Terugblik op bouw nieuwe dorpshuis 'Op den Toega'
Door Anton Kers
Het dorpshuis 'Op den Toega' is
bijna klaar. Door het voortreffelijke functioneren van het
bouwteam kunnen Theo Jansen
en Anton Kers van Algemeen
Belang Teuge, Jaap van Oorspronk van Sportclub Teuge, Jan
Regeling van A&A Architecten,
Freddy Wilbrink van Bouwbedrijf Dijkhof, Fons Engelbertink
van Gemeente Voorst,Ton Klein
Lenferink van van Niel Installatietechniek, terugkijken op een
voorspoedig bouwtraject zonder
noemenswaardige tegenslagen.
De bouw begon zelfs met een
behoorlijke meevaller. Een bronbemaling was ondanks de natte
periode waarin de bouw startte
niet nodig. Hierdoor was er
meteen meer ruimte in de
begroting voor kleine veranderingen en dergelijke. Ondanks
deze meevaller was de begroting
niet erg ruim. Bij de start werd
gelijk afgesproken dat er geen
meerwerk mogelijk was zonder
dat er minderwerk tegenover
stond. Zo kon alles redelijk in
de hand gehouden worden.
Toch was de begroting zeker
wel compleet. Alles wat nodig
was, werd meegenomen. Grote
meningsverschillen waren er
nauwelijks en anders werden ze
professioneel opgelost.
Gaandeweg het bouwtraject
ontstond het idee om ook de
bestaande herentoiletten geheel

te renoveren zodat deze toiletgroep dezelfde uitstraling zou
hebben als de nieuwe damestoiletgroep. Deze aanpassing
was niet begroot en is voor
rekening van de Sportclub uitgevoerd. Al met al was het een
behoorlijke post, goed voor
maar liefst 48m2 tegelwerk plus
het nodige sanitair.
Voor de inrichting en kleuren
werd er een interieurcommissie
in het leven geroepen.
Ina Wielart, Willy Ormel,
Antoinette Weijers en architect
Jan Regeling kregen de taak er

iets gezelligs van te maken.
Samen met Jan zijn de dames
er perfect in geslaagd een gezellig, warm en kleurrijk geheel
te creëren.

Inmiddels ligt deze er ook en is
het voorzien van meubilair gesponsord door de club van 50
van de Sportclub. Nu kunnen
de leden van de bejaardensoos
ook genieten van een voetbalwedstrijd in de zon.
Het leggen van de vloer werd
wat vertraagd doordat de dekvloer nog te nat was. Door
drogers te plaatsen werd er geprobeerd het een en ander te
bespoedigen. Echter door een
overstroming als gevolg van
een stortbui moest alles weer
opnieuw gedaan worden.

Inmiddels ligt de vloer er ook
en ziet deze er prachtig uit. Een
compliment voor de keuze.

Als het gebouw er dan eindelijk
staat, verwacht je niet dat buiten
achter die mooie dubbele deuren
nog een grote zandbak ligt. Een
terras was namelijk niet begroot,
maar leek zeker noodzakelijk.

In juli heeft de bouwkundige
oplevering plaats gevonden, wat
resulteerde in een lijst met nog
af te werken zaken en restpuntjes. Op dit moment is de
aannemer nog bezig, maar alles
zal binnen afzienbare tijd zijn
afgewerkt. Wat nu nog rest, is

het installeren van de geluid- en
lichtinstallatie en daarna de
toneelgordijnen. Dan is het
Dorpshuis klaar en heeft Teuge
er een prachtige accommodatie
bij!
Dorpshuis te huur
Per 1 september 2007 kunnen
verenigingen, buurtclubs, inwoners van Teuge en omstreken
gebruik maken van het dorpshuis. De ruimte is per dagdeel te
huur (ochtend 8.00-12.00 uur,
middag 12.00-18.00 uur, avond
18.00-24.00 uur).
U kunt het dorpshuis reserveren
bij beheerder Anton Kers (tel.
055 - 323 1798, emailadres:
awjkers@hetnet.nl) Hij kan u
alles vertellen over de voorwaarden, prijzen, catering, etc.
Openingsbijeenkomst
nieuwe dorpshuis
Het is zover! Na maanden van
voorbereiding en uitvoering is
de realisatie van het dorpshuis
nu bijna afgerond. Momenteel
wordt nog aan de inrichting en
aankleding van het interieur
gewerkt.
Op vrijdag 12 oktober 2007
wordt ons nieuwe dorpshuis
'Op den Toega' officieel geopend. Van 17.00 -19.00 uur
is iedereen van harte welkom
om het dorpshuis te bewonderen.

