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Toneeluitvoering
in Dorpshuis
Op den Toega
Op 13 november 2010
organiseert toneelvereniging
Op den Toega haar jaarlijkse
toneelavond. Met een gastoptreden van toneelvereniging SOVV uit Apeldoorn
verrassen zij ons dorp met
het blijspel ‘Boerenbont en
rode lampjes’, geschreven
door Carl Slotboom.
Wanneer?

zaterdag 13 november 2010
Hoe laat?

20.00 uur (zaal open: 19.30)
Waar?

Dorpshuis Op den Toega,
De Zanden 92,Teuge
Voorverkoop:

Welkomstbord staat weer

27 oktober en 3 en 10
november vanaf 19.00 uur
in Dorpshuis Op den Toega

Het fraai gerestaureerde Welkomstbord van Teuge, dat tijdelijk moest wijken voor de reconstructie van de Rijksstraatweg, is teruggeplaatst op de kruising Rijksstraatweg - De Zanden.

Van Teuge naar Fuchshofen
Na 5 jaar hard werken op het vliegveld in restaurant Take Off Teuge hebben we besloten dat het tijd werd
voor iets nieuws. We zijn eens rond gaan kijken en vonden een leuk hotel in de Eifel, in het Ahrdal om
precies te zijn. Dat was helemaal naar onze zin. We hebben een apart woonhuis erbij, een echt vakwerkhuisje, dat vermoedelijk dateert uit de 16e eeuw.

In december 2009 zijn we voor
het eerst gaan kijken en in
maart 2010 konden we ons de
trotse eigenaars noemen van het
hotel en de woning. Ons contract
in Teuge liep tot 1 november,
dus moesten we nog even
geduld hebben. Maar het gaf
ook tijd om aan het idee te
wennen. In de tussentijd zijn
we regelmatig heen en weer
gereden om van alles te regelen
en vast te kijken in welke omgeving we gaan wonen.
Het hotel heeft 12 kamers, een
restaurant en een grote tuin, dus
onze zoon Jamie kan zich daar
heerlijk in vermaken. Ook
stroomt de rivier de Ahr door

de tuin heen, heel bijzonder
vinden we dat. Het hotel ligt in
een prachtig gebied met veel
historie. Het bekende circuit de
Nürburgring is vlakbij, dus
genoeg te doen en te beleven.
Ook voor wandelaars, fietsers
en motorrijders is het een ideale
omgeving. En maar 2,5 tot 3
uur rijden vanaf Teuge.
Take Off Teuge ging afgelopen

half jaar natuurlijk ook gewoon
door, maar vanaf 1 november
gaat het over in andere handen.
Wij zijn inmiddels dan al verhuisd. Met ingang van 1 november wonen we in Fuchshofen en
we hopen hier net zo succesvol
te zijn als op Teuge!
We hebben met veel plezier op
Teuge gewoond en willen alle
Teugenaren bedanken voor de
steun afgelopen 5 jaar en wie
weet zien we jullie terug op
onze nieuwe stek, Hotel
Brückenschenke!
Kijk maar eens op onze website
www.eifelpension.com.
Met vriendelijke groeten van
Vincent, Yvette en Jamie
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Kosten: € 7,00 p.p., incl.
koffie/thee (kinderen onder
de 12 jaar gratis toegang,
mits onder begeleiding).

NatuurlijkTeuge

Paddenstoelen!
Het is een rijk paddenstoelenjaar. En ook in Teuge, met name aan
de Zanden onder de beuken, vind je nogal wat soorten. Dus aanleiding genoeg er in deze rubriek maar eens wat aandacht aan te
besteden. Paddenstoelen spreken nogal tot de verbeelding en zijn
door de eeuwen heen verbonden geweest met sprookjes, met heksen, draken, slangen, elfjes, nimfen en kabouters niet te vergeten.
Hun namen en bijnamen spreken wat dat betreft boekdelen. Het
begint al met de soortnaam paddenstoel, met elfenbankje, heksenboleet, duivelsei en doodstrompet, om er maar een paar te noemen. Kinderen zijn er mee opgegroeid door de voorleesverhalen
en liedjes, waarbij de stoel van kabouter Prikkebeen wel de kroon
spande.
Duizenden soorten
Toch eerst maar even iets over
de betekenis van de vele soorten
(ca. 3500 in Ned.) paddenstoelen.
Vele leven in symbiose met de
wortels van loofbomen. Dit betekent dat ze er beide voordelen
van ondervinden. De boomwortels
worden door het schimmelnetwerk (mycelium genaamd) van

de paddenstoel beschermd tegen
uitdroging, parasieten en zware
metalen, terwijl de paddenstoel
koolhydraten (suikers en zetmeel)
opneemt die de boom produceert.
Veel van de boleten, russula’s en
krulzomen horen daarbij.
Andere soorten zijn parasieten.
Schimmels bijvoorbeeld recyclen
dood organisch materiaal.

Door Jan Geschiere
Opruimers dus. Zonder hen zou
een bos omkomen in z’n eigen
afval. Parasieten leven ten koste
van hun gastheer. Als deze gezond
is kan die daar wel tegen. Is die
ziek of zwak, dan werken de parasieten mee aan hun ondergang.
Daar horen bijv. de echte honingzwammen en zwavelkoppen bij,
die ook aan de Zanden op enkele
beuken in bundels voorkomen.
Weer andere ruimen mest op,
zoals inktzwammen. Over het
algemeen kun je dus zeggen dat
schimmels en paddenstoelen nuttig zijn en helpen bij het schoonhouden van de natuur.
En dan zijn er natuurlijk nog
mensen die graag paddenstoelen
zoeken om ze op te eten. Dat kun
je beter maar niet doen! Je moet
namelijk wel een expert zijn om
te kunnen vaststellen welke wel
en niet eetbaar zijn. Die experts
worden in Nederland steeds zeldzamer, mede omdat de pluk van
paddenstoelen feitelijk al sinds
lang niet is toegestaan. Bovendien
is de cantharel, de meest bekende
lekkernij onder de paddenstoelen,
in Nederland uiterst zeldzaam
geworden.
Zoeken langs de Zanden
Dan nu de zoektocht! Begin die
maar op de Zanden vanaf de
busabri en de eerste die je in de
berm langs de slootrand tegen-

