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Het verslagjaar voor de ledenvergadering van ABT loopt niet parallel met het verschijningsjaar van 
Teugje Nieuws. Over afgelopen verslagjaar valt te melden dat deze Teugse krant wederom 5 keer in 
een full-colour uitgave is verschenen, te weten in mei, juli, september, november en januari. In maart 
verschijnt het volgende nummer. Omdat de adverteerders per jaar betalen en het advertentiejaar voor 
de meeste adverteerders in april is in gegaan, zien zij deze jaargang hun advertenties zelfs 6 keer in 
plaats van de gegarandeerde 5 keer verschijnen. Voor komende jaar staan 5 nummers 
geprogrammeerd.  
 
De organisatie  rondom de totstandkoming van Teugje Nieuws is afgelopen jaar wel gewijzigd. 
Marcella Oleman en Peter Cornelisz vormen de vaste redactie. Hans Bijloo heeft een aantal taken op 
zich genomen, zoals het contact met adverteerders en het bijhouden van de activiteitenkalender. 
Marianne Wieggers is, behalve de intermediair tussen Teugje Nieuws en bestuur van ABT, ook een 
van de vaste schrijvers geworden. Zij woont ook de redactievergaderingen bij, die tegenwoordig 
telkens voorafgaand aan een nieuw nummer plaatsvinden. Daarbij zorgt zij ook voor het houden en 
uitwerken van interviews. Helaas is het aantal vaste schrijvers afgenomen. Met name vaste 
organisaties in Teuge als de Luchthaven, de sportclub en de Zaaier hebben meerdere keren de kans 
voorbij laten gaan om te communiceren met heel Teuge en omstreken.  
Sinds kort heeft Jan Geschiere een vaste column over Natuur in Teuge.  
 
De opmaak van Teugje Nieuws werd ook dit jaar, geheel op vrijwillige basis, verzorgd door Rik 
Klanderman van Bureau Xtens uit Apeldoorn. Bij de productie zijn afgelopen jaar voortdurend 
problemen geweest met de vaste drukker. Om die reden zal vanaf het volgende –maart- nummer een 
nieuwe drukker gezocht worden. Het bezorgen van de krant verloopt grotendeels via All-In. Mensen 
die een nee-nee-sticker op de brievenbus hebben geplakt ontvangen de krant helaas niet. Een oplossing 
zou zijn als de bezorging van TN in eigen hand genomen wordt. Helaas hebben zich, ook na herhaalde 
oproepen, geen bezorgers aangemeld. Een klein deel van de Apeldoornse wijk achter de A-50 wordt 
handmatig vanaf de redactie bezorgd.  
 
Vorig jaar april hebben op 1 na alle adverteerders hun deelname verlengd. Daarnaast werden door 
gerichte zoekacties nog ca. 10 nieuwe adverteerders gevonden. Dankzij een subsidie van het 
Oranjefonds is voor 3 jaar een deel van de kosten, die voor de productie gemaakt moeten worden, 
gedekt. Binnenkort worden alle adverteerders weer benaderd voor een verlenging van hun deelname.  
 
De redactie gaat er vanuit dat Teugje Nieuws ook komend jaar tenminste 5 jaar verschijnt. Aan ideeën 
over onderwerpen die nieuws en/of achtergrondinformatie bevatten, ontbreekt het niet.  
 
De redactie, 
Marcella Oleman, 
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