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• Teugje Nieuws gemist of per ongeluk bij het oud papier
gegooid? Geen zorgen. U kunt Teugje Nieuws ook lezen of
downloaden op de website van Algemeen Belang Teuge.
Bovendien vindt u hier alle vorige edities terug. Kijkt u ook
op: http://www.algemeenbelangteuge.nl/bulletin
• Bij de tennisvereniging zijn de leden onlangs gestart met de
sloop van het oude 'tijdelijke' clubhuis. In een volgend nummer
van TN meer over de nieuwbouw.
• Digitaal kunstenaar Hans Bijloo, ontwerper van het kunstwerk in het nieuwe dorpshuis, heeft momenteel een overzichtstentoonstelling in de oude Ola-ijsfabriek in Wilp.Tot 1
januari 2008 hangt er een uitgebreide collectie van hem. De
oude fabriek is nu het creatieve centrum van interieurinrichter
Timo Westra. Wilt u komen kijken, neem dan contact op met
Hans. De rondleiding kan alleen gehouden op afspraak en
wordt door Hans zelf verzorgd. Kijk op: www.hansbijloo.com
• De redactie is nog steeds op zoek naar mensen die een keer
of 5 per jaar Teugje Nieuws willen bezorgen. Met name voor
het gebied rond de A-50/Deventerstraat. Aanmelden via het
mailadres teugje.nieuws@hotmail.com of op 055-3232486.

December
2
Sinterklaas komt bij TKV Teuge om 14.00 uur
8
R.A.W. live band - bij Peco
8
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
(de Vecht)
8
Open TKV Teugse Koppeldartkampioenschap
(bij voorinschrijving)
18
Soos met aansluitend kerstdiner bij de Groot de
Vecht/Terwolde - St. Welzijn Ouderen
13
TKV Teuge bunker versieren in de Kerstfeer
14
Klaverjassen - Spc Teuge
15
Grote kerstbingo bij TKV Teuge om 20.00 uur
16
Mini kerstmarkt - Dorpshuis van 13.00 - 17.00 uur
Op Den Toega - Algemeen Belang Teuge
21
Kerstbijeenkomst voor ouderen - Peco
Kerstbingo Spc Teuge
24 t/m 4 januari - Kerstvakantie school de Zaaier
28
Klaverjassen - Spc Teuge
2008
Januari
10
Soos - Nieuwjaarsreceptie voor leden - St. Welzijn
Ouderen
11
Klaverjassen - Spc Teuge
12
4e dartsavond TKV Teuge om 19.30 uur
13
Snertloop - Spc Teuge
13
Oudpapier inzamelen - de Zaaier/Antoniusschool
(de Vecht)
16
5e dartsavond TKV Teuge om 19.30 uur
18
4e klaverjas- en jokeravond TKV Teuge om 20.00 uur
25
Klaverjassen - Spc Teuge
25
4e klaverjas- en jokeravond TKV Teuge om 20.00 uur

• Op 23, 24 en 25 november speelde toneelvereniging Op den
Toega het blijspel Klamme Lappe op zwart zaad.Tot drie keer
toe was het volle bak tijdens de eerste voorstellingen op het
nieuwe podium. Een prachtig decor, goede belichting en een
helder geluid maakten het stuk meer dan geslaagd.
Drugszaakjes, bedreigingen en een afrekening zorgden voor
een boel heisa op de camping met het zwarte zaad. En nu op
het naar het openluchtspel 2008!

Februari
8
Klaverjassen - Spc Teuge
10
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
(de Vecht)
14
Soos - met aansluitend boerenkool eten bij de Groot
de Vecht - Terwolde
22
5e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge
22
Klaverjassen - Spc Teuge
23
5e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge
25 t/m 3 maart - Voorjaarsvakantie school de Zaaier
28
Klaverjassen - Spc Teuge

Colofon

Maart
9
Oudpapier inzamelen - de Zaaier / Antoniusschool
(de Vecht)
13
Soos - St. Welzijn Ouderen
14
Klaverjassen - Spc Teuge
15
6e dartsavond TKV Teuge om 19.30 uur
21 t/m 26 - Vrij rondom Pasen, school de Zaaier
28
6e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge, 20.00 uur
30
6e klaverjas- en jokeravond van TKV Teuge, 20.00 uur

Redactie:
Marcella Oleman en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Marianne Wieggers, Dick Oleman, Arne Pruijt, Coert Munk,
Nanny Betaubun, Harry van Essen, Hendrik Jan uut Twelle,
Joline Jolink, Hans Bijloo, Auke Vlietstra, Bernhard Jolink,
mevr Veldhuis-Bussink. 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

ACTUELE INFO KUNT U VINDEN OP
www.algemeenbelangteuge.nl, www.sportclubteuge.nl,
www.sjwpeco.nl, www.para-teuge.nl en
www.teugseklootschietersvereniging.nl.

Heeft u kopij, stuur dat dan uiterlijk 15 februari 2008 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.

Heeft u een activiteit te melden stuur deze naar het
internet mailadres: hjvanessen@hotmail.com of
teugje.nieuws@hotmail.com.Wijzigingen voorbehouden.
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Werelddorp

De burgemeester, een aantal voorzitters, bestuursleden, bouwpastors, vertegenwoordigers vanuit
de Gemeente en de bouw, maar natuurlijk ook veel inwoners tijdens de feestelijke opening van het
dorpshuis in oktober.
Is Teuge een dorp, een stadje, een
gehucht, een kleine kern? Vraag
de gemiddelde Nederlander of hij
Apeldoorn of Deventer kent, dan
is het antwoord in 99% van de
gevallen ja. Voor Teuge ligt dat
anders; dat is misschien maar bij
10% van de bevolking bekend.
En in de helft van de gevallen dan
ook nog eens omdat dit gehucht,
laten we het daar maar even op
houden, een bekende internationale Airport heeft. Oppervlakkig
gezien stelt Teuge dus niet zo heel
veel voor op de kaart van Nederland, maar kijken we verder dan
zien we toch heel veel bijzondere
dingen.
We schreven het al eerder,Teuge
telt heel veel inwoners die hart
voor hun dorp hebben. Zich op
alle mogelijk manieren willen
inzetten, zonder dat daar meestal
iets tegenover staat.Teuge heeft
meer vrijwilligers dan er inwoners
zijn. En daarmee komt er veel van
de grond. Misschien wel meer dan
in veel andere vergelijkbare

gehuchten.
Als redactie hebben we samen
met Algemeen Belang Teuge
gebrainstormd hoe we Teugje
Nieuws nog meer inhoud zouden
kunnen geven. En brainstormen is
heel leuk, want dan komen de
wildste ideeën over tafel. Meestal
hou je er daar maar een paar van
over. Maar in dit geval bleek
eigenlijk elk idee zoveel in zich te
hebben dat het een bruikbaar
item voor de krant was. En de
leukste, meest bruikbare ziet u in
dit nummer al terug.
Teuge herbergt nog geen 1000
inwoners. Gelukkig gaat dat
aantal weer wat groeien met het
bouwplan de Zwaan.Toch zijn er
tientallen Teugenaren, mannen en
vrouwen, die iets bijzonders te
vertellen hebben. Mensen met een
bijzondere baan, een bijzonder
bedrijf of een unieke hobby. Iets
waar zij zelf, maar waar ook alle
Teugenaren trots op mogen zijn.
In Teugje Nieuws leest u vanaf nu
meer over deze mensen, bedrijven
en organisaties.

