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Diamanten echtpaar Schipper in Teuge
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, want dat
is het cadeau waar ze om
hadden gevraagd!

Toos en Jan Schipper waren op 15 mei dit jaar 60 jaar met elkaar verbonden. Hartelijk gefeliciteerd!
Een dag later vierden ze dit heugelijke feit met een feestje voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. ’s Avonds hielden ze een receptie voor vrienden en bekenden. Teugje Nieuws ging op
bezoek.

Toos (82) en Jan (85) kijken
met veel genoegen terug
op alle festiviteiten, “het is
allemaal perfect verlopen”.
Ze genieten nog na van het
groen maken door de buren,

het maken van foto’s door /
van hun nageslacht (op
strobalen rondom het huis...)
en de vele kaarten, bloemen
en andere attenties. En niet
te vergeten het bezoek van

burgemeester Jos Penninx.
Onlangs kregen ze in de
supermarkt nog een bosje
rozen van een meisje uit de
buurt. Ze wachten met spanning op het fotoboek van alle

Ze hebben beiden altijd hard
gewerkt op hun gemengde
boerenbedrijf. Vanaf hun
65e jaar was er pas tijd om
vakantie te nemen. Vaak
gingen ze dan weg met de
auto en op de aanhanger
hun fietsen, “hartstikke mooi”.
Nu doen ze rustig aan en
genieten van hun vrije tijd. Ze
zitten vaak, zeker Jan, in hun
‘buiten¬verblijf’ (zie foto) met
een prachtig uitzicht op de
omgeving.
Met het klimmen der jaren
is de gezondheid van beide
echtelieden geleidelijk wat
achteruitgegaan, met alle
beperkingen van dien. Maar
het zijn geen mensen om bij
de pakken neer te zitten. Ze
willen vooruit kijken, genieten
van de dingen die ze hebben en alle mensen om hen
heen.
Of ze de volgende mijlpaal
– platina – halen weten ze
niet... “we wachten maar af”.

Oogst uit “nieuwe” moestuin
Door Jan v.d. Noort

De eerste “grote” oogst uit de nieuwe schooltuin van De
Zaaier is binnen. Weken is er op gewacht en zijn de planten
verzorgd en vertroeteld door de vrijwilligers en de schoolkinderen. Op maandag 12 juni is de eerste grote oogst binnengehaald en onder de leerlingen van groep 7 en 8 verdeeld.
Sla, rabarber, spitskool en niet te vergeten de aardbeien vonden gretig aftrek. Jammie!
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Harry op naar de 26e
Nijmeegse Vierdaagse

Peco: een update
Door Wim van Ee

Door Leonie v.d. Beld

De meeste Teugenaren zullen vast hebben gemerkt dat
het al enige tijd een drukte van belang is binnen de
gelederen van Peco. Aangekomen in de tweede helft
van 2017 en aan het begin van wat hopelijk een heerlijke zomerperiode gaat worden, is het een mooi moment
voor een update.

25 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Een formidabele prestatie om trots op te zijn.
Harry van Essen (58), de Teugenaar uit Apeldoorn heeft
het in 2016 geflikt. Alle reden voor een interview met
Teugje Nieuws.
Harry vertelt enthousiast. Hij
doet vooral mee om ‘de sfeer
er omheen’: in ieder dorp is
het feest, dikke rijen mensen
langs de route, en natuurlijk
de intocht in Nijmegen op de
laatste dag. Een koel pilsje
smaakt trouwens erg lekker als
je er weer een dag op hebt
zitten. Harry loopt altijd in een
groepje met veel oude bekenden en veel gezelligheid.
Onder de vlag van de Douane
(hij werkt bij de Belastingdienst
in Apeldoorn).
Hoe is het zo gekomen? In 1987 is hij gestart, zonder training
vooraf. Zijn vriendin Phia, die nu zijn vrouw is, deed ook mee.
Na enige tijd was op haar achillespees een pijnlijke blaar
ontstaan, en Harry had er een zwaar hoofd in of zij de tocht
wel kon volbrengen. Toen deed hij haar een belofte: “als je de
tocht uitloopt, doe ik volgend jaar weer mee!”. Phia redde het
en ja, belofte maakt schuld……..
Een afstand behoort bij de leeftijd. Zo heeft Harry tot
zijn 50e jaar ieder jaar 4 x 50 km. gelopen. Sindsdien
is het 4 x 40 km. en vanaf 60 jaar is het 4 x 30 km.
Dat zijn trouwens minimum afstanden: als je jezelf
daartoe in staat acht, mag je meer lopen, maar de
medaille blijft hetzelfde. Over medailles gesproken:
die bewaart Harry in een oude beschuitbus, die is al
vrijwel vol……incl. de medaille met het cijfer 25 erop!
In het begin heeft hij wel last van blaren gehad, nu al wel 20
jaar niet meer. Zijn geheim: met medicinale uierzalf beide
voeten insmeren en dan de sokken aan. “Maar iedereen
heeft zo z’n eigen middeltjes, het kan ook tussen de oren
zitten.” Goed schoeisel is natuurlijk ook erg belangrijk. Trainen
vooraf doet hij eigenlijk vrij weinig.
Ook in 2017 (18 t/m 21 juli) doet hij weer mee. Hoe lang denkt
hij door te gaan? “Zo lang als het nog lukt, maar gezondheid
en conditie zijn natuurlijk bepalend”. In 2016 was de oudste
deelnemer 93 jaar. Als je dat bedenkt zou hij nog wel een
medaille met 50 erop kunnen halen….We wensen Harry veel
succes met zijn wandelhobby!