Namens de openingscommissie, Ina Wielart
en Marjanne Oleman

Bijzonder fietspad

Line-dance in Teuge

Zo langzamerhand lijkt het er
op dat de nieuw aangelegde
weg rondom het verlengde
vliegveld gereed is. Nette randen langs het asfalt maken de
weg wat breder. Aan de Teugse
kant is een veelbelovend fiets-

Nu het nieuwe dorpshuis klaar is, moet deze natuurlijk volop
gebruikt worden. Daarom zijn er plannen om een line-dance-cursus
te starten. De vraag is of hier interesse voor is. Het idee is om op
de woensdagavond een cursus voor beginners en gevorderden te
organiseren. Lijkt het je leuk, neem dan contact op met Ina Wielart
(tel. 055 - 323 2181, email: wiel181@hetnet.nl

pad aangelegd. Vreemd genoeg op het breedste gedeelte
van de rondweg. Daar waar de
weg smaller wordt, houdt het
fietspad ook ineens op. Al na
300 meter, je vraagt je af
waar die investering nodig
voor is geweest. Veiliger zou
het zijn het fietspad helemaal
af te maken. Dan kunnen
zowel fietsers als voetgangers
veiliger rond het vliegveld
rijden en lopen. Zeker met de
komende duistere winterperiode geen overbodige luxe.

Touwtrekken in Teuge

om 13.30 uur (zaal om 13.00
uur open).
Kaarten kunnen in de voorverkoop gekocht worden in het
Dorpshuis op:
donderdagavond 15 november
van 19.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 10 en 17 november
van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor de eerste keer zal opgetreden worden in het nieuwe
Dorpshuis ’Op den Toega’ in
Teuge. Aanvangstijden zijn 's
avonds om 20.00 uur (zaal om
19.30 uur open) en 's middags

De kaarten kosten 6 euro p.p.,
inclusief 1 kopje koffie of thee.
Kinderen tot en met 12 jaar
mogen gratis naar binnen, mits
zij onder begeleiding zijn van
een betalende volwassene.

Doet de 'oude' PECO-touwtrekploeg onder leiding van
Joop Veldhuis op 30 september weer mee, en weet het zijn
verrassende kampioenschap van vorig jaar te prolongeren?

Sponsoraktie C1000 Dikkers-Twello
C1000 Dikkers in Twello bestaat 30 jaar en gaat dit vieren via een
sponsoractie richting de verenigingen. Per week wordt er 1000
euro verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Ook Sportclub
Teuge heeft zich aangemeld voor deze actie.
De actie is 3 september al begonnen en eindigt op 8 december. In
totaal zal er meer dan 50.000 euro worden uitgekeerd.
Wat moet u daar voor doen?

Grootse straatbarbecue
Zwanenpad
Het is inmiddels een jaarlijks
terugkerend evenement, de
straatbarbecue van de bewoners van het Zwanenpad.
Ieder jaar neemt een aantal
bewoners de organisatie
voor zijn rekening en dit jaar
waren de nieuwkomers Albert,
Renee, Roel en Stephanie aan
de beurt. Zij hadden ook de
komende straatbewoners uitgenodigd, hoewel het nog wel
even zal duren voor die daadwerkelijk op het 'pad' zullen
bivakkeren.

happen en jeu de boules.
Uiteraard was de eet- en
drinkvoorziening meer dan
voortreffelijk geregeld. Een
heus vuurwerk sloot de middag en avond af.
De aanwezigen waren het er
opnieuw over eens dat een
dergelijk gebeuren bijdraagt
tot een goed contact met de
buren en saamhorigheidsgevoel. En daarmee een voorbeeld is voor andere straten
in Teuge en omgeving.

