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Groei en bloei in Teuge
De lente is afgelopen weken op
zijn Paasbest begonnen. Hoge
temperaturen, een heerlijk zonnetje.Tijdens de Paasdagen en
het goed bezochte Paasvuur was
het heerlijk weer. De mensen gaan
na de vooral natte winter weer
naar buiten. De lammetjes, maar
ook de narcissen genieten van het
weer. De frisse jonge blaadjes verlaten hun takken en kleuren fris
groen. De natuur komt volop tot
leven. Leven dat in de Teugse
gemeenschap altijd aanwezig is,
zomer en winter. Kijk maar eens
wat er allemaal in dat kleine dorp
gebeurt. Een paar honderd inwoners, met heel veel mensen die
zich inzetten voor die kleine
gemeenschap. Op de Algemene
Ledenvergadering van ABT was
dat weer zichtbaar. Op alle fronten wordt niet alleen meegedacht
over hoe we het nog leuker, beter,
mooier, gezelliger kunnen maken,
maar er wordt ook meegedaan.
Vrijwilligerswerk staat overal
ernstig onder druk. Veel organisaties kampen met een groot tekort
aan mensen die enige vrije tijd ter
beschikking willen stellen voor
'het algemeen nut'. Maar in Teuge
zie je ze overal: in Algemeen

Belang Teuge met de diverse commissies, bij alle afdelingen van de
sportclub, bij PECO, maar ook bij
de bouw van het Dorpshuis. En
daarnaast zijn er nog de bedrijven
in Teuge. Het zijn er natuurlijk
niet heel veel, maar ze zijn wel
erg zichtbaar in de gemeenschap
en daarom van groot belang. De
sportclub, maar ook deze krant
kunnen bestaan dankzij de ondersteuning van de bedrijven. Het
was nog even spannend of Teugje
Nieuws wel door zou kunnen
gaan. We schreven het met grote
letters in het vorige nummer: WE
GAAN DOOR. Maar beseften dat
dat alleen kon met de medewerking van de bedrijven in Teuge.

uiteraard welkom. Onze ambitie
om de krant tot 8 pagina's uit
te breiden en een groter verspreidingsgebied te creëren, gaan
we waarmaken! Dit nummer
bestaat al uit die 8 pagina's en

En gelukkig hebben we inmiddels
de steun van Airport Teuge,
Sportclub Teuge, cbs de Zaaier,
Autobedrijf Haverkamp, Escape
Lines, Gerard Pannekoek,
Schimmel en Plante, Rabobank,
Pro(t)action, Rob van den
Sigtenhorst, Erik Veldwijk, Peco,
fa. Kampvoet, Installatietechniek
de Vecht, café de Vecht, Uenk
Bouw en Sloopmaterialen,
Sportschool Tijssen, Restaurant
Take Off en Algemeen Belang
Teuge. Meer adverteerders zijn
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wordt verspreid in Teuge, de
Vecht, Osseveld-Oost en de straten
in het buitengebied.
'Teuge leeft', schreven we al eens,
maar Teuge bloeit en groeit en
dat willen we laten zien ook.

Kennismaken
met de familie Penninx
Op woensdag 25 april wil de
nieuwe burgemeester Penninx
graag kennismaken met Teuge
en haar inwoners. Deze kennismaking zal plaatsvinden in de
kantine van de sportclub van
20.00 tot 22.30 uur. Vóór de
ontmoeting met alle inwoners
zal een rondgang door het dorp
worden gemaakt onder leiding
van Algemeen Belang Teuge.
Hierbij zal aan de burgemeester
en zijn vrouw een aantal kenmerkende plaatsen worden
getoond, plaatsen waarop Teuge
trots is, maar ook plaatsen die
als knelpunt worden aangemerkt.
Wij willen graag een indruk
geven van de activiteiten en van
de inwoners van ons dorp.
Hiervoor worden dan ook alle

verenigingen, groeperingen en
andere initiatieven van harte uitgenodigd zich gedurende vijf
minuten te presenteren. U kunt
dit doen door middel van een
gedicht, een lied, een sketch, een
voordracht, een film, kortom…
bedenk het en het is prima!
Indien u een dergelijke presentatie wilt geven, meldt u dit dan
wel even bij het secretariaat van
Algemeen Belang Teuge, telefoonnummer 055 - 323 1818.
De avond kent verder geen programma. Alle inwoners zijn van
harte welkom en gedurende het
informele samenzijn bestaat
royaal gelegenheid om ons burgemeesterspaar te leren kennen
en samen een gezellige avond te
hebben!
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Wie gaat er mee..? Met de bus uit Teuge.
Door Wim van Ee, vrijwilliger op de Teugse stationsbus
Onder de titel 'Evaluatie nieuwe busdienstregeling in Teuge' heeft
Marcella Oleman een aardig artikel geschreven in het vorige Teugje
Nieuws. Haar aanpak is goed: door zelf mee te rijden kom je vanzelf de voors en tegens van het nieuwe systeem tegen. Zo wordt je
ervaringsdeskundige.
Dat ben ik ook, maar dan als vrijwilligerchauffeur op stationsbus
506. Vanuit die rol wil ik wat aanvullen en nuanceren. Met name
voor ons Teugenaren. Het is overigens hartverwarmend te behoren
tot een groep van zo'n tachtig enthousiaste vrijwilligers die een deel
van hun vrije tijd ter beschikking stellen voor de gemeenschap!
Eerst een aanvulling: de flexbus. Op zondagen rijdt vanaf 10.29 uur
ieder uur lijn 172 via de Noordroute naar NS-station Twello.
Het vertrekpunt is halte De Zanden in Teuge. En dagelijks zorgt de
flexbus na 19.00 uur voor het thuisbrengen van treinreizigers die
op station Twello aankomen.

