
JAARVERSLAG ORANJEBELANG 2005 
 
Koninginnedag 2005 
We hebben weer een heel mooie dag gehad. Het weer was goed en we hadden weer leuke spelletjes 
voor jong en oud. De kinderen waren eerst aan de beurt met hun spelletjes en ze konden zich ook laten 
schminken. Er was ook weer een springkussen. We hadden dit jaar geen appel maar een zakje chips 
voor de kinderen en dat ging er goed in. 
Voor de grotere kinderen hadden wij o.a. de rodeostier en hobbelfietsen. Natuurlijk was er weer een 
verloting met een mooie hoofdprijs. 
 
We hadden ook Canadezen op het veld bij ons Koninginnedagfeest. Ze deden ook  mee aan de 
verloting en het was heel leuk dat zij met de hoofdprijs naar huis gingen. 
’s Avonds hadden wij ook het oranjebal met muziek van Jack Music en om half tien John en Ron het 
parodiestenduo. De avond was heel gezellig en we hebben met zijn allen heel veel plezier gehad. 
Onze laatste koninginnedag was weer een heel geslaagde dag! 
 
We vinden het jammer dat het nu afgelopen is. We bedanken iedereen die ons al die jaren geholpen en 
gesteund hebben voor hun bijdrage! 
 
Hartelijk dank namens Oranje Belang Teuge: 
Mevr. I. Beekhuis en mevr. I. Kamphuis  
 

JAARVERSLAG DORPSVERFRAAIINGSCOMMISSIE 2005 
 

In 2005 zijn de volgende activiteiten door ons verzorgd. 
Op 12 maart 2005 hebben we weer een verkoopronde gehouden met potgrond. Ook dit maal hebben 
we een afspraak kunnen maken met de Welkoop in Twello. We hebben er een zaterdagochtend aan 
besteed om de zakken te bezorgen.Het aantal adressen loopt achteruit en de winstmarge  was niet erg 
groot. We verrekenen dan nog niet eens de kosten die we zelf maken. 
 
Samen met o.a. Oranjebelang  hebben op 5 mei 2005 Gijs en Inge geholpen met het versieren van het 
dorp Teuge voor de komst van de veteranen. We hebben gevlagd, vlaggetjes opgehangen en er zijn 
o.a. afrikaantjes gekocht voor allerlei bakken. 
 
Op 9,10 en 11 september is er weer een circulaire rondgegaan met de vraag of de traditie van het 
versieren van je eigen tuin behouden kan worden. Daar is toch veelal weer gehoor aan gegeven. Met 
dank aan alle bewoners. Voor de lichtspotjes bij de plantenbak voor het welkomstbord van Teuge 
hebben we stroom gekregen van het nieuwe bedrijf Diortho, zodat we niet de weg over moesten met 
een verlengsnoer. Stroom voor de spotjes voor de andere bak krijgen we altijd van de familie Pelgrim. 
 
In december is de kerstverlichting/kerstboom ook weer verzorgd door Gijs en Inge en stroom-
voorziening hebben we wederom gekregen van de familie Pelgrim. Zij hebben een bedankje van ons 
ontvangen.  
 
De dorpsverfraaiing heeft vele jaren vele actieve leden gehad en vele activiteiten georganiseerd. De 
activiteiten zijn altijd met plezier verzorgd en er was altijd een gezellige en goede samenwerking.  
In het verleden hadden we een nog goede locatie in het Zwaantje, waar we onder genot van een lekker 
kopje koffie een leuke activiteit en soms een verloting hadden. Er zijn een tal van bloemschikavonden  
gehouden, we hebben vele sprekers uitgenodigd, een dia-avond met allerlei mooie foto’s van Teuge 
enz. enz. De opkomst was meestal goed. Bij het wegvallen van deze locatie en het stoppen van diverse 
leden valt het niet mee nog activiteiten te organiseren. Het  plezier wordt minder. Dit hebben helaas 
vele commissies ondervonden. 
Helaas gaan wij ook als laatste leden er mee stoppen, de terugkerende activiteiten werden door ons 
drieën nog verzorgd in 2005 maar we vinden het nu genoeg geweest.  
We hopen dat er in de toekomst met een nieuwe locatie meer mogelijkheden komen voor diverse 
commissies binnen Algemeen Belang met mogelijk andere activiteiten. Wanneer het nodig is kan er 
altijd een beroep op ons worden gedaan. 
Bedankt en tot ziens, 
De laatste leden van de dorpsverfraaiingscommissie GijsTeunissen, Inge Veldhuis en Linda 
Kruitbosch 



