
1 
 

ALGEMEEN BELANG TEUGE 
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning  
op 20 januari 2011 
 
SECRETARIAAT 
ZANDENALLEE 2  
7395 PC TEUGE 
055-3231818 
 
WWW.ALGEMEENBELANGTEUGE.NL  
INFO@ALGEMEENBELANGTEUGE.NL  

 
 
 
AGENDA VOOR DE LEDENVERGADERING VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
 
Datum : dinsdag 22 maart 2011 
Plaats : dorpshuis Op den Toega 
Aanvang : 20.00 uur 
Einde  : 22.00 uur 
 
1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2010 
4. Jaarverslagen 2010 

Activiteitenplan 2011 
5. Verslag kascommissie 

Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Financiële overzichten 2010  

Begrotingen 2011 
7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk 
8. Bestuursverkiezingen 

Bestuur: 
Aftredend en herkiesbaar: de heer H. van Essen 
Aftredend en niet-herkiesbaar: de heer G. Weijers en (tussentijds) mevr. M. Mulder 
Kandidaat-bestuursleden: de heren J. van den Noort en A. Kers 
Speelveldcommissie ‘de Zandenhof’: 
Aftredend en herkiesbaar: de heren H. Beekhuis en H. van Essen 

9. Stichting dorpshuis Op den Toega (informatief) 
10. Stichting De Oude Zanden (informatief) 
11. Dorpscontactpersoon 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
 
Bijbehorende stukken: 

- Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2010 
- Jaarverslagen van het bestuur en de commissies 2010 
- Activiteitenplan van het bestuur 2011  
- Financiële overzichten van het bestuur en de commissies 2010 
- Begrotingen van het bestuur, toneelvereniging Op den Toega en de Zandenhof 2011 

 
Deze stukken kunt u downloaden van onze website www.algemeenbelangteuge.nl in het 
mapje ‘ledenvergadering’. De stukken zijn ook op te halen bij het secretariaat. 
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Notulen van de ledenvergadering van Algemeen Belang Teuge  

d.d. 25 maart 2010 
 

1. Opening 
 De vergadering wordt geopend door voorzitter de heer Pruijt. In het bijzonder heet 

hij de ereleden, alsmede de aanwezige vertegenwoordigers van de politiek van harte 
welkom.  

  
 Bericht van verhindering: Mevrouw Ruigrok, de heer Hurenkamp, mevrouw De 

Bruijn en de heer Cornelisz.  
 
2. Ingekomen stukken/meldingen 
 - Mevrouw G. Jansen stopt met het knippen van de heg. Zij heeft dit 25 jaar 

gedaan en wordt hiervoor bedankt. Er wordt nog een keer op teruggekomen. 
 - Er zijn een tweetal brieven binnengekomen van de heer Cornelisz. 

In deze brieven worden onder andere de volgende punten aangehaald:  
•  Het slechte wegdek bij De Zanden. Dit wordt aangekaart bij de gemeente 

Voorst. 
• Geluid van de klinkers. Dit wordt als agendapunt ingebracht bij het 

Kernenteam Voorst. 
• Verkeersdrempel Teugseweg. Dit komt met de behandeling van de notulen 

van vorig jaar aan de orde. 
• Rondweg Twello. Het bestuur weet niet wat de consequenties zijn. De 

gemeente Voorst moet eerst onderzoek doen. ’t Hartelaar moet hierbij ook 
meewerken. Waarschijnlijk zal het een langdurig proces worden. ABT gaat 
kijken wat zij hiermee gaan doen. 

• Rechtzaak Leerkes. De heer Leerkes wil zich gaan vestigen aan de 
Hessenlaan met een scooter-/bromfietsenzaak. Door de direct aanwonenden 
is bezwaar aangetekend tegen de bouwvergunning. De gemeente Voorst 
heeft deze bezwaren erkend. Zij heeft de heer Leerkes aangeboden de grond 
terug te kopen, tegen een (volgens Leerkes) te lage prijs. De heer Leerkes 
heeft dit afgewezen en een rechtszaak aangespannen. De rechtbank heeft 
alle betrokkenen uitgenodigd voor deze rechtszaak, zoals ABT en Peco en 
mevrouw V.d. Dungen.  

 Voor 1 april 2010 moet een melding naar de rechtbank of zij willen 
deelnemen aan dit proces. Tevens moet voor 1 april 2010 een schriftelijke 
reactie worden ingediend.  