Mocht u nog opmerkingen, vragen, suggesties, etc. hebben over de
Stationsbus: laat ze mij weten! Dit kan via telefoonnummer:
(055) 323 19 03, emailadres: vanee@ncrvnet.nl.

Vriendengroep CVTEO
Door Eddie Rijckenberg, namens CVTEO.
Wij, van de vriendengroep CVTEO, hebben vernomen dat er onder
een aantal mensen in Teuge wat verwarring bestaat over onze
groep. In het begin noemden wij onze vriendengroep "Criminelen
van Teuge en Omstreken". Dit was meer als grapje bedoeld.
Achteraf gezien was dit een wat ongelukkig gekozen naam, waarvan we niet in de gaten hadden dat er zoveel negatiefs van uit ging.
Doordat er in Teuge wat onbezonnen incidenten zijn gebeurd, werden wij als onze groep daarop aangekeken. Daar worden wij echt
niet vrolijk van en los daarvan hebben wij daar niet altijd iets mee
te maken gehad. Omdat wij in werkelijkheid niet zo in elkaar zitten
leek het ons goed om deze negatieve naam z.s.m. te veranderen in
onze huidige naam "de Caravan van Teuge en Omstreken". We vinden dat dit een veel positievere naam is en dus ook veel beter bij
ons past. Veel mensen weten dit nog niet, terwijl deze naam toch al
ruim een jaar bestaat. Wij hopen dan ook dat dit mede bijdraagt
aan een beter imago van onze vriendengroep, want van die slechte
naam willen wij graag af. Sterker nog, daar balen we echt van.

Station Twello
Het is waar: door de opheffing van buslijn 111 is de aansluiting
van Teuge op het openbaar vervoer er niet beter op geworden.
De oorzaak van de opheffing: een nieuw vervoerssysteem in de
regio Stedendriehoek met de opening van de stations Twello en
Voorst-Empe. Dat nieuwe systeem heeft er wel voor gezorgd dat
het openbaar vervoer in deze regio, inclusief de gemeente Voorst,
aanmerkelijk is verbeterd. Het station in Twello is zeker een aanwinst, ook voor Teuge. De trein is gemakkelijker bereikbaar dan
toen we naar Apeldoorn of Deventer moesten. Nu: met de fiets of
stationsbus 506 naar Twello. Desnoods met de auto, want er is
voldoende gratis parkeerruimte. Om met Johan Cruyff te spreken:
elk nadeel heeft zijn voordeel!
Knelpunten oplossen
De tijd van buslijn 111 komt niet meer terug: het is financieel
volstrekt onhaalbaar om een parallelle bus- en treinverbinding te
hebben tussen Apeldoorn en Deventer. In plaats van daarover te
treuren, doen we er beter aan hard te werken aan een verbetering
van de door Marcella gesignaleerde knelpunten. Mogelijkheden
daarvoor zijn bijvoorbeeld:
- een betere aansluiting van de Stationsbus in Teuge op bus 15
naar Apeldoorn. Het zou voor de (oudere) mensen uit Twello, die
bijvoorbeeld naar de markt in Apeldoorn willen, erg handig zijn
als ze niet een klein half uur in Teuge hoeven te wachten.
- een betere aansluiting van de bus uit Teuge op de trein van Twello
naar Deventer. Ik wijs overigens wel op buslijn 171 die van maandag t/m zaterdag ieder uur (in de spits ieder half uur) van station
Twello naar station Deventer rijdt.

Een aantal van onze vriendengroep is ook medewerker van Peco,
waarmee we willen aangeven dat we ons inzetten voor de jeugd van
Teuge en omstreken. We hebben dit natuurlijk goed in onze groep
besproken en iedereen staat er dan ook echt achter om dit te verbeteren en om ervoor te zorgen dat kleine voorvalletjes, die in het
verleden gebeurd zijn, niet weer gebeuren.
De mensen kunnen voor meer informatie over onze groep altijd nog
een bezoekje brengen aan onze website: www.cvteo.nl.