Terugblik
Het is niet meer dan logisch
om te beginnen met de grote
mijlpaal die Peco semi-recentelijk heeft gevierd, namelijk
de sleuteloverdracht van ons
nieuwe pand. Gedurende
de wintermaanden heeft
iedereen geleidelijk aan de
contouren zien verrijzen en
het was fantastisch om te
merken hoeveel warme belangstelling er was tijdens de
feestelijke open dag in mei.
We hebben ontzettend veel
positieve reacties gekregen
en van alle kanten werd
hulp aangeboden en daar
zullen we dankbaar gebruik
van maken. Daarnaast was
het hartverwarmend te
merken hoe enthousiast er
werd deelgenomen aan de
Badeendjesrace XXL, welke
bij wijze van sponsoring werd
georganiseerd. Er waren
prachtige prijzen te winnen die door verschillende
bedrijven en personen zijn
gesponsord die we daarvoor
zeer erkentelijk zijn. Inmiddels
hebben we met z’n allen de
schouders er volop onder
gezet om het nog kale pand
om te toveren tot een sfeervol nieuw Peco.
Komende activiteiten
Ondertussen gaan de ‘gebruikelijke’ Peco-evenementen uiteraard ook gewoon
door. Zo kunnen we terug
kijken op Koningsdag, Festifly
en het Voetbaltoernooi en
liggen de Speelweek, het
Dorpsfeest en het Touwtrektoernooi nog voor ons.
Pak de agenda er even bij
om te noteren dat de Speel-
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week plaats vindt in de week
van 7 t/m 12 augustus. Het
thema is Boerderij en u bent
de woensdagavond van harte welkom bij de playbackshow om de optredens van
de kinderen te bewonderen.
Zet vervolgens een streep
door al uw afspraken op 8, 9
en 10 september, want dan
vieren we met heel Teuge en
wijde omstreken het Dorpsfeest Teuge. En tenslotte is
het niet onbelangrijk om te
melden dat het Touwtrektoernooi voor ongetrainden weer
vertrouwd in het tweede
weekend na het Dorpsfeest
plaatsvindt, dit jaar op zondag 24 september. De laatste
jaren liep het aantal teams
wat terug wat erg jammer is,
want niets is leuker dan op
zo’n sportieve manier van
de nazomer te genieten. Dus
trommel je vrienden, buren,
collega’s en familie op en
meld je als team aan! En dat
geldt ook voor de kids en
dames, trek je stoute schoenen aan en kom gezellig
touwtrekken 24 september!
Opgeven kan via de website
www.sjwpeco.nl en mocht
het niet lukken of zijn er
vragen neem dan gerust
contact op. Telefonisch, via
Facebook of loop even binnen aan de Parmentierstraat
of Fokkerstraat. En dat laatste
mag natuurlijk ook altijd als u
gewoonweg benieuwd bent
hoe de zaken er voor staan
bij Peco, kom gerust eens
om de deur kijken. Laten we
er de komende maanden
samen een gezellige boel
van maken in Teuge!

Heij nog nieuws?
Hendrika & Petronella
Deze twee buurvrouwen uit Teuge komen regelmatig bij elkaar
op de koffie om de laatste nieuwtjes met elkaar te bespreken.
H: Zo, tijd niet gezien. Ik zou bijna denken dat je op vakantie
bent geweest, maar dat zal wel niet.
P: Nee, ikke niet. Ie weet dat dat niks veur mie is. Eigenlijk
hoef ie ok helemoal niet ver weg. In Teuge heb ze ok 2
hele mooie campings. De ene zelfs met een heel groot
meer d’r bie.
H: Nou, niet zo overdrijven. Je doet net of er een recreatieplas zoals Bussloo ligt, maar je hebt gelijk dat het hele
mooie campings zijn. Daar mag Teuge trots op zijn. En dan
met al die mooie fiets- en wandelpaden staat Teuge toch
maar mooi op de kaart.
P: Zeker. En als ie nog een keer zelf iets met een hele groep
wilt viern, dan kuj nog gebruuk maken van een grote partytente. Die kunj zo via ’t Beestenboeltje regeln. Das mooi
makkelijk.
H: In Teuge was laatst nog wel wat te vieren. Er waren
mensen die al 60 jaar getrouwd waren. Dat is wel een
hele knappe prestatie zeg. Ben benieuwd wat het geheim
daarvan is.
P: Dat weej soms toch niet. Nem noe de oudste inwoner
van Teuge. Die vrouw is 102 joar old. Is bie heur het geheim
dat ze nog politiek actief is bie de SP of dat ze nog steeds
een sigaartje rookt?
H: Tja, zeg het maar. Misschien eten ze wel veel kibbeling.
Ik hoorde namelijk dat de beste kibbeling uit Teuge komt.
Zo is er altijd wel iets in Teuge te vieren of anders moet
je er zelf maar een feest van maken. Mooi feest was dat
weer bij Festifly hè? Het was toch nog een keer op de oude
vertrouwde plek.
P: Ja, dat was weer een mooi feest en ze hadn dit joar een
keer super mooi weer.
Het nieuwe gebouw zût d’r ok mooi uut. Laatst heb wie
dat mooi kunn bekieken tijdens ’t ôpen huus. Ok waren d’r
mooie priezen te winnen bie die badeendjes race.
H: Zeker. Verder is er niet veel competitie meer. Bij de
meeste sporten is het al vakantie. Ook het schooljaar is
alweer bijna voorbij. Had je gehoord dat de directeur van
de Zaaier stopt?
P: Ja, hé hef een nieuwe uutdaging evonn. Hé wordt noe
schoolbestuurder. Ben benieuwd wie het noe ôver geet
nem, maar dat zal wel weer goed komm. Zol hé straks bie
die nieuwe bane zo goed goan verdienn dat hé maar 3
dagen hoeft te warken?
H: Als dat zo zou zijn, dan heeft hij het slim gedaan.
Nou fijne vakantie en geniet van de mooie zomer.

