dorpshuis
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Het resultaat van dit ontwerp
was maandag 13 februari jl. te
bewonderen door alle Teuge-
naren en andere geïnteresseer-
den in het dorpshuis van Teuge.
Joost van Hezewijk kwam zelf
zijn ontwerp uitgebreid presen-
teren en had een maquette mee-
genomen om een goed beeld te
krijgen van het uiteindelijke
resultaat in het juiste perspec-

De gemeente heeft vergunning verleend en het ‘KIJK project’
gaat van start! Nadat het eerste ontwerp in 2011 werd af-
gewezen door de gemeente, is landschapskunstenaar Joost van
Hezewijk, na gesprekken met alle betrokkenen, in de zomer van
2011 aan de slag gegaan om een totaal nieuw ontwerp te maken.

tief. De reacties waren erg posi-
tief en iedereen was enthousiast
over het ontwerp.

Vliegende start
De multifunctionele ontmoe-
tingsplek wordt gemaakt op het
gebied ‘De Oude Zanden’ tussen
de schaapskooi en de linde,
naast het vliegveld. Donderdag
1 maart jl. was het eindelijk

zover en zijn de contracten tus-
sen de besturen van Stichting
de Oude Zanden, Algemeen
Belang Teuge en Joost van
Hezewijk getekend.

De aanleg van de KIJK-heuvel
is meteen van start gegaan. De
gemeente heeft de piketpaaltjes
bij de schaapskooi uitgezet en
er is al zand gebracht door het
Waterschap. Aannemer Bennie
Winterman heeft ook opdracht
gekregen om aan de slag te
gaan.Wanneer de volgende edi-
tie van het Teugje Nieuws uit-
komt, is de KIJK-heuvel klaar!

KIJK project Teuge van start



Natuurlijk

Bij dat woord heeft iedereen een eigen interpretatie en vooral
invulling denk ik zo maar. De natuur heeft er misschien nog wel
de meeste ‘last’ van. Als ik tenminste ‘s morgens vanuit mijn bed
de vogels hoor en later, tijdens het uitlaten van de hond, zie
‘scharrelen’ , dan is dat een ‘lust’ om naar te luisteren en om ze
bezig te zien.

Ook de voorzichtige vroegbloei-
ers, als sneeuwklokjes en krokus-
sen, doen verlangen naar de nade-
rende zomer. Alleen het gras in de
weilanden, dat anders al flink
groent, is nu nog dor als gevolg
van de stevige vorstperiode.

Molshopen en elfsteden-
koorts
Het was me het wintertje wel! Al
vroeg waren er, volgens kenners,
tekenen van een naderende stevi-
ge vorstperiode te zien. Zo ver-
toonden de mollen de neiging om
diep de grond in te gaan en dat

was duidelijk te zien aan de
omvang van de molshopen. Er
was een overvloedige vruchtval
van sommige boomsoorten zoals
de beuk en eik. Ik heb er de
almanak niet op nageslagen,
maar er waren vast nog veel meer
aanwijzingen. De elfstedenkoorts
(wel, of toch maar niet laten
doorgaan) raasde door de aderen,
maar dan vooral bij nieuwsme-
dia. Gelukkig waren de verant-
woordelijke mensen in Friesland
verstandig genoeg om geen grote
risico’s te nemen, want je moet er
niet aan denken wat er zou gebeu-

Lentekriebels!
Door Jan Geschiere

ren als, met duizenden mensen op
de Bonkevaart bijvoorbeeld, het
ijs het zou begeven! Hulde overi-
gens aan PECO die een prachtige
ijsbaan op Teuge had aangelegd
en daarmee jong en oud een groot
plezier deed!

Vogels komen weer terug
Op het moment van schrijven
speelt de vogeltrek ook weer een
rol. Kieviten zijn al volop te zien,
ook al zijn het nu nog hoofdzake-
lijk doortrekkers. Meldingen van
gelande kraanvogels (zoals 140

stuks, geteld op een weiland bij
Gorssel) en overvliegende, gak-
kende ganzen in V-formatie; het
doet bij mij in ieder geval de
behoefte opkomen om er op uit te
trekken, bijv. met vrienden een
dagje naar het Lauwersmeer en
de Waddenkust, zoals nu de plan-
ning is.
Dichterbij zie ik regelmatig het
gezin buizerds zweven boven
Teuge, waarvan de jongen daar
ook de afgelopen zomer zijn uit-
gebroed. Dat ze ook genoeg te
eten opscharrelen blijkt wel uit de
diverse overblijfselen van tortel-
en houtduiven die je zo langs en
in de bermen vindt.
Vorige keer kreeg ik van de
redactie een voorzichtige aanma-
ning me te beperken tot het eerder
afgesproken aantal woorden dat
mijn bijdrage mag innemen! Daar
ga ik mij natuurlijk zorgvuldig
aan houden. Ik wens iedereen een
prachtig voorjaar en een heerlijke
zomer toe!

Op zaterdag 24 maart a.s. organiseert het shantykoor ‘De Trossen
Los’ een voorjaarsconcert in het dorpshuis ‘Op denToega’ in Teuge.