Van de bestuurstafel van ABT

Door Arne Pruijt

Oktober, het laatste kwartaal van 2010 is begonnen. Nog even
en we kunnen terugkijken op alweer een jaar. We kunnen echter
ook uitkijken naar weer een nieuw jaar, het jaar waarin ABT
100 jaar bestaat! Het is heerlijk om met regelmaat terug te
kijken op de dingen die zijn gerealiseerd. Mopperig over de
onderdelen die anders zijn gelopen dan verwacht, tevreden over
de mooie ervaringen en successen.

in deze vorm’. Immers vijf jaar
dezelfde vorm en heel veel gelijksoortige kunstroutes in de buurt
vragen om aanpassing van de
formule. Vernieuwen en verrassen,
dat is wat we willen.

Kunstroute
Wat bijvoorbeeld te denken van
de Kunst- en Cultuurroute? De
vijfde dit keer.Tijd dus voor een
feestje. Het begon wat lastig
omdat de Rijksstraatweg was
afgesloten. Lastig was de beslissing om de datum door te
schuiven. Komen de mensen
wel..? Hoe zal het weer zijn..?
Hebben we wel deelnemers in

Dat was ook de boodschap aan de
krant. Helaas werd de halve waarheid gemeld.Teleurstelling bij de
organisatie, maar ook een positieve verrassing. Verrast door de vele
hartverwarmende en emotionele
reacties. “Dat kan toch niet waar
zijn..?”. Wees gerust, het is niet
waar. We komen in ons jubileumjaar met een aangepaste en, naar
onze overtuiging, nog betere formule. Verrassend vernieuwend!

die tijd..? Kortom het was een
gokje. Het gokje pakte echter
helemaal goed uit. Een prima
weekend, honderden bezoekers en
meer deelnemers dan ooit.
Wat waren we dan ook teleurgesteld door het artikel in de
Stentor. ‘De laatste Kunstroute in
Teuge’ kopte de krant. Jammer,
want dit was niet de volledige
waarheid. ‘De laatste kunstroute
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komt is de vliegenzwam. Vier/vijf
hele mooie exemplaren bij elkaar!
Loop je het pad tussen de beuken
af, dan vind je vele soorten. Even
afgezien van het feit dat ik zelf
geen paddenstoelenexpert ben is
het niet mogelijk zonder naambordjes erbij te plaatsen, hier een
opsomming te geven. Maar kijk
goed rond en geniet van de vele
soorten boleten, russula’s, honingen zwavelkoppen, eekhoorntjesbrood, amanieten, porseleinzwammen, inktzwammen en
stinkzwammen, korstmossen op
de bomen enz. enz. Nu realiseer
ik mij dat op moment van verschijnen van dit blad, de herfst
ver gevorderd is en vele paddenstoelen alweer zijn verschrompeld.
Dat is natuurlijk jammer, maar
wellicht zijn er weer nieuwe bijgekomen en anders maar in
gedachten houden voor volgend
jaar. Je krijgt in ieder geval de
andere mooie herfstverschijnselen,
zoals de kleuren en de late bloei
van nog vele planten op de koop
toe. Veel plezier toegewenst.

Bestuursleden
In onze eigen pers (Teugje
Nieuws) heldere taal. Gewoon een
-opvallende- oproep om nieuwe
bestuursleden te werven. Niet dat
de brievenbussen of mailboxen
uitpuilden, maar wel twee serieuze
aanmeldingen van betrokken
dorpsgenoten die hun steentje
willen bijdragen. Hier zijn we
hartstikke blij mee!! Wij houden
je op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je nou spijt hebben
omdat je te laat reageerde, geen
nood, we kunnen nog wel wat
steun gebruiken om het 100-jarig
bestaan te vieren. Het programma
is klaar. We hoeven het alleen nog
maar te realiseren.

Peco bruist van de activiteiten

Door Leonie van den Beld
Genoten in de zomer

Na een korte zomerstop zijn de deuren van Peco inmiddels
alweer enige tijd geopend. Seizoen 2010/2011 zal een gevarieerd
programma bieden met voor ieder wat wils. Peco bruist werkelijk
van de activiteiten!
Daarnaast zullen er verschillende feesten op zaterdagavond
georganiseerd worden. Op het
moment van schrijven staat in
oktober het Oktoberfest gepland
en op de eerste zaterdagavond
van november Goud van Oud.
Ook daarna zal er van alles te
doen zijn in Peco. Zo heeft
Peco de vrouwelijke DJ Dailucia
weten aan te trekken om te
draaien tijdens de Danceparty
op 20 november. En een paar
weken later, op 11 december,
gaat Peco terug in de tijd met
Back to the 90’s & 00's.
Feesten in Peco

De rode draad blijft natuurlijk
‘Peco op zondagmiddag’, het
wekelijkse feest voor de jeugd
vanaf 14 jaar. Iedereen is
welkom, mits de persoonlijke
PecoPas of een geldig identiteitsbewijs meegenomen wordt.

Voor jong en voor oud

Inmiddels beginnen er bij Peco
berichten uit Spanje binnen te
komen waarin wordt vermeld
dat de Goedheiligman er naar
uit kijkt om weer een bezoek te
brengen aan Peco. Hij hoopt
dat de kinderen er ook zin in
hebben en dat het een gezellige

middag gaat worden. Bovendien
is hij benieuwd naar de tekeningen, dansjes en andere verrassingen die de kinderen voor hem
in petto hebben!
En omdat Peco het belangrijk
vindt om ook de oudere inwoners van Teuge en omgeving te
betrekken bij haar activiteiten,
zal er later in december weer
volop Bingo worden gespeeld in
Peco. Deze avond is altijd
gezellig en vormt een verbinding
tussen jong en oud.

