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2012 was een rustig jaar voor Teugje Nieuws. Er verschenen wederom 5 nummers, allemaal 8 
pagina’s bevattend. Steeds meer wordt Teugje Nieuws een vast onderdeel in de communicatie(mix) 
van verenigingen, organisatie en bedrijven in Teuge. Daardoor wordt ook kopij steeds meer als 
vanzelfsprekend aangeleverd. Twee weken voor de deadline, die overigens ook altijd in de colofon 
van Teugje Nieuws staat, wordt een reminder gestuurd en dan komt de stroom kopij op gang.  
 
Geregeld is het passen en meten om alle kopij op 8 pagina’s te krijgen. Omdat er ook nog ca. 30 
advertenties geplaatst moeten worden, blijft er soms erg weinig ruimte over voor foto’s. Foto’s 
maken het blad wel visueel aantrekkelijk. Het is steeds zoeken naar de balans. Meer pagina’s (12 in 
plaats van 8) betekent hogere kosten en dan zullen de advertentietarieven omhoog moeten gaan.  
We hebben inmiddels ook een aantal fotografen dat steevast meewerkt om goede foto’s aan te 
leveren, waaronder Bob Bakker.  
 
De advertentietarieven zijn al ook in 2012 niet verhoogd, en dat gebeurt ook in 2013 niet. Het 
financieel overzicht geeft daartoe geen aanleiding en de economische crisis laat een verhoging ook 
niet toe. Wel hebben eind 2012, begin 2013, enkele adverteerders, waaronder grotere als RABO-
bank en Dijkhof Bouw afgehaakt. Dankzij de inspanningen van met neme onze dorpscontactpersoon 
hebben we echter vrij snel weer een aantal nieuwe adverteerders gevonden. Daarmee is de 
financiële basis voor in ieder geval een jaar weer veilig gesteld.   
De redactie, fotografie en opmaak van het blad geschiedt nog steeds geheel door vrijwilligers. 
Bijzonder is dat zowel Lineke Guth (redacteur) als Rik Klanderman (uitgever/opmaker van Studio 
Xtens) geen Teugenaren zijn, maar toch geheel belangeloos meewerken aan de realisatie van Teugje 
Nieuws. Daarvoor natuurlijk alle hulde en dank!  
Binnenkort moet Teugje Nieuws overgezet worden naar een nieuw opmaakprogramma, een mooie 
gelegenheid om eens te kijken of een actualisering van de huisstijl gewenst is.  
 
Sinds een jaar kunnen mensen die zich hiervoor aangemeld hebben Teugje Nieuws ook in een 
digitale versie aangeboden krijgen in hun mailbox. De digitale versie is sowieso al als pdf te 
downloaden en in te zien via de website van Algemeen Belang Teuge.  
Helaas wordt er van de mogelijkheid hem in de mailbox te ontvangen maar zeer weinig gebruik 
gemaakt.  
 
Ook mensen buiten het verspreidingsgebied zouden hem zo kunnen ontvangen.  
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