Gebruik de bus!
En we moeten natuurlijk zelf vaker gebruik maken van de bus.
Want laten we wel wezen: als de aanwezige voorzieningen niet
worden gebruikt zullen ze spoedig tot het verleden behoren. Vaker
met de bus of de fiets in plaats van met de auto is natuurlijk in
allerlei opzichten een goede zaak.
Ik merk overigens dat veel mensen niet echt bekend zijn met het
nieuwe systeem. Je kunt in de Stationsbus speciale dagkaarten
kopen of de bekende strippenkaart gebruiken. En vanzelfsprekend
is de OV-jaarkaart geldig. In de bus is een gratis dienstregeling
verkrijgbaar en op de website www.ervaarhetov.nl kunt u een gratis
dagkaart aanvragen voor een door u zelf uit te kiezen datum te gebruiken op alle openbaar vervoer in Gelderland. Kortom: ik hoop de
komende tijd meer Teugenaren in 'onze bus' te mogen verwelkomen!

-2-

Colofon
Redactie:
Marcella Oleman, Peter Winterman en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Algemeen Belang Teuge, Hendrik Jan uut Twelle, Marjanne
Oleman, Victor Smeets, Auke Vlietstra, Jan Speelziek, Bernard
Jolink en Coert Munk.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2
7395 PC Teuge,Tel: 055-3231818
E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl
Heeft u kopij, mailt u dat dan uiterlijk 15 mei naar:
teugje.nieuws@hotmail.com. Gebruik dit emailadres ook als u
zich wilt aanmelden als schrijver/reporter voor deze krant.

’n Teugje

Actie
Open middag
Sportclub Teuge

Woensdag 18 april organiseert
Sportclub Teuge een open middag voor de allerkleinste aankomende voetballertjes in de
leeftijdscategorie van 5 en 6
jaar. Vorig jaar is deze middag
voor het eerst georganiseerd
wat een groot succes gebleken
is. Uiteraard mogen ook kinderen van 7 jaar die voor het
eerst willen gaan voetballen
komen kennismaken met
Sportclub Teuge.
Iedereen wordt met open
armen ontvangen!
Aanvang: 14:00 uur.

Koninginnedag 2007
Vrijwilligersavond
ABT
Het bestuur van Algemeen
Belang Teuge wil graag al haar
vrijwilligers bedanken voor al
het verrichte werk van de afgelopen tijd door middel van
een dankjewel avond.
Hiervoor nodigen wij iedereen
uit die zich inzet voor het
Algemeen Belang om aanwezig
te zijn op vrijdagavond 8 juni
(tijdstip nog onbekend). Het is
een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje. Natuurlijk
organiseren wij ook wat leuks,
maar wat dat is houden wij nog
even geheim.
Graag willen wij weten of u
aanwezig zult zijn en daarvoor
kunt u zich aanmelden op
info@algemeenbelangteuge.nl
of per telefoon: 055-323 18 18.

30 april is het Koninginnedag.
Ook dit jaar willen we er weer
een knallend feest van maken
voor groot en klein. Vanaf
14.30 uur starten we met de
versierde fietsen vanaf Peco.
Natuurlijk zijn hier weer leuke
prijsjes mee te winnen. Na de
optocht door het dorp is er een
voetbaltoernooitje en voetbalspelletjes in verschillende
leeftijdsgroepen, dus neem je
gym- of voetbalschoenen mee!
De winnaars gaan met een leuke
prijs naar huis. Na dit spektakel
is er voor iedereen een hapje en
een drankje en onder de klanken
van onze live band ASSH gaan
we er als vanouds weer een
gezellige middag van maken.
Dit Koninginnedagfeest wordt
gehouden op de parkeerplaats
van Peco. De voetbalactiviteiten
vinden plaats op het trainingsveld van de sportclub.
Allemaal tot ziens op 30 april!

Van de luchthaven
door Coert Munk
Eigenlijk zijn we - natuurlijk
naast het vliegen door de
bedrijven die op de luchthaven
zijn gevestigd - maar met één
ding bezig: de baanverlenging.
Wie rond het vliegveld wandelt merkt dat het bruist van
energie. Het natte voorseizoen
heeft van Dusseldorp, de aannemer, de nodige creativiteit
gevraagd bij het aanleggen
van de nieuwe weg en wetering. Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Het water loopt
sinds eind maart in de nieuwe
wetering en de omgelegde weg
is op de vrijdag voor Pasen
opengesteld. Die weg is nog
niet af. Op twee punten is een

tijdelijke weg aangelegd. Dat is
nodig omdat de definitieve duikers - ecoduikers op verzoek
van het Waterschap - nog niet
leverbaar zijn. Daardoor lopen
twee bochten tijdelijk anders:
- bij de aansluiting van de nieuwe weg op de oude weg De
Zanden bij de parkeerstrook
ten noorden van het veld;
- en aan het einde van de nieuwe weg die ten zuiden van het
nieuwe bedrijventerrein aan
het platform ligt.
Als de definitieve duikers zijn
aangebracht worden de tijdelijke omleggingen verwijderd,
het scheelt vier bochten.