Terugkijkend op de Speelweek,
het Dorpsfeest en het Touwtrekweekend kan geconcludeerd
worden dat deze alle drie erg
goed zijn verlopen. Wat betreft
het touwtrekken was het dit
jaar voor het eerst sinds 20 jaar
dat er naast het touwtrektoernooi voor amateurteams
ook een toernooi voor getrainde
teams werd georganiseerd. Peco
hoopt dat de deelnemers aan en
bezoekers van deze evenementen er van hebben genoten.
Gelukkig kan uit de reacties die
hier en daar zijn opgevangen
opgemaakt worden dat het aan
plezier niet heeft ontbroken!
Activiteitenkalender:

6 november:
Peco - Goud van Oud
20 november:
Peco - Dance Party
met exclusief optreden van
DJ Dailucia
11 december:
Peco - Back to the 90’s & 00’s

• Rioolaanleg • Tuinonderhoud
• Bekabeling • Zwembadaanleg

www.teugseklootschietersvereniging.nl

Bezuinigingen
De afgelopen periode zijn een
paar bestuursleden erg druk
geweest met de voorgenomen
bezuinigingen van de gemeente
Voorst. Er is vergaderd, er zijn
inspraaknotities geschreven en er
is ingesproken tijdens de Ronde
Tafel Gesprekken. Of het geholpen
heeft? Als alles onverkort doorgaat zal Teuge aan leefbaarheid
aanzienlijk inleveren. Zomaar een
aantal voorbeelden: sluiting van
de peuterspeelzaal, opheffing van
het speelveld en de speelvoorzieningen. Stopzetting of aanzienlijke beperking van de subsidies
voor ABT, het Beestenboeltje, de
toneelclub, de sportclub. Heffing
van leges op alle evenementen die
worden georganiseerd. Stoppen

www.erikveldwijk.nl

met strooien bij gladheid in het
gehele dorp m.u.v. de Rijksstraatweg. Geen straatverlichting tussen
00.00 en 5.00 uur, alle abri’s en
prullenbakken verwijderd uit
Teuge. Kortom, als alles wordt
uitgevoerd zoals aangekondigd..,
dan zal het even wennen zijn!
100 jaar ABT
Gelukkig zijn er ook mooie dingen
om naar uit te kijken. 100 jaar
Algemeen Belang Teuge. In de
afgelopen eeuw zijn ook bezuinigingen aangekondigd, hebben er
twee wereldoorlogen gewoed, hebben we hoogconjunctuur gekend,
zijn we allemaal geboren (!!),
zijn er velen heengegaan. We hebben ons druk gemaakt, hebben
gefeest, verdriet gehad en.., we

zijn nog steeds actief en betrokken bij het wel en wee van ons
dorp. Op 20 januari vanaf 19.30
uur zullen wij in het dorpshuis
ons jubileum vieren. We beginnen
met een feestelijke bijeenkomst
die alleen voor leden toegankelijk
is. Ik verwacht eigenlijk dat tegen
die tijd 100% van onze inwoners
lid is dus, dat we er ook met z’n
allen bij zullen zijn om de aftrap
te geven voor een mooi jaar. Het
programma is klaar!
Elk kwartaal een evenement
Gedurende het gehele jaar 2011
zullen we elk kwartaal stilstaan
bij het jubileum door middel van
een evenement. Wil je je steentje
bijdragen? We ontvangen graag
mooie verhalen, herinneringen en
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foto’s. Ook typisch Teugse
gebruiken of voorwerpen zijn
van harte welkom. En, mocht je
geen verhalen of voorwerpen
hebben en gewoon willen helpen,
dan ben je natuurlijk ook van
harte welkom.
Je kunt je hiervoor melden bij
het secretariaat d.m.v. een
mailtje of een telefoontje
(info@algemeenbelangteuge.nl
of 3231818). Dit geldt ook als
je alsnog lid wilt worden.
Ter overdenking in de aanloop
naar de winter, naar de bezuinigingen, naar de komende
politieke situatie of gewoon
zomaar, een spreuk van Tolstoj:
“Geluk is niet afhankelijk van
dingen buiten ons, maar van de
manier waarop wij die zien”.

Wie is Marten van de Wezenberg?
Ik kreeg een tip om Maarten Buitenhuis te interviewen. Dochter
Astrid van Dolly kledingverhuur: ‘Waarom wil je mijn vader
interviewen?’ Ik antwoordde haar dat hij een blinde timmerman
is. Astrid: ‘Dat is voor ons heel normaal; wij weten niet beter.’
Als ik aankom op Veenhuizerweg 138A hoor ik in de schuur
het geluid van een nietmachine.
Ongemerkt loop ik binnen en tot
mijn stomme verbazing zie ik
Maarten er druk mee bezig. Hij
voelt met zijn hand waar geniet
moet worden. Op het geluid van
mijn stem reageert Maarten.
Hij ziet mijn uitgestoken hand
niet en pas dan zie ik dat hij
blind is.
Hoe kun je timmeren als je
blind bent? Maarten: “Ik doe
alles op mijn gevoel en ik weet
precies waar alles ligt. Hier
rechts bovenin liggen de grote
schroeven, daaronder de kleine
schroeven, hier de hamer en
daar de winkelhaak. Als ik iets
laat vallen en ik kan het niet
meer vinden dan haal ik mijn
vrouw Lies erbij.”
Wanneer ben je blind geworden? Maarten: “Veertig jaar
geleden ben ik helemaal blind
geworden en ik ben nu 82 jaar.
Op de lagere school merkte de
meester dat ik niet goed kon
zien en hij is met mij naar de
oogarts gegaan. In 1934 zag ik
nog maar 75%. Het blind worden is heel geleidelijk gegaan.”

