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Open dag
De Slaapfabriek
15 november
Met heel veel plezier en trots
willen wij, Arvid, Marjo en
Kim, je graag uitnodigen om
op zondag 15 november tussen 14.00 -16.00 uur (i.v.m.
de inchecktijd van onze nieuwe gasten) De Slaapfabriek
te komen bekijken.
Na vele weken van klussen,
schilderen en timmeren zijn
we erg trots op hetgeen we
tot nu toe hebben bereikt. Het
is nog niet af, maar we zijn al
een heel eind. Hier en daar zit
nog een restje tape of moeten
er nog plinten geplaatst worden, maar goed: Rome is ook
niet in één dag gebouwd!

november 2009

Teuge en de grote wereld
Door Peter Cornelisz
Het vorige openingsartikel van Teugje Nieuws eindigden we met de
conclusie dat visies, meningen, ideeën en beelden nog wel eens uit
elkaar konden lopen. Maar dat dat eigenlijk ook niet erg is, omdat
het hoort bij de dynamiek van de tegenwoordige maatschappij.

Om ons heen gebeurt veel, heel
veel. Voor een groot deel door
mensenhoofden en mensenhanden, tegenwoordig geholpen
door - soms hele grote en ingewikkelde - machines. Maar
ook zonder de mensenhoofden
en -handen zou er nog van alles
in beweging zijn en veranderen.
Vooral de natuur draagt daar
het nodige aan bij. Droogte of
overvloedige regen (het is ook
nooit goed), zware stormen, de
vier jaargetijden, de flora en
fauna, het zijn allemaal natuurlijke invloeden. En als we de
dieren hun gang zouden laten
gaan, dan zouden de wilde
zwijnen allang in onze achtertuintjes rondhuppelen. Waar

ze dan overigens wel weer de
wolven tegenkomen. Ondanks
pogingen om ze tegen te houden,
zijn die vanuit Oost-Europa
Nederland al aardig genaderd.
Het aardige is dat de mens
vooral geneigd is om het eigen
territorium als een soort paradijs te willen behandelen. De
eigen straat moet een 30-kmzone worden, de vliegtuigen
boven ons eigen hoofd moeten
verdwijnen, de hondenpoep in
onze eigen straat moet hard
aangepakt worden, de radio bij
de buren moet zachter, die
fabriekshal moet vooral niet
naast ons huis komen. We willen
desnoods ook nog wel een paar

kilometer verderop kijken. Maar
dan houdt het ook wel op. Dat
ze in Kirgizië, Zuid Oezbekistan,
Zimbabwe of waar dan ook nog
veel meer te lijden hebben, daar
maakt 99% van de mensen zich
niet zo druk over. Hopelijk doen
de buren dat daar wel en wordt
er ook daar wat aan gedaan.
Helemaal goed is het natuurlijk
nooit. Of misschien ook wel.
Want als miljarden mensen zich
druk zouden maken over de
gaten in de weg in België of
over de hongersnood in Sudan,
dan zou niemand meer de problemen elders (of in de eigen
buurt) aanpakken. En dat kan
ook niet de bedoeling zijn.
Advies: blijf dus vooral je eigen
leefwereld leefbaar en veilighouden, maar kijk af en toe ook
iets verder dan die cirkel van
een paar kilometer.

Inmiddels hebben vele gasten,
zowel uit Nederland als uit
het buitenland, met veel
plezier in De Slaapfabriek
geslapen. Aangezien we meteen van begin af aan volle
bezetting hadden, was het
voor ons niet mogelijk om jou,
als lezer van Teugje Nieuws
en bewoner van Teuge, eerder
uit te nodigen voor een rondleiding. We vonden het daarom dan ook wel de hoogste
tijd je te laten zien hoe het
uiteindelijk geworden is.
Bijzonder is dat het exact een
jaar geleden is dat we begonnen zijn met de bouw!
Je bent van harte welkom!
Graag tot 15 november.
Hartelijke groet
Arvid, Marjo & Kim Prigge

Teuge, centraal gelegen in de Stedendriehoek, midden tussen Apeldoorn en Deventer. En blijkens dit
bord ook al vele jaren. Ondertussen bouwt Teuge verder aan zijn eigen toekomst. Met dank aan
't Oegenbos, waar we deze wegwijzer, handig voor de gasten, ontdekten.
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Griezelen inTeuge?
Door Bob Bakker
Bezoekers van het 35e dorpsfeest reden nietsvermoedend
door de Parmentierstraat, op
weg naar het feestterrein. Maar
opeens onweer? Raar gegil?
Wat is dit..? Spoken, heksen,
mega spinnenwebben met dito
spinnen en vleermuizen.
Natuurlijk ontbraken ook de
pompoenen niet. En honderden
waxinelichtjes en fakkels maakten de Halloweensfeer helemaal
af. ’Na vorig jaar de buurtprijs
te hebben gewonnen van de
verlichte tuinen kregen we de
smaak te pakken’, aldus de
bewoners. Alleen moest het dit
jaar net iets anders. Een jubileum, het 35e jaar dorpsfeest,
al die vrijwilligers van SJW
PECO doen elk jaar hun uiterste best om er een prachtig
feest van te maken. We wilden
ze allemaal een beetje in het
zonnetje zetten door dit jaar
extra ons best te doen op onze
verlichte tuinen. Nou, dat ze dat
is gelukt, staat als een paal