Er is weer genoeg om je op te verheugen
Geniet ervan met volle TEUGEn

Teuge aangesloten op
fietsnetwerk Door Jan v.d. Noort
Door de aanleg van nieuwe
fietspaden in het buitengebied
van onder andere Teuge, de
Vecht en het Woudhuis, zijn er
nieuwe fietsrondjes mogelijk.
Ook Teuge heeft bij de Groote
Wetering, net over het nieuwe
bruggetje, een eigen nieuw
knooppunt gekregen (knooppunt 03). Eindelijk is Teuge nu
ook per fiets aangesloten bij
de rest van Nederland. Dit geeft
mogelijkheden om nieuwe
rondjes te fietsen en zelf nieuwe routes samen te stellen. Voor het samenstellen van een
fietsrondje zijn veel mogelijkheden. Om jezelf te verrassen
kun je natuurlijk op de bonnefooi vertrekken en de borden
met de knooppunten volgen. Op www.fietsnetwerk.nl vind je
een groot aantal fietsroutes. Vul je postcode in en je krijgt veel
routes te zien. Bijvoorbeeld de route van Teuge, via Vaassen,
Niersen, Wenum-Wiesel, Apeldoorn weer naar Teuge. In ruim
3 uur leg je dan 44 kilometer af en verbruik je meer dan 900
Kcal. Goed voor je gezondheid! De meest moderne manier is
natuurlijk zelf een route samenstellen via een app op je mobiele telefoon (de fietsnetwerk app). Kortom mogelijkheden
genoeg voor fietsers, met of zonder trapondersteuning.

Bestuur Algemeen Belang
Teuge Door Lucas Harbers
Algemeen Belang Teuge zet zich in voor een goed woon- en
leefklimaat in Teuge en omstreken. Op de Algemene Leden
Vergadering ABT 21 maart jl. is een nieuwe formatie bestuur
ontstaan. We hebben Jan-Willem Stegeman, Sibylle Schmöz
en Marjo Prigge-van der Linde bedankt voor alle bijdragen
voor Teuge. Vervolgens hebben zich twee kandidaat leden
aangemeld en draaien mee in het bestuur ABT.
Op de foto de nieuwe setting bestuur ABT.

Van links naar rechts: Nico Jurgens, Lucas Harbers (voorzitter), Vivienne van Beusekom, Hetty Vorselman-Pas (secretaris), Jan van den
Noort (penningmeester).
Informatie over ontwikkelingen Teuge en ABT kunt u vinden op
www.teuge.eu
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Afscheid directeur cbs De Zaaier
Door Rianne Eekhuis

Na 7 jaar met veel passie te hebben gewerkt op cbs De
Zaaier is Jan-Willem Stegeman toe aan een nieuwe uitdaging. Hij wordt per 1 juli bestuurder van stichting PCBO
Voorst. De stichting waar ook cbs De Zaaier onder valt.

Op donderdag 6 juli willen wij er een feestelijk afscheid van
maken.
’s Morgens tussen 8.15 en 8.45 uur zal Jan-Willem op een
feestelijke manier op De Zaaier onthaalt worden. Hieraan
voorafgaand zal hij via De Zanden, de Parmentierstraat en
de Bleriotstraat op een ludieke manier naar school gebracht
worden. Kinderen van basisschool De Zaaier zullen ook langs
deze route staan. We willen via deze weg de bewoners van
deze straten vragen of zij indien zij een vlag hebben deze uit
zouden willen hangen.
Op deze dag, donderdag 6 juli, is er tussen 17.00 en 19.00
uur een afscheidsreceptie voor ouders, leerlingen, genodigden en andere belangstellenden. Mocht u geen kaart
hebben ontvangen, maar wel Jan-Willem graag nog even
een hand willlen geven, dan willen we u bij deze van harte
uitnodigen om langs te komen.

Drie generaties Van Ee behalen
Elfstedenkruisje
Al meer dan 100 jaar rijden
op Pinkstermaandag ongeveer 15.000 deelnemers de
Fiets- Elfstedentocht. De route
van deze 235 kilometer lange
rit start en finisht in Bolsward.
Zo ook op maandag 5 juni
2017. Onder stralende weersomstandigheden werd de
tocht verreden. Drie generaties Van Ee deden mee: vader
Wim uit Teuge, zoon Henk en
diens zoon Joppe uit Sneek. Er
reed trouwens nog een vierde
Van Ee mee: Hans uit Twello.

Beste lezer,
Er staat mij een nieuwe uitdaging te
wachten!
Vanaf 1-7-2017 word ik de bestuurder
van PCBO Voorst. Onder deze stichting vallen 5 scholen in de gemeente
Voorst; waaronder De Zaaier.

Te huur: partytent
Beestenboeltje Door Lucas Harbers

Ik wil iedereen bedanken voor de
geweldige samenwerking en
prachtige tijd in Teuge.
Teuge is een prachtig dorp met unieke dorpsbewoners!
Tot ziens bij één van de vele dorpsactiviteiten.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Stegeman

Afscheid juf Jolien van cbs
De Zaaier Door Rianne Eekhuis
Na 15 jaar met veel plezier
en enthousiasme te hebben
gewerkt op cbs De Zaaier
is juf Jolien nu toe aan een
nieuwe uitdaging. Door het
mobiliteitsbeleid binnen
PCBO Voorst, de stichting
waar cbs De Zaaier onder
valt, krijgt juf Jolien de mogelijkheid om vanaf volgend
schooljaar te gaan werken
op cbs De Wingerd in Twello.
Wij willen dit afscheid niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.
Op dinsdag 4 juli is er van 16.30 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie op cbs De Zaaier.
Oud-ouders/verzorgers en leerlingen die juf Jolien graag nog
even een hand willen geven, willen we bij deze van harte
uitnodigen om even langs te komen.