In dit nummer het verhaal van
een kunstenaar in Teuge, een
uniek verhaal van een succesvol
modeontwerpster die haar roots
in Teuge heeft liggen, de 'story'
achter Escape Lines, en niet te
vergeten deel 1 van een serie
historische verhalen, die gekoppeld zijn aan de tekeningen van
Theo Jansen, één van die bijzondere Teugenaren. Hendrik Jan
spreekt een wijs woordje 'plat' in
zijn column. En we kijken terug
op of vooruit naar bijzondere
gebeurtenissen in ons dorp. Want
we hebben een dorpshuis, dus
zullen we toch echt wel een dorp
zijn.
Enquête
In deze krant treft u een enquête
aan over het openbaar busvervoer
in de regio. Algemeen Belang
Teuge onderschrijft het belang
van goed openbaar vervoer en
vraagt u dus deze door de
Gemeente Voorst geïnitieerde
enquête in te vullen en op te sturen of in te leveren.
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Adverteerders
De huidige adverteerders zorgen ervoor dat Teugje Nieuws
gratis bij u in de bus valt. Na
dit laatste nummer in 2007 is
er nog budget voor 1 nummer
in 2008. Maar we willen natuurlijk doorgaan, zeker nu het
enthousiasme van schrijvers en
de stroom kopij toeneemt,
maar ook de positieve reacties
van de lezers. Daarom roepen
wij nu al onze huidige, maar
ook mogelijke nieuwe adverteerders op om de redactie te
laten weten dat zij ook het
komende jaar Teugje Nieuws
weer mogelijk willen maken.
Adverteren kan in verschillende
formaten. U betaalt voor een
heel jaar adverteren een eenmalig bedrag. De advertenties
worden full colour geplaatst.
Bijkomend voordeel is dat
Teugje Nieuws, en dus ook de
advertenties, te lezen zijn op
www.algemeenbelangteuge.nl.
Voor reserveringen of informatie kunt u mailen naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.
Subsidie voor Dorpshuis
Algemeen Belang Teuge meldt
met grote vreugde dat bericht
is ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, dat zij
voor de culturele inrichting van
het dorpshuis € 3.500,- zullen
schenken.
Dit was tijdens de opening van
het dorpshuis nog niet bekend.
Het geld zal besteed worden
aan de aankoop van toneelgordijnen en verduisteringsgordijnen, die ook nog eens
elektrisch te bedienen zijn.
De totale aankoop hiervan
bedraagt zelfs € 16.000,-, dus
het geld komt goed van pas.

Richt de stervende
Zwaan zich op?
Plaatsten we in het vorige
nummer van TN nog een foto
van de Zwaan met een verhaal
over snelheid en vooral traagheid, nog geen paar weken later
reden de bulldozers het terrein
op om de oude Zwaan onder
handen te nemen. Binnen korte
tijd waren alle aanbouwen verdwenen en even later stopte er
een busje met Poolse werklui,
die voortvarend aan het verbouwen sloegen. Even plotseling
als de verbouw startte, werd
deze ook weer stilgelegd.
De laatste oprisping van een
stervende Zwaan?
Een woordvoerder van de
gemeente Voorst beaamt dat de
gemeente een bouwstop heeft
opgelegd. De bouwploeg kon
dus weer naar huis. Reden is
dat bij de sloop delen van twee
muurtjes omver gehaald zijn
die volgens de sloopvergunning
hadden moeten blijven staan. De
huidige eigenaar en toekomstig
bewoner, Valentijn Oude Hengel,

Wonen en werken inTeuge
Door Nanny Betaubun

bevestigt dat in de haast mogelijk iets te voortvarend gewerkt
is. Hij wilde er voor zorgen dat
er snel gesloopt zou worden,
zodat de eigenaars van de aanliggende kavels zouden kunnen
beginnen met de uitvoering van
hun bouwplannen. Dit is gelukkig wel voor elkaar nu. Inmiddels zijn er ook op andere
percelen bouwactiviteiten waar
te nemen.

Begin 20e eeuw heette de Zwaan 'Cafe en Uitspanning
Kloosterboer'.

De verbouw van de Zwaan ligt
even stil, maar de eigenaar
hoopt toch dat er in januari
weer verder gebouwd kan
worden. Dan zal eerst de monumentenvergunning (de Zwaan
is een gemeentelijk monument)
aangepast en goedgekeurd
moeten worden. Daarna kan
dan de bouwvergunning behandeld worden. Dat dit op zijn
minst meerdere weken zal duren
moge duidelijk zijn.
Al met al zit Teuge nog steeds
met een nu wel heel armoedig
uitziend pand opgescheept.

Valentijn Oude Hengel zegt echter dat hij hoopt het pand in het
voorjaar weer teruggebracht te
hebben in de staat zoals het er
in 1901 uitzag. Met aan de
achterzijde een uitbouw over de
volle breedte, en aan de zijkant
een serre van 3 meter. Hij gaat
er vervolgens met zijn gezin
wonen en heeft daar veel zin in.
De kinderen bezoeken nu al het
Indiaantje en ze hopen zich snel
opgenomen te voelen in de
Teugse gemeenschap.

’n TeugjePlat
Regels en gewoonten
Hendrik Jan uut Twelle
Dat un samenlèving regels mot
hebb'n, dat kan 'k we' snapp'n.
Moar ut bint dr zo veule!! Je
mag nargens meer rok'n. Je
mot un helm op de kop ai op de
brommert goat. Ie meugt nix
meer. Steeds meer betutteling
van hogerhand. Ie mag zelfs
niet ens meer tegen un deur oe
uut'ezochte boom piss'n. Dat
woord heet tegenswoordigs
”wildplass'n” En dan legge wie
mekare nog allemoale regels
op. Dat neumt wie dan gewoontes. Zo mag ik as getrouwde kil

Teugje Nieuws is inmiddels een
begrip geworden voor de plaatselijke bevolking. De hoeveelheid nieuws die op deze manier
onder de ogen van de inwoners
komt, lijkt in verhouding met
de behoefte aan wetenswaardigheden. Niet te veel niet
te weinig, kortom gedoseerd,
net als het aantal inwoners dat
in het dorp woont en werkt.
Voor de eerste aflevering van
deze nieuwe rubriek zijn we
aangeland bij de familie Mulder,
woonachtig aan de Zanden. Aan
het woord is Bas Mulder; geboren in Nieuw Guinea, Indonesië
en in 1962 neergestreken in
Beekbergen. Bas komt uit een
gezin van vijf kinderen en is
piloot van beroep. In 1970 is
Bas begonnen met parachutespringen in Teuge en van daaruit
kwamen ook de eerste ideeën
om iets voor zichzelf te beginnen. In 1985 begon hij samen
met zijn vrouw, Marcella
Mulder, 'Escape-Lines', een
bedrijf dat evenementen organiseerde en veel aan ontwikkeling
en realisatie van o.a. showproducties deed. Dit alles was
gerelateerd aan het vlieggebeuren rondom Teuge. Escape Lines
werd in korte tijd een groot

Bas Mulder vertelt Burgemeester Penninx en zijn vrouw bij hun bezoek aan de luchthaven Teuge
wat hen te wachten staat als zij even later de lucht in gaan.
succes dat uitgroeide tot een
bedrijf met 23 medewerkers.
Inmiddels is dit aantal weer
teruggebracht tot het tweetal
dat hiermee startte, omdat het
accent teveel kwam te liggen op
het coördineren in plaats van
organiseren.
Bas en Marcella hebben twee
zoons, Richard en Marnix. Ze
zijn zeer betrokken bij het
sociale gebeuren in en rondom
Teuge. Marcella zat in de bouwcommissie van De Zaaier en
is bestuurslid van Algemeen
Belang Teuge. Bas zit in de
werkgroep ”Stichting Promotie

Van de luchthaven

wel un kameroad hebb'n moar
geen vriendinne, woar ik un
borrel met goa drink'n.
Wat hebbe wie onze mening en
conclusie rap kloar!!
Moar wie goat niet zeur'n. Wie
hebt in Teuge noe un gemeenschapshuus. En as wie dat
woord niet al te letterlijk nemt
dan kun't wie doar nog menig
gezelluge en nuttige uurtjes
sliet'n. Loat wie ut goed met
mekare hebb'n en mekare un
bitjen vrie loaten in ons doen en
denk'n, dan bespoare wie mekare un hoop ellende. Goedgoan!