boven water! Ontzettend veel
mensen zijn speciaal even rond
gefietst om het plantsoen en de
tuinen te bekijken. En een ieder
was even enthousiast. Nu hebben we geluk dat de gemeente
bij ons een prachtig plantsoen
heeft aangelegd, waar we heel
veel mee kunnen. Volgend jaar
maken we er weer wat moois
van. Want het bleek ontzettend
gezellig te zijn met het buurtje,
je leert elkaar eens op een
andere manier kennen!
We dagen hierbij de andere
bewoners van Teuge uit om volgend jaar ook eens extra uit te
pakken met de verlichte tuinen.
SJW PECO stelt prachtige
prijzen beschikbaar, maar het
allerbelangrijkste: je buurt
komt weer tot leven!

2x Gratis
naar linedance
Door Linda van der Weerd
De Teugse Linedanceclub is na
de zomervakantie weer gestart
met beginners- en gevorderdencursussen line-dance. Er zijn
nog een paar plaatsen vrij. Dus
heb je zin om eens lekker uit je
dak te gaan en ook nog eens
aan je te conditie te werken,
kom dan snel kijken. Je mag de
eerste twee keer zelfs gratis en
vrijblijvend meedansen!
Nieuwsgierig geworden, maar
durf je de stap nog niet te
nemen? Kijk dan op de website van de Teugse Linedanceclub: www.teugselinedanceclub.come2me.nl. Je vindt hier
naast allerlei nuttige informatie
ook foto’s van de gezellige
dansavonden.
Wanneer:
iedere woensdagavond van
19.15 tot 21.15 uur in Dorpshuis Op den Toega in Teuge.

Foto: Bob Bakker

NatuurlijkTeuge

Teugse kerstmarkt 2009
brengt je alvast in kerstsfeer

Nostalgie Door Jan Geschiere

Door Maaike Oude Hengel

Dat de melkkoeien al een aantal jaren niet meer in de wei te zien
waren, deed mij niet zoveel. Eerlijk gezegd zie ik liever jongvee
en vleeskoeien in het landschap dan ’die melkfabriekjes op poten’
waartoe het fokbeleid naar Holsteinfrisians, die enkele jaren
meer dan 10.000 liter melk mogen produceren en dan de worst
ingaan, heeft geleid.

Nog even en dan is het alweer
Kerstmis. Voor velen de gezelligste tijd van het jaar. Bij
Kerstmis horen ook de kerstmarkten.

Nogmaals, ik begrijp best dat, als
je in deze tijd boer wilt blijven, je
mee moet in de ontwikkeling,
maar voor het landschap is het
naar mijn mening geen vooruitgang. Er spreekt natuurlijk
nostalgie uit deze ontboezeming.
Ik heb hetzelfde als ik in Zeeland,
of in de polders rijd en op de
akkers veelal geen andere gewassen tegenkom als tarwe, aardappels, bieten en uien.
Onwillekeurig denk ik dan terug
aan mijn jeugdjaren waarin je op
de boerderij ook o.a. vlas, erwten,
bonen, blauwmaanzaad en koolzaad tegenkwam. En op de zandgronden rogge en boekweit, etc.
Mijn vader bleef tot het laatst van
zijn bestaan als boer trouw aan
dat brede pallet aan gewassen,
met het economisch argument dat
indertijd wellicht meer speelde
dan nu: spreiding van risico’s.

Contact:
linedanceteuge@hotmail.com
of tel. 0571-292 041 en vraag
naar Marloes.

Omdat misoogsten en grote prijsverschillen op de markt een grotere rol speelden dan nu? Omdat hij
begon te boeren in de crisisjaren
van 1930? Hoe dan ook, ik denk
eigenlijk dat hij ook genoot van
die variatie in kleur op het veld en
het maakte het boer zijn ook interessanter. Ik herinner mij bijvoorbeeld dat hij donderdags graag
met een monsterzakje erwten of
bonen naar de markt in Middelburg ging om daar te proberen de
hoogste bieder te vinden.
Nostalgie dus; vergeef het een
ouder wordende man.