Het shantykoor ‘De Trossen Los’,
afkomstig uit Twello, is opgericht
in juli 2005.Met steun van
‘Stichting Mens en Werk’ werd er
bescheiden gestart met ongeveer
vijfentwintig leden en twee accor-
deonisten. Het koor werd al snel
uitgenodigd voor optredens in de
regio Stedendriehoek en telt
momenteel zestig leden.
Het repertoire van het shantykoor
bestaat naast een aantal Engelse
en Duitse shanty’s, vooral uit

bekende, traditionele Nederlandse
zeemansliederen, zoals; De
Woonboot, De Zoute Zee, Neeltje
Jacoba en Het Biesboschlied. De
muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door vijf accordeonisten en
een drummer en het geheel staat
onder leiding van dirigent Gert
Pannekoek.

In het relatief korte bestaan
geniet ‘De Trossen Los’ al een
grote bekendheid in de gemeente

De Trossen Los in Teuge Voorst en ver daarbuiten. Er is
dan ook een indrukwekkende
reeks optredens verzorgd tijdens
dorpsfeesten en festivals, onder
meer in Markelo, Brummen,
Spakenburg en Zeewolde. Als
hoogtepunt vond er in september
2010 een jubileumreis plaats van
het koor naar Kroatië. Daar wer-
den voor een enthousiast publiek
enkele zeer succesvolle optredens
verzorgd met een viertal
Kroatische liederen. Het najaars-
concert in 2011 in Voorst was
ook een groot succes, mede door
het gastoptreden van het country-
zangduo Ben en Carmen Steneker.
Ook dit jaar zal ‘De Trossen Los’

weer te zien en horen zijn tijdens
enkele shantyfestivals en dorps-
feesten in de regio. Maar ook bij
het voorjaarsconcert in Teuge op
zaterdag 24 maart a.s. De aan-
vang is om 20.00 uur en de zaal
is vanaf 19.30 uur geopend.
Toegangskaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal en zijn € 6,00
inclusief koffie of thee. Na de
pauze is er een gastoptreden van
Bart uut Slath.

Bezoek voor meer informatie,
verslagen en kleurrijke foto’s ook
eens de verenigingswebsite
www.detrossenlostwello.nl

Teuge
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Teugje Nieuws in je mailbox

’t Oegenbos zoekt seizoenhulp

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl

Je hebt het waarschijnlijk al gezien: de website van Algemeen
Belang Teuge is vernieuwd en te vinden onder een nieuwe naam:
www.teuge.eu Er is nu veel meer informatie te vinden, maar de
website biedt nog meer mogelijkheden.

Zo kun je vanaf nu Teugje Nieuws
ook als digitaal bestand ontvan-
gen in je mailbox. Makkelijk als je
eens met vakantie bent, of als je
de ‘nee-nee-sticker’ op je brieven-
bus hebt. Of als je buiten ons ver-
spreidingsgebied woont.

OmTeugje Nieuws digitaal te ont-
vangen (en meestal ontvang je
hem dan al eerder dan wanneer
hij met het Voorster Nieuws

bezorgd wordt), moet je je wel
even inschrijven op www.teuge.eu.
Bovenin, onder Nieuws, staat ook
Teugje Nieuws. Als je daar op
klikt zie je de laatste nummers al
in digitale vorm.

Deze pdf’jes kun je openen als je
het gratis programma Acrobat
reader geïnstalleerd hebt op je
computer. In de linker kolom,
beneden, zie je staan ‘Inschrijven

Nieuwsbrief’.Vul daar je naam,
achter je naam je woonplaats
(voor onze statistieken) en je
emailadres in. Als je je inschrijft
ontvang je iedere keer Teugje
Nieuws in je mailbox. Uiteraard
kun je jezelf ook op ieder moment
weer uitschrijven.

Teugje Nieuws kun je dus in de
gedrukte versie lezen, via de web-
site www.teuge.eu en vanaf nu
dus ook als digitale versie in je
mailbox. Met dank aan Hans
Bijloo en René Kamphuis voor
het vele werk. We zijn benieuwd
naar jullie ervaringen en reacties!

Voor aanstaand seizoen (april t/m oktober) zoekt Minicamping &Theeschenkerij ’t Oegenbos een
enthousiaste meid (13 t/m 16 jaar) voor ondersteunende werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit:
• Bedienen van klanten op het terras van de theeschenkerij
• Afruimen van het terras
• Diverse werkzaamheden in de (spoel)keuken
• Ondersteunende werkzaamheden bij het bereiden van broodjes etc.
• Onderhoud en schoonmaken van het sanitair van de minicamping
• Ondersteuning bij het schoonmaken van de theeschenkerij

Werktijden zijn meestal in het weekend en/of op afroep, maar natuurlijk altijd in overleg.Tijdens de
zomervakantie kun je naar wens ook door de week meer werken.

Wij bieden:
• Een gepaste vergoeding
• Een leuke attentie aan het eind van het seizoen
• Maar vooral veel plezier door zeer afwisselende werkzaamheden

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Anja Sauermann van Minicamping &Theeschenkerij
’t Oegenbos,Tel. 06-57333303 of mail naar info@oegenbos.nl.