Gedichtenbundels Hendrik Jan uut Twelle.
Op 29 november j.l. nam de wethouder van cultuur, de heer Edo
Horstman, de eerste exemplaren van de gedichtenbundels van
Hendrik Jan uut Twelle in ontvangst. Uiteraard zijn de gedichten
in het dialect. De bundels zijn te koop in boekhandel
Hettweedeleven, aan het Marktplein in Twello.
-2-

In de vorige editie van TN
vroeg de redactie zich in
het korte artikel 'Bijzonder
fietspad' af hoe het nu zit met
het fietspad van de nieuwe
Zandenallee. Een paar dagen
laten kregen we al een bericht
van Coert Munk met daarin
het een en ander uitgelegd.
Het vervolg op 'Bijzonder
fietspad':

Bijzonder fietspad [2]

Door Coert Munk
Wordt het fietspad nog afgemaakt? Of anders gezegd: komt
er nog een fietspad naast de
nieuwe weg, rond het gehele
vliegveld? Neen. Een kort antwoord, maar met toelichting.
In het bestemmingsplan van de
luchthaven was in de eerste
helft van de jaren negentig een
"fibropad" rond de luchthaven
gepland. Een "fibropad" is een
weg die voor FIetsen en
BROmfietsen beschikbaar is.
Enkele jaren geleden bleek bij
het uitwerken van de plannen
dat het mogelijk was om een
gewone weg rond de luchthaven
aan te leggen. De luchtvaart-

Vlieggebeuren Teuge”. Eigenlijk
probeert de familie Mulder het
vlieggebeuren aanhangig en
aantrekkelijk te maken bij de
plaatselijke bevolking. Dit blijkt
o.a. uit een initiatief van tien
jaar geleden, samen met Peter
de Graaf, waarin zij de verschillende scholen in de gemeente
Voorst kennis hebben laten
maken met de luchtvaart door
leerlingen van groep 7 en 8 een
gratis rondvlucht aan te bieden.
Nu de uitbreiding van het vliegveld een feit is, is het afwachten
of dit alles een succes wordt.
”Maar stilstand is achteruit-

gang”, zegt Bas. Uitbreiding
van het vliegveld betekent ook
nieuwe bedrijven, waardoor er
meer werkgelegenheid komt.

wet- en regelgeving waren sinds
het begin van de jaren negentig
namelijk aangepast. Die kans
werd aangegrepen, ook omdat
daarmee alsnog aan een veel
geuite wens bij het maken van
het bestemmingsplan gehoor
gegeven kon worden! De bereikbaarheid van het dorp vanuit
het noorden bleef in tact. De
hiervoor benodigde aanpassing
van het bestemmingsplan heeft
in de kranten gestaan.

gedeelte van de nieuwe weg. In
de presentaties over de uitbreiding die ik in het gebouw van
de Teugse Klootschieters Vereniging hield, is dat toegelicht.

De oorspronkelijke weg aan de
zuidkant van de luchthaven had
vanaf de start een fietspad, dat
bij de duiker in het fietspad
rond het vliegveld over ging in
het fietspad rond het vliegveld.
Nu dat fietspad door een echte
weg was vervangen, bleef alleen
het zuidelijke gedeelte van het
pad over, langs het breedste
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Teuge met zo'n kleine
duizend inwoners kent heel
wat inwoners die een bedrijf
hebben en dus wonen en
werken in Teuge. Kent u ook
een Teugenaar waarvan u
vindt dat deze in de rubriek
'Wonen en werken' moet
komen te staan? Stuur dan
een mail naar de redactie.

Het wandelen en fietsen over
de nieuwe weg in het donker
zal niet onveiliger worden.
Het zal net zo veilig zijn als
dat het in de oude situatie
langs de oude weg in het
donker was. Mogelijk zelfs
veiliger, want de berm tussen
de weg en de wetering zal
steeds steviger worden en is
breed genoeg. Wellicht is het
een kwestie van wennen?
Vragen of suggesties?
Van harte welkom.
Mail ze svp naar
info@teuge-airport.nl

Kennisplatform

Politiecontrole op de
Zandenallee

De Vereniging Kleine Kernen
Gelderland (VKK) is sinds kort
aangesloten bij de interactieve
website www.kennisplatformbewoners.nl. Op www.kennisplatformbewoners.nl wisselen mensen die betrokken zijn bij de
leefbaarheid van kleine kernen,
kennis en informatie uit over
waar zij mee bezig zijn of tegen
aanlopen. Dit geldt voor zowel
vrijwilligers als mensen die
beroepsmatig actief zijn.
Informatie over leefbaarheid
van kleine kernen

De nieuwe Zandenallee om het verlengde vliegveld is gesloten
voor voertuigen en samenstellen van voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is dan 3,5 t. Dit is met borden duidelijk aangegeven (zie naaststaande foto).
Het blijkt dat bestuurders van bovengenoemde voertuigen toch de
Zandenallee als route gebruiken. Dit is niet de bedoeling. De weg
is hiervoor te smal en het is te gevaarlijk voor de fietsers en het
recreatieve verkeer. Daarom zal de politie hier vanaf heden meer
op toezien en overtreders bekeuren. Bedrijven, ondernemers en
burgers worden geadviseerd de chauffeurs hierop te attenderen.
Verkeersveiligheid: daar draagt ook u aan bij!

Line-dance
Teuge in Teuge
Kunstenaars in en uit
Internationaal modeontwerpster komt uit Teuge
De meesten zullen haar wel kennen en weten dat ze goed op
weg is om een groot modeontwerpster te worden. We hebben het
natuurlijk over de 26-jarige Joline Jolink, geboren en getogen
in Teuge.
Intussen woont ze in Amsterdam, reist ze de hele wereld over
en heeft ze shows in alle grote modesteden. Wat de Telegraaf
niet lukte, kreeg Teugje Nieuws wel voor elkaar. Voor TN
had ze natuurlijk nog een gaatje vrij om een aantal vragen
te beantwoorden.

Op de vraag of ze altijd al modeontwerpster wilde worden, zegt
ze volmondig ”Ja! Van jongs
af aan tekende ik al en was ik
bij mijn oma in de naaikamer
druk met de verkleedkast in de
weer”. Joline ging na de middelbare school naar de Hogeschool
voor de Kunsten in Arnhem en
volgde vervolgens de Masteropleiding Fashion Institute.
Daarna ging het voorspoedig.
Ze heeft inmiddels verschillende
nominaties op haar naam staan
voor onder andere de 'Robijn
Fashion Awards' (2003) en
meer recentelijk voor de 'Frans
Molenaar Couture Prijs' (2005
en 2006). Daarnaast reist ze de
hele wereld af. ”Ik ga twee keer
per jaar naar New York om
daar mijn nieuwe collectie te
showen. Dan loop ik vaak even
binnen bij Pixie Market, de boetiek in de East Village die mijn
kleding verkoopt.Twee tot vier
keer per jaar ga ik naar Parijs
en afgelopen juli ben ik bijvoorbeeld in Rome geweest. Om
schoenen te laten produceren ga
ik naar Bali.”