Dit jaar zal er in Teuge weer een
kerstmarkt door Algemeen Belang
Teuge georganiseerd worden op
vrijdag 11 december vanaf 19.00
tot 22.00 uur. En wel op de kleine
parkeerplaats van Sportclub
Teuge, welke zal worden omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt.
De Teugse kerstmarkt is de ideale
plek om alvast in de stemming
voor Kerstmis te komen: met zijn
allen genieten van een vrolijke en
gezellige sfeer, voorzien van lichtjes, lekker eten en drinken, opwarmen bij het vuur, kraampjes met
allerlei snuisterijen, van alles voor
in of onder de boom of om je huis
te voorzien van extra kerstsfeer.
De (h)eerlijkste streekproducten
zijn aanwezig, zoals wijn en kaas
en de mooiste sieraden.
Dit jaar besteedt Teuge ook extra
aandacht aan de kinderen om het
familiaire samenzijn, waar
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Kerstmis ook voor staat, een
extra accent te geven. Daarom
zijn er voor de kinderen diverse
activiteiten, onder andere kastanjes poffen en kans maken op een
reuze kerstbeer.
Kun je niet wachten totdat het
Kerstmis is? Kom dan alvast op
11 december vanaf 19.00 tot
22.00 uur de kerstsfeer inademen.
Waar? Waar anders dan in Teuge,
waar ze weten wat gezelligheid is.
Locatie: kleine parkeerplaats van
Sportclub Teuge.

Buitendorpse blik op Teuge
Jeugdsentiment
Door Marcella Oleman
Jáááááren geleden (wel 11!)
mocht ik voor het eerst naar
Peco. Op zondagmiddag rond half
vijf fietsten ik en mijn vriendinnetje die kant op. Eerder komen
was echt niet stoer. Helemaal
opgetut (met lichtroze lippenstift
en een bruin potloodrandje, toen
helemaal hip) en gestoken in
dikke kabeltrui met kol (ook helemaal hip, maar ook om in uit te
gaan?) stapten we onwennig

(eigenlijk nuchter) de zaal binnen
en haalden vijf muntjes à één
GULDEN vijfenzeventig. De zaal
eenmaal vol kon onze zondagmiddag beginnen.
Op Get Get Down van Paul Johnson
(de huidige Peco-gangers zal het
waarschijnlijk weinig zeggen)
raakten we flink aangeschoten en
begon de versiertoer! Jaja, in
Peco was ik voor het eerst aangeschoten van bier (nu lust ik niet
eens meer bier!) en kuste ik voor
het eerst met een jongen. Om vervolgens de volgende ochtend met
een kater in de schoolbanken te

zitten. De gymleraar vond het
toch niet zo grappig dat wij dat
op 14-jarige leeftijd aan hem vertelden. Dat hield ons echter niet
tegen iedere zondag weer te gaan,
evenmin gebroken enkels op weg
naar café De Groot en flink aangeschoten met je familie bij de
Chinees zitten dat deden. Maar
alle ouders van de Peco-gangers
van nu: wees gerust, het is helemaal goed gekomen met me,
hoor! Helaas wil ik die goede
oude Peco-tijd nog wel eens vergeten als ik terugdenk aan mijn
jeugdjaren in Teuge.

S.J.W. Peco: terugkijken en vooruitblikken
Ook in Teuge heeft de herfst ondertussen volop zijn intrede
gedaan. De dagen worden korter, kouder en natter: de zomer is
voorbij. Dit betekent dat het moment is aangebroken om terug
te kijken op de afgelopen edities van de jaarlijkse zomer- en
nazomerevenementen van Peco. Maar minstens net zo belangrijk is het feit dat er ook de komende maanden weer vele
vertrouwde én nieuwe activiteiten gepland staan.
Terugkijken
Midden in de zomer werd er
door Peco afgetrapt met de
Speelweek. Een grote groep
jeugdige timmermannen en
-vrouwen werd opgetrommeld
om Teuge tijdelijk te verrijken
met een volledig huttendorp.
Uiteraard werd dit harde werken door Peco gecompenseerd
met het nodige vertier. Een uitgebreid verslag hiervan heeft
reeds in de vorige editie van het
Teugje Nieuws gestaan. Hieraan kan echter wel belangrijk
nieuws toegevoegd worden,
want in oktober heeft Peco te
horen gekregen dat de regionale
jury van de ’De Bouw maakt het
- Trofee’ de organisatie van de
Speelweek Teuge een prijs heeft
toegekend in de categorie
’Beste organisatie’! Welke
plaats Peco precies mag innemen op het erepodium is op
moment van schrijven nog niet

Net bekomen van de Speelweek
stond het Dorpsfeest alweer
voor de deur. Belangrijke verandering was de gewijzigde
indeling van het feestterrein.
Voor bezoekers – en sommige
medewerkers – had dit af en toe
enige desoriëntatie in de feesttent tot gevolg, maar dit was
slechts van korte duur. Het hele
weekend is uitermate goed verlopen. Vrijdagavond bleek het
Vliegtuigschieten een lastige
klus te zijn. Remco Haverkamp
was desondanks in staat om
zowel de linker als de rechter
vleugel er af te schieten. Het
was echter Antoinette de Bruin
die uiteindelijk tot Schutterskoningin 2009 kon worden
gekroond. In lijn met de voorgaande jaren was ook dit jaar

Nadat zowel de bouwtechnische
als de feesttechnische capaciteiten van de inwoners van Teuge
en omgeving waren getest, werd
het een paar weken later tijd
om de sportieve capaciteiten op
de proef te stellen tijdens het
Touwtrektoernooi. Negentien
teams gingen de strijd met
elkaar aan. De Olde Buffels
bleken het sterkst te zijn bij de
heren en de dames van Testerink
overtroffen de overige damesteams. De sportiviteitsprijs ging
naar het team van De Melkbusse.
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www.erikveldwijk.nl

Door Leonie van den Beld

de zaterdagavond uitverkocht
en werd het een onvergetelijk
feest. De indrukwekkende baan
die het comité van Te land, ter
zee en in Teuge had gebouwd,
trok zondagmiddag vele bezoekers naar het feestterrein om de
capriolen van de deelnemers
gade te slaan.

bekend, maar een plek bij de
top drie is toch zeker iets om
trots op te zijn!