Hoelang timmer je al?
Maarten: “Ik timmer al vanaf
mijn zeventiende jaar. Ik heb
nog een hamer, een winkelhaak
en een ijzerzaag van mijn vader.
Daar ben ik zeer aan gehecht,
net zoals aan een vaas van mijn
opoe, die nu al wel tweehonderd
jaar oud is. Dat soort dingen
vind ik mooi.”
Wat timmer je en heb je ook
een specialiteit? Maarten: “Ik
timmer alles wat de mensen
maar willen en een specialiteit
heb ik niet. Ik sta ook op Internet. Astrid zet foto’s op Marktplaats met een advertentie.
Maar het meeste werk krijg ik
toch wel door mond-tot-mondreclame. Mijn schuurtjes staan
in Zelhem, Rotterdam, Den
Haag en Friesland. Ik timmer
blokhutten en ook grote schuren
van 12 x 6 m. Vorig jaar heb ik
nog een schuur getimmerd van
8 x 7,5 m, maar ik doe het nu
wat kalmer aan.Timmeren is
niet zo moeilijk, dat doe ik op
gevoel.”
Zie je helemaal niets of nog
wel licht en donker? Maarten:
“Ik zie helemaal niks, ook geen
licht en donker. Het is één grote

waas, soms zie ik het waas in
een kleur. Ik kan de kleinkinderen niet zien en dat vind ik wel
heel erg jammer!”
Lies voegt daar aan toe: “Een
achterkleinkind van vijf jaar
kwam er opeens achter dat opa
blind was omdat zij het cadeau
aan opa wilde laten zien. Zij
vroeg aan mij of het echt waar
was en dat was dus zo.”

Heb je iets gemaakt dat je
zelf speciaal vond? Maarten:
“Dat zijn wel meerdere dingen
geweest. Ik heb een vierroedige
hooiberg, een ouderwetse kast
en aanrecht gemaakt voor
Astrid. De parapluhooiberg (dat
is met één roe in het midden)
vond ik ook wel mooi. Dat had

www.garagedevecht.nl
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Door Marianne Wieggers
ik nog nooit eerder gedaan
maar het is wel goed gelukt. Ik
kijk in gedachten en ik onthoud
het dan.”
Neem je nog nieuwe opdrachten aan? Maarten: “Jawel hoor.
Bel maar als er iets getimmerd
moet worden: 055 - 366 8004.”
Wie is Marten van de
Wezenberg? Maarten: “Dat
ben ik. Ik ben geboren aan de
Wikkeweg in de boerderij die
‘De Wezenberg’ heette. Iedereen
noemde mij Marten van de
Wezenberg en sommigen dachten dat Van de Wezenberg mijn
achternaam was.”
Lies:“De mensen die hier komen
spreken allemaal vol lof over
het timmerwerk van Maarten.
Het werd eens een gave van God
genoemd en dat is misschien
ook wel zo.”
Zijn jullie op Teuge of op
Apeldoorn gericht? Maarten:
“Wij zijn altijd al op Teuge
gericht en wij gaan er ook naar
de bejaardensoos, maar dat
doe ik voor Lies want ik kan
niet aan bingo meedoen en iets
schrijven kan ik ook niet.
Praten gaat wel gelukkig.”
Als ik afscheid neem vallen mij
de vele trouwfoto’s van de kinderen op die aan een muur in de
woonkamer hangen: sommige
kinderen ken ik!

Bericht van basisschool de Zaaier
Het nieuwe schoolseizoen is voor ons op maandag 16 augustus
gestart en deze start was zeer feestelijk en gezellig. Als team van
basisschool de Zaaier vinden wij dat school een klein feestje voor
de kinderen moet zijn. Na zes weken vakantie hebben we de kinderen dan ook getrakteerd op vlaggetjes en een draaiorgel voor
op het schoolplein. De middag was ingevuld met een sportdag.
Afscheid Auke Vlietstra

In de afgelopen maanden is er
veel gebeurd op onze school.
Op 1 oktober 2010 heeft Auke
Vlietstra afscheid genomen als
directeur van de Zaaier. Vlak
voor de zomervakantie is dat al
gebeurd met alle kinderen en
teamleden, en op 1 oktober officieel vanuit PCBO Voorst.
Er is die dag een blijvende herinnering aangeboden, de weg
naar de school heet vanaf heden
het ‘Auke Vlietstrapad’. Auke,
bedankt voor je geweldige inzet
voor onze school!
Het is nu dan ook een goed
moment om mijzelf even aan u

voor te stellen. Mijn naam is
Jan-Willem Stegeman en vanaf
1 augustus ben ik werkzaam
als directeur op basisschool de
Zaaier. Mijn werkervaring ligt
voornamelijk in Apeldoorn, waar
ik o.a. als adjunct-directeur heb
gewerkt op basisschool de Kring.
Naast mijn functie als schooldirecteur ben ik ook bestuurslid
van de zaterdag Topklasse
voetbalamateurvereniging CSV
Apeldoorn. Goed om te zien is
dat er een behoorlijk aantal
oud-spelers van csv Apeldoorn
inmiddels in het eerste elftal
van Teuge spelen!

Door Jan-Willem Stegeman

Sinds 1 augustus dus de stap
naar directeur van de Zaaier,
een prachtige stap in mijn
onderwijscarrière. In de afgelopen maanden heb ik getracht
om zo snel mogelijk het prachtige dorp te leren kennen. Wat
mij direct is opgevallen is de
enorme samenhang in het dorp
en dat er veel prachtige faciliteiten en organisaties zijn voor
alle leeftijden. Ook ik wil daar
graag mijn steentje aan bijdragen en wil de school graag
middenin de samenleving zetten.
Met Algemeen Belang heb ik
hierover al enkele gesprekken
gevoerd.
Bezuinigingen raken
mogelijk peuterspeelzaal

