Jaarverslagen Commissies 2015
Kinderboerderij ‘t Beestenboeltje
Dit jaar hebben we diverse acties ondernomen. De potgrond actie bracht € 419,60 op, de
collecte van Jantje Beton € 616,38 daarvan is de helft voor “t Beestenboeltje”. Voor de NL
DOET dag hebben we € 400.= gekregen van het oranje fonds. In maart staat de dierenweide
al weken onder water. De grond is verzadigd. Het is een vreselijk gezicht er is geen droge
plek voor de geiten en schapen. We hebben drie hennen, twee kuikens en een haan
gekregen van het Brahma ras, enorme dieren.
In april zijn er twee geitjes en twee bokjes geboren. Een geweldig gezicht. De kinderen
vinden het prachtig. Alle broedeieren zijn overstuur gegaan. De hokken zijn open gezet, door
wie blijft een raadsel. Na een droge periode is de weide gefreesd, geëgaliseerd en met
graszaad ingezaaid. De schapen en geiten zijn in augustus geënt tegen de Q koorts. Deze
maand hebben we de bokken en de twee oudste geiten verkocht.
In september is een schaap overleden. De dierenarts heeft geconstateerd dat de oorzaak
een zware lebmaagworm infectie is.
We hebben de hoeveelheid kippen, hanen en eenden terug gebracht tot een aanvaardbare
hoeveelheid. Het aantal kippen en hanen word steeds groter, doordat er kippen en hanen
van buitenaf over de omheining worden gezet.
Toneelvereniging Op de Toega
In 2015 kondigden wij aan om in 2016 weer een openlucht spel uit te zullen voeren bij KIJK!.
Helaas kunnen we dit niet door laten gaan, omdat we nog steeds te weinig mensen hebben
om dit te realiseren. Er zijn wel nieuwe mensen bijgekomen, maar ook wat afgevallen dus
dat schiet niet op. Wel lopen we met het idee rond om een andere toneelclub te vragen om
in de wintertijd een stuk te laten uitvoeren, dit gaan we nader onderzoeken. In overleg met
ABT is onze bankrekening opgeheven, hier zijn we heel content mee.
Speelveldcommissie de Zandenhof

Ons bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Toos Uenk, Henk en Ineke
Beekhuis en Reinier Dooyeweerd. Bij de bestuursverkiezing van 2015 werden de aftredende
leden Ineke Beekhuis en Reinier Dooyeweerd herkozen. Bij de bestuursverkiezing van 2016 is
aftredend en herkiesbaar Toos Uenk. Van 5 januari tot 2 februari 2015 heeft er een
pannaveldje op de asfaltbaan gestaan. Helaas was het toen vaak slecht weer om te
voetballen.
Er was twee keer een wedstrijd en de besten gingen door naar de finale in Twello. Er deden
vier dorpen aan mee, de winnaars kwamen uit Teuge.
Samen met Algemeen Belang, kinderboerderij “t Beestenboeltje, en school de Zaaier overleg
gehad over o.a. wateroverlast op het hele terrein. Nu verder overleg met de gemeente
hierover. Ook dat de kinderen van school meer gebruik kunnen maken van het speelveld, en
om overzicht te houden eventueel wat snoeien hier en daar. Ook eventueel samenwerken
om ons sterk te maken voor bepaalde dingen. De collecte van Jantje Beton is overgenomen
door kinderboerderij “t Beestenboeltje.

Geraniumactie:
Half april de bestellijsten huis aan huis verspreid. Op vrijdag 8 mei ze thuis bezorgd. De actie
heeft 370,20 euro opgebracht, en deze wordt elk jaar op deze manier gehouden. De
geraniums komen van kwekerij de Ruiter. Hartelijk dank voor het kopen van uw bloemetje
bij ons.
De gemeente en een keuringsinstantie keuren elk jaar de speeltoestellen en alles was goed,
dus veilig. Onze jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Helaas is in de maand
februari weer extreem veel water gevallen waardoor veel toestellen niet bespeelbaar waren.
We hopen met ons allen tot een oplossing te komen.
Activiteiten 2016
Week 15 ( 11 t/m 16 april ) bestellijst geraniumactie huis aan huis verspreiden.
Week 18 ( vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei ) voor Moederdag bezorgen.
Teugje Nieuws