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

Vooruitblikken
Zoals gezegd kan er ook vooruit
worden gekeken op weer een
groot aantal activiteiten. Iedere
zondagmiddag is Peco geopend
voor jongeren vanaf 14 jaar
waarbij zeer regelmatig speciale
zondagacties worden georganiseerd. Het nieuwe digitale pasjessysteem loopt soepel en blijkt
geen obstakel voor nieuwe bezoekers te zijn. Zaterdagavond
7 november is het de beurt aan
de ‘oudere jeugd’ tijdens Goud
van Oud. Het altijd succesvolle
Back to the 90’s vindt plaats
op 21 november en de band
’Midnight’ staat 12 december
op het podium. Verder is uit
Spanje het bericht gekomen dat
ook dit jaar Sinterklaas met
zijn pieten langs komt in Peco.
De Goedheiligman hoopt dat hij
deze middag een groot aantal
kinderen kan begroeten.
Vernieuwde website
De website van Peco heeft een
metamorfose ondergaan
waardoor deze voortaan nog
actueler zal zijn en gemaakte
foto’s sneller op de website
komen te staan. Kom daarom
eens langs op www.sjwpeco.nl
en laat een reactie achter in het
gastenboek!

www.solextours.nl

www.teugseklootschietersvereniging.nl

De familie
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Van oudsher ondernemers inTeuge - deel 2
Door Marianne Wieggers
In het vorige nummer van Teugje Nieuws was het eerste verhaal
in de nieuwe rubriek’ De Familie’ te lezen. De familie Haverkamp
beet het spits af en had zoveel te vertellen, dat we hun verhaal in
tweeën knipten. Dit keer dus het tweede en laatste deel.
Hoe komt het dat de samenwerking tussen de broers zo goed
is? Bep lacht: ”Dat ligt aan de
ouders!” Carl: ”De taken zijn
goed verdeeld en wij kunnen het
uitstekend met elkaar vinden:
Rudy doet de inkoop en verkoop
buitenland, Han de inkoop en
verkoop binnenland en ik vul de
gaten op. Eigenlijk kunnen we
op ieder moment elkaars taken
overnemen. En verder hebben
we inmiddels een team van 10
personen, waarvan iedereen een
belangrijke taak in ons bedrijf
heeft.”
Wat is er veranderd in de autobranche in de loop der jaren?
Carl: ”Eerst was er een beperkt
afzetgebied met een cirkel van
ongeveer 25 km rond het
bedrijf. Daarna haalden wij de
auto’s op uit Duitsland en verkochten wij deze door heel
Nederland. Nu verkopen wij
auto’s over de gehele wereld.
Wij hadden in 1999 nog een
vestiging in Oost Duitsland,
waar wij hoofdzakelijk aan de
daar gestationeerde Russische
militairen gebruikte auto’s verkochten. Nadat Oost en West
Duitsland herenigd werden ver-

trokken de Russische militairen
en verdween onze markt.”

veertien dagen komt hij op
zaterdag gezellig koffie drinken.
Dat zijn de leuke dingen voor
de mens. Wij zijn rond 1990
begonnen met het verkopen van
auto’s aan Litouwers, Esten,
Polen etc. Vaak zijn hier veel

niet op de weg staan.” Ook
hopen wij binnenkort met het
ombouwen van het tankstation
te kunnen beginnen. Wij hebben
een nieuwe landelijke aanbieder
gevonden waarmee we prijstechnisch scherpere literprijzen

buitenlanders aanwezig.”

kunnen gaan aanbieden. En we
zijn blij dat de verkoop van
scootmobielen begint te lopen”.

Waar slapen de buitenlanders
wanneer ze in Teuge zijn? Carl:
”In hotels in de buurt die wij
voor hen boeken. Ik denk zeker
dat het ontbijthotel de Slaapfabriek ook ingeschakeld zou
kunnen worden. Wij zullen
Arvid en Marjo Prigge benaderen om te zien wat de mogelijkheden zijn.”