U ontvangt voor iedere aankoop van 10 euro een munt en deze
munt deponeert u in de koker van Sportclub Teuge.
C 1000 Dikkers telt elke week het aantal geschonken munten en
het aantal munten bepaalt procentueel het sponsorbedrag.
Het aantal getelde munten wordt in de winkel van C 1000 wekelijks
bekendgemaakt.
Na 13 weken zal het zo gesponsorde bedrag worden uitgekeerd aan
de verenigingen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u uw munten in
koker 18 wilt gooien bij C1000 Dikkers te Twello.

Sponsorcommissie Sportclub Teuge

Uenk

www.kampvoet.nl
www.teugseklootschietersvereniging.nl
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Snelheid en tijd on(be)grijpbaar
Teugje Nieuws gaat alweer de 2e
jaargang in. Een jaar geleden
verscheen nummer 1, en de krant
begint al een begrip te worden. Er
wordt geregeld gevraagd wanneer
hij weer verschijnt. Maar hier is
hij dan, nummer 1 van de 2e jaargang.

’Op den Toega’ presenteert
Op vrijdag 23, zaterdag 24
en (let op) zondagmiddag 25
november 2007 speelt Toneelvereniging 'Op den Toega' het
blijspel in 4 delen, Klamme
Lappe op zwart zaad. De uitvoering op de zondagmiddag is
een extra ingelaste. Het blijspel
is geschreven door Aris Bremer.

TEUGJE NIEUWS

De Zwanenpadbewoners werden ingedeeld in groepen en op
het fraaie grasveld naast PeCo
konden via allerlei actieve en
sportieve spelletjes prijzen
gewonnen worden.
De Hoofdprijs was een
Vorstelijk Weekend. Vooral de
jeugd bleek erg bedreven in
hooivork-werpen, beschuit

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

In deze tijd van het jaar is er
ieder weekend ergens wel iets te
doen. Het Klompenfeest in Twello,
het Dorpsfeest in Teuge,Touwtrekfestijn, straatbarbecues, actie is
er genoeg. En al die festiviteiten
kunnen niet draaien zonder vrijwilligers. Het mooie is, dat het
wel altijd voor elkaar komt. En
nog op tijd ook. Dat ligt bij sommige dingen, die juist afhankelijk
zijn van 'beroeps' wel eens anders.
Neem nou het complex de Zwaan.
Dat staat inmiddels al 7 jaar leeg
en ziet er steeds slechter uit. Verf
en planken storten af en toe ter
aarde, ruiten zijn ingegooid.
De gemeente is het pand na lange
tijd 'leuren' kwijt. Sinds juni j.l. is
de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het pand; de sloopvergunning voor de aanbouw/serre
zou naar zeggen van de Gemeente
in september rond komen. Dan is
het wachten op de daadwerkelijke
sloop en, na goedkeuring van de
bouwplannen, op de start van de
verbouwing. Zou het toch nog binnen 10 jaar een weer bewoonbaar
pand worden?
Zo snel de gemeente afgelopen
jaar binnen een dag het complete
terrein rondom de Zwaan had
laten platwalsen (zelfs grote
bomen vol appels gingen meedogenloos tegen de vlakte), zo
traag verloopt het proces daarna.

De grond is alweer overwoekerd
door een halve meter hoog gras
en onkruid en degenen die ingetekend hebben op een kavel
wachten nog af of en wanneer
er gebouwd mag en kan gaan
worden. Rond is er nog niets.
En dat geeft te denken. Onduidelijkheid en twijfel alom.

Voorlichting Brandwondenstichting in Teuge
Door Anneke van Eikenhorst

Gelukkig is er toch een lichtpuntje, of eigenlijk een stralende
zon: het Dorpshuis. Waar een jaar
geleden nog gesproken werd over
de mogelijkheid van, staat er
inmiddels een geweldig 'Op den
Toega'. In dit nummer meer
nieuws over het Dorpshuis en over
de opening.
En uiteraard is alle kopij voor
Teugje Nieuws nog steeds méér
dan welkom!