Onderhoud speeltoestellen
Elk jaar organiseert speelveld-
commissie ‘De Zandenhof’ in
Teuge een actie om geld in te
zamelen voor het onderhoud van
de speeltoestellen, die op de
mooie speelplek staan in het dorp.
Tevens wordt er gespaard voor
een nieuw speeltoestel.
Om dit te realiseren worden er in
mei geraniums verkocht voor dit

goede doel. Op de site
www.teuge.eu vind je de bestel-
lijst met alle soorten en kleuren
geraniums waaruit gekozen kan
worden.

Ook worden de bestellijsten in de
week van 16 t/m 21 april huis
aan huis bezorgd. Deze kunnen
op verschillende plekken in Teuge

worden ingeleverd of mail je
bestelling door naar:
h.uenk@chello.nl.
Zondag 13 mei is het Moederdag
en op vrijdag 11 mei en zaterdag
12 mei worden de bestelde gera-
niums door de leden van de com-
missie bij je thuis bezorgd. Bestel
een bloemetje en draag bij aan
het onderhoud van de speelplek!
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In rap tempo werd vervolgens het
eerste ‘OpenTeugs Kampioenschap
Bierkrat Curling’ georganiseerd wat
ondanks de kou een gezellige en
goed bezochte middag is geworden.

Dit werd gevolgd door ‘Sleetje
Sleuren’.Geweldig om te ervaren
dat dergelijke ad-hoc activiteiten
toch met veel enthousiasme door de
Teugenaren worden ontvangen.Bij
deze willen we ook onze dank uit-
spreken voor de gulle giften die we
hebben mogen ontvangen.

PecoRock op evenementen-
terrein
Echter, ondanks deze gezellige
winterse taferelen zullen velen blij
zijn dat het voorjaar voor de deur

Vier het voorjaar met ‘Peco Rock!’ Door Leonie van den Beld

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

staat.Verspreid over het land wor-
den talloze festivals en andere voor-
jaarsactiviteiten georganiseerd en
dit jaar zal ookTeuge het voorjaar
feestelijk in gaan.Peco introduceert
namelijk ‘Peco Rock!’.Dit voor-
jaarsfeest vindt plaats op zaterdag-
avond 21 april tussen 20.30 en
01.00 uur op het evenemententer-
rein waarbij iedereen van harte wel-
kom is.De programmering is op
moment van schrijven nog geheim,
maar zal de naam van het feest
ongetwijfeld eer aan doen.

Wat (hopelijk) ook een feest zal
worden is natuurlijk het Europees
KampioenschapVoetbal dat 8 juni
van start gaat.Alle wedstrijden van
het Nederlands elftal worden op
groot scherm uitgezonden in Peco.
En om te voorkomen dat men stijf
wordt van het staren naar het televi-

siescherm biedt Peco de mogelijk-
heid om zelf een balletje te trappen
tijdens het PecoVoetbaltoernooi op
zaterdag 19 juni.Houd de website
www.sjwpeco.nl in de gaten voor
informatie met betrekking tot opga-
ve hiervoor.

Alpe d’HuZes
Tot slot nog iets van geheel andere
aard.Van Dalen Installatietechniek
gaat geld inzamelen voor KWF
Kankerbestrijding door mee te doen
aan de Alpe d’HuZes.Een team
van 8 renners gaat op 7 juni de Alpe
d’Huez beklimmen.Een mooi initia-
tief waar Peco graag een steentje
aan bijdraagt door in de voorberei-
dingsperiode onze accommodatie
beschikbaar te stellen.Kijk voor
meer informatie over deze actie op
www.vandalengoesalpedhu6.nl.

Darten en klootschieten?
Door Halbo Bosker

Het zag er eind vorig jaar nog niet naar uit, maar 2012 is toch
winters begonnen en heel Nederland haalde de schaatsen uit het
vet om prachtige tochten te maken. In Teuge werd ook volop
gebruik gemaakt van de ijsbaan naast Peco. Het was niet alleen
voor de kinderen nog wat onwennig, ook menig volwassene heb-
ben we onderuit zien gaan. Maar er werd vooral erg genoten en
veel plezier gemaakt, zowel op als naast het ijs waar ook de ‘koek
en zopie’ klaar stonden.

Welnu, DAT liep door hun
enthousiasme en plezier behoor-
lijk uit de hand. Steeds meer
darters gingen meedoen. Als
‘heren van stand’ noemden zij
zich “Barrel and shaft”. Het
Engelse woordenboek er maar
eens bij gehaald en dan kom je
ongeveer als volgt uit; ‘barrel’ is
een ton(bierton) en ‘shaft’ staat
voor pijl, werpspies, bliksem-
straal. Aan de lezer(es) laat ik
graag de prettige gedachten die
bij deze uitleg opkomen. Zij
hebben zelfs een eigen website:
www.teugseklootschietersvereni-
ging.nl. Kijk er gerust eens op.