In afwachting van de definitieve duikers is de laatste laag
asfalt nog niet aangebracht.
Ook wordt de weg rond het
vliegveld nog wat breder: naast
de laatste laag asfalt komt aan
beide kanten van de weg nog
een rij grastegels te liggen.
Tijdelijk zijn schildjes langs de
weg geplaatst, die aangeven
dat er nog aan de weg wordt
gewerkt.
Het vliegveld is vanaf de
dinsdag na Pasen gedurende
ongeveer tien dagen gesloten.
Alleen helikopters voor bepaalde vluchten mogen dan van
het vliegveld gebruik maken,
zodat de politie haar taak kan
blijven doen en er bijgetankt
kan worden bij wekelijkse
inspectievluchten voor het
hoofdgasleidingennet in ons
land.
Rond de ingebruikneming van
de nieuwe baan worden diverse
activiteiten gepland, lees het in
Teugje Nieuws!
Vragen of suggesties?
Van harte welkom.
Mail ze svp naar
info@teuge-airport.nl
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jePlat
’n TeugPlat
Foi, foi, foi...
Tis de eerste keer in mien leven,
dak veur Teugje Nieuws mag
schrieven. Eigenlijk heur ik
nie'tuus in Teuge en eigenluk ok
we weer un klein bitjen. As
Hendrik Jan uut Twelle, hang ik
arg an de Gemeente Voorst.
Ik holle van mien umgeving en
dat stek ik niet onder stoel'n of
bank'n. In mien radioprogramma op Radio Voorst ontvang ik
op dinsdagoavond van 19.00 tut
20.00 uur bekende en onbekende gast'n uut de gemeente, dus
ok uut Teuge. Luuster dr ma es
een keer noa.
De older'nsoos in Teuge is ok
geen onbekend terrein veur

Streekrecept
Kruudmoes
Door onze kokkin
Marjanne Oleman
Kruudmoes is een Veluws
streekgerecht waarover de
meningen wat betreft smaak
en oorsprong nogal verdeeld
zijn. Meestal wordt dit gerecht
zomers gegeten als het erg
heet is. Vroeger namen de
vrouwen dit gerecht mee naar
het land, want je kunt het
zowel warm als koud eten. Het
werd dan de dag ervoor
gekookt en na het zware werk
op het land was het heerlijk
smullen. Kruudmoes wordt
soms ook wel 'armeluuseten'
genoemd. Dit was waarschijnlijk omdat de ingrediënten
makkelijk voorhanden lagen,
waardoor het niet zo duur was.
De ingrediënten kun je aan-

mien. Ik komme dr graag ok al
hebbe ik de leeftied nog niet.
En zo hek nog we'un aantal verbindings met Teuge.
Dr bint woorden die wie dageluks gebruukt, zonder dat wie
weet wat ze betekent. In disse
streek gebruukt wie ut woord
FOI. En dat doet wie te passe
en te onpasse. Un paar veurbeeld'n: “Foi foi wat bin ik
meu” of “foi wat hef dent rare
kler'n an t lief”'.
Of zomaar as een reeks van
woord'n achter mekare, zo van
“foi foi foi”.
Ut woord foi hef kennelijk een

betekenis van un gevuul, um iets
te benoadrukk'n. Graag zol ik
van ulle as lezers van Teugje
Nieuws Olderwetse woord'n will'n heuren die wie eigenlijk nooit
meer heurt en vrogger vake
gebruukt werd'n. Ulle kunt mien
dr oaver bell'n (0571-275 333
of 275 454)
Zo gebruuk ik zelf ut woord
FOEKSEN nog welis. Foi wat
heb ie un foeksen in de bokse.
Of foi, foi, foi, kiek dent es foeksen. In dat laatste geval spreke
wie dan ok we van smoksen. Ok
a weer zo'n woord waj vake niet
kunt uutlegg'n, maar woar

passen naar eigen smaak. Ik
maak altijd de 'slanke' versie,
maar ik zal hierbij ook de vettere versie vermelden.
Ingrediënten: 1 ons (ongeveer
één kopje) vluggort, 1 handje
kervel (liefst vers), een paar
blaadjes 'bruune be'end' (oftewel: kruizemunt), 3 ons rozijnen
(dit kan blank of bruin zijn),
1 liter karnemelk, 1 worst (wat
je zelf lekker vindt).