Kinderboerderij ’t Beestenboeltje heeft letterlijk en figuurlijk
een centrale positie in het dorp Teuge. Bewoners en bezoekers genieten van de dieren. CBS De Zaaier en kinderdagverblijf ‘t Indiaantje komen regelmatig op bezoek voor
een lesprogramma verbonden aan de kinderboerderij. De
exploitatie van ’t Beestenboeltje draait zonder subsidies. Voor
het bekostigen van onderhoud, voer en dierenwelzijn worden
door vrijwilligers verscheidene activiteiten georganiseerd.
Eén van deze activiteiten is de verhuur van een grote partytent. Deze tent is vanwege zijn omvang, 10 meter x 5 meter,
voor allerlei festiviteiten te
gebruiken. De huurprijs van
€ 25,- komt geheel ten goede
van de dieren. De tent is te reserveren bij de beheerder van
het Beestenboeltje, Herman
Vukkink. Herman is te bereiken
via ha.vukkink@upcmail.nl of
055-3231613.

-4-

Teuge leeft!
Een aantal maanden geleden vernam het ABT dat er
Provinciale subsidie beschikbaar zou komen ter ondersteuning van initiatieven op
het gebied van leefbaarheid
en sociale samenhang. Algemeen Belang Teuge heeft ten
doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen. Daarvoor
worden projecten gestart en
activiteiten georganiseerd.
Een dorp met zo’n hechte
gemeenschap waar jong
en oud naast elkaar woont
en er echt nog naar elkaar
omgekeken wordt; zo’n dorp
is Teuge.
Spontaan ontstond ons
nieuwe project: TEUGE LEEFT.
Het project TEUGE LEEFT gaat
over verbinding in het dorp.
Door versnelling van het
digitale tijdperk, de anonimiteit die ontstaat en ouderen
die alleen komen te staan,
willen wij als bestuur van
Algemeen Belang Teuge,
deze verbinding graag blijven
versterken. Wij vinden het
belangrijk om juist die verbinding tussen jong en oud
te blijven behouden en daar
waar kan, ook nog eens extra
te versterken.
Ouderen leren van jongeren en jongeren leren van

Herdenking 4 mei jl. bij KIJK!
ouderen… samen dingen
doen is veel leuker dan alleen en zeker in een tijdperk
waar vereenzaming steeds
meer voorkomt is het juist
belangrijk om die oudere
erbij te betrekken. Daarnaast
is het voor de jongere enorm
interessant om weer van de
oudere te leren.
Hierbij zetten we techniek,
productkennis, sport, spel,
zorg, natuur/tuinieren en
voedsel bereiden in.
Met het project TEUGE LEEFT
willen we de leefomgeving
en het welbevinden van de
bewoners verbeteren. Op
vrijdag 28 april ontvingen we
van de provincie Gelderland
via de post het positieve
bericht dat de subsidie is
toegekend! Daarmee kunnen
het project gaan realiseren.
Nu bent u natuurlijk reuze benieuwd waar we dit bedrag
aan gaan besteden. Hierover
wordt u de komende maanden via Teugje Nieuws op
de hoogte gehouden… Een
klein tipje van de sluier… De
aardbeien (?) zullen straks
niet meer opgegeten worden
door de vogels en de kippen
hebben straks een lekker
bedje om te slapen…

Daar staan we dan, kinderen
en volwassenen bij het monument ter nagedachtenis aan
de jongens die zijn omgekomen tijdens de crash met het
vliegtuig in de oorlogsjaren.
Het is en blijft bijzonder dat we
– gelukkig – met z’n allen nog
steeds blij zijn dat we in vrijheid
mogen leven. Coert Munk
(voormalig directeur) neemt
het woord en neemt ons
allemaal mee naar de reden
waarom we hier zijn. De kinderen van de St. Antoniusschool uit De Vecht en van De Zaaier
luisteren aandachtig naar zijn woorden. Daarna worden er
door Wout de Haan van De Zaaier en Eva van de St. Antoniusschool uit De Vecht eigen gemaakte gedichten voorgedragen,
waarom zij blij zijn dat ze in vrijheid leven. Daarna worden de
kransen door de diverse mensen gelegd. Henk Veldwijk doet
dit namens de ouderen uit Teuge. Hij was destijds getuige van
de crash in de oorlog en heeft dit hier op De Zaaier aan de
kinderen verteld. Hierna volgt het gedicht van Tinus Ooms,
welke u ook hieronder kunt lezen. Indrukwekkender wordt het
nog als de twee vliegtuigen van de Bunte Avation in formatie
overvliegen. Jelle Nikkels sluit het geheel af met het blazen
op de trompet van de Last Post.

Gedicht voorgedragen door Martinus Ooms tijdens de 4 mei
herdenking in Teuge dit jaar, bij het monument ter nagedachtenis aan de in juni 1943 neergestorte Lancaster bommen-werper met Canadese bemanning.

