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ABT Jaarverslag 2016 

 

• Teuge nomineert zich begin 2016 voor Kern met Pit editie 2016 (Koninklijke 

Nederlandsche Heidemaatschappij) “opknappen en herplaatsten beeld de Zaaier”; 

• In samen werking met de speelveldcommissie, cbs de Zaaier, gemeente Voorst, 

Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Algemeen Belang Teuge wordt het speelveld 

opgeknapt en voorzien van drainage; 

• De infrastructuur Teuge Oost wordt gereed gemaakt voor de te bouwen 85 woningen; 

• De gemeente Voorste en ABT organiseren voorlichting en afstemming CPO Teuge Oost; 

• Het plan kunst op de rotonde wordt hervat. Een rotonde commissie wordt opgericht;  

• Tijdens NLDoet en Burendag zijn vrijwilligers aan het werk bij het Beestenboeltje en de 

moestuin; 

• Op 22 maart 2016 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; 

• ABT treedt toe als gast lid tot de Commissie Regionaal Overleg Teuge (CRO); 

• ABT neemt deel aan de TeugeTafel, haalt informatie op over ontwikkelingen luchthaven; 

• ABT maakt zich sterk voor snel internet voor de dorpskern en het buitengebied; 

• In november vindt het kernenoverleg tussen het bestuur ABT en een 

vertegenwoordiging gemeente Voorst plaats;  

• In november vindt in de school een succesvolle dank-je-wel-avond plaats voor alle 

vrijwilligers;  

• Beeld de Zaaier wordt opgeknapt en in december geplaatst voor cbs De Zaaier; 

• Op 8 januari 2017 vindt Teuge runs4Life plaats met de start en landing bij Take-Off. 

Een succesvol evenement met een vervolg in 2018; 

• Teuge wordt verkozen tot Kern met Pit 2016; 

• ABT organiseert samen met de gemeente Voorst het eerste atelier (van de drie) om tot 

een nieuwe dorpsvisie te komen.  

• ABT organiseert een ledenraadpleging over de ontwikkelingen luchthaven 

• De activiteiten commissies worden in de commissie verslagen weergegeven  
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