 De heer Pruijt heeft de rechtbank Zutphen gebeld. Er zijn geen kosten aan 
dit proces verbonden en er is geen advocaat nodig. Alleen de statuten 
worden nagekeken om te beoordelen in hoeverre Algemeen Belang Teuge 
namens haar leden kan optreden in deze zaak. Op hele korte termijn moeten 
er stappen worden genomen aangezien er voor 1 april 2010 moet worden 
gereageerd. 

 De vergadering wordt gevraagd of er bezwaren zijn dat ABT zich hierin 
mengt. Er zijn geen bezwaren, dus ABT zal zich hierin mengen.  

 - Brief Stichting Koepel Sport Welzijn en Cultuur  
De Koepel SWC is opgericht door de gemeente Voorst waarin zitting hebben: sv 
Twello, Voorwaarts en de belangenverenigingen. De belangenverenigingen zijn 
geclusterd. Teuge is geclusterd met De Vecht, Nijbroek en Terwolde. Wie wil je 
als kandidaat afvaardigen? Er is contact gelegd met de Koepel SWC, echter 
daaruit blijkt dat niet alle stukken zijn overhandigd. Het is wel vreemd dat alleen 
de 2 sportverenigingen uit Twello zitting hebben in deze koepel en geen andere 
clubs uit de gemeente Voorst, maar dat deze clubs door de belangenverenigingen 
worden vertegenwoordigd. De Stichting is volgens ABT niet compleet. Wie 
gesprekspartner is, is onbekend. Een en ander wordt uitgezocht. 

 
Opmerking mevrouw Siebelink: Zij vraagt zich af waarom de gemeente ons de 
vraag stelt of wij zitting willen nemen in de geclusterde belangenvereniging. ABT 
heeft hier geen antwoord op. Gevraagd wordt of zij, in verband met haar 
politieke achtergrond, e.e.a. wil nakijken. Zij zal dit doen. 
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3.  Notulen van de ledenvergadering van 25 maart 2009 
Pagina 4  Van Duuren in plaats van. Van Buuren. 
Pagina 5  Jaap van Oorspronk. Punt 6 is vorig jaar gesproken over de rekening van 

ABT naar sportclub Teuge toe. Dit heeft Jaap vorig jaar erg verrast. 
Daarna zijn er wat gesprekken geweest met ABT en het interim-bestuur 
van Sportclub Teuge. Jaap wil benadrukken dat het in goede harmonie is 
afgesloten. 

Pagina 7  Mevrouw Jansen. Zij heeft nog niets gehoord over de wandelroutes.  
 ABT is ervan uitgegaan dat e.e.a. afgehandeld zou zijn. Waarschijnlijk is 

er iets niet goed gegaan. Zij ontvangt de stukken op 26 maart alsnog.  
De heer Haarman. Is er al nagekeken of er ‘s nachts gemaaid mag 
worden? Is nog geen antwoord. De heer Cornelisz zou dit uitzoeken en hij 
is er momenteel niet. 

 
De notulen worden onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld en 
goedgekeurd. 

 
4. Actiepunten uit de ledenvergadering van 2009 

- Er zijn afspraken gemaakt met Sportclub Teuge en er is een bedrag van € 
3.782,00 overgemaakt t.n.v. Stichting. Dorpshuis Op den Toega. 

- De provincie verzoeken op het mogelijk is om meer verlichting te plaatsen langs 
de Rijksstraatweg tussen Teuge en Twello. 

 Er is contact geweest met de provincie Gelderland. Langs het wegvlak wordt 
geen openbare verlichting geplaatst, er zijn geen goede redenen aangegeven. 
Een en ander is conform het beleid van de provincie.  

- Drempel oude basisschool De Zaaier.  
 Er is contact gelegd met de gemeente Voorst. De drempel blijft voorlopig zitten in 

afwachting van de 30 km maatregelen.  
- Meer parkeerplaatsen Blériotstraat.  
 In 2011 wordt de Parmentierstraat opnieuw ingericht. De weg wordt 

gereconstrueerd en hierbij worden eventueel ook parkeerhavens in opgenomen. 
- Inventarisatie lantaarns.  
 Is in behandeling bij het kernenteam van de gemeente Voorst. 
- Geluidsoverlast krakers.  
 De gemeente neemt (vooralsnog) geen maatregelen. 
- De wandelroutes: zie eerder genoemd. 

 
Opmerking mevrouw Siebelink - De bussen die de kinderen naar de gymzaal 
brengen blijven stationair draaien bij de Parmentierstraat zolang de kinderen bij de 
gymnastiek zitten. De bussen mogen wel worden neergezet, echter de motoren 
moeten worden uitgezet in verband met de dieselstank. Zij verzoekt Algemeen 
Belang Teuge de chauffeur hierover aan te spreken. 
De heer Vlietstra zal de chauffeur vragen of zij de motoren uit willen zetten. 

