Geslaagde Kerstmarkt 2008

ACTIVITEITENAGENDA

Teuge

Januari
16
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
17
Dartavond TKV Teuge, aanvang 19:30
30
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge,
aanvang 20:00
30
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
Februari
1
Boerenkooltournooi TKV Teuge, aanvang 09:00
12
SOOS EN BOERENKOOL ST.WELZIJN OUDEREN
13
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
14
Voetbal Otterlo - Teuge SP, Sportclub Teuge
14
Dartavond TKV Teuge, aanvang 19:30
16-20 Voorjaarsvakantie Basisschool de Zaaier
27
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge, aanvang 20:00
27
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
28
Voetbal Teuge SP - Excelsior Z., Sportclub Teuge

Veel kraamhouders reageerden op de oproep voor de kerstmarkt
en daardoor bleek het dorpshuis al gauw te klein. Gelukkig kon
ook de kantine van de sportclub erbij getrokken worden en daarmee kwamen ook de bar en de keuken beschikbaar. De samenwerking met de sportclub Teuge verliep dan ook prima! Alle
kramen waren verhuurd. Ook de tent buiten met de vuurkorven
voldeed prima: de rokers van Teuge maakten er volop gebruik
van en ook daar was het heel gezellig. De evenementencommissie
van ABT is dan ook zeer tevreden over de geslaagde kerstmarkt.

Colofon

Maart
7
13
14
21
25

www.garagedevecht.nl

27
27
28

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een full-colour
uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.

Voetbal Lienden - Teuge SP, Sportclub Teuge
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
Voetbal Teuge SP - SDS'55, Sportclub Teuge
Dartavond TKV Teuge, aanvang 19:30
Algemene Ledenvergadering Algemeen Belang Teuge
Dorpshuis, aanvang 20:00
Klaverjas en jokeravond TKV Teuge,
aanvang 20:00
Klaverjasavond Sportclub Teuge, aanvang 19:30
Voetbal SKV - Teuge SP, Sportclub Teuge

April
4
Voetbal Teuge SP - DFS, Sportclub Teuge
18
Voetbal ESA - Teuge SP, Sportclub Teuge
18
Dartavond TKV Teuge, aanvang 19:30

Redactie:
Marcella Oleman en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Alle bestuursleden ABT, Jan Geschiere, Hans Bijloo, Mo
Cornelisz en Jesse Cornelisz. Uitgever: Xtens Apeldoorn.

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

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge,
Tel: 055 - 323 1818, E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl

Heb je een activiteit te melden, stuur deze naar
teugje.nieuws@hotmail.com.

Nummer gemist:
Teugje Nieuws wordt gelijk met het Voorster Nieuws bezorgd.
Heb je een ‘nee’-sticker op je brievenbus zitten voor huis-aanhuis-bladen, dan ontvang je Teugje Nieuws helaas niet. Voor
bezorgklachten over Teugje Nieuws kun je contact opnemen met
All-In-verspreidingen: 0571 - 274137.Teugje Nieuws gemist,
kijk dan op www.algemeenbelangteuge.nl. Of haal een exemplaar op Rijksstraatweg 198 (zolang de voorraad strekt).

Wijzigingen voorbehouden.

Adverteren?
Wil je ook adverteren in Teugje Nieuws neem dan contact op met
Hans Bijloo door een mail te sturen naar hans@hansbijloo.com
of te bellen naar 055-5344583.
Heb je kopij, stuur dat dan vóór 1 maart 2009 naar:
Rijksstraatweg 198 of mail het naar teugje.nieuws@hotmail.com.
Gebruik dit e-mailadres ook als je je wilt aanmelden als
schrijver/reporter voor deze krant of als bezorger.

www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek
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Line-dancers
zoeken leden

Door Peter Cornelisz
Bij het begin van een nieuw jaar
is het altijd leuk om eens vooruit te dromen. Wat zou realiteit
kunnen zijn in 2009. Met een
beetje fantasie, geluk, ambitie
en doorzettingsvermogen is heel
veel mogelijk. Over een jaar zullen we weten wat er terecht is
gekomen van deze dromen:
De Zwaan is in oude glorie
hersteld en weer bewoond, de
reconstructie van de Rijksstraatweg is in gang gezet en op
de N344 tussen Teuge en Twello
wordt verlichting aangebracht.
Het Dorpshuis is iedere avond
bezet, het terrein naast Peco, bij
bouwplan de Zwaan, wordt een

plek voor evenementen en
woningen, er komen geen bedrijven. Rondom het vliegveld
zijn zeer zeldzame vogels waargenomen; vogelkijkers uit heel
Nederland stroomden toe.
De Slaapfabriek en camping
‘t Oegenbos zijn geopend en
dit leidde tot een forse toename
van het aantal toeristen in
Teuge. De Kunstroute 2009
haalde het NOS-journaal, de
Koningin landde op Koninginnedag in Teuge en vierde haar
verjaardag daarna in Apeldoorn.
Op het vliegveld is nu een professionelere bedrijfsbrandweer.
Peco bestond 30 jaar en de
Sportclub vierde haar 55-jarig
bestaan, beiden kenden een
ledengroei, evenals de tennis- en