Het liep -natuurlijk- weer uit de
hand. Ruimtegebrek, het niet
mee kunnen doen in de regio-

Het begon allemaal in de eerste jaren van deze 21e eeuw, met de
‘Herensociëteit’. De toenmalige voorzitter van de Klootschieters
van Teuge,Arno, bood zijn broer (Henry Hazelaar)en zijn maatje
Edwin Abbink onderdak aan in zijn garage, zodat zij zich daar in
de edele werpsport DARTEN konden bekwamen.

competitie en nauwelijks je
gasten kunnen ontvangen. Arno,
de redder in nood, regelde rond
2006 het clubhuis van de kloot-
schieters. Daar was tenminste
een warme ruimte met een bar
en keukentje. De darters van
Jan de Groot uit De Vecht voel-
den daar ook wel voor (de
geschiedenis herhaalde zich,
want de klootschieters zijn
destijds ook bij Jan de Groot
begonnen).Voor de klootschie-
ters was het geen probleem,
want nu hadden zij er een gezel-
lige en prettige binnensport bij.

De statuten van de TKV werden
aangepast en een tiental dart-
borden met spots aan de dikke
betonmuur van de bunker

geschroefd. Die krijgen ze van
ze ’n leven niet omver.

ENTOEN… konden de darters
meedoen aan de regiocompetitie
van de Dart Vereniging
Stedendriehoek (www.dvs.nl).
Er doen nu al vier!!! dartteams
van de TKV mee, onder leiding
van een coach. Alle woensdag-
avonden is het voor de nu ca 40
darters trainen of spelen. Bij de
uitwedstrijden spelen de recre-
anten (particulieren worden ze
genoemd) thuis in de bunker.
Met speelkaarten worden er
dan teams geformeerd en wordt
er gespeeld om ‘de baard van de
Keizer’.

Het boeiende van darten en ook
klootschieten is de gemoedelijk-
heid; mannen en vrouwen gaan

in het spelen en sporten gelijk
op en blazen elk hun partijtje
volop mee. Zelf denk ik zeker te
weten dat je met gemengde
teams de gemoedelijkheid en
genoeglijkheid in het sporten
versterkt. De dikke pret komt
van de twee macho-gangmakers
Theo en Frans Berenschot UUT
Teuge, en de ‘particulier’ Henk
Hazelaar van 75 jaar, die gooit
als een speer!!!

Dat de klootschieters en darters
het met elkaar goed naar de zin
hebben blijkt wel uit het feit dat
van de klootschieters er altijd
wel een paar aan het darten zijn
op zondagmorgen, na hun potje
klootschieten achter het vlieg-
veld of op Bussloo. Daarnaast
zijn de darters ook knap in het
klootschieten bij ons boeren-
kooltournooi.
En de contributie? De -particu-
liere- darter betaalt dezelfde
jaarlijkse contributie van € 48,-
als de klootschieters. Doe je
mee in de competitie als darter,
dan komt daar € 35,- bij voor
afdracht aan de Dartbond.
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DAF 33 verhuur in Teuge

Maak er nu kennis mee tijdens
een prachtige toertocht over de
Veluwe of één van de oriëntatietoch-
ten met dezeVariomatic,waarvan
er tussen 1967 en 1974 ruim
131.000 in Nederland werden
gemaakt.Wie kent ze niet van vroe-
ger? Ervaar dat mensen spontaan
gaan lachen en naar je gaan zwaai-
en wanneer je voorbij tuft in deze
prachtige autootjes!

Nieuwe locatie
Grote groepen en bedrijven kunnen
dagprogramma’s op maat samen
laten stellen met verschillende acti-
viteiten en catering. Informeer
gerust naar de mogelijkheden. Je
vindt Buitenhuis Groepsuitjes,
Solexverhuur en DAF-verhuur dit
jaar in het groene gebouw op vlieg-

Buitenhuis Groepsuitjes biedt bedrijven en inwoners uitTeuge de
mogelijkheid om kennis te maken met het DAF 33 rijden.U ontvangt
tegen inlevering van dit artikel 20% korting op de DAF-tourVeluwe
en IJsselvallei bij een rit in de maand april of mei 2012.Reserveer
tijdig om teleurstelling te voorkomen.

veldTeuge,naast restaurantTake Off.
Buitenhuis Groepsuitjes werkt nauw
samen met andere bedrijven op het
vliegveld, in Apeldoorn en de
gemeenteVoorst.Daardoor kan er
een keur aan arrangementen aange-
boden worden.Ook de teambuil-
dingsactiviteiten zijn uitgebreid met
nieuwe activiteiten in Apeldoorn.U
vindt al onze activiteiten op de web-
site www.buitenhuisgroepsuitjes.nl ,
of bel ons (Johan en Erna
Buitenhuis) op 06-27562076.

Buitenhuis Groepsuitjes en Solexverhuur heeft er sinds kort een
aantal unieke groepsuitjes bij. Naast de al bekende solexen kun je
er nu ook met een DAF 33 op uit. Een echte Hollandse auto, een
automaatje dat door velen wordt beschouwd als het enige echte
‘DAF-je’.

DeAfriclowns zijn weer terug
Na een succesvolle tour in Zuid-Afrika zijn de Africlowns
4 maart weer teruggekeerd in Nederland. Heel graag wil
ik de sponsors van deze tour bedanken.