 
5. Jaarverslagen bestuur en afdelingen 

- Er is één opmerking ten aanzien van het verslag van het bestuur.. 
 De kerstverlichting in de boom bij de bloembak is niet gelukt vanwege de vorst. 
 
De jaarverslagen 2009 van het bestuur en de commissies zijn vastgesteld en 
goedgekeurd. 

 
6. Activiteitenplan 2010 

Het voornemen is om de zaken genoemd op het activiteitenplan aan te pakken.  
De zaak Leerkes en de Koepel SWC zijn er bijgekomen. Er zijn geen vragen over. 

 
7. Financiële verslagen bestuur en afdelingen 
 - De heer J. Buitenhuis: wordt met “Op den Toega” het dorpshuis of de  
    toneelvereniging bedoeld?.  
  Dit is de toneelvereniging, het dorpshuis valt hier buiten, deze valt onder de 

Stichting  Dorpshuis Op den Toega. 
 

- De heer Vlietstra: hebben de hoge bedragen te maken met het dorpshuis.  
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 Ja, dit zijn kruisposten in verband met het dorpshuis. 
 
 De kascommissie. 
 De heer Van Duuren: alles is akkoord en er zijn verder geen op- of aanmerkingen.  
 De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet en er wordt decharge verleend.  
 
 Mevrouw Wielart treedt af en zij wordt bedankt voor haar inzet. De heer Vlietstra zal 

zitting nemen in de kascommissie. 
 
 Begroting 

Er is een foutief bedrag opgenomen. Er zijn nieuwe begrotingen op de tafels 
neergelegd. Het betrof een fout bij het bedrag overige bij uitgaven, € 10.000 te 
veel. 

 
7.  Arbowet 

Samen met de leden van SJW Peco en Sportclub Teuge worden elk jaar 
herhalingscursussen BHV gedaan.  
Er is geen coördinatie in het gebruik van de AED-systemen in de omgeving. Het is 
bijvoorbeeld moeilijk om ‘s avonds na 21.00 uur een AED te krijgen. Hierover is met 
de gemeente Voorst gesproken. Er moet een systeem komen waardoor men te allen 
tijde bij een AED kan komen. Er moeten vrijwilligers komen die dit op zich willen 
nemen. De gemeente gaat dit uitzoeken en verwacht medio zomer 2010 een besluit 
te hebben genomen. Vanuit ABT is aangegeven naar de gemeente dat zij willen 
meeliften met de vrijwilligers. 

 
8.  Bestuursverkiezingen 

Bestuur: 
Mevrouw De Bruijn en de heer Pruijt zijn na een termijn van 3 jaar aftredend en 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden herkozen. 
De heer Pruijt geeft aan dat dit zijn laatste termijn als voorzitter zal zijn. 
 
Speelveldcommissie: 
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer R. Kamphuis. 
Namens het bestuur wordt hij bedankt voor zijn inzet en ontvangt hij een bosje 
bloemen. 
Mevrouw T. Uenk is aftredend en stelt zich wel herkiesbaar voor het 
speelveldcommissie. Er zijn geen tegenkandidaten en zij wordt herkozen. 

 
9. Rondvraag 

De heer Van der Voort. 
Afgelopen zomer is er een ooievaar geweest op de lichtmasten van de sportclub. Is 
het leuk om een ooievaarsnest in Teuge te zetten? Hij vraagt zich wel af of een 
ooievaar niet veel overlast veroorzaakt. 
Volgens de heer Geschiere is het belangrijk dat de omgeving de ooievaar van 
voldoende voer kan voorzien. Hij weet niet of de luchthaven er blij mee is. De heer 
Geschiere pleit voor een ooievaarsnest aan de rand van het dorp i.v.m. voer e.d. 
(zijn het geen rovers) Er moet worden nagekeken of het mogelijk is. Als de biotoop 
goed kan bestaan dan denkt hij dat de schade aan de natuur niet zodanig is dat 
men zich daarover druk moet maken. De mensen die mee willen denken over het 
ooievaarsnest kunnen zich melden bij Parmentierstraat 7. 
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Mevrouw T. Uenk. 
Op 29 mei a.s. is er van 13.00 uur tot 17.00 uur een feestelijke aangelegenheid op 
het speelveld in verband met het 25-jarig bestaan van het speelveld en ‘t 
beestenboeltje. Er zijn diverse activiteiten voor de kinderen zoals: kleedjesmarkt, 
ballonnen oplaten, schminken, jeu de boules, sjoelen, zoekopdracht en fotocollage 
en een kleurwedstrijd.  
Voor de kleedjesmarkt moeten de kinderen zich opgeven en de kleurwedstrijd gaat 
via de school. 