Wat is het bijzondere aan het
bedrijf? Carl: ”Wij verkopen
wereldwijd auto’s, maar wij
hechten veel waarde aan een
dorpse en gezellige uitstraling.
Goede contacten met onze
Nederlandse klanten zijn
belangrijk, maar ook de buitenlandse handel is zeer belangrijk
voor het bedrijf.”
Gezelligheid kent geen tijd
Carl: ”Wij hebben een klant die
al vanaf 1960 elke twee jaar
een nieuwe auto koopt. In totaal
heeft hij al zo’n 25 auto’s hier
gekocht, waar hij een compleet
fotoboek van bijhoudt. Elke

Gaat er binnenkort nog iets
veranderen? Carl: ”Jazeker, het
stukje groen aan de overkant
wordt ingezaaid en we willen er
iets van een bankje plaatsen.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de berm recent verbreed, zodat geparkeerde auto’s

Van de bestuurstafel
Begin oktober is de stichting
De Oude Zanden opgericht
door Arne, Antoinette en
Marianne. Zij vormen samen
het bestuur. Alle zaken, inclusief financiën, ten aanzien
van het KIJK-project zijn
van het bestuur van ABT in
de bestuursvergadering van

15 oktober officieel overgedragen aan de nieuwe stichting.
Met het stimuleringsgeld van de
Rabobank gaat Guido de Vries
van het Centrum Beeldende
Kunst Gelderland nu samen met
de stichting De Oude Zanden
het programma van eisen opstellen en aan de hand daarvan

een aantal kunstenaars uitnodigen om iets te tekenen. Daarna
zal een jury de inzendingen
beoordelen en worden in het
theehuis van ‘t Oegenbos de ingezonden ontwerpen ter inzage
gelegd voor alle Teugenaren.
Dit zal rond januari/februari
gebeuren.
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Ik ben ervan overtuigd dat de
firma Haverkamp zal blijven
bestaan: de volgende generatie
heeft voldoende interesse. Zoals
ik al eerder heb gemerkt is het
frappant om te zien hoe een
traditie in ere wordt gehouden:
het werken met je broer is bij de
familie Haverkamp met de paplepel ingegoten.Terwijl ik het
bedrijf verlaat raak ik onder
de indruk van de hoeveelheid
auto’s die achter het bedrijf
wachten op een volgende
eigenaar.

Ook aan het einde van 2009
wil het bestuur van ABT
alle adverteerders, vrijwilligers en iedereen in Teuge en
omstreken weer bedanken
voor een prachtig jaar en
wenst het hen allen een
fijne Kerstmis en een gezellige en goede jaarwisseling
toe.

Van de luchthaven Door Coert Munk
Het zal niemand ontgaan zijn; qua nieuwbouw gebeurt er veel
op dit moment! De eerste investeerder heeft zijn hangaar opgeleverd en Stella Maintenance heeft daarin haar intrek genomen.
Voortvarend start ongeveer op hetzelfde moment de bouw van
een aantal volgende gebouwen. De eersten daarvan moeten nog
vóór de Kerst klaar zijn.
Helemaal aan de oostkant
tegen de wetering verrijst een
gebouw, dat op het bouwbord
al te zien is. Daarnaast staan
twee grotere gebouwen met
daarin twee maal vijf hangaars voor diverse zakelijke
luchtvaart gebouwd. En dan is
gestart met de bouw van een
combinatiegebouw, waarin een
nieuw restaurant en een hangaar gaat komen. Het uitzicht
verandert.
Het nieuwe havenkantoor?
De laatste loodjes van aanpassing van tekeningen en
dergelijke is achter de rug, in
de eerste helft van november
weten we de planning van de
bouw! Later dit najaar volgt
dan nog de straatverlichting
aan het nieuwe deel van de
Zanden, binnen de bebouwde
kom, dus langs de nieuwe
gebouwen.
Vergunning
Ook op papier gebeurt er veel.
Op 1 november aanstaande
gaat provincie Gelderland de
bevoegdheid krijgen te bepa-

len wat er op de luchthaven
gebeurt. Deze bevoegdheid is
door het rijk aan de provincie
gedelegeerd, omdat luchthaven
Teuge vooral een regionale speler is. Inderdaad, we zijn geen
Schiphol en willen dat overigens
ook niet worden! Teuge is een
vliegveld dat faciliteiten biedt
aan de mensen die in de regio
wonen en werken. Op dit moment mogen op de luchthaven
zo’n 80.000 starts of landingen
van vliegtuigen worden gemaakt.
Dat ligt vast in de zogeheten
aanwijzing van de luchthaven,
een besluit van de minister van
Verkeer en Waterstaat. Die vergunning gaat naar de provincie
over, omdat den Haag vindt dat
die besluitvorming beter door de
provincie genomen kan worden.
Die is ”dichterbij” dan het Rijk.
De aanwijzing, dat is de
bestaande vergunning van de
luchthaven, wordt één op één
omgezet in een eerste vergunning van de provincie.
Vervolgens gaat de provincie
bekijken of het gebruik van het
vliegveld te wijzigen is.
Minister Eurlings van Verkeer