de klootschietersvereniging. De
Zanden is eindelijk geasfalteerd,
alle bedrijven in Teuge overleefden de kredietcrisis, Peco
en het feestterrein hebben
- schriftelijke - zekerheid voor
de lange termijn. Het Beestenboeltje is helemaal opgeknapt
en het speelveld heeft geen
last meer van ‘hoog water’. De
nieuwe toren op de luchthaven
is feestelijk geopend door
minister Eurlings.
Of alles gerealiseerd gaat
worden weten we dus pas op
31 december.Tot die tijd wenst
de redactie van Teugje Nieuws
iedereen een geweldig goed,
gezellig, gelukkig en gezond
2009.
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We zijn een enthousiaste groep
linedancers, die nu ruim een jaar
bestaat in Teuge. We dansen
elke woensdagavond in dorpshuis ‘Op den Toega’ in Teuge.
Nu zijn we op zoek naar leden;
dames en heren, van 18 jaar tot
81 jaar, beginners, gevorderden,
iedereen is welkom. We dansen
op allerlei soorten en stijlen
muziek, van country en vlotte
rock’n roll tot sfeervolle Ierse
muziek, van temperamentvolle
Zuid-Amerikaanse ritmes tot
popmuziek.
Lijkt het je leuk om een keer te
komen dansen, dan ben je vanaf
7 januari, elke woensdagavond
van 19.30 tot 21.30 uur welkom. Om te zien of het je bevalt,
mag je twee keer vrijblijvend
komen kijken en/ of meedoen.
Voor vragen neem je contact op
met Marloes of Linda,
tel. 0571-292041, e-mail:
linedanceteuge@hotmail.com.
Adres: Dorpshuis Op den Toega,
De Zanden 92,Teuge.

Algemene
ledenvergadering
Van Algemeen Belang Teuge
Op woensdag 25 maart
Aanvang 20.00 uur
In het Dorpshuis

l
Van zaadje tot karbonaadje Agrarische specia

2

Door Marianne Wieggers
In deel 2 van de Agrarische special vervolgen wij het boerenleven
met Peter en Greet Witteveen, die aan de Rijksstraatweg een
vleesvarkensbedrijf runnen en daarnaast nog wat akkerbouw
verrichten. Peter en Greet verwelkomen mij hartelijk en vertellen
mij vol passie hun verhaal.
Ik vraag hen wat er in deze
bedrijfstak veranderd is ten
opzichte van vroeger. “Het is
grootschalig geworden. Het is
een mooie tak om in te werken.
Het dierenwelzijn is verbeterd
ten opzichte van vroeger door
bijvoorbeeld het verminderen
van medicijnen. Alles wordt
gecontroleerd en één keer per
jaar vindt een algehele controle
plaats voor de boekhouding van
medicijngebruik en aan- en afvoer van voer. Dit werd vroeger
niet gedaan. Dit is allemaal voor
het dierenwelzijn en de voedselveiligheid. Ze kunnen van zaadje
tot karbonaadje nagaan wat een
varken aan medicijnen en voedsel binnen krijgt. Als er bij een
varkenshouder iets gevonden
wordt dat niet door de beugel
kan, dan wordt de varkenshouder
aansprakelijk gesteld. Blijkt
echter dat de fout bij de veevoederleverancier zit, dan wordt
de leverancier aansprakelijk
gesteld.”
In 2013 nog meer leefruimte
Hoeveel varkens worden er nu
op het bedrijf gehouden? Peter:
“We hebben nu 2000 varkens
en gaan uitbreiden, zodat onze

zoon Marcel, die op dit moment
nog op een ander vleesvarkensbedrijf werkt, ook op het bedrijf
kan werken met de bedoeling
dat hij het bedrijf te zijner tijd
overneemt. De varkens zijn voor
de export en elk varken wordt
bij de afvoer gecontroleerd door
de VWA (Voedsel en Waren
Autoriteit, red.) of er niks aan

In 2013 moeten de varkens nog
meer leefruimte hebben, te weten
één vierkante meter per varken.
Hij hoopt dat de gezinsbedrijven
zullen kunnen blijven bestaan
met één of twee medewerkers.
Als dat niet meer zou kunnen
dan blijven alleen mammoetbedrijven over en die grootschaligheid gaat Peter echt te
ver. Hij geeft als voorbeeld dat
in Amerika 25% van de vleesvarkenshouderij in handen is van
één groot industriebedrijf; een
waar schrikbeeld voor Peter.
Akkerbouw en
paardenfokkerij
Wat houdt de akkerbouw op zijn
bedrijf in? Peter: “De akkerbouw bestaat uit het verbouwen
van tarwe en suikerbieten: de
tarwe eten de varkens op en de
suikerbieten gaan naar de suikerfabriek. Bij de verbouw van

tarwe is stro een afvalproduct,
dat ik verkoop aan de plaatselijke koeienboeren.”
Daarnaast heeft Peter een paar
jaar geleden meerval gekweekt.
Dat is echter niet meer dan een
probeersel gebleken, omdat er in
Nederland geen markt is voor
deze vis. De schuur waar de
vissen werden gekweekt is verbouwd tot een paardenschuur
waar Peter en Greet nu hun
hobby bedrijven, namelijk het
fokken van mooie veulens. Ze
hebben twee elite fokmerries.
Dat dit goed gaat, mag blijken
uit het feit dat er een veulen
loopt in Houston (Amerika).
Als ik het bedrijf verlaat valt
het mij op dat ik de varkens niet
hoor en ook niet ruik; de paarden
zijn wel duidelijk aanwezig.

mankeert. De biggen worden
hier niet geboren, maar komen
aan wanneer ze elf weken oud
zijn met een gewicht van 23 kg.
Bij de uitbreiding wordt een
luchtwasser geïnstalleerd die de
hoeveelheid uitgestoten ammoniak zal reduceren met 92%.
Mijn vrouw helpt mee bij de
aan- en afvoer van de varkens.”
Peter vertelt trots dat de varkens
nu voldoende leefruimte hebben
en dat er speeltjes zoals ballen en
kettinkjes in de stallen zijn, zodat
de varkens zich niet vervelen.