Gevolgen onderschat
Ernstige brandwonden bij een
jong kind kunnen een leven lang
zorgen voor lichamelijke en
psychische klachten. Maar liefst
14% van de kinderen wordt na
een Spoedeisende Hulpbehande-

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

www.pro-t-action.nl
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Op donderdag 27 september
a.s. om 20.00 uur zal er een
presentatie worden gegeven
door medewerkers van de
Brandwondenstichting, waarin
aandacht wordt besteed aan
risico's, preventie, behandeling,
nazorg, onderzoek en voorlichting. Niet alleen de risico's
rondom kinderen, maar ook
andere gevaren in en om het
huis komen aan de orde. Deze
voorlichting is dus voor iedereen
zeer interessant en leerzaam.
U bent vanaf 19.45 uur van
harte welkom op CBS De
Zaaier, Bleriotstraat 3 te Teuge.

www.erikveldwijk.nl
-1-

ling opgenomen in een ziekenhuis. Dit percentage is beduidend
hoger dan het gemiddelde opnamepercentage als gevolg van
alle privé-ongevallen bij jonge
kinderen (7%).
Onderzoek wijst uit dat de kans
op een verbranding door hete
vloeistoffen vaak te laag wordt
ingeschat. Jaarlijks worden
er maar liefst 1.300 kinderen
jonger dan vijf jaar op een
Spoedeisende Hulpafdeling
behandeld als gevolg van een
verbranding door bijvoorbeeld
hete thee, koffie of water uit
de kraan.
Eén op de vijf ouders zegt hete
dranken te drinken met een kind
op schoot. Bijna de helft geeft
aan tafelkleden te gebruiken.
Dit zijn twee belangrijke risicofactoren voor hete vloeistofverbrandingen.

’n TeugjePlat
Hendrik Jan uut Twelle praat nog even na over zijn zomervakantie
en de daarbij horende:

Vakansiestress
Hoe zol dat noe komm'n dat
alle luu un poar keer per joar
noar un ander adres mut, um
doar vakansie te vier'n. Vier'n
ja….want zo neumt ze dat. Ie
viert vakansie. Nou ut geet er
oe hen. Week'n dr veur bij dr
al mee bezig. En hoe kotter ut
bie kump, des te zenewachteger
ie wordt. Koffers mut inepakt
word'n papier'n veur mekare
mak'n, ziek'nfonds en andere
papier'n kotroler'n. Schei mien
dr oaver uut. En hoe veerder het
op de vakansie an kump, hoe
harder goat ze dan te keer teg'n
mekare.
Dan kump de dag veur ut vertrek. Ie wordt achternoa ezet'n
en mot al oe kler'n inlever'n bie
moader de vrouwe, umdat dr op
t scheid'n van de markt nog un
wasse wegedreijd mot word'n.
En ie mag niet eerder wat

Recept:

tortilla
Door onze kokkin
Marjanne Oleman
Benodigdheden voor
4 personen:
• 150 gr geschilde aardappelen
• 2 grote (rode) uien
• 1 pakje gesnipperde ham of
een 1/2 cervelaatworst
• 1/2 theelepel zout
• 8 eetlepels olijfolie
• 4 grote eieren (6 kleine)
• soja of worcestersaus
• koekepan (ø 20 cm) met een
dikke bodem en deksel
Bereiding:
Snijd de aardappelen en cervelaatworst in kleine plakjes of
stukjes en hak de uien fijn.
Laat de olijfolie in de pan heet
worden. Doe de aardappelen,
uien en worst of ham hierin en
bak dit even. Klop ondertussen
de eieren met het zout en de
soja of worcestersaus.
Als de aardappelen, uien en het

schoons an veur de andre dag.
Alles is an de kante en wie goat
nog un paar uur sloap'n.
Teminsten dat goat wie probeer'n, want ie bint bange daj
oe versloapt en dan is ut hekke
helemoale van de dam of. In
alle vrogte geet ut hele spul de
auto in. Op weg noar ut groote
onbekende. Bie Arnhem geet ut
ok a zowat mis, want Va hef un
binnendeurroete in de gedacht'n
terwijl Mo die de leiding hef
vandage rechts of, noar Utrech
op an wil. Zo'n reis zit vol
keuzes diej mak'n mot. Va krig
zien zin en Mo hej ut eerst uur
geen last meer van, want die
prut niet meer met de res' van
de familie. Bie Eindhoven kump
ze weer bie kennis. Ze hef de
koarte op schoot en zeg' dat va
de rondweg mot hebb'n.
Un stemme van de dochter des