Teugs Karkhof
Historieboek van Speelziek ‘Op den Teuge’
höld onze ogen joaren later nauwelijks dreuge
bi foto van een karkhof vlak bi ‘’t Hoge Vonder’,
woar ‘k oaver bekende tuindeur’n mi verwondere…
geschokt deur kruzen en een krans van rouw
veur Hastings regiment ‘epoat hier gauw.
Vanuut de Wilpse Achterhoek noar Apeldoorn vertrokken
begon hun opmars veur ‘het Woldhuus’ al te stokken.
De opbouwboerderieën – grote raam’, oranje daken –
wilt route van verwoesting dudelijk maken:
riedende art’lerie, mitrailleurs en mortieren
deden de Duitsers doar hun òfgang vieren.
McDonald onderscheid ik op het veurste kruus;
één van de achttiene, vermoord verre van huus.
Tinus van ‘t Slyck
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Gluren bij de buren – Bloemkwekerij
Polman Door Wim van Ee
Met enige regelmaat gaan de deelnemers van Samen uit
Eten op ‘werkbezoek’ bij een bedrijf of instelling in de omgeving. Op 20 april dit jaar werden zo 22 mensen gastvrij
ontvangen in de uitgestrekte kassen (bijna 2 ha.) van bloemkwekerij Polman aan de Rijksstraatweg. Bedrijfsleider Gé
Verbeek verzorgde een enthousiaste presentatie en vertelde
wat er in de praktijk zo allemaal komt kijken bij het opkweken
van bloemen.
Het motto van het bedrijf is: Voor groei en bloei! En dat is te
zien. Al ruim 30 jaar is het gespecialiseerd in de opkweek van
perkplanten uit stek: violen, primula’s en éénjarige zomerbloeiers, zoals geraniums, petunia’s en fuchsia’s. Per jaar gaat
het om 2 à 2,5 miljoen planten, die worden geleverd aan
groothandel, tuincentra, markthandel, winkeliers etc. Kwaliteit,
betrouwbaarheid, service en flexibiliteit staan daarbij hoog in
het vaandel. En ze hebben duidelijk aardigheid in het werk. Bij
het bedrijf werken – naast Sjaak Polman en zijn vrouw Gerrie
– 4 vaste medewerkers, 6 à 8 seizoenkrachten en een aantal
scholieren in de weekends en vakanties.
De deelnemers aan de excursie waren enthousiast over alles
wat ze zagen en hoorden: dat bleek wel uit de vele vragen
die werden gesteld en de reacties nadien. Teuge mag trots
zijn op dit familiebedrijf.

Renovatie monument vliegveld
Teuge Door Wim van Ee
Voorgeschiedenis: een monument nabij het voormalige havengebouw herinnert aan de aankomst van het
Prinselijk gezin op vliegveld Teuge in augustus 1945. De
Rotary Club Voorst nam het initiatief om het wat vervallen kunstwerk op te knappen en een betere plaats te
geven, alles op hun kosten.
Op 2 mei jl. was het zover. Een
robuuste mobiele hijskraan
takelde het kunstwerk – met
een imposante betonnen voet
- op een platte wagen, om het
te kunnen vervoeren. Dezelfde
kraan zette het kunstwerk op
z’n definitieve plaats: op het
vliegveld, nabij de uitkijkhoek.
Dat had – letterlijk en figuurlijk - nogal wat voeten in de aarde.
Nu zijn de restaurateurs aan de beurt: het betonwerk, de beschadigde hoeken, schilderwerk; daarna bestrating en aanleg
beplanting. Er wordt nog bekeken of het hekwerk ter plaatse
aangepast moet worden. Een datum voor de onthulling – en
door wie – moet nog vastgesteld worden. Teugje Nieuws
houdt u op de hoogte.

Intussen op het vliegveld…
Door Goof Bakker

Zal u opvallen: de bijgaande foto vertoont geen vliegtuig,
maar een huifkar! De kar gaat onder de naam
TeugeTour.nl ingezet worden voor groepen die op het veld te
gast zijn, bijvoorbeeld bij de Skydeck, de Slaapfabriek, of de
zwevers. Of bij de verschillende scholen en onderhoudsbedrijven. TeugeTour.nl is een initiatief van Ties Klok, Leon Mulder
en Goof Bakker. (Zweef)vliegers, dus ter plekke goed bekend.

Tevens willen de initiatiefnemers op zonnige dagen de
huifkar voor het terras van
Restaurant Take Off parkeren,
en daar toevallige bezoekers
oppikken voor een Rondje-Vliegveld-met-Uitleg. Dat
kost drie euro voor een rit
van een half uur. Een rondleiding langs de Postbellum
Collectie in de Skydeck-Hangar is inbegrepen. Ook voor
Teugenaren best interessant,
want het valt ons op hoe weinig sommige buren weten
over wat er op het vliegveld
allemaal speelt! En dat is best
veel…
Wilt u zich aanmelden voor
een tour met een paar buren
of vrienden (maximaal acht
volwassen), bel dan even
06-54737463. De kar gaat
letterlijk en (deels) figuurlijk
getrokken worden door
de felrode traktor van Lex
Versteeg.
Iets anders: misschien is
u ook opgevallen dat de
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kenmerkende gele Piper
Cubs een paar deuren verder
opgeschoven zijn. Bert van
de Bunte zit namelijk sinds
kort niet meer naast de para-shop, maar in het gebouw
van de SP-helikopters, pal
naast de spottersheuvel.
Ruben Penterman werkt ter
plekke ook vaak aan zijn
klassieke militaire DAF-truck.
Gebeurt allemaal op Berts
platform, dat uitstekend te
zien is vanaf de Spottersheuvel. Leuk om eens te checken.
Nog meer voertuigen? Bij de
SAS heeft men een vrolijke
nieuwe mini-cooper-cabrio,
die geregeld op het veld te
zien is. De verplichte roodwitte vlag is er al op geschilderd.
De hangar van Rini en Martin
is ook al flink op weg. Terras
met luifel, waar het op zomeravonden heerlijk theedrinken zal worden, is ook al
duidelijk zichtbaar vanaf de
weg. Kom langs, kom kijken!