Wijze van bereiding: De worst
wordt met een laag water opgezet. Als deze gaar is, neem je
de worst uit de pan. Daarna
gaat de vluggort in hetzelfde
kookvocht. Je kookt deze zoals

op het pak vermeld staat.
Ondertussen was je de rozijnen
en snijd je de kervel en kruizemunt fijn. Als de vluggort bijna
gaar is, kunnen de kervel,
kruizemunt en rozijnen erbij.
Laat dit ook even koken.
Dan komt het moeilijkste
gedeelte waar het ook vaak fout
gaat! Dus opletten geblazen: nu
ga je beetje bij beetje de karnemelk erbij roeren. Blijf roeren
tot de karnemelk kookt, want
anders gaat de karnemelk schiften en kun je alles wegdoen.
Laat de kruudmoes even een
paar minuten doorkoken terwijl
je blijft roeren. Zodra het klaar
is (hij is nog 'dun'), laat je de
kruudmoes zo snel mogelijk
afkoelen. Zet de pan in een bak
met koud water, bijvoorbeeld in
de gootsteen. Als de ergste
warmte eraf is, kun je het in de
koelkast zetten.
De volgende dag even doorroeren en als je hem te dik

Uenk

www.kampvoet.nl

Bouw- en
Sloopmaterialenhandel
De Vecht
www.uenk-bouwsloop.nl

www.pro-t-action.nl
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iedereen un gevuul bie hef.
Un woord “netallens” wat betekent precies hetzelfde, is al
wat duudelukker.
Ok heb wie woorden die elders
in t land un andere betekenis
hebt. Zoas ut woord kuieren.
Bie ons betekent dat “rusteg
lop'n” moar in Twente betekent
ut met mekare proaten.
Nou luu ik hoape dak ulle ant
prakezeren heb ezet en loat es
van oe heur'n.
De groet'n vanuut Twelle, doat
dr kalm met hen,
Hendrik Jan

vindt, kun je er nog wat karnemelk bijdoen. Nu snijd je de
stukjes worst. Deze kun je door
de kruudmoes roeren of er bij
serveren.
En dan komt 'smaken verschillen' om de hoek kijken. In de
kookboeken heet dat 'serveersuggestie'. We eten het naturel,
maar je kunt er ook een schepje
stroop of bruine suiker doorheen roeren. Sommigen koken
een snufje zout mee.
Je kunt de kruudmoes ook heel
even in de magnetron opwarmen
tot de kou er af is.
Voor de 'vette' kruudmoes gaan
de volgende ingrediënten er nog
bij in: een stuk vet spek en een
verse worst. Deze worden dan
ook meegekookt en natuurlijk
gegeten. Je kunt ook meerdere
soorten kruiden door de kruudmoes doen. Het heet niet voor
niets 'kruidenmoes'.
Eet smakelijk!

Mogelijk vrijwillige
Dodelijke straling voor bijen
brandweerpost inTeuge
Door Bernard Jolink
Tijdens de gehouden jaarlijkse
ledenvergadering van Algemeen
Belang Teuge van 28 maart kon
voorzitter Arne Pruijt melden
dat er besprekingen gaande zijn
om in Teuge een post van de
vrijwillige brandweer van de
gemeente Voorst te krijgen.
Het voorstel van A.B.T. is om
de bestaande brandweer van de
Luchthaven Teuge in te gaan
zetten bij een eventuele brand
in het dorp.Tot nu toe heeft de
luchthavenbrandweer alleen
de bevoegdheid om op het aangewezen luchtvaartterrein
(vliegtuig)branden te blussen.
Over het idee van A.B.T. om de
bestaande brandweerploeg van
de Luchthaven uit te breiden
met vrijwilligers uit het dorp
zegt Pruijt: "Als er in ons dorp
brand uitbreekt in een bedrijfsgebouw of in een huis komt
de hulp in eerste instantie uit
Twello. Prima, maar wij denken

dat we vanaf de Luchthaven
nog sneller ter plaatse kunnen
zijn. Dat betekent natuurlijk
een "upgrade" van de bestaande
brandweer op het vliegveld en
we zullen zeker zeven vrijwilligers moeten vinden die bij
een calamiteit snel ter plekke
kunnen zijn.
De directie van de Luchthaven
wil positief met ons meedenken
en we hebben inmiddels al een
gesprek gehad met de verantwoordelijke wethouder en de
commandant van de brandweer
Twello. Een belangrijk punt is
natuurlijk de soort blusstof;
vliegtuigbranden (op Teuge
benzine maar soms ook kerosine) worden bestreden met poeder en schuim terwijl een "huis-,
tuin- en keukenbrand" normaal
gesproken met water wordt
geblust. Daar zijn we dus nog
lang niet uit, maar het begin is
er".

1978: geen heidehoning!
Even terug in de tijd. Voor de
verandering had ik dat jaar mijn
vijf bijenvolken geplaatst op een
rijk heidegebied in de omgeving
van Nieuw Milligen. Een week
later ging ik op onderzoek uit
om te kijken of er al heidehoning
werd geoogst.Tot mijn niet
geringe verbazing bleken alle 5
bijenvolken gedecimeerd te zijn!
Zoiets had ik nog nooit eerder
meegemaakt; geen heidehoning
en vijf kasten met een minimum
aan bijen! Na een verkenning in
de omgeving ontdekte ik te
midden van de dennenbossen
een aantal min of meer gecamoufleerd opgestelde radarinstallaties, kennelijk behorende
tot het nabij gelegen kazernecomplex van de Luchtmacht.
Het was toen nog de tijd van de
'koude oorlog'. De radarschotels
stonden gericht op het oosten,
om zoals ik later vernam, de
vliegtuigactiviteiten boven
Berlijn waar te kunnen nemen.
De bijenvolken waren ten gevolge van die radarstraling zo
klein geworden, dat ik ze van
pure ellende maar heb opge-

haald en weer thuis geplaatst.
Dat jaar geen heidehoning!