Van de eetclub (donderdag) en van enkele bewoners van
Teuge hebben we een mooi geldbedrag mogen ontvangen.
Bijna 6000 kinderen en gehandicapten hebben genoten van
onze voorstelling, zorg en aandacht. De pennen, de kleding,
het speelgoed, de ballonnen en de neuzen zijn op de goede
plekken ontvangen. Samen hebben wij de kinderen, wezen en
gehandicapten heel blij gemaakt en iedereen ook weer even
laten lachen. Het plezier is groots geweest.

Onze reis was indrukwekkend,
bijzonder en vooral belang-
rijk. Opnieuw hebben we
ervaren dat we in Nederland
wel erg bevoorrecht zijn en
dat wij in Afrika nog heel
veel goeds kunnen doen.

Jans Koopmans, Africlown

Opweg naar betere leerresultaten
Door Jan-Willem Stegeman

Al onze leerkrachten zetten zich
maximaal in om ieder kind te geven
wat het nodig heeft om in de huidige
maatschappij te kunnen functione-
ren. Het is onze taak om alle kinde-
ren op een excellent lees,- reken,- en
taalbeheersingniveau te krijgen.We
doen dit door te werken met een
model waarbij de instructie van de
leerkracht de basis is van alles en
het verschil kan maken.

Focussen op doelstellingen
Om ervoor te zorgen dat de leer-
kracht ook inderdaad toe komt aan
deze cruciale instructietijd, heeft
onze school twee onderwijsassisten-
ten in het team.Zij helpen de leer-
kracht bij de verlengde instructie,
niveaugroepen, kinderen met meer

onderwijsbehoefte en leerlingen
waarvoor uitdaging in de leerstof
wenselijk is.Om telkens te kunnen
blijven focussen op de doelstellingen
zijn de Intern Begeleider en de
directeur nauw betrokken bij de
dagelijkse gang van zaken.
Ouders/verzorgers spelen ook een
hele belangrijke rol bij ons op
school,want zij kennen hun kind het
beste en samen kunnen we zorgen
voor een optimale leeromgeving.
Kwaliteit hebben we zeer hoog in
het vaandel staan en we zeggen wat
we doen,maar veel belangrijker is
dat we ook doen wat we zeggen! Je
bent van harte welkom voor een
kijkje en/of een vrijblijvend informa-
tiegesprek. Of bezoek onze website
www.cbsdezaaier.nl

Onze basisschool heeft sinds 1 augustus 2011 een nieuw school-
beleidsplan. Nog meer dan voorheen willen we alle kinderen
laten toekomen aan de leerbehoefte die hij/zij nodig heeft. Een
prachtige uitdaging waar we als team klaar voor zijn!

Bijzondere werkzaamheden
op rotonde

Het is misschien een enkeling afge-
lopen najaar opgevallen, dat er
enkele bekendeTeugenaren in een
veiligheidsvestje rondliepen op de
rotonde bij deTeugseweg.
Voorovergebogen, de grond bestude-

rend, touwen uitzettend, gereed-
schappen hanterend.Als je niet
beter wist zou je denken dat er
archeologische vondsten gezocht
werden.

Inmiddels zijn we een paar maan-
den verder en begint heel langzaam
duidelijk te worden wat deze noeste
werkers aan het doen waren die dag
in November.Heel langzaam, elke
dag een paar millimeter.En het zal
niet lang meer duren ofTeugenaren,
en iedereen die de rotonde dagelijks
passeert, kan genieten van de bloe-
men die uit de bolletjes omhoog
schieten.Teuge fleurt er mooi van
op!
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www.erikveldwijk.nl

• Rioolaanleg
• Bekabeling

• Tuinonderhoud
• Zwembadaanleg

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

Als één van de weinige dorpen in
Gelderland heeft Algemeen Belang
Teuge tijdig bij de provincie
Gelderland aan de bel getrokken en
een subsidie in de wacht gesleept.
Dit mag je verwachten van een al
meer dan 100 jaar actief dorpsbe-
lang, dat het jubileumjaar 2011
afsluit.ABT heeft in Marianne
Wiegers, die ook bestuurssecretaris
is, een actieve DCP gevonden.

Bevorderen leefbaarheid
dorp
Het doel van de DCP is het bevorde-
ren van de leefbaarheid in het dorp,
door (groepen) mensen via verschil-
lende activiteiten met elkaar in con-
tact te brengen.Op dit moment is er
al een aantal activiteiten opgezet.

Maandelijks wordt er in het dorps-
huis gegeten door ongeveer 25
dorpsbewoners, voor de activiteit is
een pakkende naam gevonden:
‘Keukelen’.Door vrijwilligers wordt
een heerlijk 3 gangen menu bereid.
Leerlingen van de Zaaier helpen met
het bedienen.Door deze constructie
worden ouderen en jongeren met
elkaar in contact gebracht.

Op basisschool de Zaaier vinden
activiteiten plaats op initiatief van
de DCP en in samenwerking met de
schoolleiding.En ook hier brengen
de activiteiten dorpsbewoners en
jeugd met elkaar in contact. . Zo
brengen de ouderen de jeugd techni-
sche vaardigheden en breien bij en
geven jongeren ‘les’ in het gebruik

van moderne media als SMS-en en
computers,waaronder ook internet-
bankieren.