NatuurlijkTeuge
Na het lezen van de prettige reportage van Jan Geschiere over
de vogels op het vliegveldterrein, was de redactie nieuwsgierig
naar meer aanstekelijke natuurverhalen. Wij vroegen hem om
een terugkerende column te schrijven onder de noemer ‘Natuurlijk Teuge’. Geniet mee met de luchtige, maar kritisch woorden
van Jan. Hij nodigt je bovendien uit te reageren op zijn verhaal.
Ook voor tips en leuke ervaringen houdt hij zich aanbevolen.
Stuur daarom gerust een e-mail naar geschiere47@zonnet.nl.

Natuur in eigen tuin
Door Jan Geschiere
Laat ik maar dicht bij huis beginnen. Het weerbericht. Het weerbericht belooft een jaarwisseling
met vorst (misschien zelfs wel
sneeuw). Menigeen zal zich afvragen of de vogels daar net zo
blij mee zijn als wij. Wel goed
voor de omzet in voederhuisjes,
vogelvoer, vetbollen en zaadstrengen natuurlijk.
Overigens, je hoort nog wel eens
de mening verkondigen dat je
vogels alleen moet voeren als het
vriest. Ze zijn je dan dubbel dankbaar, omdat voedsel zoeken (en
vooral vinden) in sneeuw en hard-2-

bevroren grond zwaar valt. Maar
je hoeft niet bang te zijn dat ze
eraan verslaafd raken hoor!
Geniet maar van de vele soorten
die je tuin en de voertafel bezoeken
zodra er wat te halen is. En vergeet
niet dat ook (bereikbaar) water
een trekpleister vormt.
Zeldzame bezoekers
Over soorten gesproken, wij hadden afgelopen maand een paar
zeer zeldzame bezoekers. Op een
morgen kijk ik vanuit de keuken
de tuin in en zie een bijzonder
fraai gekleurde vogel op een tak

van de meidoorn bij de vijver neer
strijken. Ik roep: “Stien! Kijk, een
ijsvogel, daar in de meidoorn!”
Zij grijpt haar fototoestel en ik
mijn kijker en tot onze stomme
verbazing bleef de vogel nog
geruime tijd zitten, loerend naar
de goudvisjes die onze vijver
bevolken. Stien schiet door het
raam een foto en beweegt zich
omzichtig naar de buitendeur,
maar dat is voldoende om hem te
doen opvliegen en verdwijnen.
Nu heb ik wel eens eerder een ijsvogel gezien, bij de Douwelerkolk
in Deventer en op het landgoed
Twickel in Ambt-Delden, maar
altijd schuw, in een blauwe flits
over het water scherend. Nooit
eerder in de tuin en zittend op een
tak, fotogeniek gereed voor de
camera! De foto was overigens
niet scherp genoeg. Dan moet je

joeg de Smelleken. Want dat
bleek het te zijn toen ik de vogelgids erop nasloeg. Een wintergast
en doortrekker, die broedt op de
Taiga in Siberië en in de bossen
op de fjells in Noorwegen. Het
is de kleinste valk (ca. 30 cm),
maar lijkt sterk op de grotere
sperwer (ca. 38 cm) met zijn
mooie gebandeerde borst en
staart. De laatste heeft trouwens
ook voorkeur voor kleine broedvogels, die in de snelle vlucht
worden gegrepen.

toch echt een telelens hebben.
Het gaat de ijsvogel weer vrij
goed in Nederland, nadat ze jaren

van een gegraven gang van circa
1 meter in een steile oever, op een
bedje van visgraten.

op de rode lijst heeft gestaan.
Daar zijn meerdere redenen voor,
maar vooral de zachte winters
en de bereikbaarheid van de vis
in de beken (en in de vijvers
dus!). Het bestand loopt in een
winter met veel ijs op de beken
soms drastisch terug, maar de
laatste jaren laat een oplopende
lijn zien naar minstens 500
broedparen op dit moment. Zij
broedt in een nest aan het eind

Minder fortuinlijk was een kleine
roofvogel die onze tuin vorige
week bezocht. Hij lag met gebroken nek in de border onder
het glazen windscherm achter het
huis. Waarschijnlijk op jacht naar
kleine vogels en wellicht misleid
door de plaatjes van vliegende
vogels die wij op dat scherm
hebben geplakt. De bedoeling is
juist dat die opgeplakte vogels
een waarschuwing zijn, maar ik
heb zo mijn twijfels nu!
Ik had de rover al eerder waargenomen, namelijk vorig jaar toen
hij neerstreek, na hevige onrust
onder de kleine tuinvogels, in de
grove den voor het huis, pal naast
een (Vlaamse) gaai. De laatste
bleek de brutaalste, want hij ver-

Zo zie je dat een niet eens zo
grote tuin in Teuge verrassende
gasten op bezoek kan krijgen.
Als je maar zorgt dat er iets te
halen is. Ook al levert het wel
eens een ongelukje op. En niet
alles wat eetbaar is opruimen
voor de winter; daar zijn ze ook
wel dankbaar voor!

schuur-, demonteer- en monteerwerk wanneer zij samen een oude
tractor opknappen en in de originele staat terugbrengen.
Zoon Hessel, melkveehouder, is
in het bezit van een Deutz en een
Landini tractor. Zoon Albert is
technisch heel goed. Hij heeft van
twee tractors van hetzelfde type
weer één tractor gemaakt. Hij is
een echte sleutelaar en repareert
wekkers, horloges, auto’s, tractors, noem maar op. Zoon Jaap
staat technisch gezien ook zijn
mannetje en doet niet voor broer
Albert onder.