huuzes brech wat stemming in
de auto. “ hej ut gas uutedreejt
Mo?” vrug de deerne. Mo begint
te twiefel'n maar Va brech rus'
en zeg, dat he de hoofdkrane
dicht edreejt hef.
Be Antwerp'n geet ut zwat mis,
want Va zit op de verkeerde
bane van de snelweg en Mo zeg
“ hadde wie doarnet niet rechtsof emott'n richting Lille?” Va
hef zweet veur de kop stoan.
He gif Mo un schoere deur de
beene woar de hond'n geen
brood van lust. Nou ja... 2 keer
links is ok rechts en zo geet ut
hele spul toch nog de goeie
kante uut.
Noa Lille goat ze de tolweg op
in de richting van Parijs. Va
kump bie un tolpoorte woar he
nog zwat de slagboom uut de
grond rit. Moar dit geet goed.
In zien beste Duits giffe de
Fransman woar he rech op hef
en vervolgd de weg. Bie het
eerste wegresterant mot ut
gebeur'n. De kinder mut drink'n
en Mo mot onmiddelik uut de
broek. Noa een stief halfuurtjen
geet de familie weer op Parijs
an. Net onder Parijs wurd ut
drukker en drukker en va begint
naar te zweet'n. Mo zeg: “ ried
maar kalm an, loat de res' dr

vlees mooi van kleur zijn, doe je
de eieren erbij. Dit geheel laat
je stollen op zacht vuur.
Zodra het geheel stevig is, moet
je de tortilla omkeren met een
deksel/bord.
De andere kant ook even laten
bruinen en klaar is je tortilla.
Tip: om de aardappelen extra
gaar te krijgen, kun je ze van
tevoren ook koken.

maar achter bliev'n” Maar Va
kan niet ummegoan met zoveule
banen noast mekare en al die
bord'n ut liekt wel een bos met
boom'n. Mo deg ut te wet'n en
schreeuwt deur de auto dat ze
hier rechtsaf mosten. Maar Va
zit in de vierde bane en un ruk
ant stuur zol un katastrofe
egeev'n hebben. Dus weer
verkeerd. Va zien hemp drif van
ut zweet. Maar noar un dik
half uur hef he de goeie weg te
pakk'n richting Lyon.
Achter op de middag komp ze
an in de plaatse van bestemming. Opgelucht is iedereene.
Maar hoe heete'n dat hotel noe
ok a weer. Mo schut ut te binn'n
en veur dat ze t weet stoat ze dr
veur. Ze meld zich, moar wat un
tegenvallers de kamer is stoffig
en zit vol met spinnekopp'n en
t zwembad heb ze net dichte
egooid met puin. De tuin is un
chaos maar de ligstoel'n stoat
dr wel. Va nipt an zien eerste
pilsje de beloning veur un lange
dag zwoeg'n. Bint er noe geen
makelijker manier'n um an un
pilsje te komm'n?? dan hej misschien ok nog wel oe eig'n merk.
Doot er kalm met hen en...
goadgoan.

Sportclub Teuge klaar
voor nieuwe seizoen!

Jong blijven
met Seniorengym

Door Victor Smeets

De seniorengym van 'De Vecht'
is op zoek naar zowel mannen
als vrouwen, die het leuk vinden
om een uurtje in de week met
elkaar in beweging te zijn.
Onder het motto 'Voel je je jong
en wil je dat graag zo houden'
kunnen 55+'ers iedere maandagmiddag van 15.30 tot 16.30
uur in de gymzaal van de
St. Antoniusschool in De Vecht
werken aan de conditie.
Iedereen kan in zijn of haar

Met een nieuwe hoofdtrainer,
Jan Ligtenberg, en enkele spelers
van buitenaf is Sportclub Teuge
enthousiast begonnen aan het
nieuwe seizoen.
De eerste resultaten geven aan
dat er wat verwacht mag worden van Sportclub Teuge. Niet
alleen bij het vlaggenschip het
1ste team maar met name ook
bij ons A1 elftal en de D1.
Het dorpshuis staat op het punt
officieel in gebruik genomen te
worden waardoor tegenstanders
en scheidrechters op een nog
betere wijze ontvangen kunnen
worden. Onze accommodatie