Keukelen en Tuintelen
Voor 2012 staat onder andere
‘Tuintelen’ op de agenda. In dit pro-
ject wordt leerlingen van de Zaaier
geleerd hoe zij groente kunnen kwe-
ken en op een Jamie Oliver achtige
wijze een maaltijd kunnen bereiden.
De DCP is hier opnieuw initiatiefne-
mer en heeft de beste groentetuin-
ders uitTeuge gevraagd om het
‘groente’-stokje door te geven aan
de jeugd.

De gemeenteVoorst en deVKK
(Vereniging voor Kleine Kernen in
Gelderland) volgen de activiteiten in
Teuge.Ook de provincie Gelderland
is als subsidieverlener natuurlijk erg
geïnteresseerd in het project.Helaas
is er steeds minder gemeentelijke en
provinciale subsidie beschikbaar.Het
lijkt er dan ook op dat de echte
functie van de DCP eind 2012
stopt, hetgeen zeker niet wil zeggen
dat dan ook de activiteiten zullen
stoppen.Levensvatbare projecten
zullen zeker een vervolg krijgen en
op eigen kracht doorgaan.
Meer informatie over de DCP is te
vinden op de zojuist vernieuwde
website van ABT (www.teuge.eu).

Mochten er dorpsgenoten zijn die
ideeën hebben of als vrijwilliger mee
willen doen, dan kun je natuurlijk
met de DCP (MarianneWieggers)
contact zoeken.

De DCP of dorpsmakelaar Door Jan van den Noort

Vanaf begin 2011 is in Teuge de dorpscontactpersoon, of ook wel
de dorpsmakelaar, actief.Wie de regionale pers een beetje heeft
gevolgd kan er bijna niet omheen. Interviews in diverse regionale
bladen en zelfs een thema-uitzending bij TV Gelderland.

Het is maandagmiddag 6 februari, twee uur, en op basisschool ‘De
Zaaier’ is geen kind te bekennen. Op een paar juffen na is de hele
school uitgestorven.Waar zijn alle kinderen toch gebleven?

Het is voor (amateur)kunstenaars
mogelijk om gratis te exposeren in
het dorpshuis inTeuge.Dit kan bij-
voorbeeld voor een periode van twee
maanden, zodat er elke keer weer
iets nieuws hangt om te bewonde-
ren. De schilderessenTinyWellink
en Hanny Jansen-Nikkels bijten het
spits af.

TinyWellink komt uit Etten,
Gelderland, en schildert al 15 jaar
met olieverf volgens de Haagse
schoolmethode.Hierbij werkt zij van
licht naar donker om zo het diepte-
effect te creëren. In haar werk staat
de natuur centraal, variërend van
klassiek tot modern.Ze heeft les
gehad van kunstenares Marian

Schuurman uit Varsseveld.
Hanny Jansen-Nikkels komt uit

Teuge en schildert sinds 4,5 jaar
met olieverf.Nadat ze eerst op eigen
houtje is begonnen, schildert zij
tegenwoordig ook volgens de
Haagse schoolmethode, op advies
vanTinyWellink.Stillevens van
bloemen en landschappen staan in
haar werk centraal.

Tiny en Hanny stellen het op prijs
als je een kijkje komt nemen.

Exposeren in het dorpshuis

In plaats van gymles, organiseerde
de school een gezellige en leerzame
schaatsmiddag op de ijsbaan bij
PECO.Een groot stuk grond was
onder gespoten met water en door
de strenge vorst is er een mooie ijs-
baan ontstaan, voor jong en oud.

Met mooi helder weer en gezellige

muziek op de achtergrond was het
goed toeven op het ijs.Met behulp
van de oudere kinderen konden zelfs
de allerkleinsten goed vooruit
komen.Eenmaal terug op school
was er koek-en-zopie voor alle kin-
deren, ter afsluiting van een actieve
en gezellige middag met zijn allen.
Met complimenten aan PECO,die

elke keer er weer in slaagt om met
minimale middelen een maximaal
resultaat te behalen.Wellicht dat
onze gemeenteVoorst nog een potje
weet te vinden om deze jongerenor-
ganisatie financieel te ondersteunen.

Woonruimte
aangeboden
Altijd al in een monumentale
boerderij willen wonen? Dan is
dit je kans:1 mei komt een
woning in het voorhuis van
’t Middenzand aan de
Zandenallee inTeuge vrij.

Info: rotsvast.nl / 055-5761100.

Gym op het ijs



- 7 -

Toneelles in het Dorpshuis

DeTeugse tennisclub bestaat 25 maart 2012 precies 20 jaar.
Op 25 maart 1992 begon het allemaal en 2 maanden later al
kon er gespeeld worden op twee kunstgrasbanen. De club werd
een afdeling binnen de omnivereniging Sportclub Teuge, op een
gunstige locatie, bij de sportvelden van de afdeling voetbal en
de kijkhoek van de Luchthaven. Door het aanwezige kunstlicht
kan er altijd tot 23.00 uur gespeeld worden.