In 2015 ging Teugje Nieuws de tiende jaargang in. In september 2006 verscheen de eerste
uitgave en inclusief de speciale 100-jaar-jubileum-uitgave zijn er nu 48 nummers in de
brievenbussen in Teuge en omgeving gevallen. Oftewel, naar alle waarschijnlijkheid
verschijnt in september van dit jaar de 50e uitgave.
In 2015 verscheen Teugje Nieuws wederom vijf keer, in januari, april, juni, september en
november. Tijdens de vorige Ledenvergadering werd al aangegeven dat de huidige
producenten er in de loop van het jaar mee zouden stoppen. Een oproep in Teugje Nieuws
leverde in eerste instantie geen reacties op. Mede door bemoeienis van het bestuur van ABT
kwamen er na een tweede oproep wel reacties. En inmiddels zitten we in de fase dat alle
kennis overgedragen wordt en dat het er op lijkt dat Teugje Nieuws in 2016 gewoon om de
oude voet verder gaat.
Redactrice Linke Guth heeft in november 2015 haar laatste bijdrage geleverd. Het januarinummer van 2016 is nog door Peter Cornelisz gecoördineerd. Rik Klanderman van bureau
Xtens heeft gelijktijdig zijn ‘vrijwillige bijdrage’ na 10 jaar beëindigd. Al die jaren heeft hij als
niet Teugenaar belangeloos Teugje Nieuws opgemaakt en drukklaar gemaakt.
In 2016 zal een nieuwe redactie het stokje overnemen. Hetty Vorselman zal de productie
gaan coördineren en het aanspreekpunt voor het blad worden. Zij zal bijgestaan worden
door Marianne Wieggers, Marijke Jansen, Wim van Ee en Jose Pelgröm. Samen zetten ze de
realisatie Teugje Nieuws door. Een beschrijving van het productieproces en een tijdlijn helpt
daarbij.
De productie verliep afgelopen jaar zonder veel problemen, al blijft het lastig om al het
materiaal, en met name de bijbehorende foto’s, op tijd en volgens de normen bij elkaar te
krijgen. Het is veel nabellen, na-mailen en sprokkelen, waardoor het definitieve materiaal
vaak pas op het allerlaatste moment klaar is.

Een aandachtspunt is de bezorging van Teugje Nieuws. Deze wordt in principe als
´krant´gelijktijdig bezorgd met Voorster Nieuws. Helaas is afgelopen jaar twee keer mee
bezorgd met de reclames. En hebben mensen met een nee/ja sticker Teugje Nieuws niet
ontvangen.
Er hebben enkele adverteerders afgehaakt, maar er dienden zich ook nieuwe aan. De
hoeveelheid adverteerders is nog steeds op het juiste niveau. De advertentietarieven zijn
voor het tiende achtereenvolgende jaar niet verhoogd.
In financieel opzicht is Teugje Nieuws nog altijd gezond. Mede dankzij de nog immer lage
drukkosten en het feit dat redactie (Lineke Güth en Peter Cornelisz), opmaak (Rik
Klanderman) op vrijwillige basis uitgevoerd werden, kan het blad nog altijd, in een oplage
van 1.000 stuks voor een zeer bescheiden budget geproduceerd worden.
Sinds afgelopen jaar is de facturering, en in feite dus het boekjaar van Teugje Nieuws ook
van 1 januari tot 1 januari. Deze facturering loopt via de penningmeester van ABT. Het
verkrijgen van informatie voor de activiteitenkalender kan zeker worden verbeterd. Laat een
ieder die de schoen past dit tot zich nemen. immer moeizaam. Het paracentrum heeft
inmiddels wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de inwoners deelgenoot te maken
van de ontwikkelingen bij de para’s en levert geregeld kopij aan.
Helaas melden zich nog altijd heel weinig mensen aan voor digitale toezending van Teugje
Nieuws als pdf. De ideeën om ook via de digitale weg bij inwoners binnen te komen zijn er.
Op het moment dat alle leden van ABT via de mail te benaderen zijn kan er ook makkelijker
een Teugje Nieuws digitaal bezorgd worden, bijvoorbeeld met een reminder voor een
ledenvergadering of andere activiteit.
De ‘oude’ redactie wenst de ‘nieuwe’ redactie heel veel succes en plezier met het
produceren van Teugje Nieuws in 2016.
Keukelen, Jan-Willem Stegeman

Al bijna vijf jaar gaan er op donderdag een aantal kinderen van De Zaaier naar het dorpshuis
om te leren koken.
Onder begeleiding van vrijwilligers uit het dorp is dit altijd een gezellige en leerzame
activiteit.
Er worden vele soorten maaltijden gemaakt die aan het einde van de dag worden
aangeboden aan groep 7-8 van De Zaaier.
Tijdens het aanbieden van het eten gaan de koks de ingrediënten en bereidingswijze
bespreken.
Voor 2016-2017 is de groep begeleiders op zoek naar meer vrijwilligers. Vrijwilligers hoeven
niet zelf op zoek te gaan naar recepten, alles is aanwezig.