 
JAARVERSLAG “OP DEN TOEGA” 2005 

 
Bestuurssamenstelling:  
Voorzitster         Ina Wielart              1 jaar 
Secretaresse       Marjanne Oleman    2 jaar   
Penningmeester  Thea Kloosterboer  aftredend en niet herkiesbaar. 
    
Op den Toega heeft een bewogen jaar achter de rug. De eerste drie maanden van 2005 stonden 
nog in het teken van “Deze vrouw is uw man.” Daarna met veel moed en nog meer zin aan het 
openluchtspel begonnen. De eerste repetities bij Bethel op de Vecht. Daarna trotseerden we de 
kou en het donkere gat bij de schaapskooi. Met jassen en handschoenen aan werd er tot ’s 
avonds laat gerepeteerd. Onder het genot van een hapje en een drankje bij kaarslicht werd  het 
heel gezellig (en laat). Doordat we het allemaal zo leuk vonden was er van spanning of 
frustraties niets te merken, ondanks dat we soms 4 avonden met elkaar in de weer waren. De 
laatste 2 weken stonden wel in teken van stress of het allemaal wel goed zou komen.  
Onze decorploeg kwam in tijdnood doordat er op het laatst nog veranderingen moesten worden 
aan gebracht. De man van licht en geluid kwam met andere eisen. Het Shantykoor ging moeilijk 
doen. Enkele figuranten rollen moesten op het laatste moment veranderd worden. De man met 
paard en wagen moest gehaald en gebracht worden, ook weer “even” regelen. En zo was er 
steeds weer wat. Maar ……….toen was het eindelijk zover.  
Ieder wist zijn of haar taak, van vrijwilliger tot regisseur. Van hond tot motor. Van PECO tot 
B.H.V.ers. 
De laatste paar dagen bestond uit het testen van licht en geluid en natuurlijk de generale.  
Daarna 2 GRANDIOZE uitvoeringen gehad, met gelukkig mooi weer. De reacties waren vol lof 
en daarom hebben we besloten om in 2008 in verband met ons 25 jarig jubileum weer naar 
buiten te gaan. Hopelijk kunnen we weer rekenen op de vele vrijwilligers, de enthousiaste 
decorploeg, de grote en kleine sponsoren zodat wij onze plannen waar kunnen maken.  
Na een gezellige feestavond ter afsluiting van het openluchtspel, hup weer verder met een 
nieuw binnenstuk. Genaamd “Mister doe het zelf”. Weer repeteren en leren. Dat viel tegen, we 
waren allemaal even toneelmoe. Maar onder leiding van onze  nieuwe regiseuse, Ria 
Tekelenburg, kwam het enthousiasme toch weer terug.  De try-out was bij Hubertus en onze 
eigen uitvoeringen  weer in de Sportclub kantine. Helaas werkte het weer nu niet mee. Sneeuw 
en gladdigheid hielden de mensen thuis. Wat we goed konden begrijpen. Gelukkig hadden er 
toch een aantal mensen het weer getrotseerd zodat we niet voor een lege zaal speelden. De 
verloting hebben we moeten aanpassen om toch alles kwijt te kunnen raken. We hebben nog 5 
gastoptredens in 2006 tot april. En dan even rust……..!? 
  