Fotografie Marc Deurloo

Haar inspiratie haalt ze uit het
modernisme, uit het werk van
Claire McCardell [modeontwerpster uit de jaren '40], uit
oude Burda's en uit de reizen
die ze maakt. En zoals veel
kunstenaars een muze hebben,
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heeft Joline het Nederlandse
topmodel Rianne ten Haken
als haar muze. ”De Desperate
Housewifes zou ik ook wel een
keer willen kleden.” Verder
heeft ze voor de toekomst nog
grootse plannen. ”Dan worden
mijn ontwerpen wereldwijd verkocht en open ik eigen winkels.
Maar eerst mag ik in februari
weer mijn nieuwe collectie
presenteren in New York.
De tijd is nog niet rijp om dat
groots te doen, maar daar werk
ik gestaag aan. Uiteindelijk wil
ik een grote zelfstandige show
in New York.”
Natuurlijk vroegen we haar ook
nog wat over Teuge. Op de vraag
wat het verschil is tussen Teuge
en Amsterdam geeft ze als antwoord dat het enige dat hetzélfde is, de zon is die elke morgen
op beide plekken opkomt. Haar
beste herinnering aan haar tijd
in Teuge is de ”zonsondergang
in de bomenlaan, wandelend
met Joep”, zoals ze het zelf zegt.
Natuurlijk komt Joline nog
steeds in Teuge, om haar 'lieve
ouders' op te zoeken.
Ter afsluiting dé modetip van
Joline voor deze winter: ”De
stevige zool onder schoenen
en laarzen is terug - wiebelige
naaldhakken hoeven niet
meer!” En daar zullen de
dames zeker blij mee zijn!

Op www.kennisplatformbewoners.nl kunt u nieuws, agendaberichten, projecten, foto's ,
video's en achtergrondinformatie vinden over bijvoorbeeld
bouwen voor starters en senioren, gemeenschapshuizen, financiering van projecten, zorg en
welzijn, buitengebied, recreatie
en cultuur, werk en inkomen en
veiligheid. In de projectenbank
kunt u zien waar projecten zich
op de kaart bevinden.

Moeder en
kind gym

geselecteerd uit meer dan 100
nationale en regionale internetbronnen, online kranten, tijdschriften en weblogs.
Iedereen kan een bijdrage
leveren

Iedereen die dat wil kan een bijdrage aan www.kennisplatformbewoners.nl leveren. Elke vorm
van informatie en delen van
ervaring over het opzetten en
uitvoeren van leefbaarheidsprojecten in kleine kernen is van
harte welkom. U kunt een bijdrage leveren door uzelf op de
website te registreren. Daarna
kunt u berichten, agenda-items,
foto's, projecten en weblinks
plaatsen. Dit gaat met een
eenvoudig formulier. Als u regelmatig iets wilt bijdragen over
een bepaald onderwerp, dan
bent u ook van harte welkom
als (deel)redacteur.

verschillende themagroepen
aanmelden. Dit zijn momenteel
”Bouwen voor Starters en
Senioren”, ”Gemeenschapshuizen” en ”Dorpswebsites”.
Andere themagroepen zullen
nog volgen. Deze themagroepen
zijn bedoeld voor mensen die
met soortgelijke projecten bezig
zijn of bezig willen gaan. Als u
lid bent van een themagroep
kunt u ook berichten lezen en
plaatsen die alleen voor de
themagroep bestemd zijn.
Bovendien krijgt u automatisch
per email een bericht wanneer
er weer een nieuw bericht is
geplaatst.
Website:

www.kennisplatformbewoners.nl
Aanmelden nieuwsbrief:

info@kennisplatformbewoners.nl
Meer informatie:

Themagroepen

info@kennisplatformbewoners.nl
of 06-46054516
(Bert Alkemade)

Op het kennisplatformbewoners.nl kunt u zich voor

Het kennisplatform biedt verder
een tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief met 25-30 berichten
over de leefbaarheid in kleine
kernen. Deze berichten worden

Bejaardensoos bezoekt breierij
Door mevr. Veldhuis-Bussink
Op 25 oktober jl. ging de
Bejaardensoos Teuge op stap
naar De Breierij in Beneden
Leeuwen (Gld). De Breierij is
een familiebedrijf dat al 68 jaar
bestaat. Grootmoeder kocht in
1939 haar eerste tweedehands
breimachine om sokken te
breien. Haar broer, een parlevinker, zorgde voor de verkoop.

Tegenwoordig staan er zes grote
computeraangestuurde breimachines. Naast de breimachines
staan er ook een punnikmachine
en een machine die belegstroken
kan maken. Onderdeel van de
middag was een heuse modeshow waarbij uit iedere groep
bezoekers een aantal mensen
werden gekozen om hier aan
mee te doen. Mannequins Annie
Verheul, Gerrie van

de Berg - Buitenhuis en Paul de
Blok kregen de eer de kleding
uit de breierij te showen. De dag
werd afgesloten met een diner.
Op de terugweg genoten we
met zijn allen van de prachtig
gekleurde bladeren die deze
herfstdag ons brachten. Meer
informatie over De Breierij vindt
u op: http://www.de-breierij.nl

Door Bernhard Jolink
De afdeling Gymnastiek van
de Sportclub Teuge is gestart
met 'moeder en kind gym'
(waarbij voor 'moeder' ook
'vader' kan worden gelezen).
Er wordt iedere maandag
(behalve in de schoolvakanties) les gegeven aan verschillende jeugd- en volwassen groepen in de gymzaal
aan de Bleriotstraat in Teuge.
Tussen 16.15 en 17.00 uur
starten de kleuters van 3 t/m
5 jaar en het is de bedoeling
om dit lesuur aan te vullen
met 'moeder en kind'. Linda
Uenk verzorgt de kleuterlessen: "We merkten dat er
belangstelling bestaat bij
moeders en vaders om hun
kind al heel jong op een
speelse manier in een groep
kennis te laten maken met
de gymsport.
Wij bieden nu de gelegenheid
om kinderen vanaf twee jaar
onder begeleiding mee te
laten doen met ons kleuteruurtje in de gymzaal. De
kinderen mogen natuurlijk
ook alléén komen, wij hebben
voldoende begeleiding.
Bovendien is er nog voldoende ruimte voor zowel dames
als heren op de maandagavonden.

www.teugseklootschietersvereniging.nl

Wijzigingen dienstregeling bus
Per 9 december verandert de stadsdienst Apeldoorn
haar dienstregeling. Voor lijn 15 richting Teuge betekent dit het volgende: de bus vertrekt op maandag t/m
vrijdag om x.31 vanaf het busstation en komt dan om
x.46 aan op het vliegveld Teuge. Om x.46 vertrekt hij
weer vanaf het vliegveld via de Deventerstraat,
Wapenrustlaan richting station om daar steeds om
x.04 aan te komen. De bus rijdt daarna door richting
Zonnehoeve (ongeveer tussen landgoed Woudhuis en
centrum). Voor meer wijzigingen kijk op: www.bba.nl.
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Op den Toega
Door Arne Pruijt, voorzitter
Algemeen Belang Teuge
12 oktober 2007, de dag waarop Teuge voor het eerst kennis
kon maken met een eigen
dorpshuis. We hebben er lang op
moeten wachten, maar we verwachten er nog vééééél langer
gebruik van te kunnen maken.
Een prachtig onderkomen,
prima faciliteiten en een
enthousiast team onder leiding
van Ina Wielart. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een succesvolle ontwikkeling van de
vele activiteiten die ons dorp
rijk is.