en Waterstaat besloot begin
oktober over de vergunning van
de luchthaven. Dat moest ook
afgerond zijn vóór die bevoegdheid naar de provincie gaat.
De uitspraak van de minister
paste op één A4’tje: alle bezwaren blijken ongegrond en
in één geval niet ontvankelijk.
Klare taal, goed voor de duidelijkheid! Welke bezwaren
waren er dan? Daaraan is in
ondermeer het Voorster Nieuws
en de Stentor in het afgelopen
half jaar uitgebreid aandacht
gegeven.
Qua verkeer is het iets drukker
dan in 2008. Naar verwachting
zijn er aan het einde van het
jaar zo’n 66.000 starts of
landingen gemaakt. Die worden
vooral door het lesverkeer
gemaakt. Vliegvelden als Teuge
vormen de bakermat voor de
mensen die als beroepsvlieger
worden opgeleid om bij de grote
luchtvaartmaatschappijen te
gaan werken. En over nieuwe
activiteiten die binnenkort op
de luchthaven gaan komen zal
ik in de volgende aflevering
meer kunnen vertellen.

De mening van omwonenden

Vragen of suggesties?
Mail ze s.v.p. naar info@teuge-airport.nl

In Teugje Nieuws van september vroegen we de
omwonenden van het vliegveld hun mening te
geven over de ‘overlast’ van het vliegveld.
Dit naar aanleiding van de oprichting van het
Platform Vlieghinder Teuge. Bij de redactie
kwam slechts een enkele reactie binnen. Het
lijkt erop dat mensen die net in het verlengde
van de landingsbaan wonen en die onder de
aanvliegroutes wonen er met name in de zomer
als er veel parachute gesprongen wordt wel last
van ondervinden, maar dat de meeste inwoners
van Teuge er geen last van hebben en zich niet
storen aan het geluid. Veelal zien mensen juist
ook de voordelen van het vliegveld.

www.garagedevecht.nl

Duistervoordseweg 9a Twello
www.willys.nl
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Twee jeugdteams in nieuw tenue Door Dea Schipper en Ingrid Droog
Op 19 september jl. werden twee jeugdteams van Sportclub Teuge
in een nieuw (sponsor)jasje gestoken. De jongens van E4 werden
verrast met een nieuw tenue dat gesponsord is door Autobedrijf
Haverkamp en het A-elftal van de meiden kregen eveneens een
prachtig tenue dat gesponsord is door Auto Smaling.
De sponsorcommissie is er
wederom in geslaagd een aantal
sponsoren te vinden voor twee
jeugdteams. Zij is dan ook blij
dat zoveel bedrijven zich
betrokken voelen bij de sportclub. Onder het genot van een

kopje koffie werden de tenues
overhandigd en de sponsoren
bedankt met een bosje bloemen.

een aantal jaren samen gespeeld
hebben in de F. Voor hen was de
ontvangst van de nieuwe tenues
een grote verrassing. Dat ze blij
waren met het nieuwe tenue,
hebben ze in de wedstrijd duidelijk laten zien: een klinkende
16-0 overwinning kon worden
bijgeschreven!

sponsor Auto Smaling ook flink
verwend met nieuwe tenues,
inloopshirts, trainingspakken en
tassen. Eén van de redenen dat
Auto Smaling de meiden graag
wilde sponsoren is dat het gaat
om een enthousiast, gezellig en
sociaal team dat ook nog eens
goed meedraait in de competitie.

Teuge E4 bestaat dit jaar uit
allemaal eerstejaars E-spelers
die voor een groot gedeelte al

Ook meisjes winnen in
nieuw tenue
De A-meiden werden door

Want de meiden begonnen het
seizoen goed: de eerste competitiewedstrijd wonnen ze met
maar liefst 6-0 van Emst.
Ook de eerste wedstrijd in de
nieuwe tenues eindigde in een
overwinning van 2-1 tegen de
Veensche Boys.

Het A-elftal van de meiden kan altijd nieuwe spelers gebruiken! Ben je tussen de 14 en 18 jaar en
lijkt het je leuk om te voetballen, kijk dan eens op http://teugema.hyves.nl.

Of het nu aan de nieuwe tenues
ligt of aan het hechte team dat
de meiden hebben, één ding is
zeker: na de winterstop worden
ze, door een goede najaarscompetitie met een hoge eindnotering, in de eerste klasse
ingedeeld!

Fotografie: Bob Bakker

Even voorstellen
Sportclub Teuge heeft een
nieuw bestuur.
Graag presenteren wij je de
enthousiaste bestuursleden.

