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Jaarverslagen commissies ABT 2016 

 

‘t Beestenboeltje 

 

Dit jaar hebben we  weer veel acties ondernomen om het financieel rond te krijgen . 

Zoals de potgrond actie, collecte Jantje Beton, NL. Doet, spek de kas van Jumbo 

Binnendijk in Twello en de Burendag. Samen goed voor bijna € 1855,= 

Dit jaar is er een kippenren gemaakt, het aantal kippen is terug gebracht en een tweede 

schaap, een Texelaar is aan gekocht. Er zijn jonge eenden geboren, ze hebben het niet 

allemaal overleeft. 

In november zijn er twee eenden kort na elkaar overleden. Dit is gemeld bij de 

dierenarts, die heeft geconstateerd dat het overlijden niet het gevolg van de heersende 

vogelgriep is. 

Voor het bedrag wat we gekregen hebben  van het Orange Fonds  voor de burendag 

hebben we een party tent gekocht. De bedoeling is, dat deze tent voor iedere inwoner 

van Teuge, tegen een kleine vergoeding te lenen is. In november hebben we de kippen 

op moeten hokken i.v.m. de vogelgriep. 

  

Herman Vukkink, Beheerder ’t Beestenboeltje’. 

 

Speelveld 

 

Jaarverslag speelveldcommissie “de Zandenhof” 2015 

Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: 

Toos Uenk                           gesprekleider en secretaris 

Ineke Beekhuis                   penningmeester 

Henk Beekhuis                    lid 

Reinier Dooyeweerd          lid 

Van 5 januari tot 2 februari heeft er een pannaveldje op het asfalt gestaan. Helaas was 

het toen vaak slecht weer om te voetballen. Er was twee keer een wedstrijd en de besten 

gingen door naar de finale in Twello. Er deden vier dorpen aan mee, de winnaar kwam uit 

Teuge. 

Bij de bestuursverkiezing van 2015 werden de aftredende leden Ineke Beekhuis en 

Reinier Dooyeweerd herkozen. 

Bij de bestuursverkiezing van 2016 is aftredend en herkiesbaar Toos Uenk. 

Samen met Algemeen Belang, Kinderboerderij ’t Beestenboeltje, en school de Zaaier 

overleg gehad 

over o.a. wateroverlast op het hele terrein. Nu verder overleg met de gemeente hierover. 

Ook dat de kinderen van school meer gebruik kunnen maken van het speelveld, en om 

overzicht te houden eventueel wat snoeien hier en daar. 

Ook eventueel samenwerken om ons samen sterk te maken voor bepaalde dingen. 

De collecte van Jantje Beton is overgenomen door kinderboerderij “t Beestenboeltje. 

Geraniumactie met de geraniums van kwekerij de Ruiter 

Half april bestellijsten huis aan huis verspreid.  Op vrijdag 8 mei de geraniums thuis 

bezorgd 

http://www.teuge.eu/
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De actie heeft 370,20 euro opgebracht. De actie wordt jaarlijks op deze manier 

gehouden. 

Hartelijk dank voor het kopen van uw bloemetje bij ons.  

De gemeente en een keuring instantie keuren elk jaar de speeltoestellen en alles was 

goed. 

Jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 

Helaas  maand februari weer  wateroverlast, op veel speeltoestellen kon niet gespeeld 

worden.  

Activiteiten 2016 

Week 15 ( 11 t/m 16 april ) bestellijst geraniumactie huis aan huis verspreiden 

Week 18  ( vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei ) bezorgen 

 

Wandelen op Zondag 

Wandelen op Zondag, alweer 2 jaar een feit. Met een vaste groep van ongeveer 6 

personen wordt er elke 3e zondag gewandeld in de mooie omgeving van Teuge. In 2016 

hebben we ook genoten van een mooie wandeling op het Hartelaar aan de rand van 

Teuge.  

Ook zijn we op landgoed de Noordijk wezen wandelen. De plannen voor 2017 blijven 

ongewijzigd. Een ieder die elke derde zondag van de maand een lekkere wandeling wil 

maken van 1,5 uur met een heerlijk kopje koffie bij Take Off als afsluiting is van harte 

welkom. 

 

Teuge Helpt 

Sinds oktober 2015 een nieuw help initiatief in Teuge. Er zijn ondertussen 6 hulpvragen 

geweest waarbij we naar concrete oplossingen hebben gezocht en gevonden. Teuge weet 

van het bestaan van dit initiatief en kan zich altijd melden als men hulp nodig heeft. Met 

4 vrijwilligers continueren we Teuge Helpt. 

 

Welkomsmand 

Afgelopen jaar zijn er 5 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners.  

Daarnaast heb ik ondernemers en verenigingen benaderd die nog geen flyers oid in de 

mand hadden. Afgelopen jaar heeft dit opgeleverd dat er  7 ondernemers/verenigingen 

zijn toegevoegd aan de mand in de vorm van een cadeautje, cadeaubon of flyer. 

Helaas is er ook 1 onderneming die niet meer deelneemt, omdat de onderneming op is 

gehouden te bestaan. 

En het mooiste van dit jaar is wel dat de welkomstmanden in het vervolg door cliënten 

van Siza worden gemaakt. Zowel de mand als de inhoud is dan helemaal uit Teuge! 

2016 was dus wederom een succesvol jaar voor de welkomstmand. 

 

Teugje Nieuws 

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in Teuge, de Vecht en omstreken en wordt goed 

gelezen en gewaardeerd. 

 

Samen uit eten 

Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige, maar soms 

ook serieuze gesprekken onder het genot van een verzorgde maaltijd. Uitgangspunt is en 

blijft de ontmoeting tussen jong en oud. Voor het 6e jaar achtereen is het iedere keer 

weer volle bak. Iedere keer wordt er door de vrijwilligers en de leerlingen van De Zaaier 

een verrassend 3-gangen menu gekookt en geserveerd. Dit wordt telkens aangekleed 

met een hartelijke ontvangst, gezellig gedekte tafels en een gemoedelijke sfeer. 

 

TeugeRuns4Life 

Dit jaar voor de 2e keer! Nu een landelijk doel het Vergeten Kind. 

Met veel plezier en het goede doel in gedachten, slaagden 250 renners & wandelaars, 

100 meer als vorig jaar, erin hun afstand te volbrengen.  

Wie weet een goed (liefst) lokaal doel voor 2018? 
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Opknappen speelveld 

Er zijn diverse gesprekken met de verschillende commissies gevoerd. Toen iedereen 

akkoord was is de firma Hofmeijer gestart met frezen, egaliseren, draineren en weer 

opnieuw egaliseren. Tja en toen was het even een weekje stil omdat de grond te nat 

was…. 

Daarna is het veld opnieuw ingezaaid, zie foto, wat een mooi resultaat! De jeu de boules 

baan is voor de helft behouden, de skatebaan is er nog en de moestuin is uitgezet. Bij de 

speeltoestellen zijn de houtsnippers weg en is het opgevuld met wit zand.  

 

Laat de lente maar komen en de koningspelen beginnen…. 

 