In verband met drukke werkzaamheden zullen penningmeester Gert Klaasen en
vice-voorzitter Dick Ormel na
de zomer hun bestuursfuncties
bij Sportclub Teuge neerleggen.
Daarom is het bestuur op zoek
naar nieuwe bestuursleden.
Vooral mensen die het leuk
vinden om administratieve
werkzaamheden te verrichten
zijn zeer welkom. Deze kunnen
thuis gedaan worden en vergen
weinig vrije tijd.
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Dat wij daarbij nog steeds allerlei soorten vrijwilligers kunnen
gebruiken lijkt duidelijk. Dus
wie het leuk vindt iets dankbaars te gaan doen kan zich bij
Sportclub Teuge aanmelden.

Ook mensen die (nog) geen
binding met Sportclub Teuge
hebben, maar het toch leuk
vinden om in het bestuur iets
te doen zijn van harte welkom.
Bij interesse of informatie kunt
u terecht bij Otto Wolthuis
(secretaris) of Victor Smeets
(bestuurslid commerciële zaken
en PR).
Adressen en telefoonnummers
kunt u vinden via onze website
www.sp-teuge.nl.

De Rabobank verlengt haar
langdurige vriendschap met de
Sportclub Teuge. Het sponsorcontract voor het Rabobank
pupillentoernooi is bijgetekend
voor drie jaar. Drie jaar geleden
startte de Rabobank met de
sponsoring van het door de
Sportclub Teuge georganiseerde
pupillentoernooi. In 2004
schommelde het aantal deelnemende teams tussen
de 35 en 40 teams.
Nu, drie jaar later, is
het toernooi uitgegroeid tot één van
de grootste pupillentoernooien in de
regio.
Dit jaar namen aan
het Rabobank pupillentoernooi bijna 70
teams deel. Zonder
de financiële bijdrage van de Rabobank

is een dergelijk toernooi vrijwel
niet meer te organiseren. De
jeugdcommissie van de Sportclub Teuge wil namelijk vasthouden aan de traditie dat elk
deelnemend team een beker
dient te ontvangen. Of men nu
eerste of laatste wordt. Het
bestuur van de Sportclub Teuge
is de Rabobank zeer erkentelijk
voor deze buitengewone geste.

Met de politie is afgesproken,
dat zij goed in de gaten gaat
houden dat auto's met een
gewicht van meer dan 3,5 ton
niet over de nieuwe weg rijden.
Daarnaast hebben we op een
aantal plaatsen duidelijker borden neergezet om aan te geven
dat het een verboden gebied is.
De borden zijn onder andere
geplaatst bij de hekken die op
het oude tracé van De Zanden
staan. Niet iedere fietser blijkt
door te hebben dat de oude weg
er niet meer ligt...

tankeiland wordt al hard gerekend en getekend. Dat zal er
niet al te lang na de jaarwisseling al moeten liggen. Zodra
daar illustratiemateriaal van
beschikbaar is zal het in Teugje
Nieuws te zien zijn.

Teuge

eigen tempo meedoen. Na afloop staat de koffie te dampen.
Kom gerust een keertje vrijblijvend meedoen en neem
gezellig de buurman, buurvrouw
of vriend(in) mee. De seniorengym is een onderdeel van de
Stichting Welzijn Ouderen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jans van Oorspronk
(055 - 323 2500) of Bets
Huisman (055 - 323 1548).

het vliegveld is bijna klaar. De
Gemeente heeft inmiddels kleine
witte schildjes in de bochten
gezet om te voorkomen dat de
bermen in de bochten kapot
gereden worden. Daarnaast
moeten nog een paar dingen
afgewikkeld worden. Eén daarvan is de aansluiting van het
fietspad op de weg, aan de oostkant. Daar wordt met markering en belijning op de weg
nog duidelijk gemaakt, dat er
een fietspad op de weg invoegt.
Daarnaast moeten nog wat
andere belijningen aangebracht
worden.
Ook op het vliegveld is Dusseldorp Infra vrijwel klaar. Het
terrein is geëgaliseerd, het
meeste is inmiddels ingezaaid,
het gras schiet de grond uit.