Voorzitter:
Arne Pruijt

Penningmeester:
Stefan Linthorst

Secretaris:
Michel Mellink

Bestuurslid
Voetbalzaken:
Jacco Blumink

Bestuurslid
Faciliteiten:
Martijn Berger

Stationsweg 3, 7395 SB Teuge
Tel. 055 - 3232010 www.petervandebunte.nl
www.pro-t-action.nl
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Bericht van Op denToega

Wij gaan weer naar buiten
Door Ina Wielart en Marjanne Oleman
Wij, de spelers van ’Op den
Toega’, gaan er weer voor.
In 2010 – het lijkt nog heel ver
weg – willen we weer een openluchtspel organiseren. We zijn
al druk met de voorbereidingen
en het stuk is inmiddels uitgekozen en herschreven. Dat is
altijd veel werk en al met al zijn
we hier met de hele club maar
liefst zeven avonden mee bezig
geweest. Voor het komende
optreden hebben we ook al een
nieuwe regisseur, een nieuwe
souffleur, twee nieuwe spelers
en een oudgediende van stal
gehaald.

het oog en kloppen we eerdaags
bij je aan de deur. Of weet je
dat iemand ambities heeft om
toneel te spelen, maar de drempel niet over durft, geef hem of
haar dan dat zetje. Je kan je
natuurlijk ook gewoon aanmelden bij een van onderstaande
mensen.
We oefenen op de dinsdagavond
om 19.30 uur in het dorpshuis.
Maar wat je vooral niet moet
vergeten is om de data alvast
in je agenda te zetten: vrijdag
18 en zaterdag 19 juni 2010.
Natuurlijk houden we jullie op
de hoogte in Teugje Nieuws.

Ook zullen er weer figuranten en
vrijwilligers aan te pas komen.
Misschien hebben we je wel op

Voor meer informatie:
Ina, tel. 055-3232181 of
Marjanne, tel. 055-3232176.

Blijspel van S.O.V.V. in Jachtlust te zien
Op 14 november voert
Toneelvereniging S.O.V.V. het
blijspel De voordeur stond
open, geschreven door Max
Andrea, op in Sporthal
Jachtlust (Multizaal),Twello.
Het verhaal speelt zich af in
de jaren 70 in de huiskamer
van Philip Hermans, die graag
directeur wil worden van een
groot internationaal bedrijf.

Rectificatie: In de vorige editie van Teugje Nieuws stond een
foutje in de activiteitenkalender, namelijk dat er een optreden
van toneelvereniging Dindoa plaats zou vinden. Dit was echter
vorig jaar. In 2009 zullen er geen toneelvoorstellingen in het
Dorpshuis plaatsvinden.

Maar voor het zover is,
komen er nogal wat mensen
bij hem over de vloer. En dan
staat ook nog plotseling zijn
eigenzinnige schoonvader in
de huiskamer! Het belooft
een compleet gekkenhuis te
worden met veel lachwekkende momenten.Tijdens de
pauze is er een verloting.
Na de voorstelling wordt de

Recept

Blauwe bliksem
Ingrediënten: 1½ kg stoofperen, 1 stukje pijpkaneel van
3-4 cm, 400 gr doorregen
gerookte spek, 1½ kg aardappelen, 300 gr rauwe grove boerenworst of saucijsjes, aroma,
zout, peper uit de molen, eventueel 2-3 eetlepels keukenstroop,
40 gr boter of reuzel.Belangrijkste keukengerei: schuimspaan, stamper of mixer.
Bereiding: Was en droog de
peertjes, schil ze en verwijder
de kroontjes en steeltjes. Zet
de peertjes op met de kaneel in
zoveel water dat ze net onder
staan. Breng het water aan de
kook en laat de peertjes op getemperde bron zacht doorkoken.
Snijd intussen de spek met een
scherp mes in repen van 1½
cm dikte. Doe de repen spek bij
de peren in de pan.
Schil de aardappelen, was ze
en snijd ze in stukken van
ongeveer gelijke grootte. Schep
met de schuimspaan het spek
uit de pan. Doe de aardappelen

Door Marjanne Oleman
met wat zout in de pan, breng
de inhoud aan de kook en draai
de vlam of plaat weer lager.
Was de worst of saucijsjes met
warm water. Leg ze op de
aardappelen als deze ongeveer
10 minuten hebben gekookt.
Snijd het spek in blokjes, zo
groot als kleine dobbelstenen.
Controleer, nadat de worst of de
saucijsjes 8-10 minuten hebben
meegekookt, of de peren en
aardappelen gaar zijn. Neem
dan de worst of saucijsjes uit de
pan, giet het vocht uit de pan in
een steelpan en stamp de peren
en aardappelen fijn. Voeg zoveel
kooknat toe dat het een smeuïg
geheel wordt. Roer de blokjes
spek door het gerecht en voeg
naar smaak aroma, peper, zout
en eventueel wat stroop toe.
Verdeel de boter in kleine stukken over de stamppot en warm
deze, met de worst of de saucijsjes, nog even op. Serveer het
gerecht zo warm mogelijk.
Eet smakelijk!

muziek verzorgd door Teatro
Esperanza.
Locatie: Sporthal Jachtlust
(Multizaal), Jachtlustplein 7,
Twello.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open:
19.30 uur).
Toegangsprijs: 5,-, incl. 1 kop
koffie of thee en iets lekkers.
Kaartverkoop: aan de zaal en
in de voorverkoop bij Rijwielhandel Fred Dekker (Snipweg
24, Apeldoorn) en Bakkerij Van
der Wal Jolink (Dorpstraat 48,
Beekbergen). Of te bestellen
per e-mail (info@sovv.nl).
Informatie en contact:
www.sovv.nl of tel.
06-10 526 994 (secretaris
Hester Bouwmeester).