Welkomstmand Teuge
We hebben nieuwe bewoners
in de straat en wel in het huis
van Toos te Winkel, aan het
Zwanenpad. De familie Prijs
heeft z’n intrede gedaan met
2 kinderen en 2 honden. Na
lekker geklust te hebben is het
mooie eindresultaat al goed
zichtbaar. Ze geven zelf wel
aan dat ze nog het een en
ander willen doen. De familie
komt uit Apeldoorn, uit de wijk
Osseveld. Ze hadden al wel
langer in de planning om
richting Twello te gaan, maar

kwamen na regelmatig kijken
op Funda hier in Teuge uit.
Hier hebben ze al aardig hun
plekje gevonden. Het wandelen met de honden langs de
nieuwe fietspaden en door
de weilanden vinden ze dan
ook heerlijk en ze genieten er
met volle Teuge(n) van. Met
deze mooie welkomstmand
van Teuge willen wij ze dan
ook van harte welkom heten
in één van de mooiste straten
van Teuge. Groeten van de
familie Verwaaijen

Vrijdag 26 mei hebben wij
als naaste buren een welkomstmand aangeboden
aan onze buurman Goof
Bakker. Hij is erg enthousiast
en blij met alle attenties uit
de welkomstmand. Goof is
geboren in Italië, opgegroeid
in Enschede, woonachtig in
Utrecht en nu ook in Teuge.
Binnenkort maakt hij volgens
de oude traditie buurt aan
de Holthoevensestraat. Goof
is erg betrokken rondom het
vliegveld Teuge, zowel op de
grond als in de lucht. Onder

andere is hij de bedenker van
teugetour.nl een nieuw uitje
rond het vliegveld, leuk en
leerzaam voor jong en oud!
Goof is hoofdredacteur van
het tijdschrift Plane Owner
voor vliegers en vliegtuigbezitters. Hij schrijft diverse artikelen, u kent hem vast al van
een eerder artikel uit Teugje
Nieuws en anders gaat u nog
van hem horen. Wij wensen
hem namens de gehele
buurt veel woonplezier en
geluk toe in Teuge!
Groeten, Familie Hulleman

Sinds maart dit jaar zijn wij
Geert-Jan, Sabine en Wess
te Wierik aan de Bleriotstraat
22 in Teuge komen wonen.
Geert-Jan werkt in de technische dienst en Sabine is
werkzaam als dialyseverpleegkundige. Eind maart
werd Javi in het nieuwe huis
geboren, waar met veel hulp
hard aan is gewerkt om het
compleet te verbouwen.
Geert-Jan heeft elke vrije
minuut besteed aan het huis,
daardoor hebben we de
deadline kunnen halen. We
hebben het huis gekocht van
de tante van Sabine, die hier
jaren met plezier gewoond
heeft. Sabine is zelf geboren
en getogen in Teuge en heeft
Geert-Jan ook besmet met
het Teuge virus. Geert-Jan
komt oorspronkelijk uit Raalte,
maar is al helemaal ingebur-

gerd in Teuge. Hiervoor hebben we 7 jaar in Apeldoorn
gewoond, maar hadden altijd
de intentie om een huisje in
of rondom Teuge te vinden
en dat is gelukt!
We zijn vanaf het begin heel
hartelijk ontvangen door de
buurt en hebben nu ook
nog de welkomstmand in
ontvangst mogen nemen.
Bedankt daarvoor! Naast alle
cadeaubonnen, presentjes
en informatie, vonden we het
erg leuk dat er een Teugje
Nieuws special bij zat i.v.m.
het 100-jarig bestaan van ABT,
waar Sabine haar opa (Jan
Haverkamp) in stond. Mooi
om dit te kunnen terug lezen.
We wonen vanaf het begin al
met veel plezier aan de Bleriotstraat en hopen hier nog
lang te mogen blijven!
Groeten familie te Wierik

Krijg je nieuwe buren, die nog niet bekend zijn met Teuge?
Je kan je nieuwe buren een warm welkom heten door de
welkomstmand van Teuge aan te bieden. In de door Siza
gemaakte mand zit informatie over Teuge en haar omgeving
en allerlei kleine cadeautjes en flyers van verenigingen en
bedrijven in Teuge.
De welkomstmand vraag je aan bij Lonneke Schipper. Dit kan
via (055) 533 6787 of e-mail: familie.schipper@telfort.nl, maar
je kan haar gegevens natuurlijk ook vinden op de website van
Algemeen Belang Teuge.
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De Steenmarter

Door Jan Jutten

De steenmarter rukt op, ook
in Teuge. Het diertje komt
steeds vaker voor en zorgt
helaas ook voor veel overlast. Zo krijg ik wekelijks een
verzoek om een steenmarter
te vangen.
Vooral rond Twello en Teuge
leven er erg veel. De steenmarter heeft een beschermende status, dus kan ik er niks mee. De overheid is er ook
wel van overtuigd dat het uit de hand loopt, maar door alle
procedures en maatregelen is het zeer moeilijk om deze wet
te veranderen. De steenmarter heeft niet veel natuurlijke vijanden en dus groeit deze populatie ook zo hard. Ze eten vooral
eieren, kippen, jonge hazen, konijnen en jonge vogeltjes.
Ze zijn zeer goede klimmers en kunnen overal tussendoor.
Ze huizen graag in woningen en onder stapels hout, bv
paasvuren of andere grote bulten met takken. Als je er één
in huis hebt, geeft dit inderdaad zeer veel overlast. De urine
van deze dieren geeft een erg vieze geur. Ze komen vaak
binnen door spouwmuren, waar toch ergens een gat zit of
via dakgoten. Ze lopen echt zo tegen een muur op. Probeer
deze openingen in de woning te vinden, zodat je ze niet in
huis krijgt. In de winter als het voedselaanbod minder wordt,
doen ze zich ook tegoed aan autokabels. Daar zit een stofje
in wat ze aantrekt. Heb je schade in woning of auto, meldt dit
bij de gemeente of provincie. Door schademeldingen kunnen wij er misschien weer voor zorgen dat we iets aan het
probleem kunnen doen. Hopelijk blijft uw woning of auto vrij
van schade.