Een enthousiaste activiteitencommissie begon toernooien en club-
kampioenschappen te organiseren; ‘tennis’ begon te leven in het dorp.
Het aantal leden groeide zo snel dat in 1994 een derde baan werd
aangelegd en een jaar later waren er al 250 leden.
In 1993 werd een oud noodlokaal van een basisschool naast de
banen geplaatst en met veel zelfwerkzaamheid (waarin een klein
dorp groot kan zijn) omgebouwd tot een prima kantine.

In 2005 is, in goed overleg en met veel dank voor alles wat er, vaak
achter de schermen, tot stand is gebracht, ‘afscheid genomen’ van de
Sportclub Teuge. De Teugse tennisclub is geen ‘afdeling van’ meer,
maar een volwaardige ‘Tennisclub Teuge’.Vanaf 2000 tot medio
2006 is er met diverse partijen onderhandeld over de plannen voor
de toekomst. Een mogelijke vierde baan was een optie, maar door
ruimtegebrek is dit niet gelukt.
Al jaren werd er gesproken over de bouw van een nieuwe kantine,
inmiddels geen overbodige luxe.
Oktober 2006 heeft de ledenvergadering ingestemd met de door het
bestuur voorgestelde plannen voor nieuwbouw van de kantine.
(in het volgende nummer deel 2 van dit verhaal)

Tennisclub Teuge 20 jaar (deel 1)
Door Bernhard Jolink

Na 12 jaar ‘noodhulp’, waarbij je vooral naar de spoedmeldingen rijdt,
koos Roos er bewust voor om wijkagente te worden. In de noodhulp
ben je vooral met de eerste acties bezig, als wijkagente kun je meer
voor mensen betekenen. En dat wil Roos graag. Ze heeft natuurlijk veel
informatie meegekregen van haar voorganger, maar heeft ‘honger naar
meer informatie’.
“Ik wil graag weten wat er leeft in mijn wijk. Daar kan ik wat mee
doen. Ik haal veel informatie, maar hoop ook dat de mensen mij infor-
matie komen brengen. Gelukkig gaat dat steeds beter. Laatst heb ik
nog enkele keren ervaren dat mensen in Teuge heel alert zijn en hun
omgeving goed in de gaten houden. Ze belden meteen de politie toen er
'vreemd volk' rondliep en daardoor konden we een aantal verdachten
aanhouden. Ik hoop dan ook dat mensen mij blijven bellen als ze iets
verdachts zien, als ze iets niet vertrouwen of als ze informatie hebben
waar de politie iets mee kan. Je kunt gewoon 0900-8844 bellen en
naar mij vragen. Ze weten altijd wanneer ik in dienst ben. En als het
nodig is kom ik langs”.
Roos, getrouwd, 3 kinderen, benadrukt dat de politie het echt moet
hebben van mensen die iets zien. Er staat niet op iedere hoek een
agent, dus als mensen hun ogen en oren openhouden kunnen ze ons
prima helpen. En om een misverstand uit de weg te ruimen zegt Roos:
“Als je ons belt dan zullen wij nooit tegen anderen zeggen dat je gebeld
hebt”. In Teuge zijn geen al te grote problemen. Er zijn weinig klach-
ten, de verkeersstromen tussen Apeldoorn en Deventer bezorgen de
politie nog het meeste werk.
Als redactie wensen we Roos heel veel succes en vooral werkplezier in
haar wijk en in Teuge in het bijzonder.

Roos Kok wijkagent Teuge
Door Peter Cornelisz

Sinds september 2011 heeft Roos Kok
de functie van wijkagent van deVoorst
Noord overgenomen van Jan de Gorter.
Teuge valt met Nijbroek, DeVecht en
Terwolde onder Voorst Noord. Inmiddels
werkt Roos alweer een half jaar in dit
gebied. Nieuw is de omgeving voor haar
zeker niet. Ze werkte vele jaren in
Twello voordat ze in Epe ging werken.

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk om te leren acte-
ren? Dan ben ik op zoek naar jou! Ik ben Tessa Bonekamp en ik
zoek kinderen die samen met mij toneelles willen volgen in het
dorpshuis in Teuge.Toneelvereniging Op den Toega zet vrijwilligers in
om, bij genoeg aanmeldingen, één keer in de week toneelles te gaan
geven. Zodra er genoeg kinderen meedoen kunnen we een dag plan-
nen en beginnen met de lessen.Wil je jezelf opgeven, of wil je meer
informatie? Bel dan met Petra Bonekamp, 055-5191940

Teuge 2-Daagse
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei organiseert de Zweefvliegclub Teuge
weer een zweefvliegwedstrijd. Deze Teuge 2- Daagse (T2D) is een
twee daagse competitie tussen diverse zweefvliegers, waarbij afstanden
gevlogen worden van rond de 350 kilometer. Aan deze wedstrijd nemen
naar verwachting 25 tot 40 zweefvliegtuigen van verschillende zweeg-
vliegclubs vanuit het hele land deel. Men mag voor de voortbeweging
uitsluitend gebruikmaken van de natuurkrachten. Deze competitie telt
mee voor de Nederlandse Grand Prix en daarmee voor de Nederlandse
selectie voor Europese- en Wereldkampioenschapen.Volg de zweef-
vliegafdeling van de Zweefvliegclub Teuge op www.zweven.nl

Dieven zoeken vooral plekken waar ze makkelijk kunnen inbreken,
zoals woningen met minder goede sloten. Als buit kiezen ze vaak spul-
len die een hoge waarde hebben en/of makkelijk zijn door te verkopen,
zoals contant geld, sieraden, mobiele telefoons, fotocamera’s, laptops,
tablets en televisies.