Ook nieuwe activiteiten zijn al
opgestart, maar er kan nog veel
meer bij! Algemeen Belang
heeft zich de laatste jaren
samen met de Sportclub ingespannen voor de realisatie, het
is gelukt en nu…., nu is het de
beurt aan 'het dorp' om er een
succes van te maken.
Veel geld en veel energie is
gestoken in deze 'dorpskamer'.
Ik hoop dat we met elkaar de
investeringen die zijn gedaan
optimaal zullen benutten. Ik wil
dan ook iedere dorpsgenoot
oproepen om de mogelijkheden
van het dorpshuis goed te bekij-

HistorischTeuge

ken en mee te nemen in nieuwe
ideeën, plannen, feesten etc.
Maak gebruik van de faciliteiten en van de gastvrijheid van
onze beheerders. Kosten hiervoor zijn € 20,- per dagdeel en
€ 40,- voor commerciële doeleinden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
Ina Wielart (tel.: 055-3232181,
email: wiel181@hetnet.nl).
En, wilt u zelf aan de slag als
vrijwilliger? We hebben op veel
plaatsen handen nodig! Het is
reuze gezellig om met een leuk
team lekker bezig te zijn en
gelijktijdig daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in ons dorp.Want, het dorp,
dat zijn we toch zeker zelf!

Le Papillon
De beheerscommissie van het
dorpshuis heeft kwekerij Le
Papillon bereid gevonden het
dorpshuis te sponsoren met
eenjarige planten. In het
voorjaar kunnen er violen
gehaald worden, zoveel als
het dorpshuis nodig heeft. In
de zomer mogen ze bovendien begonia's, geraniums,
enz. ophalen om de perkjes
rond het dorpshuis te vullen.
De beheerscommissie wil Le
Papillon hier hartelijk voor
bedanken!

Line-dance in Teuge

Tien tekeningen van Theo Jansen
Door Marianne Wieggers
Teuge was heel wat historische
boerderijen en andere gebouwen
rijk, die anno 2007 niet meer
bestaan.Theo Jansen tekende
tien van deze oude historische
gebouwen. De tekeningen hangen allemaal in het nieuwe
dorpshuis. In deze editie van
TN zullen we een start maken
met de bespreking van deze
tekeningen.

het Oudnederlandse 'togen' dat
'gaan', 'lopen' of 'trekken' betekent. De naam Teuge zou ook
'weideplaats' betekenen, wellicht
meer doelend op heideschapen
en later op rundvee.
De namen Toge, De Teuge, Den

Het Kleine Hontschoten

Het eerste werk van Theo
Jansen is een tekening van 'Het
Kleine Hontschoten'. De boerderij aan de Bottenhoekseweg 2
werd in 1980 gesloopt. Op dat
moment stonden de tussenbouw

uit heeft gezien, waardoor het
mogelijk is er een tekening
van te maken. De namen
Hontschoten, Hoenschoten of
Honschoten hebben allemaal
'hont' en 'schoten' in zich. Een
'hont' is een Oudnederlandse

Niet voor niets heten de toneelvereniging en het nieuwe dorpshuis 'Op den Toega'. De oudste
bron van 1424 spreekt van de
Wetering, 'waar die over de
Toghe gaat'. Het water gaat
over de toghe: een plaats waar
men stenen in de voorde (ondiep gedeelte in water) plaatste
om er droogvoets over te
komen. In het woord ’toghe’ zit

Ina Wielart razend enthousiast over dorpshuis
Door Marianne Wieggers
Ina Wielart woont sinds 12 jaar
aan de Woudweg in Teuge. Ze is
getrouwd met Harry en heeft
een zoon en een dochter. Haar
dochter is hoogzwanger en Ina
hoopt dus zeer binnenkort oma
te worden of is dit misschien al
bij het verschijnen van dit blad.
Ina is beheerder van het dorpshuis Op den Toega. Bij dit dorpshuis zijn de beheercommissie,
Sportclub Teuge en Algemeen
Belang Teuge betrokken. Het
dorpshuis wordt op dit moment
gebruikt als repetitieruimte
voor de toneelclub Op den
Toega, de line dance groep op
woensdagavond, en een keer
per maand door de bejaardensoos. Op zaterdagen worden in
het dorpshuis bij thuiswedstrijden van het eerste elftal de
scheidsrechters ontvangen,
maar ook de tegenstanders en
de leiders van de andere elftallen, die hier koffie krijgen en
hun schrijfwerk kunnen doen.
Bij grotere evenementen zoals
de toneeluitvoeringen kan de
ruimte van het dorpshuis vergroot worden door de tussenwand weg te schuiven en het
jeugdhonk van de sportclub er
bij te betrekken. De huurprijs
wordt dan niet verhoogd en
blijft € 20,- per dagdeel. In het
dorpshuis vinden verder de
vergaderingen van o.a. liberaal
2000 en Algemeen Belang
Teuge plaats. Pro(t)action heeft
er cursussen bedrijfshulpverlening gegeven.

Theo Jansen heeft de gebouwen zoveel mogelijk fotografisch weergegeven. Hiervoor
heeft hij gebruik gemaakt
van foto's die de oude situatie
weergeven. Deze foto's zijn
ter beschikking gesteld door
Jan Haverkamp. Jan beschikte bovendien over een schat
aan kennis wat betreft de
historie van Teuge.
Op den Toega

In deTeugseSpotlights

Toge, Den Toege of Op den
Toega worden door Jellinghaus
verklaard als 'weideplaats' met
als voorbeelden: de Teuge bij
Twello (opten Toeghe: 1448) en
de Teuge, een gemeenteweide bij
Deventer (oppen Toghe: 1348
en oppen Toghe: 1333).
Op een topografische kaart van
1846 wordt een gebied van
wei- en hooilanden aangeduid
als De Teuge.

en de schuur er al niet meer.
Deze boerderij behoorde tot de
oudste historische gebouwen
van Teuge. Naast 'het Kleine
Hontschoten' lag ook 'het Grote
Hontschoten' op het gebied
'Het Hontschoten', dat al in
1380 wordt genoemd.
Het is niet bekend hoe 'het
Grote Honschoten' er rond 1380
heeft uitgezien. Wel weten we
hoe 'het Kleine Hontschoten' er
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oppervlaktemaat en één hont
komt overeen met 1420 m2.
Het gedeelte 'schoten' betekent
'afgesloten ruimte'.
De boerderijen lagen 'op Het
Hontschoten' wat betekent dat
ze op een hoogte, en wel een
uitloper van het Veluwe massief,
lagen.
De familie Boschloo was de
laatste die in 'Het kleine Hontschoten' woonde.

Binnenkort zal een biljart worden gekocht dat gefinancierd
wordt door een van de fondsen
die het dorpshuis hebben gesteund. Een aantal VUT-ers
zullen dan op woensdagmiddag
in het dorpshuis biljarten. Hiervoor wordt een nieuwe vereniging
opgericht.
Ina vindt het bijzonder dat
iemand gevraagd heeft om het
dorpshuis te gebruiken voor een
rommelmarkt en een kledingbeurs. Een ruilbeurs of andere
activiteiten kunnen allemaal in
het dorpshuis worden gehouden.