 
De heer Teunissen. 
Kan hij dan nog gebruik maken van het fietspad als hij op de fiets naar Twello wil?  
Ja dat kan. 

 
De heer J. van Oorspronk. 
In deze stukken komt niets voor over het reilen en zeilen van het dorpshuis.  
Is het mogelijk dat er toch een stukje aan kan worden gewijd?  
Het is een goed plan om het dorpshuis als agendapunt op te nemen. De start ging 
gepaard met kinderziektes. Nu loopt het dorpshuis prima, de bezetting is erg goed. 
De exploitatie wordt goed verzorgd door de Sportclub. Het bestuur is bezig met het 
opstellen van een dorpshuisplan en huishoudelijk reglement. Wie doet wat en hoe. 
Dit zijn aandachtspunten voor de stichting en de beheercommissie voor 2010. In de 
volgende ledenvergadering zal door middel van een kort verslag aangegeven 
worden wat er is gedaan.. 
Stichting Dorpshuis wil mogelijk lid worden van de Federatie Dorpshuis Gelderland. 
 
Mevrouw G. Jansen. 
ABT heeft Koninginnedag laten schieten en dit wordt nu opgepakt door Peco. Dit 
moet wel gepromoot worden om Koninginnedag in Teuge weer op gang te brengen.  
Het Oranjefeest wordt niet meer door ABT georganiseerd omdat er niet voldoende 
animo was doordat het in de schoolvakantie valt en veel mensen dan op vakantie 
zijn.  Er is nu 3 jaar niets georganiseerd, 2 keer omdat er niet genoeg animo was en 
1 keer omdat de Koningin in Apeldoorn kwam. Alle waardering voor Peco en ABT 
hoopt dat feest zal slagen. 
Wie gaat de heg snoeien? 
Er wordt nagegaan wat Siza Dorpsgroep hierin voor ABT kan betekenen. 
 
Het openluchtspel van Op den Toega gaat dit jaar niet door. Volgend jaar wel dan? 
De heer J. Buitenhuis - staat in het verslag. Volgend jaar gaan wij weer proberen 
om een buitenstuk op te voeren. Dit is afhankelijk van het aantal spelers. Vanuit 
ABT zal er alles aan gedaan worden dat het kan worden opgevoerd, maar dan zijn 
er wel voldoende spelers nodig. 
 
Mededeling mevrouw Mulder. 
De commissies hebben een e-mail of een brief ontvangen over de dank-je-wel-
avond voor vrijwilligers op 21 mei, een BBQ bij het dorpshuis. Hebben alle 
vrijwilligers de uitnodiging ontvangen? Vind jij jezelf een vrijwilliger en heb je geen 
uitnodiging ontvangen, meld je dan aan bij marcella@escapelines.nl of via de 
commissie 

 
10.  Sluiting 

Voordat de heer Pruijt de vergadering sluit vraagt hij aan de aanwezigen om niet 
weg te gaan in verband met de presentatie van het KIJK-project.  
 
De heer Pruijt bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 
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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE  
2010 

 
 
Algemeen 
• 25 maart 2010 vond de ledenvergadering plaats in het dorpshuis. 
• Het bestuur vergaderde zes keer. 
• Enkele bestuursleden namen op 4 mei deel aan de stille tocht en legden namens Teuge 

een graftak tijdens de dodenherdenking. 
• De website www.algemeenbelangteuge.nl werd door de webmaster regelmatig 

geüpdatet met het laatste nieuws en alle edities van TeugJe Nieuws.  
• De BHV-ers volgden een herhalingscursus verzorgd door Pro(t)action. 
• De vergaderingen over het plan Weteringsebroek werden bijgewoond door een 

bestuurslid. 
• Op 25 februari vond een gezamenlijke vergadering plaats met het bestuur en alle 

commissies van ABT. 
• Zaterdag 18 en zondag 19 september werd de kunst- en cultuurroute georganiseerd 

met een groot aantal deelnemers en veel belangstellenden. Het was een geslaagd 
evenement. 