Helaas ben ik in de afgelopen
weken negatief verrast door het
plan van de gemeente Voorst
om de peuterspeelzaal in onze
school te gaan sluiten. Voor mij

is dit onacceptabel en dit zal ik
ook niet zo maar laten gebeuren. Het is nu even wachten op
de definitieve uitspraak van de
gemeente, voordat ik zelf met
een alternatief plan kan komen.
Een plan dat moet voorkomen
dat onze school de natuurlijke
instroom kwijt raakt.
Andere actuele punten van
aandacht zijn logopedie en de
boekenbus. Ook hierin wil de
gemeente fors gaan snijden.
Als school hebben we via onze
Algemeen Directeur onze onvrede al laten horen. We wachten af... Mocht u onze school
niet goed kennen... u bent natuurlijk altijd van harte welkom
om een kijkje te komen nemen
in ons prachtige nieuwe gebouw.
Namens het team van basisschool de Zaaier, Jan-Willem
Stegeman (Directeur)

Verkeer(d) inTeuge
Door Peter Cornelisz
Zelfs in een klein dorpje als Teuge kom je flink wat situaties
tegen in het verkeer die het predicaat ‘verkeerd’ zouden kunnen
krijgen. In ieder nummer van Teugje Nieuws een nieuw voorbeeld
van een vreemde of verkeerde verkeerssituatie. We starten dit
keer met twee voorbeelden.
Door de bomen het bos...

Het veranderde kruispunt van
de Zanden met de Rijksstraatweg lijkt wel een doolhof van
wegen en paden. Het kronkelt
en slingert alle kanten op daar.
Vreemde fietsers dwarrelen
overal heen. Als verkeersdeelnemer moet je al moeite doen om
het overzicht daar te behouden

in zich opneemt. En ook niet
gek dat het merendeel van de
automobilisten het bordje ‘30’
op de parallelweg niet ziet en
met een gangetje van 50-80(!!)
over de vreselijk lawaaiige
scheve oude klinkers scheurt.

(wat overigens niet iedereen
lukt, gelet op de ongevallen die
al plaats hebben gevonden).

Logica

En dan wordt er ook nog van je
verwacht dat je alle verkeersborden goed leest. Op een stukje
van 10 bij 10 meter staan minstens 12-15 palen met borden.
Knappe jongen die ze allemaal

We weten dat de provincie Gelderland ons buiten de N-wegen
nergens meer harder dan 60 km
wil laten rijden. Soms is dat
logisch, soms volstrekte onzin.
Maar nog vreemder is het dat
op de Woudweg de 60 km-zone
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ineens ophoudt. Vlak voor de
serie forse, prachtige slingers.
Probeer daar maar eens met 65
doorheen te gaan. Hier ontbreekt de logica dus. En de borden zijn echt niet omgedraaid
door een lolbroek.

Volop leven in het Beestenboeltje

Door Jan Geschiere

Op verzoek van de redactie schrijf ik een stukje over het wel en
wee van het Beestenboeltje. Samen met de Zandenhof vormt het
de groene long van Teuge! Wat 25 jaar geleden begon met enkele
speeltoestellen, een stel kippen en wat geiten, is in de loop van
de jaren uitgegroeid tot wat het nu is, namelijk een echte kinderboerderij.
Onder de paraplu van Algemeen
Belang en met een groep van
ca. 12 mensen, waaronder twee
groepen die bij toerbeurt voeren
(vijf doordeweeks en vijf in het
weekend) en enkelen die meehelpen met het onderhoud, is
het mogelijk gebleken Teuge een
groen hart te geven waar dagelijks ouders, opa’s en oma’s met
hun (klein)kinderen komen
kijken. Vaak brengen ze dan ook
wat te eten mee, waar de dieren
gretig op af komen.
Ook de schoolkinderen van CBS
‘de Zaaier’ helpen op woensdagmorgen, onder begeleiding van

enkele ouders, mee met voeren.
Naast een groep verzorgers zorgen een flink aantal donateurs
voor de nodige financiële middelen voor voeraankopen en
onderhoud. Jaarlijks wordt een
potgrondverkoopactie georganiseerd, die eveneens het nodige
opbrengt. En voor groot onderhoud en investeringen, zoals
destijds het buitenhekwerk en
laatst de vervanging van het
binnenhekwerk, doen we soms
met succes een beroep op
bedrijven en instellingen in de
gemeente Voorst.

Voor een bevolking van
gemiddeld een 30-tal kippen,
waaronder op dit moment zes
mooie kuifkippen, een drietal
pauwen, een parelhoen (we zoeken nog een metgezel!), enkele
Kaapse eenden, vier Mandarijneenden, vier geiten en twee
schapen, is nogal wat voer
nodig. In het voorjaar komt
daar nogal wat aanwas bij, die
aan het eind van de zomer
wordt verkocht.
Soms zijn de kosten van dierenarts en medicijnen aanzienlijk,
zoals bij dreigende of optredende MKZ, vogelgriep of Q-koorts.
De maatregelen daaromheen,
zoals langere tijd ophokken,
vangen en inenten, bezorgen de
verzorgers soms hoofdbrekens.

Het is wel eens moeilijk de
onderlinge vrede te handhaven,
vooral onder het pluimvee. Met
name het mannetje Pauw en de
Kaapse woerd vliegen elkaar
soms in de veren! De pauw
zoekt zijn vertier nog wel eens
elders in de buurt, vliegt soms
hoog in een boom en is pas weer
rustig als de vleugelveren zijn
ingekort.
Ieder voorjaar is de tijd van
geboorte van geitjes/lammeren
en het uitkomen van kuikens
een bron van extra zorg, maar
ook van vreugde, vooral onder
de kinderen in het dorp!
Het is best fijn werk om samen
voor de dieren te zorgen en het
terrein schoon te houden.
We doen het met veel plezier!
Herman, Jan en Wim.

Klaverjassen
Er wordt niet alleen flink
gesport bij Sportclub Teuge,
maar ook met een flinke pot
klaverjassen weet menig Teugenaar zich raad. Dit gebeurt in
competitievorm en iedere avond
worden er vier potten van
zestien ronden gespeeld.
Ondanks dat klaverjassen in
tweetallen gespeeld moet worden, is het niet nodig je met een
partner in te schrijven. Want
voordat de potten beginnen,
wordt er geloot om je medespelers. Behoor je aan het einde
van de avond tot de drie beste
klaverjassers? Dan krijg je een
vleesschotel mee naar huis.