Open Huis
Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel
Door Marcelle Beerepoot
Op vrijdag 20 november opent
het Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel van Siza
Dorp Groep in Teuge officieel
haar deuren. Na een officieel
gedeelte is er Open Huis.
Inwoners van Teuge zijn hierbij
van harte uitgenodigd om
binnen een kijkje te nemen.
Het centrum biedt informatie
en advies over alle aspecten die
samenhangen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarnaast
geven we persoonlijke en praktische begeleiding aan zowel de
cliënt zelf als aan de mensen
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om hem of haar heen. Naast
informatie, advies en begeleiding
biedt het centrum specifieke
producten, zoals dagbesteding,
arbeid op maat en re-integratietrajecten.
Woonmensen heeft het pand
verbouwd en opgeknapt op
basis van de wensen van Siza
Dorp Groep.
Datum en tijd: vrijdag 20
november 2009 van 15.00 –
16.30 uur.
Locatie: Rijksstraatweg 236,
7395 MG in Teuge (het voormalige schoolgebouw ‘De Zaaier’).

Clubkampioenschappen 2009
groot succes bijTennisclubTeuge

ACTIVITEITENAGENDA

Teuge

Door Bernhard Jolink
Van 28 september t/m zondag
4 oktober werden de clubkampioenschappen 2009 gehouden
bij Tennisclub Teuge. De leden
gingen voor mooie bekers en
natuurlijk de eer. Iedereen deed
zijn best om de finales te halen.
Hetty van Zandvoort (activiteitencommissie): ”Het publiek
heeft kunnen genieten van
‘echte’ wedstrijden. Doordat ook
een aantal nieuwe leden meedeed, ontstond er een leuke poule

van wedstrijden. De weersomstandigheden waren redelijk en
vooral de finaledag was een
prima dag. Na de negen spannende finalepartijen was er een
demonstratiepartij tussen onze
tennisleraren en voor en na de
prijsuitreiking speelde de band
’Twell's Vergiet’ de sterren van
de hemel.” Kijk voor de uitslagen op www.tennisclubteuge.nl.
Kijk hier ook als je lid wilt worden van de tennisclub.

November
5
Nationaal Schoolontbijt - De Zaaier
6
Bingo - Sportclub Teuge
7
Goud van Oud - SJW PECO
11
Studiedag (kinderen vrij) - De Zaaier
12
SOOS - ST.WELZIJN OUDEREN
Klaverjassen - Sportclub Teuge
13
21
Back to the 90’s - SJW Peco
27
Klaverjas- en jokeravond - TKV Teuge
27
Klaverjassen - Sportclub Teuge
29
Sinterklaas - TKV Teuge
December
11
Klaverjassen - Sportclub Teuge
11
Kerstmarkt Teuge: 19.00 - 22.00 uur
Parkeerplaats Sportclub Teuge
12
Optreden band ‘Midnight’ - SJW PECO
15
SOOS + KERSTDINER bij DE GROOT
- ST.WELZIJN OUDEREN
18
GEZELLIGE AVOND bij SJW PECO
- ST.WELZIJN OUDEREN
18
Kerstbingo - Sportclub Teuge
19
Grote kerstbingo - TKV Teuge
19
Kerstklaverjassen - Sportclub Teuge
21 t/m 2-jan ’10 Kerstvakantie De Zaaier

In de vorige editie van Teugje Nieuws berichtten wij je over de
gezellige middag die de Speelveldcommissie op 4 oktober zou
organiseren. De commissie besloot echter net voor het uitkomen
van Teugje Nieuws om deze middag niet door te laten gaan.
De feestelijke happening wordt nu verschoven naar het voorjaar
van 2010 en uiteraard brengen wij je daarvan weer op de hoogte.

Colofon

Januari 2010
3
Nieuwjaarsreceptie - TKV Teuge
9
Nieuwjaarsklaverjassen - Sportclub Teuge
14
NIEUWJAARSRECEPTIE
- ST.WELZIJN OUDEREN
22
Klaverjassen - Sportclub Teuge
31
Boerenkooltoernooi - TKV Teuge

Teugje Nieuws verschijnt 5 keer per jaar in een full-colour
uitgave in Teuge, de Vecht en omstreken.
Redactie:
Marcella Oleman en Peter Cornelisz.
Aan deze editie werkten mee:
Dea Schipper, Ingrid Droog, Coert Munk, Marianne Wieggers,
Linda van der Weerd, Bob Bakker, Jan Geschiere, Bernhard
Jolink, Leonie van den Beld, Marjanne Oleman, Marcelle
Beerepoot, Hans Bijloo, Maaike Oude Hengel en Ina Wielart.
Uitgever: Xtens Apeldoorn.

ACTUELE INFO KUN JE VINDEN OP
www.algemeenbelangteuge.nl, www.sp-teuge.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.
Wijzigingen voorbehouden.

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).
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 28 december 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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