
 

 

Dorpscontactpersoon Teuge 2015 

Teuge, een mooi zelfstandig dorp in een natuurlijke mooie omgeving. Een dorp om trots op 
te zijn als dorpscontactpersoon. Begin 2015 hebben we met de diverse partijen afgesproken 
waar de speerpunten zouden liggen inzake de taken van de dorpscontactpersoon Teuge. 
Het is ingezet over de volgende pijlers: sociaal/maatschappelijk, sport/bewegen en 
cultuur/educatie. Hieraan hebben we haalbare doelen gekoppeld voor 2015. Ofwel een plan 
met potentie voor de toekomst.  

Signalering zorgbehoefte / Inloopochtenden organiseren. In de eerste helft van 2015 werden 
de inloopochtenden goed bezocht. Samen met onze vrijwilligster Bernadet Wissink hebben 
we met de diverse bezoekers gesprekken gevoerd. Alle leeftijden waren welkom. Medio 
2015 hebben we een enquête rondgestuurd onder alle inwoners van Teuge en omgeving om 
te kijken wat de behoefte van de inwoners van ons dorp waren. Zoals u heeft meegekregen 
in een eerdere Teugje Nieuws hebben we uit deze enquête weer leermomenten gehaald 
voor de toekomst van Teuge. Helaas liep in het tweede deel van 2015 het bezoekersaantal 
terug op de inloopochtenden. 

Waar we in 2015 ook druk mee zijn geweest is het upgraden van de social media en de 
website van Teuge. Hier is ook door voormalig secretaris van Algemeen Belang menig 
belangeloos uur in gestoken. We hebben ondertussen een facebookpagina met 210 volgers. 
De website is geupgrade en voorzien van een ‘nieuw’ gezicht. Deze activiteit zal door blijven 
gaan onder de nieuw te vormen communicatie commissie onder Algemeen Belang Teuge.  

Teuge Helpt! Zoals u elders in deze Teugje Nieuws hebt kunnen lezen is dit initiatief eind 
oktober gelanceerd in Teuge. Een initiatief waarbij de Teugenaren gebruik kunnen maken 
van de diensten van andere Teugenaren. Mede dankzij de hulp van Wim van Ee gaan we dit 
in 2016 voortzetten. Wim van Ee en Jose Pelgrim zullen Teuge Helpt een gezicht gaan 
geven. Eind vorig jaar is er onder de doelgroep 60+ informatie verstrekt waar men terecht 
kan en hoe men in contact kan komen. Ook onderdeel van dit initiatief is het opzetten van 
een vrijwilligersbank, waarbij inzichtelijk wordt wat Teugenaren voor passies hebben naast 
hun dagelijkse bezigheden.  

Teuge Runs 4 Life! De voorbereiding hiervoor heeft plaatsgevonden in 2015. Met de ervaring 
van Marjo Prigge van de Slaapfabriek en Wim van Beek van AV ’34 hebben we gezamenlijk 
een mooi evenement kunnen realiseren met 150 deelnemers op de tweede zondag van 
januari 2016. Dit wordt een terugkerend evenement in Teuge. 8 januari 2017 staat al op de 
rol.  

Wandelen op Zondag. Deze activiteit hebben we weer opgezet in 2015. Onder de bezielende 
leiding van Dientje Blumink (onze routeverkenner) maken we menig mooie tocht in de 
omgeving van Teuge. In december hebben we genoten van een route over de nieuwe 
fietspaden in Wilp Achterhoek en door het Woudhuis. In januari 2016 hebben we – met 
toestemming – een wandeling mogen maken over het Hartelaar. Op dit moment lopen er 
zo’n 7 – 10 personen per keer mee. Startpunt is het dorpshuis op de derde zondag van de 
maand. Een aanrader.  

Natuurlijk hebben we ook diverse andere taken aandacht gegeven het afgelopen jaar binnen 
het dorpscontactpersoon zijn namelijk het continueren van de bestaande projecten binnen 
Teuge. Keukelen wordt perfect georganiseerd door Anneke van Eikenhorst op dit moment in 
samenwerking met de Zaaier. Dit jaar hebben ons gelukkig meerdere vrijwilligers versterkt.  



 

Samen uit Eten werd de afgelopen twee jaar ook door Anneke van Eikenhorst 
gecoördineerd. Dit gaat in 2016 in overleg met de school een veranderd concept worden. Er 
gaat meer bewogen worden. Meer informatie hierover volgt nog.  

Fietsen op Zondag; hier worden de routes al jaren door Henk Veldwijk uitgezet in de mooie 
omgeving van Teuge. Hij heeft aangegeven dat 2015 zijn laatste jaar was. We bedanken 
hem voor al zijn inzet.  

Natuurlijk moet je als Dorpscontactpersoon ook op de hoogte blijven van de gemeentelijke 
en regionale ontwikkelingen. Daarom heb ik aan diverse overleggen een bezoek gebracht. 
Ons maandelijks overleg tussen dorpscontactpersonen uit de gemeente Voorst is een 
welkome netwerkmeeting. Tijdens deze overleggen bepraten we met elkaar de 
mogelijkheden binnen de diverse kernen. Leerzame contactmomenten.  

2015 een mooi en leerzaam jaar voor mij. Echter heb ik toch besloten te stoppen met deze 
functie. Op zoek naar misschien een nog meer passende functie voor meer uren per week. 
Teuge, een dorp om trots op te zijn als inwoner. En laten we met ons allen als inwoners de 
handen uit de mouwen steken als het gaat om te helpen met initiatieven die worden 
geopperd door uw buurman, buurvrouw, vriend of vriendin. Alleen zo kan Teuge lang 
zelfstandig blijven.  

Groet, Hetty 

 