• De nieuwkomers zijn persoonlijk welkom geheten met een attentie. 
• Het project KIJK werd verder uitgewerkt. Stichting De Oude Zanden houdt zich bezig 

met de realisatie van deze speciale multifunctionele plek aan De Zanden in Teuge. 
• Jan Geschiere en Herman Vukkink bezochten de vergaderingen van de Vereniging voor 

Kleine Kernen Gelderland. 
• Er werd begonnen met de realisatie van een geïllustreerde wandelkaart aan de hand van 

de door Bert Postma gemaakte inventarisatie van de wandelroutes in en rond Teuge. 
Rabobank, Provincie Gelderland en Gemeente Voorst hebben subsidie hiervoor 
beschikbaar gesteld. 

• In het kader van sociale cohesie op het platteland werd een projectplan geschreven voor 
een nieuwe functie van dorpscontactpersoon voor Teuge. Provincie Gelderland en het 
Oranje Fonds financieren het salaris van de dorpscontactpersoon voor de periode 2011 
en 2012. 

• Het welkomstbord is opgeknapt en teruggeplaatst aan de ingang van De Zanden. 
• ABT is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geworden, waardoor een gift aan 

ABT aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. 
• De jubilerende commissies speelveld De Zandenhof en kinderboerderij ’t Beestenboeltje 

(25-jarig bestaan) ontvingen op 29 mei een krijtbord in de vorm van een varken. Het 
speeltoestel is geplaatst in de zandbak op het speelveld. 

• Er werd samen met de PECO nagedacht om het beeld de zaaier een goede en centrale 
plek te geven. Gedacht wordt aan de ‘schapen’wei aan de parallelweg van de 
Rijksstraatweg en onder de bomen bij Harenberg aan de Hessenlaan. De plek wordt in 
overleg met de aanwonenden en de gemeente bepaald. 

• Op verzoek heeft Anne Pannekoek een plan opgesteld om nieuwe leden te werven. 
• Op 25 november bezochten ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties het dorp Teuge om te ervaren wat actief burgerschap inhoudt. Het 
bezoek werd georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. 

 
Contact met de gemeente 
Vanuit het aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening zijn raadsvergaderingen en ronde-tafel-
gesprekken bijgewoond om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in en rondom 
Teuge. 
 De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:    

1. brandweerpost in Teuge; 
2. vertegenwoordiger voor de provinciale commissie CROT voor luchthaven Teuge in 

samenspraak met alle belangenvereniging van de gemeente Voorst (Nijbroek en 
Klarenbeek hebben een kandidaat voorgedragen); 

3. bezuinigingen;  
4. dorpscontactpersoon voor Teuge; 
5. bestemmingsplan dorp Teuge (exclusief buitengebied). 
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Het bezoek van het kernenteam heeft op 15 november plaatsgevonden met de volgende 
aandachtspunten:  
• gladheidsbestrijding op de rondweg De Zanden rond de luchthaven 
• verlichting schelpenpad 
• metalen hekjes om drie gedenkbomen 
• plaats bepalen van het beeld de zaaier 
• inrichting weitje parallelweg Rijksstraatweg (ABT maakt samen met aanwonenden een  
    plan en legt dit voor aan Ben Roeterd van de gemeente) 
• aanplant rotonde Woudweg 
• container voor de kinderboerderij 
• voorrangsregel bij de uitrit van de parallelweg Rijksstraatweg naar De Zanden 
 
Contact met andere instanties/verenigingen 
• provincie: verlichting langs de Rijksstraatweg tussen Teuge en Twello 
• zalencentrum Boode: andere op-/afstaplocatie voor Boode bus op zondagavond 
• SIZA/SARA over gezamenlijk te organiseren zwerfvuilactie in Teuge 
• rechtbank Zutphen: zienswijze op bezwaar bouwvergunningen bedrijf Leerkes 
• A1-verbreding 
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Jaarverslag Teugje Nieuws 2010 
 
In 2010 verscheen Teugje Nieuws 5 keer, te weten in januari, maart, juni, september, 
november en in 2011 inmiddels twee keer. Na het januarinummer kwam een week later 
al de Special uit rond 100 jaar Algemeen Belang Teuge. In maart, verschijnt het volgende 
nummer, dus al voor de Algemeen ledenvergadering.  
 
De vaste redactie wordt nog steeds gevormd door Marcella Oleman en Peter Cornelisz. 
Hans Bijloo, verantwoordelijk voor de contacten met de adverteerders en voor de 
activiteitenkalender stelde zijn plek beschikbaar omdat hij voorzitter werd van de 
Stichting die er voor moet zorgen dat in Teuge het project  KIJK gerealiseerd wordt. Zijn 
plek is direct overgenomen door René Kamphuis, die daarmee de redactie versterkt. 
Helaas heeft een oproep waarin een extra redacteur gezocht wordt, geen reacties 
opgeleverd.  
 