Jo: “Ik ben zelf ook heel technisch
en verving vroeger zelf de koolborstels van de stofzuiger, die ik
kocht op de markt. Dat hebben
onze zonen zeker ook van mij
geërfd, hoewel Peter ook technisch is.” Peter: “Ja, je zou
zeggen dat het erfelijk is. Het zal
vast in de genen zitten, de passie
die van vader en moeder op onze
vijf zonen is overgegaan, dat kan
niet anders”. Jaap vertelt ook dat
hij samen met zijn vader en Harry
de Deutz AG fabriek in Keulen
heeft bezocht, wat een fantastische
ervaring is geweest.

Met de paplepel ingegoten
Door Marianne Wieggers
Peter van Essen wil graag vertellen over zijn passie voor oude
tractors. In zijn huis aan de Rijksstraatweg heb ik samen met
zijn vrouw Jo en zonen Jaap en Harry een interview over het
opknappen van oude tractors.
Peter en Jo hebben vijf zonen,
Jaap, Harry, Johan, Hessel en
Albert, die alle vijf als hobby
tractors hebben.Terwijl Johan het
minst fanatiek is, heeft hij van
Peter toch een tractor gekregen.
Je moet natuurlijk wel een tractor
hebben, is het motto van Peter.
Johan’s zoon Willem is echter wel
fanatiek, maar dan met een John
Deere 4020, een echte grote
Amerikaan. Peter: “Het mooiste
is om de tractor zelf op te knappen en er dan mee te gaan toeren.
Ik kan slecht lopen, maar tractor
rijden kan ik nog wel!” In 1961
kocht Peter zijn eerste tractor. Hij
was toen de derde of vierde boer
in Teuge met een tractor.

K
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Jaap: “Mijn specialiteit is de
Deutz tractor en daarbij alles wat
ermee te maken heeft; van motor
tot versnellingsbak. De mooiste
tractor die ik heb gehad is de
Deutz 1 cilinder, motor type 5.14,

bouwjaar 1953. Ik ben al vanaf
mijn zestiende jaar begonnen met
het sleutelen aan tractors. Nu ben
ik 50 jaar, maar ik heb er nog
steeds geen genoeg van. Er zijn al
verschillende tractoren door mij
onder handen genomen en weer
van de hand gedaan. Ik heb net
weer een type D4005 aangeschaft
en ben daar weer aan begonnen”.
Ook Harry heeft een Deutz tractor,
en wel type D 40.2. Daarnaast
helpt hij Jaap met het plamuur-,

Regelmatig vinden er toertochten
plaats die ook Teuge aandoen.
Ook Jaap en Harry toeren dan
op hun eigen oude Deutz mee. De
toertochten worden onder andere
georganiseerd door de Oude
Trekker en Motorenvereniging.
Meer informatie kun je vinden op:
www.otmv.nl.
Mijn conclusie: een opmerkelijk
gezin vol passie voor tractoren.
Hopelijk zien we de oude Deutz
tractors terug bij de Kunstroute
van 2009.

Voeding: www.health-journey.biz
Zakelijk: www.wealth-journey.biz

• Te koop aangeboden
door Hanny Jansen (323 1710):
- kinderfiets € 15,- kleine kinderglijbaan € 5,• Te koop aangeboden
door Marianne Wieggers (323 1818):
- scanapparaat HP scanjet 5550C € 20,-

Jennie Stelwagen 0571-262682
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www.solextours.nl

www.teugseklootschietersvereniging.nl

Het Bestuur van ABT Door Arne Pruijt, voorzitter van Algemeen Belang Teuge
Algemeen Belang Teuge is bij iedere Teugenaar bekend. Velen
zijn ook lid van ABT en dat moet ook. Maar wat doet ABT
eigenlijk? De taak en het werkveld worden eigenlijk al benoemd
in de naam: ‘Algemeen Belang Teuge’. De voornaamste taak
is te zorgen voor de leefbaarheid in het dorp en voor de inwoners van Teuge. Dit behelst wonen, werken, leren, recreëren,
verblijf, verkeer; kortom alles waarmee of waardoor het woonen leefgemak wordt beïnvloed.
Het gaat hierbij om kleine
dingen, zoals een stoeprand
die gevaarlijk is, het snoeien
van het openbaar groen en om
zaken als de herinrichting van
de Rijksstraatweg, de Kunstroute, een bestemmingsplan,
het realiseren van het dorpshuis. Eigenlijk heel veel dingen
die ongemerkt worden georganiseerd. Ook de overheid
vraagt permanent om overleg
of assistentie aan ABT.