Stadion in Teuge?
Heel langzaam nadert de bouw van de achterste hangar op het
vliegveld z’n voltooiing. Vanaf de zijde van Twello zou je als
niets vermoedende toerist denken dat Sportcub Teuge een groot
stadion aan het bouwen is.

Maar wees niet getreurd. Aan
een poedelprijs is ook gedacht.
Zo ook aan de hapjes en drankjes, verzorgd door een gezellige
bediening!
Inschrijven competitie
(€ 3,50):

Vanaf 19.30 uur,
start: 20.00 uur (stipt!).
Inschrijven kerst en nieuwjaar met partner (€ 9,-):

Vanaf 12.30 uur,
start: 13.00 uur.
Kijk voor alle data in de activiteitenkalender!
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Teuge
Kijk op

Kijk - het vervolg

Het septembernummer van
Teugje Nieuws bevatte een
groot binnenkatern met alle
informatie over het prestigieuze
project KIJK. Daarin werd aangekondigd dat tijdens de Kunsten Cultuurroute het eerste ontwerp gepresenteerd zou worden.
Een groot aantal mensen heeft
zich aan de Zandenallee 2 laten
informeren door landschapsarchitect en beeldend kunstenaar
Joost van Hezewijk over zijn
ideeën om meerdere functionaliteiten te verenigen in één project, dat ook nog eens perfect
aansluit bij de landelijke om-

geving en het vliegveld. Op de
foto’s een impressie van de eerste ontwerpen en de maquettes
die Joost bouwde. De jury die
het project begeleidt en het
merendeel van de bezoekers was
enthousiast over de ideeën en
ontwerpen.
Natuurlijk vindt er nog een
doorontwikkeling plaats. En
vervolgens zal er nog wel wat
water door de Rijn moeten stromen voor het project werkelijk
gerealiseerd is. We houden je in
Teugje Nieuws op de hoogte van
de verdere ontwikkelingen.

Bed & Breakfast bij ’t Oegenbos
Door Anja Sauermann
Recent hebben wij van de
Gemeente Voorst de vergunning gekregen om een Bed &
Breakfast te mogen exploiteren. Erik is op dit moment dan
ook druk bezig met de voorbereidingen. Zo heeft hij afgelopen week de fundering voor
het B&B gelegd, beton gestort
en nu is het wachten totdat de
blokhut geleverd wordt. Het
B&B zal dan ook in de vorm
van een blokhut c.q. trekkershut op de camping geïntegreerd worden.
Er kunnen maximaal 4 personen in onze B&B overnachten.
De blokhut beschikt over een
eigen, separaat toilet.
‘s Ochtends serveren wij in
onze theeschenkerij een heer-

lijk ontbijtje. Natuurlijk kunnen onze gasten van het Bed &
Breakfast ook gebruik maken
van het sanitair van de camping en alle bijbehorende
faciliteiten.
Ons Bed & Breakfast
't Oegenbos heeft een eigen
kleine veranda waar onze
gasten tot laat in de avond van
de allerlaatste zonnestralen
kunnen genieten. Ook kijk je
vanaf de veranda uit over het
vliegveld waar van alles gebeurt en waar je heel dichtbij
de parachutisten ziet landen.
Kortom: Een verblijf in ons
kleine Bed & Breakfast 't
Oegenbos is puur relaxen!
Meer info: www.oegenbos.nl

Succesvolle
Kunst- en Cultuurroute
Op 18 en 19 september vond de Kunst- en Cultuurroute Teuge
2010 plaats. De route was dit jaar flink uitgebreid met allerlei
culturele en cultuurhistorische zaken in Teuge. Oude solexen,
tractoren en historische tuinen waren te zien en je kon alles te
weten komen over Lakenvelder koeien. Ook was er dit jaar een
geweldig kindertheater.
Het aantal deelnemers was nog
nooit zo groot als dit jaar.
Honderden bezoekers maakten
op een leuke en zeer toegankelijke manier kennis met kunst en
cultuur. Steeds weer valt op dat
er erg veel Teugenaren op de
een of andere manier actief
bezig zijn met kunst en cultuur.
Er was van alles te zien, maar
ook te horen. Op diverse plaatsen waren er muzikale optredens van bijvoorbeeld Canbesso,
Accordeonvereniging Twello en
de jonge Teugse Band Midfield.
Ook werden er prachtige gedichten voorgedragen in onvervalst
Teugs dialect.
De kunst die te zien was, was
zeer divers. Prachtige natuurfoto’s, schilderijen, tekeningen,
digitaal ontworpen kunst, maar
ook kunstzinnige poppen van
stro en van steen, authentieke
handgebakken potten, keramiek,
beelden, dierenfiguren van wilgentenen en gegraveerd glas.
Het Rijksmonument Rehoboth
kerkje was opengesteld, zodat
men kon zien hoe mooi de
binnenkant van het kerkje is
gerestaureerd.

Het ontwerp van het KIJKproject werd druk bezocht en
kunstenaar Joost van Hezewijk
legde iedere keer weer uit wat
de bedoeling van zijn ontwerp is.
De reacties waren zeer positief.
Al die kunst en cultuur bekijken
maakte hongerig, daarom werd
de route uitgebreid met een
aantal horecapunten. Op de
luchthaven was het terras van
Take Off Teuge extra bemand.
In de theetuin annex minicamping ‘t Oegenbos kon men
verwend worden met thee en
koffie en natuurlijk wat lekkers.
Passie voor Puur stond dit jaar
langs de route met ouderwetse
erwtensoep. Cateringbedrijf
Medja Makan gaf een kijkje in
de Oosterse keuken met heerlijke Molukse en Indische
specialiteiten.

www.pro-t-action.nl
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Speelveld ‘De Zandenhof ’
Een interview met Toos Uenk door Marianne Wieggers