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in contacten met de belangrijkste organisaties en 
instellingen in het dorp en dat heeft ertoe geleid dat het aanleveren van kopij vanuit deze 
organisaties langzamerhand beter is gaan lopen. Streven is nog steeds om vanuit iedere 
organisatie maandelijks nieuws te brengen. Het aantal pagina’s per editie bedroeg 
minimaal 8, maar er werden 2 keer 12 pagina’ s en 1 keer 10 pagina’ s gedrukt. In de 
lay-out vonden geen wijzigingen plaats.   
 
Door PECO, CBS de Zaaier en de sportclub worden nu iedere keer concept artikelen 
aangeleverd. De luchthaven heeft enkele keren verstek laten gaan, maar is in het 
maartnummer wel weer aanwezig. Jan Geschiere vindt telkens voldoende inspiratie in de 
Teugse natuur, terwijl Marianne Wieggers nog steeds een vaste schrijfster is. Als 
verbinding tussen bestuur en krant, maar ook als interviewster van bekenden en (nog) 
minder bekende Teugenaren. Omdat het soepel loopt qua kopij hoefde de redactie ook dit 
jaar maar een paar keer bij elkaar te komen. Internet inclusief mail blijkt een handig 
communicatiemiddel 
 
Voor het komende jaar blijven we op de ingeslagen weg doorgaan. Er bereiken de 
redactie geen signalen dat er een andere koers ingeslagen moet worden qua inhoud, 
frequentie of vormgeving. 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 2 of 4 pagina’s extra 
te vullen. In ieder nummer wordt getracht een mix te bieden van actualiteiten, komende 
activiteiten, achtergrondinformatie waarbij ook beleving een rol speelt en historische 
informatie. Wel zal extra aandacht gegeven gaan worden aan de activiteitenkalender. Het 
blijkt een hele klus om deze kalender samen te stellen. De organisaties houden zelf vaak 
geen kalender bij op hun website, en leveren de lijst aan niet aan de redactie. Daar is 
zeker nog meer uit te halen.  
 
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 www.printcarrier.com. In alle gevallen verliep het drukken volstrekt 
probleemloos. 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 stopte 1 adverteerder, maar kwam er ook weer een nieuwe bij. De 
redactie hoopt dat de huidige adverteerders ook dit jaar weer verder gaan. De subsidie 
van het Oranjefonds is na 3 jaar op, dus hebben we de adverteerders hard nodig om de 
krant te kunnen blijven uitgeven. Een krant die door iedereen in Teuge en omstreken van 
voor tot achter gespeld wordt, en dus ook voor adverteerders een groot bereik heeft. De 
financiële situatie van Teugje Nieuws is op dit moment dus nog gezond.   
 
Teugje Nieuws bestaat in september 2011 alweer 5 jaar. Er zijn nog voldoende ideeën 
over onderwerpen die nieuws en/of achtergrondinformatie bevatten en we gaan dus 
gewoon door!  
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Jaarverslag kinderboerderij ’t Beestenboeltje 2010 
 
Het jaar 2010 begon met maatregelen, die genomen moesten worden in verband  
met de Q-koorts. Van het ministerie van L.N.V. waren alle  
kinderboerderijen verplicht om alle drachtige schapen en geiten volledig  
afgezonderd van het publiek in een afgesloten ruimte af te lammeren.  
Daarom is ook besloten om het helpen met het voeren door de schoolkinderen  
tijdelijk op te schorten. 
 
In het najaar zijn de schapen en geiten tweemaal in geënt tegen de Q-koorts. 
 
Verder verliep alles voorspoedig: veel jong leven, geitjes, jonge eenden  
en kippen. De pauw verraste ons zelfs met vier jonge kuikens. Ondanks alle  
inspanningen zijn wij er niet in geslaagd ze in leven te houden. 
 
De potgrond actie was weer een succes. Maar liefst 300 zakken moesten  
wij rondbrengen. Een hele klus, maar wij deden het met plezier. 
 
Begin juni hebben wij samen met de jeugd een feestje gebouwd. De  
kinderboerderij ’t Beestenboeltje en het speelveld De Zandenhof vierden hun 25 jaar 
bestaan. Op naar het volgende 25 jarig jubileum. 
 