Het magneetorgaan
Na deze vreemde gewaarwording thuis in mijn bijenliteratuur
te hebben nagespeurd, kwam ik
terecht bij het 'magneetorgaan",
dat zich bevindt aan de voorzijde van het achterlijf van de
honingbij, met meer dan één
miljoen parallel gerichte, ijzerhoudende kristallen, die door
een niet-magnetische substantie
van elkaar gescheiden zijn.
In dit magneetveld, met een
remanend magnetisme, kunnen
zich plaatselijke spanningen
ontwikkelen tot 25 Volt. Met
dit magneetorgaan (kompas)
oriënteert de bij zich op het
aardmagnetisme, met name op
haar weg huiswaarts. Aldus
keren ook de koningin na een
reeks bevruchtingen op verre
afstand, alsmede de darren van
hun darrenverzamelplaats weer
terug naar hun eigen volk.
Postduiven en trekvogels maken
eveneens gebruik van het aardmagnetisme.
Lees verder op pagina 6 >>

Bouw dorpshuis verloopt voorspoedig.
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Veel spoorloze bijen
In 2005 werden er in Ugchelen
enkele GSM-antennes
geplaatst, waar zich eenzelfde
probleem voordeed. Diverse
imkers daar vroegen zich af
waar al hun bijen waren gebleven. Kennelijk zijn ook daar
vele bijen het slachtoffer geworden van straling. Het aantal
GSM-antennes breidt zich landelijk nog steeds uit, zonder dat
de gemeenten zich voldoende
realiseren dat deze een kwalijke
invloed kunnen hebben op
mensen en dieren.
Ultra Mobiel
Telecommunicatie Systeem
(UMTS)
Enkele jaren geleden werd aangekondigd dat er in ons land
onder deze benaming een

draadloos antenne-systeem in
ontwikkeling zou zijn, bestaande
uit circa 50.000 UMTS-antenneinstallaties. Dit moderne middel
zou goed zijn voor legio draadloze verbindingen. In 2004 werd
aangevangen met het plaatsen
van de eerste UMTS-masten:
een nieuwe ongekende energetische kracht kwam hiermede
vrij.Tijdens het voorjaar van
2005 ontdekte veel imkers, dat
een aantal bijenvolken zondanig
was gedecimeerd, dat deze
moesten worden afgeschreven.
We zijn inmiddels enige jaren
verder en, evenals in het voorjaar van 2005, verdwijnen in de
nabijheid van UMTS-masten
steeds meer bijenvolken.
De plaatsen waar al duizenden
GSM- en UMTS-antennes staan
worden kennelijk bewust niet op
het antenneregister van het

internet aangegeven.
De vraag is of gemeenten, die
toestemming moeten geven voor
het plaatsen van antennes, wel
voldoende aandacht schenken
aan de gevolgen van een intensieve straling op de gezondheid
van mens en dier en met name
de gevolgen daarvan op de
bijenpopulaties.
Natuurlijk spelen ook klimatologische veranderingen een rol,
waarbij met name de lange
winterperioden (Reinigingsvluchten!) kwalijk zijn. Hierdoor
bevuilen de bijen namelijk hun
nesten met alle gevolgen van
dien.
Bestuiving
Zeer vele cultures, met name
kasproducten, als ook fruitteeltbedrijven, zijn volledig afhankelijk van bijenbestuiving.

Het verdwijnen van bijen, waaraan thans reeds een ernstig
tekort bestaat, zou enorme
economische gevolgen kunnen
hebben. In de gemeente Voorst
bevinden zich zeven fruitteeltbedrijven. Eén van hen zag
afgelopen jaar geen kans om
een vijftal bijenvolken voor
bestuiving te krijgen! Over het
verdwijnen van de imkers en de
honingproductie spreken we dan
nog maar niet.
In Duitsland werden aanvankelijk grote aantallen van
deze UMTS-antenne-installaties
in klokkentorens geplaatst.
Sinds gebleken is dat met name
gevoelige personen daar
gezondheidsproblemen door
ondervonden, worden ze nu in
toenemende mate weer verwijderd.
J.J. Speelziek,Teuge

