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ABT Jaarverslag 2015 
 

• Het bestuur vergadert in 2015 acht keer; 
• Hetty Vorselman-Pas vervult de rol Dorpscontactpersoon en Buurtsportcoach voor 

Teuge, de activiteiten en resultaten staan in haar jaarverslag; 
• Op 12 januari 2015 overleggen Marjo Prigge en Lucas Harbers met de gemeente Voorst 

over de ontwikkelingen Teuge Oost, de belangen van het dorp worden kenbaar 
gemaakt; 

• Op 13 januari 2015 vertegenwoordigt Jan-Willem Stegeman de stuurgroepbijeenkomst 
Toekomstvisie luchthaven. In 2015 is intensief gewerkt aan het behartigen van de 
belangen bewoners Teuge in en om deze stuurgroep en tevens door Anne Pannekoek in 
de klankbord groep. De activiteiten worden in de ALV ABT 2016 toegelicht; 

• Op zaterdag 24 januari wordt “Teuge verkozen tot “Kern met Pit” 2014 met het project 
“Realisatie nieuw dierenverblijf’. Herman Vukkink en Lucas Harbers nemen in Dorpshuis 
de Schakel in Oosterhout de prijs in ontvangst; 

• Op 16 februari Spreken Jan-Willem Stegeman en Lucas Harbers in tijdens ronde tafel 
gemeente Voorst,  Bestemmingsplan Teuge-Oost; 

• Jan-Willem Stegeman heeft verscheidene besprekingen gehad met vertegenwoordiging 
van de vliegclub over de bomenkap bij KIJK; 

• Jan-Willem Stegeman en Jan van de Noort hebben een bijdrage geleverd aan de 
hoorzitting over het bezwaarschrift bomenkap bij KIJK; 

• Hetty Vorselman-Pas en Marjo Prigge-van der Linden vertegenwoordigen in februari de 
belangen Teuge in de afstemming project Apeldoorn te Voet vanuit het wandelnet 
Nederland; 

• Jan van de Noort en Lucas Harbers vergaderen twee keer met met EnergieRijk Voorst 
over de aanleg van een zonnepanelenveld in Teuge; 

• Op woensdag 8 april wordt het nieuwe havengebouw geopend, ABT is bij de opening; 
• Antoinette Wijers-de Bruin en Lucas Harbers hebben verscheidene keren afgestemd met 

de gemeente Voorst en de provincie Gelderland over het realiseren en onderhouden van 
een kunstobject op de rotonde. Vanwege regelgeving en verschil van belangen tussen 
de gemeente en provincie hebben we dit initiatief geparkeerd. (er heeft tijdelijk alsnog 
kunst op de rotonde gestaan: beeld de Zaaier) 

• Op 20 maart is een groep vrijwilligers actief bij het Beestenboeltje, daar wordt tijdens 
NL Doet geklust en een bedrag binnengesleept; 

• Op 24 maart 2015 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats in het dorpshuis; 
• Op 4 mei vindt de dodenherdenking plaats bij het monument bij KIJK, er wordt namens 

de school, de luchthaven en ABT een krans gelegd; 
• Het bestuur van Algemeen Belang Teuge biedt de inwoners van Teuge voor een zeer 

gereduceerd tarief toegangskaarten Wings Wheels en Goggles aan. Alle beschikbare 
kaarten voor het evenement in juni zijn verkocht; 

• Op 19 juni wordt door Jan van den Noort en Lucas Harbers het recht van opstal 
kinderboerderij ’t Beestenboeltje getekend bij DNS notarissen te Twello; 

• Op 26 september is een groep vrijwilligers in het kader van Burendag actief bij het 
Beestenboeltje, er wordt met een hapje en drankje afgesloten; 

• Op 29 oktober is de start van Teuge Helpt!, initiatief voor Teugenaren door Teugenaren; 



 KvK Zutphen nr.  40102680 
 
 

• Op 24 november vindt het kernenoverleg tussen het bestuur ABT en een 
vertegenwoordiging gemeente Voorst plaats;  

• Op 25 november vindt de ledenraadvoorlichting visie luchthavenbesluit plaats. Jan-
Willem Stegeman vertelt over de activiteiten en tussen resultaten. Een 
vertegenwoordiging van de provincie en parachutistenclub geven tekst en uitleg; 

• Op 27 november vindt in de sporthal een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle 
vrijwilligers. Een geslaagde opzet van Sibylle Schmoz met medewerking van Hetty en 
Marjo; 

• Op 16 december vindt de redactievergadering nieuwe setting Teugje Nieuws plaats; 
• Op 28 december vindt de afstemming met een vertegenwoordiger van de gemeente 

Voorst over de aanplant fruitbomen en walnoten speelveld Teuge plaats; 
• Op 11 januari 2016 vindt Teuge runs4Life plaats met de start en landing bij Take-off. 

Een succesvol evenement met een vervolg in 2017; 
• Op 23 januari vertegenwoordigen Marjo Prigge-van der Linden en Lucas Harbers (na 

voorbereiding Jan van den Noort) project het opknappen en herplaatsen van het beeld 
"De Zaaier” in dorpshuis de schakel in Arnhem. Teuge wordt middels dit project wordt 
genomineerd voor Kern met Pit 2016; 

• Op 12 maart 2016 wordt tijdens NLDoet de moestuin (tuintelen) opgeknapt en een 
kipperen gemaakt in kinderboerderij ’t Beestenboeltje. 
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