Hiervoor is een vast overlegmoment met de wethouders,
elke twee maanden.
Alle activiteiten te noemen zou
een saaie opsomming worden.
Kijk hiervoor maar eens op
onze site www.algemeenbelangteuge.nl. Een paar springen
er echter uit. De realisatie van
het dorpshuis met een stabiele
beheerder (Ina Wielart),Teugje
Nieuws met een steeds profes-

sionelere opzet, de Kunstroute.
Ook de nieuwbouw en renovatie
van ‘het Beestenboeltje’, het
onderhoud van het speelveld,
toneel, ja eigenlijk alles waarbij
je ziet of merkt dat we met elkaar ons dorp leefbaar maken.
We realiseren dit met een flinke
groep vrijwilligers. In het bestuur
van ABT zijn dat er 7.
Aan ABT zijn echter ook een
aantal commissies verbonden,
de speelveldcommissie, het
Beestenboeltje, toneelclub Op
den Toega, stichting Dorpshuis,
om een paar grote te noemen.
Maar ook kleinere activiteiten
zoals recent de kerstmarkt, het
paasvuur samen met Sportclub
Teuge, de Kunstroute en Teugje
Nieuws dragen bij tot een actief

sociaal klimaat. De ca. 70
vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten zijn onmisbaar!
Zonder vrijwilligers
kan het niet
Om al deze activiteiten ‘in de
lucht te houden’ is verversing
en aanvulling van de vrijwilligers broodnodig. Op veel
plaatsen waar een enthousiaste vrijwilliger actief is om
de zaak draaiende te houden
zien wij gaten vallen.
Bij ABT, maar ook bij de
gymclub, de voetbalafdeling,
het toneel. Wellicht dat met
het veranderen van onze
maatschappij, zoals op dit
moment op een aantal onderdelen lijkt te gebeuren, de gemeenschapszin weer toeneemt.

De 7 bestuursleden van ABT op een rijtje
Voorzitter
Arne Pruijt
Arne is
getrouwd met
Anneke van
Eikenhorst en
samen hebben
ze zes kinderen, waarvan de
jongste twee, Joris en Willem,
nog thuis wonen. Ze wonen aan
het Zwanenpad 11 en hebben
daar ook een bedrijf: Pro-(t)action en Ergomat. De voorzitter is in de eerste plaats gewoon
bestuurslid en heeft dezelfde
rechten en plichten als ieder
ander in het bestuur. Daarbij
geeft hij leiding aan het bestuur.
Hij bewaakt of alle afspraken
op tijd worden nagekomen, zorgt
er voor dat de vergaderingen op
tijd beginnen en vooral... op tijd
eindigen. Niets is immers zo
vervelend als vergaderen om het
vergaderen. Dus, op tijd beginnen en om 22.00 uur klaar met
de agenda. Ook is Arne in veel
gevallen de spreekbuis van het
bestuur. Hij vertegenwoordigt de
vereniging dan ook bij officiële

gelegenheden.
Arne vindt het belangrijk om te
zorgen voor een goede sfeer
binnen het bestuur. Ontspannen
vergaderen en op zijn tijd plezier,
in combinatie met deskundigheid
op de juiste plaats, zorgen er voor
dat ieder bestuurs- of commissielid datgene kan bijdragen waarin
hij of zij zich sterk voelt. Door dit
in een plezierige en veilige omgeving te doen blijft de taak van
bestuurslid ook leuk en worden
ook nog eens de beste resultaten
bereikt.
Gemiddeld wordt een volle werkdag per week (8-12 uur) besteed
aan ABT. Dit gebeurt gemiddeld
voor 50% overdag en 50% ’s
avonds. Als bestuurslid is Arne
samen met Dick Oleman verantwoordelijk voor de Ruimtelijke
Ordening. Hierbij gaat het vooral
om de inrichting van ons dorp.
Het belangrijkste document waar
we ons mee gaan bezighouden is
de dorpsvisie die in 2010 klaar
moet zijn. Waar gaan we in Teuge
naar toe de komende 20-30 jaar.

Inrichting, woningbouw, scholen,
sport(velden) en recreatie, het
vliegveld, werkgelegenheid, kortom alle onderwerpen die enige
invloed hebben op de leefbaarheid
in ons dorp komen hierin samen.
Enige jaren geleden is samen met
een brede vertegenwoordiging uit
het dorp als voorbereiding hierop
een wensenplan gemaakt. Wat
vinden we met elkaar belangrijk
en hoe moet e.e.a. zich de komende jaren ontwikkelen? Dit plan,
“De Aanzet tot een Dorpsvisie”,
gebruiken wij als richtlijn bij onze
toekomstplannen. In combinatie
met nieuwe inzichten en nieuwe
ontwikkelingen en door intensieve
afstemming met de inwoners zullen we in 2010 een gedegen plan
moeten hebben waarmee Teuge
zijn eigen karakter kan bewaren en
verder klaar is voor de toekomst.
Plv. voorzitter
Dick Oleman
Dick is getrouwd
met Marjanne
en zij zijn woonachtig aan de
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Fokkerstraat 12. Zoon Jasper
woont als student nog thuis en
Marcella heeft haar plekje
inmiddels in Apeldoorn gevonden.
Dick is niet in Teuge geboren,
maar beschouwt zichzelf wel als
een getogen Teugenaar. Hij heeft
er zijn jeugd doorgebracht en nog
wel op en rond de plek waar hij
nu woont. Ook dertig jaar geleden
lagen de woningen in Teuge voor
starters niet voor het oprapen en
hij is toen uitgeweken naar
Apeldoorn (6 jaar) en Twello (6
jaar).Toen hij begin jaren ‘90 de
gelegenheid kreeg om terug te
keren naar Teuge was het besluit
snel genomen.
Dick is als ICT'er werkzaam bij
het Ministerie van Financiën in
Apeldoorn. Zijn vrije tijd gaat
voor een deel op aan allerlei
(noodzakelijke) werkzaamheden
in en rond het huis. De tuin en de
beide Riesenschnauzers hebben
zo hun aandacht nodig. Als liefhebberij leest hij graag uitgebreid
de kranten. Een ander deel van de
tijd besteedt Dick aan het zitting
nemen in verenigingen, commis-