Teuge helpt!
Onze inzet:
* Vervoersdienst
* Boodschappen doen
* Kleine klussen in en rondom het huis
* Opvang mantelzorgers
* Opzetten Vrijwilligers vacaturebank
Hebt u hulp nodig?
Wil je je als vrijwilliger inzetten voor één of meer van deze
activiteiten?
Neem contact op met één van ons drieën van het meldpunt:
José Pelgrom (055) 301 33 27, E: jose.pelgrom@gmail.com
Hetty Vorselman (055) 312 31 56
Wim van Ee (06) 26 59 00 62 E: wimvanee1@gmail.com

3e Atelier dorpsvisie Teuge
12 september Door Lucas Harbers
Ook tijdens het tweede werkatelier ‘Vleugels voor Teuge’ op dinsdag 9 mei jl. werd door een brede groep betrokkenen input geleverd aan de toekomstvisie Teuge.
In drie ateliers wordt gezamenlijk een toekomstvisie
voor Teuge ontwikkeld.

“ Teuge is een bijzonder
dorp”, de openingszin van
Gepke Heun, stedenbouwkundige en landschapsontwerper bij H+N+S Landschapsarchitecten. Het heeft
een zeer rijke gelaagde
geschiedenis, kent een sterke
sociale samenhang met
een actief dorpsleven en is
heel strategische gelegen
in het buitengebied tussen
Apeldoorn, Deventer en Twello. Deze kernkwaliteiten worden nu echter niet optimaal
benut en uitgedragen. Het
doel van de toekomstvisie is
dan ook het versterken van
de samenhang en ontwikkelpotentie van Teuge met als
uitgangspunt de eigenheid
van het dorp.
In een inleidende presentatie
zijn de eerste ideeën voor
een toekomstvisie geschetst.
Vervolgens is dit in vier groepen verder uitgewerkt. Vaak
genoemd werden:
* Het gebied rondom de verenigingsgebouwen prettiger
maken, met naast ruimte
voor parkeren ook plekken
om even te zitten en een
praatje te maken;
* De Zanden aantrekkelijker
en verkeersveiliger maken
voor fietsers en wandelaars
door vrijliggende fiets-/voetpaden en de aanplant van
meer bomen;
* Betere inpassing van de
luchthaven met bijvoorbeeld
water en natuur;
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* Versterken van de wandelen fietsroutes in en om het
dorp;
* Realiseren van een goed
uitkijkpunt bij de luchthaven;
* Toegankelijker maken van
het zuidelijk MOB-complex;
* Opwaarderen van het
openluchttheater KIJK! met
meer voorzieningen en beter
toegankelijk door middel van
een nieuwe fietsroute vanaf
de westzijde.
Dit atelier werd weer een
succes door een bijdrage van
bewoners, belanghebbenden, de gemeente Voorst,
Algemeen Belang Teuge,
H+N+S landschapsarchitecten, DAF Architecten en SteenHuisMeurs. Met een kritische
blik op het dorp Teuge en
haar omgeving is input verzameld voor het derde atelier.
De gegeven presentatie met
interessante informatie staat
op www.teuge.eu
Wilt u graag meedenken
over de toekomst van Teuge?
Dan zien wij u heel graag op
dinsdag 12 september in het
dorpshuis Op den Toega, De
Zanden 92 in Teuge.
Aanmelden hoeft niet. U
kunt zo binnenlopen. Heeft
u vragen dan kunt u contact
opnemen met Lucas Harbers
van Algemeen Belang Teuge
(lucas.harbers@ziggo.nl, tel.
06-20367605) of Paulien
Dekker van de gemeente
(p.dekker@voorst.nl, tel. 0571279343).

NatuurTempel Teuge

Tennisclub Teuge 25 jaar!
Door Jan Dijkstra

Door Marc en Maya van Ecotribe

Stichting E(art)h Awareness bouwt sinds een aantal jaren aan
een zeer bijzonder en inspirerend kunstwerk. De ronde ruimte
is geheel gemaakt van dikke organisch gevormde boomstammen en kronkelige takken. Het geheel wordt afgewerkt
met leem en ramen van gekleurd glas. Er komt een groen
dak op met bloemen en medicinale kruiden, met in het midden een grote geodetische dome waar veel licht doorheen
schijnt. De sprookjesachtige poort maakt het helemaal af.
Ondertussen zijn er meer dan 40 verschillende houtsoorten
in het kunstwerk verwerkt, het is een bibliotheek van de aarde
geworden. Er wordt gewerkt met ambachtelijk en modern gereedschap en er hebben inmiddels al rond de 150 vrijwilligers
met vreugde bijgedragen aan deze unieke creatie.

NatuurTempel-kunst als oproep tot ecologische
integriteit
Samen met verbeeldingskracht zoeken we als kunstenaars
naar wegen om uiting te geven wat er binnen de samenleving leeft. De paradigma verschuiving van een kapitalistische
consumptie maatschappij naar een natuur harmonische,
duurzame samenleving wordt uitgebeeld in dit visuele tijdsdocument. In deze belevingsruimte kunnen we ons blijven
verwonderen over de schoonheid waarin de natuur zich
openbaart. Hierin dragen we bij aan nieuwe manieren om de
relatie tussen mens en natuur te sensibiliseren.
Het is onze intentie om aarde-gewaarzijn aan te wakkeren in
de harten van de mensen en een ruimte te scheppen waar
bezinning, verbinding en inspiratie de mens aansporen tot
solidariteit naar de biosfeer. De NatuurTempel is een uiting
van een holistische levensovertuiging, herkenbaar voor ieder
mens en passend in een multiculturele samenleving. Onze
inspiratie putten we uit de jarenlange samenwerkingen met
verschillende inheemse volkeren. Mark & Maya van Earth
Awareness hebben tijdens de talloze internationale bijeenkomsten een andere zienswijze ontwikkeld die ze tot uitdrukking brengen in het kunstwerk.