In de vorige editie van Teugje Nieuws kon je lezen dat het
Speelveld De Zandenhof al 25 jaar zorgt dat het kind kan spelen
in Teuge. In deze editie een kennismaking met de leden van
Speelveld De Zandenhof: een onderdeel van Algemeen Belang
Teuge. Speelveld De Zandenhof bestaat uit de volgende leden:
Toos Uenk (aanspreekpunt en secretaris), Ineke Beekhuis
(penningmeester), Harry van Essen (link met het hoofdbestuur),
Reinier Dooyeweerd en Henk Beekhuis.
Wat is de functie van
Speelveld De Zandenhof?
Toos: “Wij willen de kinderen
de gelegenheid geven om vrij te
kunnen spelen in de open ruimte. Wij zijn nu eenmaal zo
gelukkig om een grote speelruimte te hebben en dat willen
wij ook zo houden. In de pauzes
van de school De Zaaier voetballen de schoolkinderen op
het veld. In de zomermaanden
is de Jeu-de-Boulesclub elke
woensdagmiddag te vinden op
de jeu-de-boules-baan.”
Is er wel eens sprake van
geweest dat de speelruimte
kleiner zou worden? Toos:
“Voordat de huizen aan de
Hessenlaan zijn gebouwd was er
sprake van dat er lintbebouwing
zou plaatsvinden op het speelveld langs De Zanden en dan
was het speelveld weer een stuk
kleiner geworden. Gelukkig is
dat niet gebeurd.”
Wat doet de speelveldcommissie? Toos: “Wij zorgen dat
de speeltoestellen veilig blijven;
jaarlijks wordt er onderhoud
uitgevoerd en wij snoeien ook
op het veld. Dit alles kost
natuurlijk geld en daarvoor
collecteren wij voor Jantje
Beton en verkopen wij geraniums voor moederdag.
De opbrengst van deze acties

wordt ook gebruikt om te sparen voor nieuwe speeltoestellen;
sommige zijn duurder dan het
budget van de gemeente en dan
passen wij bij. Speeltoestellen
zijn heel erg duur!”
Hebben jullie genoeg inkomsten? ”De gemeente heeft nu
zeggenschap over de toestellen.
Zij hebben zeven van de dertien
toestellen in beheer. In 2006
heeft de gemeente besloten dat
een groot speelveld, zoals ons
veld is, maximaal zeven toestellen mag hebben. Een klein
speelveld mag drie toestellen
hebben en een middelgroot veld
vijf toestellen. Voor de zeven
toestellen van ons speelveld
heeft de gemeente geld beschikbaar voor vervanging. Er is pas
nog een nieuwe schommel en
een zandbak geplaatst. Er is nu
een kleinere schommel teruggeplaatst dan degene die er stond;
in dit geval hadden wij hier
helaas geen zeggenschap over.”
Als de gemeente op een
bepaald moment alle zeven
toestellen heeft vervangen,
wat gebeurt er dan? Toos:
“Het vliegtuig-klimtoestel, het
ronde klimrek en het toestel
met de twee touwen zijn niet
door de gemeente geplaatst en
zal deze dan ook niet vervangen.
Misschien mogen wij ze dan zelf

vervangen, maar dat weten wij
nog niet.”
Organiseren jullie
activiteiten? Toos: ”Nee, dat
doen wij niet, want wij zijn geen
speeltuinvereniging en als zodanig ontvangen wij ook geen
contributie.”
Hebben jullie nog wensen?
Toos: “Wij zouden graag nieuwe
en jonge leden in het Speelveldbestuur willen hebben.”
Hoe hebben jullie het 25-jarig
jubileumfeest in mei ervaren?
Toos: “Het was heel gezellig en
alles is goed verlopen. Leuk was
ook de ballonnenwedstrijd.
Nadat alle kinderen de ballonnen hadden opgelaten waren er
nog een aantal ballonnen over
en ook was er nog genoeg
heliumgas. De ballonnenwedstrijd is toen spontaan uitgebreid met een wedstrijd voor
volwassenen, die een ballon
hebben gekocht en opgelaten.
Er waren twee rondvluchten van
drie personen gesponsord door

Duistervoordseweg 9 Twello
www.willys.nl
a
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Sky Services Netherlands B.V.
en Special Air Service. Er zijn
veertien kaartjes teruggestuurd,
waarvan vier uit Duitsland.
Bij de kinderen is de ballon van
Jonas Weenink uit Apeldoorn
in Jesteburg in Duitsland gevonden. Bij de volwassenen is
de ballon van A.Teunissen uit
Teuge in Drenthe terechtgekomen. Beide winnaars hebben
inmiddels de rondvluchtprijs
ontvangen.
Wij willen iedereen graag bedanken voor de felicitaties en
de cadeaus. Het kleurvarken
van Algemeen Belang Teuge is
geplaatst op de zandbak.”
Wanneer ik na afloop langs het
speelveld loop zie ik een kleurig
bord met de tekst ’25 jaar
speel- en dierplezier’. Het was
mij nog niet eerder opgevallen!

Clubkampioenen Tennisclub
Teuge 2010 bekend

www.solextours.nl

Door Bernhard Jolink
Onlangs organiseerde de tennisclub Teuge weer haar jaarlijkse
clubkampioenschappen. Ondanks de soms iets mindere weersomstandigheden kan terug worden gekeken op een succesvol
toernooi. Zondag 3 oktober werden spannende en sportieve
finalepartijen gespeeld en na afloop werden de winnaars uitgebreid in het zonnetje gezet door Hetty van Zandvoort namens
de organisatie.
Uitslagen:

Klasse A
Heren enkel
1. Peter v.d. Linde
2. Maarten v.d. Snel

Klasse B
Heren enkel
1. Ben Klunder
2. André Kruitbosch

Dames enkel
1. Gerlinde Klunder
2. Hetty van Zandvoort

Dames enkel
1. Angelique Leerkes
2. Jeanine Hazelaar

Heren dubbel
1. G. Hazelaar en P. v.d. Linde
2. G. Brouwer en B. Klunder

Heren Dubbel
1. M. Brouwer en M. v.d. Snel
2. W. Roelofs en J. de Haan

Gemengd dubbel
1. A. van Dijk en W. v.d. Berg
2. G. Klunder en G. Brouwer

Gemengd dubbel
1. H. Nijhof en B. Jolink
2. A. Leerkes en E. van Dijk

De tennisclub Teuge bestaat bijna 20 jaar en is een gezellige
vereniging met drie kunstgrasbanen. Het gehele jaar kan er
worden gespeeld en zijn er activiteiten voor jong en oud. Zoals de
Davis Cup, een onderlinge wintercompetitie zowel voor beginners
als gevorderden. Ook zijn Teugse teams in het voorjaar actief
in diverse KNLTB competities en wordt er door verschillende
leden meegedaan aan open toernooien in de regio. Alle informatie
over de vereniging is te vinden op www.tennisclubteuge.nl.

Sponsoravond
Sportclub Teuge
Zaterdagavond 2 oktober vond
weer de jaarlijkse sponsoravond
plaats in het dorpshuis bij de
Dulmer. Met deze sponsoravond
wil Sportclub Teuge haar dankbaarheid tonen voor de steun
van de sponsoren. De opkomst
op deze sponsoravond was in
vergelijking tot andere jaren
hoog. De komende jaren willen
we van de sponsoravond een
belangrijk terugkerend evenement maken.

in de totaal vernieuwde keuken
en herstelruimte. Onder het genot van een drankje werden er
flink wat contacten gelegd. De
betrokkenheid van de sponsoren
van Sportclub Teuge bleek ook
deze avond weer groot te zijn.
De wedstrijdballen waren binnen korte tijd verkocht.

Vanaf 15.00 uur hebben de
sponsoren kunnen genieten van
de enerverende wedstrijd van
het 1e elftal tegen FC Eibergen
(2-2). Aansluitend konden de
sponsoren, spelers en technische
staf genieten van een heerlijk
stamppottenbuffet. Ook konden
de aanwezigen een kijkje nemen

Ook de toekomstplannen van
de sponsorcommissie zijn met
enkele sponsoren besproken.
Velen hebben aangegeven om
Sportclub Teuge hiermee te
willen helpen. De sponsorcommissie is geïnspireerd door deze
avond en ziet het komende jaar
met veel vertrouwen tegemoet.

Onverwacht bezoek op Teuge
In het weekend van 20 september vond op de Ginkelse heide bij Ede de Memorial Airshow 2010
plaats. Een aantal historische kisten deed Teuge aan. Bob Bakker (rechter foto) en Peter
Cornelisz (linker foto) fotografeerden vliegtuigen, para’s en piloten. Op de rechter foto biedt
Martin Schoonbeek (links) jenever en zoute haring aan aan Hans van Hoesel en Willem
Lamberts, die zojuist geland zijn ‘op Teuge’. Martin is vereerd met de komst van de historische
Piper en Tiger Moth. Een van de kisten is afkomstig uit het Vliegend Museum Seppe en zou, zo
gaat het verhaal, als verkenningsvliegtuig gediend hebben in de tweede wereldoorlog.
Het leek op Teuge trouwens wel oorlog, even terug in de tijd, met para`s die instappen in een
ander toestel (zie linker foto) en later worden gedropt boven de Ginkelse heide.
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ACTIVITEITENAGENDA
Wijzigingen voorbehouden.

Teuge

November
6
Thuiswedstrijd Teuge 1-DES - Sportclub Teuge
6
3e Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.
6
Goud van Oud - SJW Peco
11
Soos - Bejaardensoos Teuge
12
Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
13
Toneeluitvoering SOVV - Toneelver. Op den Toega
20
Thuiswedstrijd Teuge1-DZSV - Sportclub Teuge
Dance party - SJW Peco
20
26
Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
28
Sinterklaas - Teugse Klootschieters Ver.
December
8
Soos & kerstdiner (De Groot) - Bejaardensoos Teuge
10
Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
11
Thuiswedstrijd Teuge 1-Den Ham - Sportclub Teuge
11
8e Open Koppeldartkampioenschap - Teugse
Klootschieters Ver.
16
Bunker versieren - Teugse Klootschieters Ver.
17
Bingo-avond in Peco - Bejaardensoos Teuge
18
Grote Kerstbingo - Teugse Klootschieters Ver.
18
Kerstklaverjassen - Sportclub Teuge
20-31 Kerstvakantie - cbs de Zaaier

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

Colofon

Januari 2011
2
Nieuwjaarsreceptie - Teugse Klootschieters Ver.
4
4e Dartavond - Teugse Klootschieters Ver.
8
Nieuwjaarsklaverjassen - Sportclub Teuge
13
Nieuwjaarsreceptie soos voor leden - Bejaardensoos
Teuge
20
Receptie, 100 jarig bestaan - ABT
22
Klaverjassen (competitie) - Sportclub Teuge
28
Aardappels schillen/spek bakken - Teugse
Klootschieters Ver.
29
Boerenkooltoernooi - Teugse Klootschieters Ver.

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:
Jan Geschiere, Leonie van den Beld, Marjanne Oleman,
Marianne Wieggers, Bernhard Jolink, Anja Sauermann,
Jan-Willem Stegeman, Yvette Bosch, Arne Pruijt en René
Kamphuis.

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

Uitgever: Bureau Xtens, Apeldoorn.
Fotografie:
Bob Bakker en Peter Cornelisz.

Heb je een activiteit te melden? Stuur deze naar:
teugje.nieuws@hotmail.com.

Algemeen Belang Teuge
Secretariaat: Zandenallee 2, 7395 PC Teuge,
Tel: 055 - 323 1818, E-mail: info@algemeenbelangteuge.nl
Site: www.algemeenbelangteuge.nl
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).
Heb je kopij, stuur dat dan vóór 15 december 2010 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.
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www.dijkhofbouw.nl Klarenbeek