Ina vond de opening heel leuk,
het was een super geslaagde
middag met een ontspannen
sfeertje en met een enthousiaste
burgemeester en wethouders.
De openingsceremonie, de onthulling van het bordje 'dorpshuis Op den Toega' door de
burgemeester, was bijzonder.
Daarna sprak de burgemeester
een woordje gevolgd door de
voorzitter van Sportclub Teuge
Jaap van Oorspronk, de voorzitter van Algemeen Belang Teuge
Arne Pruijt, de architect van
het dorpshuis Jan Regelink,
Gerard Buitenhuis van de
bejaardensoos en de voorzitter
van de toneelvereniging Johan
Buitenhuis. En als slagroom
op de taart kwam Nicolette
Verkleij nog binnenwaaien en
sprak ook nog met zeer veel
enthousiasme en waardering dat
de bouw en de inrichting zo goed
gelukt was. Nicolette heeft Algemeen Belang Teuge geholpen
om de 100.000 euro subsidie
van de Provincie te ontvangen.

Ina Wielart, beheerder
van 'Op den Toega'
Ina is van mening dat het dorpshuis een goed bedachte constructie is, waar twee partijen
profijt van kunnen hebben: de
sportclub heeft er een ruimte bij
en de bewoners van Teuge hebben een ontmoetingscentrum
c.q. een dorpshuis. Een plek
waar van alles te organiseren is.
Het is bijzonder dat het dorpshuis gebouwd is en de financiën
in de hand zijn gehouden: alles
is betaald, er is geen hypotheek
of lening afgesloten en er zijn
geen schulden. Er kan weinig

meer mis gaan. De subsidiegelden zijn afkomstig van de
gemeente en de provincie.
Ook is het heel bijzonder dat
heel veel fondsen geld hebben
gegeven voor de inrichting.
Er zijn nog wel spullen nodig
zoals enkele vaste kasten in de
berging, voor de opslag van
koffie en dranken etc. en waar
de gebruikers hun spullen in
kunnen opbergen..
Ina zou het heel fijn vinden
wanneer vrijwilligers zich
zouden aanmelden, want deze
zijn zeker nog nodig. Er zijn
mensen nodig die koffie willen
inschenken en drankjes verzorgen bij vergaderingen en bijeenkomsten. Ook mensen die
allerlei andere werkzaamheden
willen verrichten zijn van harte
welkom. Naast de al genoemde
activiteiten kunnen er ook
exposities van schilderijen en
dergelijke gehouden worden.
De schitterende pentekeningen
van de oude gebouwen van
Theo Jansen kunnen dan tijdelijk
worden verwijderd.
Ina heeft nog wel wat aanvullende wensen, zoals een
gedeeltelijke overkapping van het
terras door bijv. een markies,
leuk terrasmeubilair en een
scherm om uit de wind te zitten.
Het Oranjefonds heeft overigens
subsidie verstrekt om het terras
verder aan te kleden. Maar
ook een zitje in de hal van het
dorpshuis en plekken waar
zelfgemaakte bloemstukjes
geplaatst kunnen worden staan
op de verlanglijst. Ina vindt
het heel belangrijk dat er een
gezellige sfeer heerst in het
dorpshuis.
De nieuwe bar wordt als zeer
functioneel ervaren. Deze heeft
een grote functie bij het uit-
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Kerstmarkt 2007
Op zondagmiddag 16 december van 13.00 - 17.00 uur
organiseert Algemeen Belang
Teuge een gezellige kerstmiddag met mini kerstmarkt in
het dorpshuis. Het dorpshuis
wordt daarvoor in kerstsfeer
gebracht.
serveren, het klaar zetten en het
bestellen van drank, koffie en
thee. Het staat geweldig mooi:
de bar is zwart met drie barkrukken erbij. Het past uitstekend bij de verdere inrichting
van het dorpshuis. Ook de
bejaardensoos is heel tevreden
met de aanwezigheid van de
nieuwe bar.
Tot slot zegt Ina dat het grote
aanwezige beamerscherm heel
geschikt is om met een grote
groep mensen televisie uitzendingen te bekijken. Zij roept
mensen op de organisatie op
zich te nemen voor het gezamenlijk kijken naar bijvoorbeeld
de voetbalwedstrijden van het
Oranje elftal, de Tour de France
en de Olympische Spelen. Het
zou leuk zijn als dat ook door
iemand of een vereniging zou
worden georganiseerd.
Ina Wielart is een zeer tevreden
en gedreven beheerder van
dorpshuis Op den Toega!

Lezen gaat voor!!
Door Auke Vlietstra
Nieuwe aanpak leesonderwijs op de Zaaier

Als u op een morgen even na
half negen de Zaaier binnen zou
lopen, treft u een oase van rust
aan. In alle groepen wordt op
dat moment gelezen; we noemen dit horizontaal lezen. De
leerkracht heeft een voorbeeldfunctie: ook hij/zij leest. Niet
verbaasd zijn dus als de leerkracht de krant aan het lezen is.
Lezen gaat voor

Lezen is een belangrijke
vaardigheid, die een rol speelt
bij alle andere vakken die op
school worden gegeven. Als
alles goed gaat, is het technisch
lezen een middel om toegang te
krijgen tot allerlei informatie.
Maar als het niet goed gaat en
de techniek van het lezen blijft
te zwak, dan belemmert dat de
leerling in vrijwel alles wat er
op school te leren valt, van
begrijpend lezen tot kennisverwerving bij de wereldoriëntatie
en zelfs bij rekenen, sinds de
sommen steeds meer in een verhaal (de context) worden aangeboden.

Provincie wil Rijksstraatweg in Teuge fors aanpakken

Uitval in Nederland

Door Dick Oleman, bestuurslid ABT, ruimtelijke ordening

Volgens de laatste onderzoekgegevens telt Nederland op dit
moment anderhalf miljoen volwassenen, die functioneel analfabeet zijn. Dit betekent dat ze
niet in staat zijn zich de elementaire informatie eigen te maken
bij dosering van medicijngebruik, het lezen van bijsluiters,
gebruiksaanwijzingen bij nieuwe
apparaten, recepten, e.d.
De leesontwikkeling

Leren lezen is -in tegenstelling
tot praten- geen natuurlijk proces, maar moet aangeleerd worden. Om van praten naar lezen
te komen moet er aan een aantal basale voorwaarden worden
voldaan, die in de peuterperiode
al beginnen. Zo is het regelmatig (dagelijks) voorlezen van
peuters van groot belang voor
de woordenschatontwikkeling
en de bewustwording dat al die
letters in het boek een betekenis
hebben. De peuterzaal en de
kleutergroep van de basisschool
bouwen dit (o.a. door het aandacht geven aan klanken en
letters) uit en zorgen voor een
optimale start van het zgn.
aanvankelijke leesonderwijs dat
(gewoonlijk) in groep 3 start.

een positief besluit worden de
ontwerpen uitgewerkt tot een
Voorlopig Ontwerp voor de
herinrichting van de Rijksstraatweg. Dit ontwerp zal dan in de
tweede informatieavond aan de
bewoners en belanghebbenden
in Teuge worden gepresenteerd.

De provincie Gelderland heeft plannen om de provinciale
Rijksstraatweg (N344) in de bebouwde kom van Teuge verkeersveiliger te maken. Voor dit project is dit jaar een verkenningsstudie uitgevoerd. Deze studie wordt omgezet in een Voorlopig
Ontwerp, dat begin 2008 zal worden gepresenteerd aan de
bewoners en belanghebbenden in Teuge.
Het leesonderwijs kan beter

In het vorig schooljaar heeft
onze school meegedaan aan
een project om leesproblemen
eerder te signaleren. In het
kader daarvan hebben we ons
leesonderwijs goed onder de
loep genomen en de conclusie
getrokken dat we als school
een aantal elementen konden
verbeteren.
We hebben daar toen een plan
voor gemaakt en scholing voor
ingekocht. In september was er
op de Zaaier een studiedag over
dit onderwerp. Daar besloten
we lezen voorrang te geven en
ook nieuwe vormen van lezen
te introduceren. Zo lazen de
leerkrachten op de dag waarop de school startte met dit
project een verhaal voor met
verschillende rollen: het zgn.
theaterlezen.