Tips
We geven als redactie graag enkele tips.
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk, op alle deuren en ramen.
- Doe altijd (schuif-)deuren op het nachtslot, zeker als je weg gaat, of
zelfs als je even naar boven loopt. Laat ook geen ramen openstaan
als je weg gaat.
- Zijn de buren met vakantie? Hou dan een extra oogje in het zeil.
- Haal post en kranten uit de brievenbus. Een huis dat bewoond lijkt is
minder interessant voor inbrekers.
- Een buitenlamp met sensor kan geen kwaad.
- Een hond kan natuurlijk ook helpen; een inbreker weet nooit of deze
bijt en ze kunnen ook flink wat lawaai maken, iets waar een inbreker
niet op zit te wachten.
- Op internet zijn veel meer tips te vinden.
- Zie je iets verdachts, bel dan de politie (0900-8844, of 112 als het
echt dringend is).
- Maak er een gewoonte van om je auto altijd af te sluiten (en laat
geen waardelvolle spullen zichtbaar liggen).

Voorkom inbraak!
Afgelopen tijd zijn in Teuge meerdere keren verdachte personen
rondom woningen gesignaleerd en een enkele keer ook snel aan-
gehouden door de politie. Dit dankzij oplettend optreden van
bewoners of getuigen. Maar die getuigen zijn er niet altijd.
Daarom is het belangrijk om zelf alles te doen om inbraken,
insluipingen en diefstal te voorkomen. Uit steekproeven van de
politie is gebleken dat we daar nog wel eens wat te makkelijk in
zijn in Teuge!
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Maart
23 Algemene Ledenvergadering - Algemeen Belang Teuge
23 Klaverjassen - Sportclub Teuge
29 Samen uit eten in Teuge - Algemeen Belang Teuge

April
6 Vrij – Goede vrijdag - C.b.s. De Zaaier
6 Bingo - Sportclub Teuge
6 Freaky friday - SJW Peco
9 Vrij - 2e Paasdag - C.b.s. De Zaaier
12 Soos - Bejaardensoos Teuge
13 Klaverjassen - Sportclub Teuge
16 t/m 21 Bestellijsten geranium actie - Speelveldcommissie
20 Spelletjesavond jeugd - Sportclub Teuge
21 Peco Rock! - SJW Peco
26 Samen uit eten in Teuge - Algemeen Belang Teuge
30 Versierde fietstocht door Teuge - C.b.s. De Zaaier
30 Vrij - Meivakantie - C.b.s. De Zaaier

Mei
1 t/m 4 Vrij - Meivakantie - C.b.s. De Zaaier
4 Freaky friday - SJW Peco
5 t/m 6 Zweefvliegwedstrijd - Zweefvliegclub Teuge
10 Soos - Bejaardensoos Teuge
10 en 11 Bezorging geraniums - Speelveldcommissie
11 Koppelklaverjassen - Teugse Klootschieters Vereniging
11 Bingo - Sportclub Teuge
17 Onder de 21 toernooi - Sportclub Teuge
17 en 18 Vrij - Hemelvaart - C.b.s. De Zaaier
19 Schuimparty - SJW Peco
19 Rabobank pupillentoernooi - Sportclub Teuge
28 Vrij - 2e Pinksterdag - C.b.s. De Zaaier
30-5 t/m 4-6 Meivakantie - C.b.s. De Zaaier
31 Samen uit eten in Teuge - Algemeen Belang Teuge

Juni
1 Bingo - Sportclub Teuge
1 Freaky friday - SJW Peco
2 t/m 4 Pupillenkamp - Sportclub Teuge
2 Feestavond - Teugse Klootschieters Vereniging
3 Finaledag Schimmel & Plante Cup V&L - SCTeuge
6 Hutspot toernooi - Sportclub Teuge
8 Bingo - Sportclub Teuge
9 Familie voetbaltoernooi - Sportclub Teuge
10 Jeugd toernooi - Tennisclub Teuge

ACTUELE INFO KUN JEVINDEN OP
www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl,

www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.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, Lineke Guth en Peter Cornelisz.

Aan deze editie werkten mee:
Jan Geschiere, Leonie van den Beld, Marianne Wieggers,
Halbo Bosker, Onno van der Zee, Jans Koopmans JanWillem
Stegeman,Marinus Bomhof, Jan van de Noort, Bernhard Jolink,
René Kamphuis en Bob Bakker (foto’s).

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 26 mei 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.

Rond 1 mei moet het project KIJK uitgevoerd zijn zoals op deze
maquette van Joost van Hezewijk te zien is.