sies, werkgroepen, stichtingen e.d.
Vanaf z'n 18e jaar is hij eigenlijk
al wel actief betrokken in het
Teugse verenigingsleven.
Begonnen als bestuurslid van de
SJW Peco en recentelijk toegetreden tot het bestuur van de
Stichting Dorpshuis ‘Op den
Toega’. Maar ook zijn bestuursfunctie bij de commissie Oranje
Belang Teuge mag niet onvermeld
blijven. Dit gaf altijd veel voldoening, omdat de schoolgaande
jeugd zichtbaar genoot van de
spelletjes die jaarlijks werden
georganiseerd op Koninginnedag.
Omdat hij het leuk vindt om iets
voor het dorp te betekenen is Dick
destijds bestuurslid geworden van
Algemeen Belang Teuge. Zijn aandacht gaat met name uit naar het
aspect Ruimtelijke Ordening en de
coördinatie van de ARBO-zaken.
Hij is ook wel te porren voor het
op gezette tijden meewerken aan
de organisatie van een activiteit,
welke onder de paraplu van ABT
plaats vindt. Voorbeelden zijn de
verplaatsing van het volkstuincomplex, de realisatie van de
woningen in het kader van het
bouwplan de Zwaan en de bouw
van het nieuwe dorpshuis.
Er ligt een aantal grote projecten
in het verschiet. O.a. de herstructurering van de Rijksstraatweg
N344 binnen de bebouwde kom
van Teuge (2009) en de Dorpsvisie (vanaf 2009). Dus nog
genoeg mooie zaken om namens
de Teugse gemeenschap energie
en tijd in te steken.

Secretaris
Marianne
Wieggers
Marianne is
weduwe, heeft
een zoon John
en woont aan de
Zandenallee 2. Zij is als secretaresse werkzaam bij TNO. Als
secretaris verzorgt zij de notulen
en actielijst van de bestuursvergadering en de ledenvergadering
en van vergaderingen met de
commissies van ABT, de opstelling van de agenda's voor alle
vergaderingen, plant en maakt
zij afspraken voor besprekingen
en vergaderingen en verzorgt zij
de uitgaande correspondentie.
Inkomende post en e-mail worden
gesorteerd en naar de bestuursleden gestuurd, die de onderwerpen
in hun portefeuille hebben, zoals
evenementen, faciliteiten, ruimtelijke ordening en andere zaken.
De link naar de website en naar
TeugJe Nieuws vindt ook via de
secretaris plaats. Het allerbelangrijkste is echter het oog en oor
hebben om zaken op te vangen
en door te spelen naar de juiste
personen.
Penningmeester
Harry
van Essen
Harry is
getrouwd met
Phia en samen hebben zij vier
dochters. Zij wonen aan de
Deventerstraat 601 en Harry is

werkzaam bij de Belastingdienst
in Apeldoorn. Als penningmeester
beheert hij de financiën van de
vereniging. Bij de middeleeuwse
gilden heette de functie busmeester, waarschijnlijk omdat het
geld in een busje werd bewaard.
De verantwoordelijkheden van
een penningmeester omvatten het
beheren van de rekening en de
kas van ABT, het opmaken van de
jaarlijks begroting en het financieel jaarverslag, en het beheren
en uitvoeren van ontvangsten
en uitgaven. Verder verzorgt hij
aanvragen van subsidies richting
de gemeente, de Rabobank en
Stichting Mens en Werk
Evenementen
Marcella Mulder
en Antoinette de
Bruin
Marcella Mulder
is getrouwd met
Bas en zij hebben
twee zonen. Aan De Zanden 11
wonen zij niet alleen, maar daar
hebben zij ook hun evenementenen organisatiebureau Escape Line.
Antoinette de
Bruin is getrouwd
met Jan en zij
hebben een zoon
en een dochter.
Zij wonen aan de
Teugseweg 9 en
hebben daar ook
hun Autobedrijf Weijers.
Marcella en Antoinette zitten
samen met Marianne in de
Evenementcommissie. En in Teuge

