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In januari heeft de Gemeente Voorst ons medegedeeld dat de bouw van het dierenverblijf niet 

aan het bestemmingsplan voldoet. Wij willen nu de bouw van het dierenverblijf inpassen in 

het nieuwe bestemmingsplan Teuge. 

De Gemeente Voorst verzoekt ons tekeningen in te leveren van het nieuw te bouwen 

dierenonderkomen. 

De concept aanvraag is hierna ingeboekt. 

We moeten nu afwachten. 

 

We hebben de Gemeente Voorst gevraagd waarom wij geen afval containers hebben. 

Het antwoord is,als jullie € 250,= per jaar betalen, krijgen jullie containers. 

Het bestuur van ABT is hierover ingelicht. 

 

In maart was de jaarlijkse potgrondactie.Een goed resultaat 373 zakken weggebracht met een 

opbrengst van €466,25 en aan giften €127,60 maakt een totaal van €593,85 

 

In april komt het bericht dat de bouw van het dierenonderkomen door kan gaan mits het een 

veldschuur model wordt. In overleg met ABT de bouwaanvraag pas in 2013 doen 

i.v.m.integrale aanpak Teuge in het groen. 

 

In mei,juni en juli zij er veel eenden.kippen en pauwen geboren. Met de jonge pauwen gaat 

het eerst goed, maar na een paar weken gaan ze alle vier dood. 

 

De diva’s,Ria Haverkamp, Gerrie Polman en Antoinet Weijers, schenken ons een behoorlijk 

geld bedrag.Hiervoor nog maal veel dank. 

 

Wij hebben in oktober een bijeenkomst belegd met alle medewerkers van ’t beestenboeltje om 

van gedachten te wisselen over wat er goed gaat en wat er anders kan.Tevens heb ik uitleg 

gegeven over de plannen ten aanzien van de bouw van het dierenonderkomen en de inrichting 

van het beestenboeltje. 

Dit overleg willen we eens per jaar houden. 

Er zal een oproep in het Teugje Nieuws geplaatst worden, om medewerkers te werven voor 

het voeren, onderhoud en hulp bij alle voorkomende werkzaamheden. 

 

In oktober bereikt ons het bericht dat Wim den Uijl  ernstig ziek is. 

Hij stopt met voeren van de dieren en draagt alle administratie en andere zaken aan mij over. 

Het is voor hem erg moeilijk dit uit handen te geven na zoveel jaren dit werk vol overgave te 

hebben gedaan. 

 

Aan het eind van het jaar hebben Toos Uenk ,Henk Beekhuis en ik de schuur van de speelveld 

commissie opgeruimd. Nu kunnen wij deze ruimte ook gebruiken als opslag.  

 

 

Herman Vukkink. 