Op 13 mei is het een drukte
van belang bij de Teugse
tennisclub aan de Zanden.
De club bestaat immers 25
jaar en dat willen ze daar
weten ook. 25 jaar geleden
neemt een aantal prominente en fanatieke tennissers
het voortouw om een eigen
Teugse tennisclub op te richten. Bij Het Zwaantje vinden
de eerste gesprekken plaats
en enkele locaties voor een
mogelijk tennispark passeren
de revue. Het eerste motto
is: een tennisbaan bij de
Zwaan. Toentertijd was het
gebied rond het Zwaantje nog
onbebouwd. Uiteindelijk heeft
de club zich genesteld aan de
Zanden naast de voetbalclub.
Zelfs maakt de tennisclub
in het begin deel uit van de
omnivereniging waartoe ook
de afdeling voetbal bij hoort.
Later is de tennisclub geheel
zelfstandig geworden. De eerste twee banen zijn in 1992
aangelegd. Aanvankelijk nog
zonder clubgebouw, maar dat
mocht de pret niet drukken in
het begin. Later komt er een
voormalig schoolgebouwtje,
dat lang heeft dienst gedaan
als clubgebouw. Ongeveer 10
jaar geleden is het prachtige
huidige clubgebouw gerealiseerd. Al snel na de oprichting blijken twee banen niet
genoeg te zijn en komt er al

Zelf zien
Op zondag 9 juli en zaterdag 5 augustus organiseren we van
11.00 tot 17.00 uur een gezamenlijke actiedag waarop je zelf
ook iets bij kan dragen aan de realisatie van dit eigentijdse
project. Opgeven hiervoor kan door een mailtje te sturen
naar: earthawarenessteuge@gmail.com. Wil je gewoon alleen
eens met eigen ogen zien wat voor prachtigs er gemaakt
wordt in Teuge: welkom! Het is ook mogelijk om op beide
dagen, aan het einde van de werkdag, op de koffie of thee te
komen bij de NatuurTempel (na het hek van de EcoTribe, het
tweede huis aan de linkerkant). Aanmelden is dan niet nodig.
Om alvast een indruk te krijgen kun je kijken op www.facebook.com/earthawarenessteuge
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snel een derde baan. Het ledental groeit explosief. Zelfs is
het nodig om een ledenstop
in te stellen. Anno vandaag is
de club nog steeds springlevend. De accommodatie ziet
er schitterend uit en er is altijd
een ontspannen, laagdrempelige sfeer. Gewoon doen
is ons motto. De club neemt
een prominente plaats in in
het Teugse maatschappelijke
en sociale leven. Dat wil de
club ook. Een voor jong en
oud aansprekende tennisclub
waar inspanning en ontspanning hand in hand gaan. Het
25-jarig jubileum is een feestje. Oude bekenden komen
elkaar na jaren weer tegen en
halen sterke (tennis-) verhalen
van vroeger op. De muzikale
aankleding is handen van DJ
Sander en dat weet je dat het
goed is. Zoals gezegd: de club
is springlevend en biedt veel
mensen uit Teuge, maar ook
uit de regio een plek waar het
gezellig is. Nieuwe leden zijn
altijd welkom. Kijk voor meer
informatie eens op onze website: www.tennisclubteuge.nl of
bezoek onze Facebookpagina
Tennisclub Teuge. Like ons of
wordt volger. U blijft dan op de
hoogte van het wel en wee
van deze mooie tennisclub. Iedereen is hier altijd van harte
welkom. Zie u op ons park.

ACTIVITEITENAGENDA

Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

JULI
6 Afscheid directeur De Zaaier, 17.00 – 19.00 uur
9 NatuurTempel Ecotribe, 11.00 - 17.00 uur

Colofon

16 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, start Dorpshuis

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een

AUGUSTUS

full-colour uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Biljarten, Dorpshuis

Redactie: Marijke Jansen, Wim van Ee, Hetty Vorselman

5 NatuurTempel Ecotribe, 11.00 – 17.00 uur
7 t/m 12 Speelweek, SJW Peco

Opmaak: Patrick Jansen

7, 14, 21, 28 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

Aan deze editie werkten mee: Lucas Harbers, Lonneke

20 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, start Dorpshuis

Schipper, Jan v.d. Noort, Jan Dijkstra, Leonie v.d. Beld,
Goof Bakker, Marc en Maya van Ecotribe, Tinus Ooms,

24 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

Rianne Eekhuis, Jan Jutten, Jan-Willem Stegeman.
Algemeen Belang Teuge

SEPTEMBER

Secretariaat: Hetty Vorselman-Pas,

1 Bingo, 20.00 uur, Clubgebouw Sp Teuge

E-mail: secretariaat@teuge.eu

4, 11, 18, 25 Dynamic Tennis, Sportzaal Teuge

Site: www.teuge.eu

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Biljarten, Dorpshuis

Heb je kopij, stuur die dan

8 t/m 10 Dorpsfeest Teuge, SJW Peco

vóór maandag 11 september naar:

Bottenshoekseweg 8, 7395 SC in Teuge

12 Derde atelier Dorpsvisie Teuge, 19.30 uur, Dorpshuis

of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.

14 Ouderensoos Teuge, 14.00 uur, Dorpshuis

Teugje Nieuws digitaal

17 Wandelen op Zondag, 10.00 uur, start Dorpshuis

Wil je Teugje Nieuws Digitaal in je mailbox ontvangen,

22 Peco Touwtrekken competitiewedstrijden in Teuge

meld je hiervoor dan aan op www.teuge.eu of stuur een

24 Peco Touwtrekken voor ongetrainden

mail naar teugje.nieuws@hotmail.com.

28 Samen uit Eten, 12.00 uur, Dorpshuis

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP

www.teuge.eu, www.sp-teuge.nl, www.sjwpeco.nl,
www.para-teuge.nl, www.teugseklootschietersvereniging.nl,
www.tennisclubteuge.nl, www.zweven.nl
Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

-10-