In de komende jaren zullen wij een plan moeten maken voor een nieuw  
geitenhok. Binnen een jaar of vijf zal deze vervangen moeten worden, want  
door rot en houtworm beginnen er gaten in te vallen. Bovendien is er te weinig  
ruimte om voor een jaar hooi op te slaan. Voor de penningmeester een signaal 
om vast wat te gaan reserveren. 
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Jaarverslag speelveldcommissie “de Zandenhof” 2010 
 
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 
Vacature 
 
Bij de bestuursverkiezing van 2010 werd het aftredende lid Toos Uenk herkozen. 
Rene Kamphuis stelde zich niet herkiesbaar. Wij zijn nog op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Voelt u iets hiervoor meldt u zich dan bij een van de bestuursleden. 
Bij de bestuursverkiezing van 2011 zijn aftredend en herkiesbaar Henk Beekhuis en 
Harry van Essen. 
 
In februari heeft de gemeente een nieuw duikelrek geplaatst. 
In de week van 1 t/m 6 maart werd de collecte van Jantje Beton gehouden en de 
totaalopbrengst was € 676,23, iets minder dan vorig jaar. De helft van de opbrengst zal 
de commissie gebruiken voor onderhoud van de speeltoestellen en sparen voor een nieuw 
toestel. De commissie bedankt alle gevers en collectanten voor hun bijdrage en getoonde 
inzet. 
 
Half april werd een bestellijst voor geraniumverkoop huis aan huis verspreid en de vrijdag 
en zaterdag voor Moederdag, 7 en 8 mei, werden de geraniums thuis bezorgd. 
De actie was weer geslaagd en heeft € 483,25 opgebracht, meer dan vorig jaar. 
Jaarlijks wordt de actie op deze manier gehouden. 
 
Op 29 mei werd gevierd dat speelveld de Zandenhof en de kinderboerderij “t 
Beestenboeltje 25 jaar bestonden. Het was een gezellige middag met leuke spelletjes 
voor de kinderen. Er was een springkussen, de kinderen konden zich laten schminken, 
ballonnen oplaten en er was een kleedjesmarkt. In Teugje Nieuws heeft er al wat over in 
gestaan. Wij willen iedereen nogmaals bedanken voor de felicitaties en de cadeaus. 
In juli heeft de gemeente een nieuwe zandbak geplaatst. De tegels hebben wij er zelf  
omheen gelegd en het (kleur)varken erop gezet. 
 
Eind september heeft de gemeente een nieuwe schommel geplaatst en de bodem 
voorzien van zand in plaats van houtsnippers. Jammer dat de schommel kleiner is dan de 
vorige maar deze keer hadden wij geen zeggenschap in deze beslissing. 
 
Onze jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd zoals het schoonmaken 
van banken, tafels, speeltoestellen, schilderen, snoeien, kanten afsteken en reparaties 
uitvoeren. 
 
De gemeente plaatst geen vuilniscontainer meer op het veld bij de picknickbank omdat er 
nu een ander soort container wordt gebruikt en de oude niet meer geleegd kan worden. 
Wij zoeken nog naar een oplossing, omdat men het afval nu zelf mee moet nemen naar 
huis. 
 
Activiteiten  2011       
7 t/m 12 maart: collecte Jantje Beton 
Half april: bestellijst geraniumverkoop huis aan huis verspreiden 
6 en 7 mei: geraniums thuis bezorgen. 
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Jaarverslag toneelvereniging Op den Toega 2010 
 
Na het afhaken van een speler en de daardoor ontstane demotivatie werd in januari 
besloten om het openluchtspel 2010 af te blazen. Alle voorbereidende werkzaamheden 
waren voor niets geweest. Maar om het bijltje er definitief bij neer te gooien, dat ligt niet 
in onze aard. 
 
In verband met het 100-jarig bestaan van Algemeen Belang Teuge kwam het verzoek om 
in 2011 toch maar weer een toneelstuk op te voeren in de buitenlucht. Na bestudering 
van het bevolkingsregister werden weer een paar talenten aangetrokken, te weten Jannes 
van Duuren, Henk Koetsier, Reinier Dooyeweerd en op de valreep nog Joop Veldhuis. 
Er werd besloten om een toneelstuk over oud Teuge op te voeren. Tinus Ooms werd 
gevraagd om het toneelstuk te schrijven. Cees Verwaaijen zou meeschrijven om het 
geschikt te maken voor toneel, maar hij moest al spoedig afhaken in verband met de 
ziekte van zijn vrouw: heel begrijpelijk. Gelukkig bood Gerard Pannekoek zich aan om de 
taken van Cees over te nemen, dat wil zeggen zowel het schrijven als het regisseren. 
 
In november vond een uitvoering in het dorpshuis plaats van een toneelstuk door 
toneelvereniging SOVV uit Apeldoorn. Veertig enthousiaste bezoekers zagen een leuk 
toneelstuk dat zich afspeelde in een bordeel. 
 