Ook landelijk aandacht
voor lezen

Wat zijn de voorstellen ?
Een korte opsomming:

De kranten staan de laatste
tijd vol van de plannen van de
staatssecretaris van onderwijs,
Sharon Dijksma, om taal en
rekenen op scholen weer voorop
te stellen. Zij haalt zelfs een
onderwijskundige uit Canada:
Michael Fullan. Die moet adviezen geven over de verhoging
van het reken- en taalniveau.
Onze school is -zonder hulp van
deze goeroe- zelf begonnen met
de verbetering van het lees- en
taalonderwijs en zal daar de
komende jaren mee door gaan.
Elk kwartaal doen we wat
extra's op dit gebied: het zou
dus zo maar kunnen dat u
leerlingen de krant ziet lezen
in de loop van het schooljaar.
De plannen zijn gemaakt,
de leerkrachten en leerlingen
zijn enthousiast: resultaat
verzekerd.

1. De snelheid binnen de
bebouwde kom terugbrengen
naar 50 km per uur.
Mogelijkheden hiervoor zijn
snelheidsremmende maatregelen zoals middengeleiders, wegversmallingen
en trottoirbanden.
2. Een nog veiliger oversteek
voor fietsers en voetgangers
bij het kruispunt met de
Zanden.
3. Het overzichtelijker en
daardoor veiliger maken van
de aansluiting op de Holthoevensestraat.
4. Bij de rotonde WoudwegTeugseweg de voorrangs-

Wat is er tot nu toe
gebeurd ?

Om bewoners en belangstellenden in de gelegenheid te stellen
hun mening te geven over een
verkeersveiliger inrichting van
de N344 binnen de bebouwde
kom van Teuge heeft de provincie op 12 april j.l. in Teuge een
informatieavond georganiseerd.
Op deze druk bezochte avond
zijn o.a. de kenmerken van de
N344 op zowel verkeerskundig
als landschappelijk gebied toegelicht. De vragen, opmerkingen
en oplossingsrichtingen die op
deze avond door de aanwezigen
naar voren zijn gebracht en de
elf schriftelijke reacties achteraf, zijn door de provincie verwerkt in een zgn. Reactienota.

In deze nota zijn de reacties
gebundeld en vermeld is in hoeverre ze bruikbaar zijn voor de
verdere planvorming. Ook bevat
de nota een pakket van maatregelen dat verder door de
provincie wordt uitgewerkt.
De provincie heeft onlangs de
weg opnieuw digitaal ingemeten
en werkt aan het ontwerp van
de herinrichting.
Wat is het vervolg ?

Het pakket van maatregelen
wordt uitgewerkt tot schetsontwerpen. Hieruit zal, in overleg
met o.a. de gemeente Voorst
en Algemeen Belang Teuge, een
voorkeursoplossing worden
geselecteerd. Daarmee wordt de
verkenningsfase afgerond. Bij

www.kampvoet.nl
www.pro-t-action.nl

Uenk

Geconcentreerd lezende kinderen en leerkrachten op de Zaaier
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Bouw- en
Sloopmaterialenhandel
De Vecht

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

www.uenk-bouwsloop.nl

www.erikveldwijk.nl
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situatie ten gunste van de
fietsers aanpassen.
5. De ontsluiting van het vliegveld regelen via de nieuw aan
te leggen Fokkerstraat.
Hierover vindt afstemming
plaats met de luchthaven
Teuge en de gemeente Voorst.
6. De bestaande oprit en afrit
bij het voormalige restaurant
de Zwaan opheffen. Het
opknappen van de ventweg
parallel aan de N344 voor
meer comfort voor de fietser.
Meer weten?

Als u meer wilt weten over de
herinrichting van de Rijksstraatweg kunt u kennis nemen
van de Reactienota. Deze nota
is te verkrijgen bij de Dienst
Wegen, Verkeer en Vervoer van
de provincie Gelderland.
Ook kunt u voor vragen of suggesties terecht bij Algemeen
Belang Teuge. Zij zal u tevens
op de hoogte brengen van de
tweede informatieavond.

Kunstenaars in en uitTeuge
Digitaal kunstenaar Hans Bijloo
Inmiddels zullen de meeste Teugenaren het nieuwe dorpshuis al
wel van binnen hebben gezien. Daarin hangt ook het kunstwerk
dat Hans Bijloo in opdracht van ABT speciaal voor het dorpshuis
maakte.
Omdat niet iedereen bij de opening aanwezig was en de daar
gehouden toespraak bij het kunstwerk heeft gehoord, is dit een
mooie gelegenheid om een interview te houden met deze importTeugenaar, zoals hij zichzelf noemt.

geprobeerd die ruimte en vrijheid die ik hier op het platteland ervaar, weer te geven. De
ruimte zie je terug in het weidse
landschap, met prachtige groene
weiden en in de verte de donkergroene bosranden. De rust wordt
weergegeven door de heerlijk lui
liggende koeien die verbaasd

tegels is teruggebracht tot een
rij vlakken in het briefhoofd. De
kleuren in het logo geven onder
andere de multifunctionele gebruiksmogelijkheden van ons
dorpshuis weer.
Voor wat voor een opdrachtgevers werk je zoal?

Ik werk voor zowel particuliere,
als voor het bedrijfsleven.
Voor particulieren maak ik veel
portretten. Ik maak het werk op
basis van de foto's die mensen
aanleveren. Ik probeer ook
altijd iets persoonlijks aan dit
portret mee te geven. De persoonlijk interesses, hobby's of
voorkeuren laat ik in het werk
terugkomen.
Als ik voor bedrijven werk, probeer ik hetgeen wat belangrijk
is voor het bedrijf in het werk
terug te laten komen. Ik maak
foto's in het bedrijf en verzamel
beeldmateriaal en informatie
over het bedrijf en het bedrijfsproces. Op basis van dit materiaal en uiteraard de specifieke
opdracht van het bedrijf ga ik
aan het werk.

Even een korte introductie.
Wie ben je?

Mijn naam is Hans Bijloo en ik
ben 49 jaar. Ik ben dus digitaal
kunstenaar.
In 2000 heb ik mijn bedrijf
’Het Kunstkantoor’ opgericht.
In eerste instantie als hobby,
maar aan het begin van dit jaar
ben ik gestopt met mijn gewone
baan en nu werk ik fulltime als
kunstenaar.
Ik ben geboren en getogen in
Schiedam, in de buurt van
Rotterdam en woon sinds 20
jaar in de regio. In 2003 heb ik
een lang gekoesterde droom
gerealiseerd en ben ik plattelandsbewoner geworden. Na
jaren van klussen en 11/2 jaar
in een stacaravan te hebben
gezeten, woon ik tegenwoordig
met mijn vrouw in een heerlijk
omgebouwde boerderij aan de
Lochemsestraat.
Mijn hobby's: kunst, muziek,
mijn boerderij en uitgaan.

Vertel eens wat over het
kunstwerk dat in het dorpshuis hangt.