Tuintelen, Jan van den Noort

Van begin april tot de herfstvakantie is er weer in de schooltuin gewerkt. Telkens een uur op
de donderdagmiddag maken de leerlingen van de Zaaier hun handen vuil. Dit jaar zijn er 6
vrijwilligers actief geweest en een vrijwilliger via Mens en Welzijn. De leerlingen zijn 2 of 3
keer op de tuin geweest. Vooraf zijn alle groepen geïnstrueerd en is er gezaaid, gestekt en
verspeend. In het voorjaar is de tuin bemest en geploegd. Op de tuin is geprobeerd
leerlingen groentes en kruiden te laten herkennen, te planten te verzorgen en te oogsten.
Ook is er veelvuldig onkruid gewied. Door de weersomstandigheden is een enkele keer
vervallen. Op een enkeling na zijn de leerlingen gemotiveerd en valt op hoeveel sommigen
van de moestuin weten.
De oogst is meegegeven aan de kinderen, ook is bij samen uit eten gebruik gemaakt van de
groentes. Als er veel groente oogstrijp was is deze naar de Zaaier gebracht en verdeeld
onder de leerlingen van de groepen 7 en 8.
12 februari wordt meegedaan aan NL doet, zodat de kosten voor 2016 al zijn gedekt. In
2015 zijn de kosten door de Zaaier betaald.
Voor de komende jaren worden er een aantal knelpunten voorzien. Door de
nieuwbouwplannen moet er een andere plaats voor de tuin worden gezocht en ingericht.
Gelukkig heeft de sponsorloop middelen opgebracht voor een nieuwe inrichting, zoals
hekwerken e.d.
Eigenlijk komen de kinderen te weinig keren (2 a 3 keer) op de tuin als gevolg van een grote
groep 7 en 8. Met de school wordt hiervoor een oplossing gezocht.
Het aantal vrijwilligers dreigt door de vergrijzing en daarmee gepaard gaande lichamelijke
problemen te klein te worden. We zijn met 8 begonnen. Voor 2016 worden er 4 a 5
voorzien, hetgeen te weinig is. Wellicht zijn er ouders van de Zaaier, die kunnen helpen in de
tijd tussen halen en brengen van de kinderen naar school. Belangrijkste competentie is, met
kinderen kunnen omgaan. Verstand van tuinieren is een pre, maar geen noodzaak.
In 2015 waren de vrijwilligers Hans Vukkink, Jacqueline Midavaine, Henk van Triest, Wim
Spijkerbosch, Dirk Kruitbosch, Gijs van der Wielen en Jan van den Noort.

Samen uit eten, Anneke van Eijkenhorst
Terugblik op 2015

Een ontmoeting, waar veel mensen iedere maand naar uitkijken. Gezellige,
maar soms ook serieuze gesprekken onder het genot van een verzorgde
maaltijd. Uitgangspunt is en blijft de ontmoeting tussen jong en oud. Voor het
5e jaar achtereen is het 10x per jaar volle bak. Iedere keer wordt er door de
vrijwilligers en de leerlingen van De Zaaier een verrassend 3-gangen menu
gekookt en geserveerd. Dit wordt telkens aangekleed met een hartelijke
ontvangst, gezellig gedekte tafels en een gemoedelijke sfeer.
We zijn erin geslaagd om de vrijwilligersgroep verder uit te breiden. Daardoor
kan er een betere taakverdeling plaatsvinden.
Sinds de start van het project hanteren we hetzelfde tarief voor onze gasten.
We slagen er nog steeds in het daarmee te bekostigen. Er blijft zelfs ruimte om
af en toe wat kleine investeringen te doen of iets extra’s te doen.
Wat staat er in 2016 te gebeuren?
Er is al veel over gesproken. Onze maandelijkse ontmoetingen met een lekkere maaltijd willen
we graag nog een hele poos volhouden. We willen een gezellige dag voor onze gasten met
ruimte voor een leuk contact met elkaar. Dat geldt zowel voor de gasten, de leerlingen van De
Zaaier als de vrijwilligers.
We hebben gemerkt dat diverse gasten al ruim voor aanvang van de maaltijd aanwezig zijn,
omdat ……. dat zo gezellig is.
Door een andere opzet rondom de maaltijd ontstaat er ook voor de vrijwilligers en de kinderen
in de ochtenduren wat meer ruimte voor andere dingen. En omdat we er tòch zijn, kunnen we
het net zo goed gezellig maken.
Met ingang van donderdag 24 maart staat vanaf 10.30 uur de koffie klaar en zorgen we voor
iets lekkers erbij. En wie er zin in heeft, kan behalve koffie drinken en kletsen, ook een spelletje
doen. Niks moet, alles mag!!! Om ca. 12.30 uur gaan we dan aan tafel.
e

In 2016 staan we stil bij het 1 lustrum, komt Robbin Duijf weer een keer koken, nemen we de
aangekochte koersbalset in gebruik en hopen we weer veel uit de tuin van Tuintelen te kunnen
eten.
Hartelijke groet namens alle vrijwilligers,
Anneke van Eikenhorst