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl
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zijn nogal wat evenementen:
Koninginnedag,Teugse Kunstroute, Kerstmarkt, herdenkingen,
om er maar een paar te noemen.
De drie dames bedenken, organiseren, regelen en coördineren
de evenementen die onder ABT
vallen.
Faciliteiten
Gerrit Weijers
Gerrit is gescheiden en
heeft een zoon
en een dochter.
Hij woont aan
de Zandenallee 8 en heeft daar
ook zijn melkveehouderij. Gerrit
heeft de faciliteiten in Teuge
onder zijn hoede en dat zijn er
nogal wat: kinderboerderij
’t Beestenboeltje, speelveld de
Zandenhof, school de Zaaier en
school Eben Haezer (deze laatste
i.v.m. de verkeersproblematiek
aan de Zandenallee), verkeersborden en wegen in het dorp en
in de omgeving, verwijzingsborden naar dorpshuis, kinderboerderij, speelveld etc., het
plaatsen van prullenbakken bij
bijvoorbeeld zitbanken.
Je kunt het werk van het bestuur
ondersteunen door lid te worden
van Algemeen Belang Teuge.
De contributie bedraagt voor
echtparen € 10,- per jaar en voor
alleenstaanden € 7,50 per jaar.
Wij ontvangen je aanmelding graag
op ons mailadres:
info@algemeenbelangteuge.nl
of per post naar het secretariaat:
Zandenallee 2, 7395 PC Teuge.

Een stukje geschiedenis is opgegraven
Door Mo Cornelisz
De verlenging van de start- en
landingsbaan, in 2007, is
alweer even terug. Men verwachtte in dit drassige gebied
geen archeologische vondsten
zodat, zonder vooronderzoek,
werd gestart met het grondwerk. F. ten Bosch, amateurarcheoloog, ontdekte echter
in het cunet (de aardebaan)
wel degelijk archeologische
sporen en samen met leden
van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
afd. Zd. Salland - IJsselstreek
- O. Veluwezoom werd alsnog
een onderzoek gestart.
De voorzitter van de eerder
genoemde werkgroep en
tevens de leider van het onderzoek, H.H.J. Lubberding,
vertelt over de bijzondere
sporen. “In de tijd van de
werkzaamheden was het erg
nat, waardoor de sporen erg
summier zijn. Door de hoge
waterspiegel is helaas slechts
10% van de sporen die er
mogelijk liggen teruggevonden.

www.kampvoet.nl

Bij een nog hogere waterspiegel
was er helemaal niets gevonden.
De sporen dateren uit verschillende periodes. De oudste zijn
afkomstig uit de late ijzertijd.
Uit deze periode zijn er vier
zogenaamde paalgaten gevonden, logischerwijs hebben hier
dan dus vier palen in gestaan.
Deze gaten waren alle van
gelijke diepte en vormden een
vierkant, daardoor kon geconcludeerd worden dat het om
een ‘spieker’ gaat, een voorraadschuurtje op palen.”
Teuge drassig gebied
Ook uit de Middeleeuwen zijn
paalsporen gevonden met
aardewerkscherven uit de 12e
- 13e eeuw, mogelijk van een
wand van een boerderij. Helaas
lagen deze sporen grotendeels
in het water. Het aardewerk uit
de paalgaten is deels inheems
en deels geïmporteerd. Dit is
heel bijzonder voor een dorp,
want import is natuurlijk erg
kostbaar. Sporen die nog wat

ouder zijn, namelijk uit de 5e
eeuw, waren van een houtskoolmeiler. Uit de 18e eeuw zijn
kringgreppels teruggevonden,
die rond houtskoolmeilers zijn
gegraven. Hetzelfde type dat in
de vorige eeuw nog op de Veluwe
was te vinden. Deze greppels
zaten nog vol houtskool en
daardoor goed herkenbaar. De
ouderdom van de houtskool is in
een laboratorium bepaald.
De meest opmerkelijke vondsten
zijn ‘Armed Mudballs’. Dit zijn
(kei)leemballetjes met een doorsnede van 10 tot 20 centimeter,
voorzien van een beschermlaag
van fijn grind die aan het eind
of direct na het Rissglaciaal
met het smeltwater van de
Veluwse stuwwal omlaag zijn
gerold.

Toch is het voor Teuge wel uitzonderlijk dat er veel vondsten
zijn gedaan. Mensen zochten
vroeger namelijk naar hoge
plekken om te wonen.Teuge
was echter een drassig gebied,
waar mensen niet snel gingen
wonen.
Het resultaat van het onderzoek was twee maal te bezichtigen, in het gemeentehuis
van de gemeente Voorst en
in de bunker op het vliegveld.
De vondsten worden nu overgedragen aan de Provincie,
waardoor ze alleen nog op
afspraak te bezichtigen zijn.
Het is goed mogelijk dat er in
de toekomst nog meer sporen
en vondsten in Teuge worden
gedaan, dus wie weet ligt er
wel wat bij jou in de tuin!

Stationsweg 3, 7395 SB Teuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl

www.pro-t-action.nl

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

www.erikveldwijk.nl
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Huis en hart openstellen
Door Marcella Oleman

Tien tekeningen van Theo Jansen - Deel 5
Door Marianne Wieggers
De Beukelaar
Op de tekening van de Beukelaar
aan de Rijksstraatweg 168 zien
we de situatie zoals die rond het
jaar 1700 was. Het boerenhuis
bestond echter al langer, maar
het is niet duidelijk wanneer het
is gebouwd. Het jaar 1493 wordt
genoemd, maar zelfs daarvoor

kelderruimte met zijn kruisbooggewelven aanwezig, die
ondersteund worden door zware
kolommen (zuilen). Deze kelder
is een overblijfsel van het in
1863 afgebrande spijker en is
toegankelijk vanuit het woongedeelte van de huidige boerderij
door middel van een dubbelluik.

kan het al hebben bestaan. In
de 20e eeuw kwam het boerenhuis met een groot aangebouwd
spijker in handen van de familie
Van Voorst tot Voorst. Ook nu
is het pand nog in het bezit van
deze familie, maar wordt bewoond door de familie Berends.
Van de oorspronkelijke Beukelaar is nog de monumentale

De Beukelaar kon in vroegere
dagen, toen de fraaie slotgracht
nog aanwezig was, min of meer
als een ‘kasteel’ worden aangemerkt. De grote kamer van het
tegenwoordige boerenhuis bevat
een enorme schouw met een
haardplaat die een voorstelling
geeft van de stal van Bethlehem
met het jaartal 1681.