Holistisch ontmoetingscentrum
Teuge zal straks een holistisch ontmoetingscentrum
rijker zijn. Ja, u hoort het
goed: een holistisch ontmoetingscentrum! En nu
vraagt u zich zeker af: wat
is dat dan?
Kraker Mark kan u er alles
over vertellen. Mark is namelijk bedenker en organisator
van de nieuwe ontmoetingsplek
waar mens en idee worden
samengebracht, een project
genaamd E-ART-H Awareness
Project. E-ART-H staat voor
Ecology, Art and Humankind
(ecologie, kunst en mensheid)
Uitgangspunt is de verandering
van de wereld en door alle
breinen samen te laten komen,
moet er uiteindelijk een oplossing komen. Want samen weet
je meer dan als je maar alleen

bent en dat is nu juist de
gedachte van het holisme. Een
oplossing moet er komen voor
de ecologische crisis waarin we
volgens Mark leven. De economie en politiek winnen het nog
steeds van het milieu. Maar wat
nu als we onze toilet iedere keer
met tien liter water blijven
doorspoelen? Dan hebben we
over tientallen jaren geen water
meer. En iedereen weet, we
leven in een consumptiemaatschappij. Maar we gooien meer
weg dan dat er binnenkomt. Op
deze manier verarmen we de
aarde in plaats van deze te verrijken.
Het is de bedoeling dat men
maandelijks bijeenkomt om
elkaar te inspireren en uiteindelijk te komen tot een nationale
of zelfs internationale oplossing.

Nieuwsgierig geworden naar
deze ontmoetingsplaats? Ook de
krakers doen mee aan de kunstroute in juni en natuurlijk bent
u dan weer van harte welkom.
Vegetarisch restaurant
Ook wordt al een tijd iedere
laatste zaterdag van de maand
het hoofdgebouw omgetoverd
tot een vegetarisch restaurant.
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Dan is iedereen welkom vanaf
19.00 uur. Er kan vegetarisch
en natuurlijk ecologisch gegeten
worden van groenten uit eigen
tuin. Wat er op het menu staat
is iedere keer weer anders, maar
de gerechten zijn in ieder geval
seizoensgebonden. Ook is er
gedacht aan muziek en wordt u
geamuseerd door een bandje.
Prijzen zijn op vrijwillige basis.

Veilig oversteken bij De Zaaier
door nieuw verkeersbord
door Auke Vlietstra
Onlangs zijn langs de Rijksstraatweg bij basisschool De
Zaaier elektronische borden
geplaatst die op verschillende
tijden ingeschakeld worden
om aan te geven dat er maxi-

maal 50 kilometer per uur mag
worden gereden. In combinatie
met een waarschuwingsbord
voor overstekende kinderen,
zullen de borden op schooldagen tussen 8.00 en 8.30 uur
werken. Ook bij het uitgaan van

De Zaaier en tussen de middag
zullen de borden worden ingeschakeld. Door een afstandsbediening kan de school in de
vakanties de installatie uitschakelen of in bijzondere
gevallen juist een extra schakeltijd invoegen.
Nadat De Zaaier een jaar geleden naar de Blériotstraat
verhuisde, werd er bij de oversteekplaats op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Zanden
een 50-km zone ingesteld,
omdat oversteken onder begeleiding van verkeersbrigadiers
niet mag op een 70-km weg.
Een flinke groep ouders van De
Zaaier stelde zich beschikbaar
als verkeersbrigadier en kreeg
instructies van de plaatselijke

De jeugdcommissie van de Sportclub
verzorgde dit jaar het Paasvuur.
Vele honderden bezoekers zagen
achter zich de zon onder gaan en
voor zich het vuur hoog oplaaien.
Mede dankzij het prachtige weer
was het weer bere-gezellig.
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politie. De gemeente zorgde
voor opvallende kleding en
sindsdien worden ouders en
kinderen tijdens de drukke
ochtendspits veilig overgezet.
De school was ervan op de
hoogte dat provincie en politie
echter niet blij waren met een
permanent karakter van de
50-km zone. De Rijksstraatweg
oogt niet als een 50-km weg en
men zocht dan ook naar een
andere oplossing: er werd gekozen voor een andere wijze om
de weggebruikers erop attent te
maken dat ze een oversteekplaats naderen. De Zaaier hoopt
dat de Rijksstraatweg op deze
manier een veilige weg naar
school voor ouders en kinderen
wordt.