JAARVERSLAG HET BEESTENBOELTJE 2005 
 
Het jaar 2005 is voor “Het Beestenboeltje” rustig verlopen. Al is elk jaar toch weer een verrassing 
hoeveel nieuw leven erbij komt. Dit jaar werden er drie jonge geitjes en één lam geboren. Ook de 
kippen en eenden zorgden er voor, dat er telkens weer nieuw leven bij kwam. 
Dit jaar hebben we een nieuwe mannetjespauw en een manderijneend bij gekocht. 
Ook hebben we door schenking de veestapel kunnen uitbreiden met twee brandganzen. 
 
De voer en onderhoudsploeg hebben ook dit jaar heel enthousiast meegewerkt om  “het 
Beestenboeltje” in stand te houden. 
 
Speciaal wil ik de donateurs bedanken voor hun bijdragen, want deze bijdragen zijn hard nodig om 
voer en onderhoud te kunnen betalen. 
 
Vindt u ‘Het Beestenboeltje’ ook belangrijk, geef u dan ook op als donateur. 
Vele kleine bedragen maken samen een grote. Dus geef u op bij één van de leden van het team. 
  
In 2006 hoopt “het Beestenboeltje” een nog grotere bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Teuge. 
Door de komst van de school naar de Bleriotstraat zullen we in samenwerking met de school de 
functie van kinderboerderij nog verder kunnen uitbouwen.  
 



JAARVERSLAG SPEELVELDCOMMISSIE ”DE ZANDENHOF’ 2005 
 
Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 
Toos Uenk                             gesprekleider en secretaris 
Ineke Beekhuis                      penningmeester 
Henk Beekhuis                      lid 
Harry van Essen                    lid en contactpersoon naar hoofdbestuur 
Reinier Dooyeweerd             lid 
Rene Kamphuis                     lid 
Vacature 
 
Bij de bestuursverkiezing 2005 werden de aftredende leden Henk Beekhuis en Harry van Essen 
herkozen.  
Bij de bestuursverkiezing van 2006 zijn aftredend en herkiesbaar Ineke Beekhuis en Reinier 
Dooyeweerd. 
 
In de week van 7 t/m 12 maart 2005 werd de collecte van Jantje Beton gehouden en de totaalopbrengst 
was Euro 568,20 - minder dan vorig jaar - waarvan de commissie de helft mag gebruiken voor 
onderhoud van de toestellen en sparen voor een nieuw toestel. De commissie bedankt alle gevers en 
collectanten voor hun bijdrage en getoonde inzet. 
 
We hebben onze jaarlijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd plus kleine reparaties. 
 
13 en 14 mei 2005 is de geraniumactie gehouden en die was weer succesvol en heeft Euro 530,00 
opgebracht, meer dan vorig jaar. 
 
23 juni 2005 heeft Speel Top Veilig Nederland de toestellen geïnspecteerd en veilig bevonden. Dit 
gebeurt 1 keer per jaar. 
 
Ook op 23 juni 2005 is in opdracht van de gemeente het veld ongeveer 30 cm. Doorgeprikt zodat ’t 
veld het water beter doorlaat. 
 
2 februari  2006 vergadering gehad samen met enkele bestuursleden van Algemeen Belang, 
dierenweide ’t Beestenboeltje en cbs de Zaaier over het gebruik door de leerlingen van het speelveld 
en dierenweide. Onder schooltijd is alles onder toezicht. Bij goede omstandigheden zal tijdens de 
pauzes alleen gebruik worden gemaakt van het voetbalveld.  
Het schelpenpad mag men niet gebruiken als fietspad wat gevaar kan opleveren aan het einde van het 
pad omdat daar ook auto’s rijden.  
De kinderen gaan regelmatig de rommel op het veld opruimen. 
Onder begeleiding van de dienstdoende beheerder van de dierenweide kunnen groepjes kinderen leren 
omgaan met de dieren en ze eventueel voeren. 
Toos Uenk is contactpersoon met school. 
We wensen iedereen veel plezier op de nieuwe prachtige school met speelveld en dierenweide. 
 
 
Activiteiten 2006 
6 t/m 11 maart  Collecte Jantje Beton 
12 en 13 mei  Geraniumactie 
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