Oproep deelnemers Kunstroute ’09

In één van de vorige edities van Teugje Nieuws besteedden
we al kort aandacht aan de Stichting Gastouders Hongaars
Zorgkind (SGHZ). Al een aantal jaren is deze stichting in
Apeldoorn en omstreken actief om Hongaarse weeskinderen
één keer per jaar een leuke vakantie te bieden in Nederland.
Toke Boom is één van de gastouders en vertelt hoe belangrijk
het is dat deze kinderen hier naar toe kunnen komen.
De Hongaarse zorgkinderen
wonen in eigen land in tehuizen,
omdat de ouders overleden zijn
of omdat de ouders zelf niet
meer voor hun kinderen kunnen
zorgen doordat zij in de prostitutie zijn beland of met drankproblemen kampen. Kortom,
veel ellende. De SGHZ biedt hen
in Nederland drie mooie weken,
zodat ze ook kunnen ervaren
hoe het is om in een gezin te
wonen, in een normaal huis met
een tuin en huisdieren. Is dat
dan niet zielig als ze dan weer
terugmoeten naar hun eigen
land? “Nee”, zegt Toke. “De
kinderen krijgen een bagage
mee over hoe ze in het leven
moeten staan. Je moet ook niet
elke dag met ze naar pretparken
of dure winkels gaan. Gewoon
ze het alledaagse ritme laten
ervaren, want dat kennen ze
niet.” Niet ieder weeskind mag
ook zomaar naar Nederland.
Een eerste vereiste is dat ze
het goed doen op school en in
de maatschappij. Bovendien
moeten ze wilskracht tonen en
denken: “ik wil een goed leven”.
De enige eis waaraan de gastouders moeten voldoen is dat
ze een bewijs van goed gedrag

Na drie succesvolle jaren zal er in 2009 wederom een Kunstroute in en rond Teuge georganiseerd worden. De voorbereidingen
voor de Kunstroute Teuge 2009 zijn dan ook al weer in volle
gang. Dit keer leek het de organisatie leuk om naast de kunstwerken en ambachten ook tuinen aan de route toe te voegen.
Het bleek namelijk dat de tuinen van de deelnemers van vorige
jaren bij de bezoekers ook zeer in de smaak vielen. Bij deze dus
de oproep aan iedereen die zijn of haar tuin graag in de Kunstroute wil laten opnemen en het leuk vindt om aan de bezoekers
hier iets over te vertellen.
Wij zijn ook op zoek naar nieuwe kunstenaars die deel willen
nemen, zodat ook dit jaar weer nieuwe en bijzondere kunst
is te zien. Ook vragen wij aan deelnemers van vorige jaren,
die ook in 2009 weer mee willen doen, dit per telefoon of per
e-mail aan ons door te geven.
De Kunstroute wordt op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2009
gehouden. De eerste bijeenkomst voor de deelnemers is op
dinsdag 20 januari om 19.30 uur in het dorpshuis van Teuge.

kunnen tonen. Hiermee laten ze
zien dat zij nooit in aanraking
zijn geweest met de politie.
Daarnaast brengt het bestuur
van de stichting een bezoek aan
de gastouders om uit te leggen
dat het niet zomaar een kind is
dat je in huis haalt. Helaas is er
een terugloop van gastouders.
Op dit moment zijn er nog maar
twaalf gezinnen in Apeldoorn,
Beekbergen, De Vecht,Twello en
Teuge. Dit is te weinig, want de
vraag vanuit Hongarije is groot.
Het grootste probleem, vertelt
Toke, is dat de mensen veel
werken, voor hun eigen kinderen
moet zorgen en dus eigenlijk
geen tijd hebben om ook nog
gastouder te zijn. “Maar ik
vind het gewoon geweldig om
te doen. Je stelt je huis én hart
open. Dat doet ons erg goed.
Het is zowel voor de kinderen
als voor ons een verrijking”,
vertelt Toke.
Dit jaar komen de kinderen op
3 juli weer voor drie weken naar
Nederland. Wil je ook gastouder
worden? Neem dan zo snel
mogelijk contact op met Riet
Molnár (tel. 055-323 1279) of
Ria Meurs (tel. 055-533 6685).

Kinderboerderij
Dankzij de sponsors en de inzet van vele vrijwilligers is de
eerste fase van de renovatie van de kinderboerderij inmiddels
voltooid. Het eendenverblijf is opgeknapt en voorzien van een
nieuw hekwerk. Na de winter wordt de konijnenheuvel onder
handen genomen.

Voor vragen en/ of opgave voor de Kunstroute kun je terecht
bij Antoinette de Bruin, tel.: 055-3232069 of via e-mail:
jb@weijers.nl. De organisatie van de Kunstroute Teuge 2009
is in handen van Hans Bijloo, Henny Veldwijk en Antoinette
de Bruin.
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