In februari 2011 zijn de repetities voor het komende openluchtspel begonnen en er wordt 
weer gelachen! 
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ACTIVITEITENPLAN VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
2011 

 
 
 
• Organisatie van een feestelijke receptie op 20 januari 2011 t.g.v. het 100-jarig bestaan 
• Begeleiding van de Dorpscontactpersoon voor Teuge 
• Uitbrengen van een geïllustreerde wandelkaart van Teuge 
• Herinrichtingsplan voor het schapenweitje tussen Rijksstraatweg en parallelweg 
• Organisatie van een historische kunst- en cultuurweekend in augustus 
• Organisatie van een bier- en wijnfeest in oktober als afsluiting van het jubileumjaar 
• Organisatie aandachtsgebieden: faciliteiten, evenementen en ruimtelijke ordening 
• Uitbrengen van de krant ‘Teugje Nieuws’ elke 2 maanden en financiering verzorgen 
• Verzorgen van de dieren van ‘t Beestenboeltje en kinderen in contact brengen met de  
    dieren 
• Samen met de gemeenteraad Voorst werken aan een nadere uitwerking van de 

  Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst door het actualiseren  van het bestemmingsplan dorp 
  (bebouwde kom) Teuge 

• Masterplan Weteringsebroek volgen 
• Volgen invulling bouwplan De Zwaan (onderdeel Bedrijfskavelterrein) 
• Vertegenwoordiging bij evenementen 
• ARBO-uitvoeringsregeling voor vrijwilligers 
• Herhalingscursus BedrijfsHulpVerlening (BHV) plus bediening A.E.D. 
• Actualisering van de website www.algemeenbelangteuge.nl 
• Betrokkenheid van vrijwilligers blijven stimuleren 
• Organisatie van een dank-je-wel-avond voor de vrijwilligers 
• Nieuwkomers bezoeken 
• Opnemen vertegenwoordiging in diverse organen/activiteiten (mede ingevuld door 
    leden) zoals: 
     - bijeenkomsten van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland; 
     - klantenpanel Goed Wonen; 
     - overleg ontwikkelingen luchthaven; 
     - koepel sport, welzijn en cultuur 
• Samenstellen van een welkomstpakket voor nieuwkomers 
• Voeren van overleg met beleidsmedewerkers en dorpswethouder van de gemeente 
    Voorst (Kernenteam) 
• Het onderhouden van contacten met Mens en Welzijn Voorst inzake inzet vrijwilligers en 
    Maatschappelijke Stage leerlingen 
 
 
 
 
 
ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET BESTUUR VAN ALGEMEEN BELANG TEUGE 
 

 
2012 

D. Oleman 
M. Wieggers 

2013 
A. de Bruin 

A. Pruijt 

2014  
(onder voorbehoud) 

H.J. van Essen 
J. van den Noort 

A. Kers 
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Financieel overzicht Algemeen Belang Teuge inclusies alle commissies 
 

   
De kruisposten zijn niet in mindering gebracht op de totalen aan inkomsten en uitgaven. 

     
 saldo    saldo  
 1-1-2010 inkomsten uitgaven 31-12-2010 

Algemeen Belang *     
Kas  333,33 1.116,00 1.388,19 61,14 
Bank  2.547,98 74.028,08 73.891,98 2.684,08 
Spaarrekening  7.161,38 32.210,81 4.500,00 34.872,19 

Totaal 10.042,69 107.354,89 79.780,17 37.617,41 
     

* Inclusief Beestenboeltje en Teugje Nieuws    
     

De Zandenhof     
Kas 336,72 1.037,10 1.355,22 18,60 
Spaarrekening  5.456,15 1.000,14  6.456,29 

Totaal 5.792,87 2.037,24 1.355,22 6.474,89 
     

Toneelver. Op den Toega     
Kas 36,38 1.115,75 1.114,99 37,14 
Bank 2.124,97 1.026,75 1.060,00 2.091,72 

Totaal 2.161,35 2.142,50 2.174,99 2.128,86 
     
     
     
     

Begroting 2011 Algemeen Belang Teuge, Speelveld De Zandenhof en Toneelvereniging 
Op den Toega 
     
  inkomsten uitgaven verwacht 

resultaat 
      
Teugje Nieuws  5.000 5.000 0,00 
Beestenboeltje  1.000 1.200 -200,00 
Overige  16.000 28.500 -12.500,00 
Totaal  22.000 34.700 -12.700,00 

     
De Zandenhof  900 400 500,00 

     
Toneelver. Op den Toega  6.350 6.390 -50,00 
 
 