Enkele weken voor de opening
van het dorpshuis werd ik door
Antoinette de Bruin - Weijers
benaderd met het verzoek om
speciaal voor het dorpshuis een
kunstwerk te maken.
De opdracht was gelijk duidelijk.
Het moest een mooi, tijdloos
en kleurrijk geheel zijn dat de
belevingskwaliteit van het dorpshuis verhoogde. In het werk
moest de samenwerking van
SC Teuge en ABT worden weergegeven. Ik voelde me uiteraard
zeer vereerd dat mijn de eer te
beurt was gevallen om deze
klus voor mijn dorpsgenoten te
klaren en ook een steentje aan
het dorpshuis bij te dragen. Wat
mij het meest opvalt in Teuge is
de sterke saamhorigheid van de
mensen onderling aan de ene
kant en de ruime mate van vrijheid en ruimdenkendheid aan
de andere kant. Daarom heb ik

opkijken als er vlakbij ineens
een kerel met een camera staat.
De verbondenheid van de mensen is terug te vinden in het
gemeenschappelijke project wat
hier geklaard is. De boom staat
voor de sportclub waar allerlei
takken van sport worden beoefend. De ballon van ABT
zorgt er met zijn alles overziende blik voor dat alles reilt
en zeilt in ons dorp.
Daarnaast moest er ook een
logo, een soort huisstijl voor het
dorpshuis ontworpen worden
dat bijvoorbeeld op briefpapier
kan komen te staan. In het
dorpshuis is op een zeer opvallende manier gebruik gemaakt
van gekleurde tegels en er is
gebruik gemaakt van evenzo
vrolijk gekleurd meubilair. Zoals
u wel zult begrijpen, ben ik gek
op kleur en vind ik deze keuze
dan ook erg mooi. Op basis van
dit gegeven heb ik het logo voor
het dorpshuis ontworpen. De rij
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Het proces doorloopt diverse
fases, waarbij de klant voortdurend inspraak heeft. Ik maak
ook 'eigen' werk. Ik heb bijvoorbeeld een serie gemaakt
van tien autowrakken. Die wil ik
weer in een beperkte oplage aan
bijvoorbeeld autogerelateerde
bedrijven of verzekeraars verkopen. Naast kunst ontwerp ik
ook huisstijlen en logo's voor
bedrijven. Ik werk ook wel eens
voor bedrijven op beurzen en
bedrijfsfeesten. Ik maak dan,
terplekke, digitaal portretten
van de klanten of werknemers.
Op die manier hangt mijn werk
ook in discotheken, bedrijven en
op beurzen.

wil ook dat je niet in een keer
uitgekeken bent, dat je iedere
keer wat anders of wat nieuws
ziet in het werk dat ik maak.
Ik knip, deel, vervorm, filter,
kleur en schilder, en dat alles
met de computer. Door bewerking en door toevoeging van
symbolen, virtuele landschappen
en ander beeldmateriaal ontstaat een nieuwe weergave van
de realiteit.
Als ik een portret van iemand
maak, wil ik dat diegene met
plezier naar het werk kijkt. De
meeste mensen vinden een foto
van henzelf niet leuk om naar
te kijken. Je ziet zelf altijd die
kleine onvolkomenheden of die
blik die anderen niet zien. Mijn
uitgangspunt is daarom een foto
waarvan je zelf al vindt dat je er
goed opstaat. Daarna pak ik uit
de foto die delen waar ik iets
moois mee kan maken.
Ik bewerk en verander alles
vervolgens naar hartelust, net
zolang totdat er een compositie
is ontstaan waar de geportretteerde en ik tevreden naar
kunnen kijken.

Wat is je stijl?

Waar haal je je inspiratie
vandaan?

Mijn stijl is levendig, kleurrijk
en veel. Ik probeer altijd zoveel
mogelijk informatie in mijn
werk te stoppen. Ik ga uit van
alledaagse dingen zoals gebouwen of auto's die ik probeer zo
mooi mogelijk te maken. Ik wil
dat mensen een positief gevoel
krijgen van wat ze zien, maar ik

Ik haal mijn inspiratie uit het
dagelijks leven. Ik kijk voortdurend om mij heen en ben me,
denk ik, meer van mijn omgeving bewust dan de meeste
andere mensen. Als ik iets bijzonders zie, neem ik vervolgens
de tijd om dit op foto vast te
leggen. Ik zet bijvoorbeeld

regelmatig mijn auto aan de
kant om snel een foto te maken
van de lucht, een berg puin of
blokken kuilgras.
Zo heb ik inmiddels een enorm
digitaal archief van het meest
uiteenlopende beeldmateriaal
opgebouwd. Mijn grote voorbeeld is Andy Warhol. Zijn
manier van werken, zijn onderwerpen en het werk wat hij
heeft gemaakt zijn voor mij een
grote inspiratiebron. Ik weet
zeker dat als hij nu nog geleefd
had, hij ook veelvuldig gebruik
zou maken van de computer. Ik
heb ook grote bewondering voor
Phillipe Starck, de ontwerper.
Hij maakt mooie dingen voor
een breed publiek toegankelijk.
Andere favorieten in de kunstwereld zijn Salvador Dalí, Miró,
Vincent van Gogh en Rene
Magritte.
Nu wat anders. Je bent
geboren en getogen in
Schiedam. Hoeveel verschilt
het westen nu met het
oosten van Nederland?

Er is een behoorlijk cultuurverschil. De mensen in het westen
zijn vaak zeer direct in hun uitlatingen en druk bezig met het
verdedigen van hun plekje (in de
maatschappij). Dat is hier wat
minder. Mensen uiten zich wat
genuanceerder en er is letterlijk
vaak wat meer ruimte. Als je
dezelfde mentaliteit hier volhoudt, slaan mensen snel dicht.
Ik denk dat daar het idee vandaan komt dat de mensen hier

wat stugger en ontoegankelijker
zijn. In de praktijk valt dit echter heel erg mee.
Ik heb jarenlang in het westen
en in het oosten van het land
gewerkt. Ik vind persoonlijk de
sfeer op de werkvloer, door dat
cultuurverschil, in het oosten
prettiger. Ook vanaf het moment
dat wij hier wonen, zijn wij
opgenomen en geaccepteerd in
de buurt. Ik heb mij vanaf het
eerste moment welkom en thuis
gevoeld. Sinds die tijd heb ik een
hoop nieuwe gebruiken geleerd
zoals groenmaken, kraamschudden en nieuwjaarsschieten.
Als er een wildvreemde rond
mijn huis loopt, komt de buurman even kijken, maar hij zal
mij nooit onnodig lastigvallen
of veroordelen, omdat ik iets
andere gewoontes heb dan hij.
Hoe zou je de Teugenaar
beschrijven?

De meeste Teugenaren die ik
ken zijn serieuze, hardwerkende
mensen. Zij hebben echter wel
tijd en energie die ze in leuke
dingen steken, zoals de sportvereniging, het dorpshuis, de
toneelvereniging, dorpsfeesten,
enz. Daarnaast is hier ook een
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sterkere saamhorigheid als in de
stad. Mensen helpen elkaar.
Ik woon zelf in een 'buurt' van
enkele boerderijen. Ieder draagt
op zijn manier een stukje bij en
helpt een ander waar nodig.
Een ander mooi voorbeeld vind
ik de Ecotribe. Men gaat gewoon plezierig met elkaar om
en met elkaar wordt bijvoorbeeld samengewerkt aan de
Kunstroute. Respectvol en
zonder vooroordelen. Daar zouden de bewoners en de krakers
in Amsterdam nog wat van
kunnen leren.

Nieuwsgierig geworden
naar nog meer werk van
Hans Bijloo?
Zijn werk hangt onder andere bij Tonny Keijzers in
Apeldoorn en momenteel
exposeert hij in de voormalige Ola-ijsfabriek in Wilp.
Als je wil komen kijken,
neem dan contact op met
Hans.
De rondleiding is alleen op
afspraak en wordt door Hans
zelf verzorgd.
Kijk op: www.hansbijloo.com