Verder wordt hard gewerkt aan
het nieuwe havendienstgebouw.
Daarvan is nog niet veel zichtbaar. De aanvraag voor de
bouwvergunning gaat er in september uit. Ook aan het nieuwe
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September
27
Voorlichting Brandwondenstichting op De Zaaier
28
1e klaverjas en jokeravond TKV Teuge v.a. 20.00 uur
29
Scramble FS8 - Para-centrum Teuge
30
Touwtrekken - S.J.W. Peco
Oktober
5
Bingo - SC Teuge
Tora Tora Freefly 4-daagse - Para-centrum Teuge
11
SOOS ST. WELZIJN OUDEREN
12
Opening Dorpshuis in TEUGE
13
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
Dartavond 19:30 uur - Teugse Klootschietvereniging
21
Autopuzzeltocht - SC Teuge
22 t/m 26
Herfstvakantie school de Zaaier
25
SOOS reisje - ST. WELZIJN OUDEREN
26
Klaverjas en jokeravond 20:00 uur - Teugse
Klootschietvereniging
27
2e klaverjas en jokeravond - TKV Teuge v.a. 20.00 uur
November
2
Bingo - SC Teuge
8
SOOS - ST. WELZIJN OUDEREN
10
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
Feestavond - SC Teuge
17
3e dartavond TKV Teuge aanvang 19.30 uur
23 t/m 25
Toneeluitvoeringen Op de Toega - Dorpshuis in Teuge
3e klaverjas en jokeravond - TKV Teuge v.a. 20.00 uur
December
2
Sinterklaas komt bij TKV Teuge om 14.00 uur
8
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
8
Open TKV Teugse Koppeldartkampioenschap (bij
voorinschrijving)
13
SOOS met aansluitend KERSTDINER - ST. WELZIJN OUDEREN bij de Groot de Vecht/Terwolde
15
Grote kerstbingo bij TKV Teuge aanvang 20.00 uur
21
Kerstbijeenkomst voor ouderen - PECO
Kerstbingo SC Teuge

Van de luchthaven
Een vaak gestelde vraag:
"Duurt het nog lang, voor de
weg klaar is?" Eenvoudig antwoord: "Neen". Maar daar zit
natuurlijk wel een verhaal
achter. De nieuwe weg rond

De tortilla kan zowel warm of
koud gegeten worden.
Dus heb je een feestje en wil je
niet te lang in de keuken staan,
dan is dit recept lekker (en)
makkelijk!

Rabobank langer sponsor

Nieuwe bestuursleden gezocht!

door Coert Munk

Dit gerecht smaakt heerlijk met
stokbrood of een salade.
Daarmee heb je een volledige
maaltijd. Voor de variatie kun
je er paprika, champignons of
andere groenten in doen. En wil
je het wat pittiger hebben, dan
kun je cayennepeper of een
klein schepje sambal door de
eieren roeren. Of gebruik in
plaats van cervelaatworst een
1/2 chorizoworst.

krijgt steeds meer elan. Op een
heus betegeld terras staan
mooie tuinbanken, die zijn
gesponsord door de club van
50. Maar er zijn ook nieuwe
reclameborden geplaatst. Dit in
combinatie met velden die er
schitterend bij liggen, geeft aan
dat Sportclub Teuge klaar is
voor het nieuwe seizoen.

ACTIVITEITENAGENDA

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.

Colofon
Redactie:
Marcella Oleman en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Algemeen Belang Teuge, Hendrik Jan uut Twelle,
Marjanne Oleman, Victor Smeets, Anton Kers, Ina Wielart,
Anneke van Eikenhorst en Coert Munk.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.
Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2
7395 PC Teuge,Tel: 055 - 323 1818
E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl

Vragen of suggesties?
Van harte welkom.
Mail ze svp naar
info@teuge-airport.nl

Heeft u kopij, stuur dat dan uiterlijk 20 november naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als u zich wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant.
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