Historisch Teuge

ACTIVITEITENAGENDA

Teuge

In de vorige editie schreef Jan Speelziek al het eerste deel
over de 'burgemeester van Teuge', Jan Haverkamp. In dit
tweede en laatste deel wordt zijn levensverhaal vervolgd…
Andere burgemeesters
Jan Haverkamp heeft in zijn
leven de volgende burgemeesters in onze gemeente de revue
zien passeren, waaronder
Mr. A.C. Baron van der Feltz
(1907 - 1937), Mr. G.W.J.
Baron van der Feltz (1937 1969),Th. Ph. Baron Makay
(1969 -1976), Drs. P. Zevenbergen (1976 -1982) en Mr.
J.H.J. van Blommestein.
Bij een aantal van hen heeft
Jan Haverkamp zich nogal
verdienstelijk gemaakt bij het
onderhoud van hun tuin.
Door zijn spreekvaardigheid en
gezonde blik op menig politieke
situatie had hij dikwijls goede
contacten met de burgemeester.
Ongeveer 35 jaren heeft Jan
vrijwel alle raadsvergaderingen
in het oude gemeentehuis bijgewoond. Hoewel hij meerdere
malen voor een raadsfractie
werd aangezocht, wenste hij niet
van te voren bepaalde verplichtingen op zich te nemen. Daarvoor was hij te democratisch
ingesteld.
Militaire dienst
Jan werd op 23 december 1938
opgeroepen voor het vervullen
van zijn dienstplicht, die toen
normaal 5,5 maand duurde.
Vanwege de internationale
spanning werd die periode al
gauw tot 11 maanden verlengd.
Zijn eerste inzet was in Ommen,
later ging hij naar Zeist. Hier
ontving zijn eenheid in de nacht
van de 10de mei om 14.00 uur
groot alarm; de Duitsers waren
ons land binnengevallen.
Na vier dagen werd hij verplaatst naar Gouda, waarna de
oorlog eindigde. Op 25 mei
1940, arriveerde hij, vergezeld
van enkele plaatsgenoten, weer
in Teuge. Een ervaring rijker,
maar met een enorme kater. De

Militaire Dienst was niettemin
een onvergetelijke tijd in zijn
leven, een periode die hij niet
graag had willen missen.
Mede hierdoor werd bij gedurende de 2e WO Hoofd van de
luchtbeveiligingsdienst in Teuge.
Dankzij de hierbij behorende
armband, had hij overal in Teuge,
ook op de Luchthaven, vrij
toegang. Zo was hij als eerste
aanwezig bij de op 12 juni
1943 gecrashte Lancaster bommenwerper, waar hij zich door
de later gearriveerde Duitse
militairen niet aan de kant liet
zetten.
Molukkers in Teuge
In de bestaande twee militaire
kampen in Teuge werden na de
Politionele Acties in Indonesië,
eind jaren 40, bijna 500
Molukkers ondergebracht. Hun
kinderen ontvingen aanvankelijk
onderwijs in het kamp, maar
een paar jaar later gingen 75
kinderen naar de school aan de
Rijksstraatweg. Jan en Sientje
Haverkamp hebben deze
Nederlands gezinde Molukkers
enkele malen in de decembermaand een teil vol oliebollen
aangeboden, hetgeen zeer op
prijs werd gesteld. Voor deze
Molukkers werd ook nog een
eenvoudig houten kerkje
gebouwd, in de vorm van een
loods. Jan Haverkamp heeft
veel voor hen gedaan, hij hielp
onder andere bij het zelf telen
van groenten.
De Molukkers gaven in die tijd
zwemles aan hun jonge kinderen. Zij woonden in Indonesië
allen op eilanden, met andere
woorden, je moest daar wel
kunnen zwemmen.Van Algemeen
Belang kregen zij toestemming
om daarbij gebruik te maken
van de Grote Wetering in Teuge.
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April
18
Open middag voetbal voor de jeugd, Sportclub Teuge
21
Schuimparty, Peco
25
Kennismaking van de burgemeester en zijn vrouw
in Teuge, 20:00 uur in kantine van Sportclub Teuge
30
Koninginnedag, Peco / Algemeen Belang Teuge
30 april t/m 4 mei
Meivakantie, School de Zaaier
Mei
5
Band CU, Peco
5
Dutch Swooping Tour, Para-centrum Teuge
10
Soos, St. Welzijn Ouderen
11+12 Geraniumactie, Speelveldcommissie de Zandenhof
12
Oud papier inzamelen, School de Zaaier /
Antoniusschool
17
Fietstocht op hemelvaartsdag, Sportclub Teuge
17
Teuge invitationals 30-way, Para-centrum Teuge
17 t/m 20
CF-vierdaagse, Para-centrum Teuge
28 t/m 30
Pinkstervakantie, School de Zaaier
Juni
2
Familietoernooi, Sportclub Teuge
2 + 3 Kunstroute Teuge
8 t/m 10
Wingsuit seminair, Para-centrum Teuge
9
Peco voetbaltoernooi, bij Sportclub Teuge
9
Oud papier inzamelen, School de Zaaier /
Antoniusschool
14
Soos, St. Welzijn Ouderen
23
Volleybaltoernooi, Sportclub Teuge
23
Teuge Tulip Trophee, Para-centrum Teuge
30
Leerlingen PA wedstrijden, Para-centrum
Actuele informatie op o.a. www.sp-teuge.nl,
www.sjwpeco.nl en www.para-teuge.nl.
Wijzigingen voorbehouden. Heeft u een activiteit te
melden voor de volgende editie, stuur deze dan naar het
emailadres: hjvanessen@hotmail.com of H.J. van Essen,
Deventerstraat 601, 7325 WB Apeldoorn.

