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In 2009 verscheen Teugje Nieuws wederom 5 keer, te weten in januari, maart, juni, 
september, november en in 2010 in januari. Steeds in de bekende 8 pagina’s full-colour. 
In maart verschijnt het volgende nummer.  
 
De organisatie  rondom de totstandkoming van Teugje Nieuws is afgelopen jaar gelijk 
gebleven. Marcella Oleman en Peter Cornelisz vormen de vaste redactie. Hans Bijloo 
heeft een aantal taken, zoals het contact met adverteerders en het bijhouden van de 
activiteitenkalender, onder zich.  
Gelukkig is het vergaren van voldoende kopij afgelopen jaar geen probleem gebleken. 
Langzamerhand komt de kopij vanzelf naar de redactie toe. Met name bij PECO en de 
Sportclub is het nu goed geregeld, terwijl ook Coert Munk een vaste schrijver is 
geworden vanuit de Luchthaven. Bijzonder blij zijn we ook met de vaste column van Jan 
Geschiere, die op een boeiende wijze over de natuur in en om Teuge schrijft. Ook 
Marianne Wieggers is een vaste component en bijna ieder nummer heeft zij wel iemand 
in Teuge weten te strikken voor een interview.   
 
Omdat het vrij soepel loopt qua kopij hoeft de redactie niet iedere keer bij elkaar te 
komen. Veelal wordt er overlegd via de mail. Tijdens één van de redactievergaderingen is 
gesproken over de toekomst van Teugje Nieuws en de bladformule. Besloten is om 
voorlopig op dezelfde voet door te gaan. Ook vanwege de positieve geluiden uit de 
gemeenschap. Dit betekent dat we om de twee maanden een krant blijven uitgeven die 
bestaat uit 8 pagina’s, waarbij het mogelijk is af en toe 4 pagina’s extra te vullen en 
wellicht soms een extra nummer uit te geven.  
In ieder nummer wordt getracht een mix te bieden van actualiteiten, komende 
activiteiten, achtergrondinformatie waarbij ook beleving een rol speelt en historische 
informatie.  
 
De opmaak van Teugje Nieuws werd ook dit jaar weer, geheel op vrijwillige basis, 
verzorgd door Rik Klanderman van Bureau Xtens uit Apeldoorn. Afgelopen jaar werd de 
krant steeds gedrukt bij internetdrukkers. Halverwege is een switch gemaakt naar een 
andere internetdrukker, die uiteindelijk nog goedkoper is ook. Het bezorgen van de krant 
verloopt grotendeels en probleemloos via All-In. Mensen die een nee-nee-sticker op de 
brievenbus hebben geplakt ontvangen de krant helaas niet. Zij kunnen eventueel een 
exemplaar ophalen op Rijksstraatweg 198. Een klein deel van de Apeldoornse wijk achter 
de A-50 wordt nog steeds handmatig vanaf de redactie bezorgd. Ook krijgen de Twellose 
bejaardenhuizen en de adverteerders standaard exemplaren bezorgd.  
 
Afgelopen jaar bleven op 1 na alle adverteerders Teugje Nieuws ondersteunen. Er 
kwamen nieuwe adverteerders bij en voorlopig hebben we genoeg adverteerders. De 
redactie wil van Teugje Nieuws geen advertentieblad maken. Meer advertenties zou ten 
koste van het aantal artikelen gaan. Nu moet soms al noodgedwongen gekozen worden 
voor het verkleinen van foto’s tot een bijna te klein formaat.  
 
De financiële situatie is voor Teugje Nieuws gezond, vooral dankzij de adverteerders en 
de beperkte koste voor redactie, opmaak en drukwerk. Ieder nummer kost in totaal ca. 
500 euro. In 2010 moet de toegezegde subsidie van het Oranjefonds geïnd worden.  
 
De redactie gaat er vanuit dat Teugje Nieuws ook komend jaar tenminste 5 maal 
verschijnt; er zijn nog steeds voldoende ideeën over onderwerpen die nieuws en/of 
achtergrondinformatie bevatten.  
 