Timmeren
Het vaktechnische 3manschap Johan Buitenhuis, Henk Koetsier en Herman Vukkink hebben
de kinderen in de wintermaanden weer begeleid met het maken van hun timmerprojecten.
Bijv een mooie puzzel is het laatste project geweest, tot grote tevredenheid van de kinderen
uit groep 7 en 8. In 2016 worden er weer nieuwe projecten bedacht.
Teuge Runs 4 Life
Na een gedegen voorbereiding samen met Marjo Prigge van de Slaapfabriek en Wim van Beek van
AV ’34, 2 diehards op het gebied van hardlopen vond op de 2e zondag van 2016 Teuge Runs 4 Life
plaats. Na een voorinschrijving van 88 personen en een inschrijving op de dag van 62 personen,
mochten we totaal 150 personen welkom heten bij Take Off. Een heerlijke dag met lekker weer, veel
enthousiasme van vrijwilligers en hardlopers. Het werd een geslaagd evenement voor Teuge. Met
trots kunnen wij u meedelen dat er € 1000,00 is opgehaald voor het goede doel met deze 1e editie
van dit hardloopevent in Teuge. De organisatie heeft een cheque overhandigd aan de directeur van
school “de Zaaier” Jan Willem Stegeman. Hij nam samen met een paar leerlingen van de Zaaier deze
cheque in ontvangst van de organisatie en Algemeen Belang Teuge. Hiermee kan er een begin
gemaakt worden voor het verplaatsen van de moestuin als het plan van de huizenbouw in Teuge
begint. Een groot woord van dank voor alle vrijwilligers van AV ’34! Op naar 8 januari 2017!

Wandelen op Zondag 2015!
In 2015 is deze activiteit weer van start gegaan. We lopen gemiddeld met zo’n 7 personen elke 3e
zondag van de maand een 1,5 uur in de mooie omgeving van Teuge. We zijn bijvoorbeeld over het
Hartelaar (Twello) gelopen (met toestemming van de barones). Ook hebben we de fietspaden van
het Weteringse Broek gelopen en dan via het Woudhuis terug. Mooie routes door het jaar heen. We
willen graag een groep op de ‘benen’ krijgen van 15 personen. Iedereen, jong en oud is van harte
welkom!

Fietsen op Zondag 2015!
Dit jaar is er vanaf April gefietst onder leiding van Henk Veldwijk. Henk, hartelijk dank voor al je inzet.
Hij heeft aangegeven er mee te stoppen in 2016. We zijn dus op zoek naar een nieuwe routeuitzetter. Er werd altijd afgesloten bij minicamping het Oegenbos met een kop koffie en gebak. Dit
jaar op eigen kosten. We hopen in 2016 weer van start te gaan.

Teuge Helpt!
Oktober 2015 is er een bijeenkomst geweest voor belangstellenden uit Teuge en omstreken. Op deze
avond is geschetst wat er aan de hand is. Nederland vergrijst, de langdurige zorg veranderd in een
rap tempo, de mensen worden steeds ouder en willen het liefst in hun eigen leefomgeving blijven. Dat
betekent dat verzorgingstehuizen geleidelijk gaan sluiten. Er moet bezuinigd worden op de
(langdurige) zorg om ook in de toekomst kwalitatief goed zorg in ons land te kunnen bieden.
We weten allemaal dat ouderdom vaak met gebreken komt. De druk op mantelzorgers (partner,
kinderen, vrienden) neemt toe. Thuiszorg, wijkverpleegkundigen en andere professionals verlenen
zorg aan huis. Overal in den lande bloeien initiatieven op van burgers op om zorg in eigen hand te
nemen, bijvoorbeeld via zorg-, dorps- of buurtcoöperatie.

Hoe los ik dat op? Er blijven 'kleine' hulpvragen over. "Ik kan niet meer autorijden en ook niet gebruik
maken van het openbaar vervoer, hoe kom ik bij de dokter of de tandarts? Wie kan mij helpen met het
ophangen van een schilderijtje of andere kleine klussen in en rondom het huis? Hoe kan ik mijn
boodschappen doen als er geen SRV meer langskomt? Ik heb even een probleem omdat ik mijn been
gebroken heb. Als mantelzorger heb je behoeft om eens een paar uur vrij te zijn, even je zinnen
verzetten, wie kan mij even vervangen?
Gelukkig wordt al heel veel gedaan via buren en anderen (naoberschap). Dat moet vooral zo blijven.
Voorlopig wordt in Teuge gedacht aan een bescheiden opzet. Vervoer, boodschappen doen, kleine
klussen in en rondom huis en opvangservice voor mantelzorgers. Daarnaast willen we in Teuge een
vrijwilligersbank opzetten waarin mensen kunnen aangeven welke vaardigheden en kwaliteiten ze
beschikken, waarmee ze dorpsgenoten kunnen helpen.
Er hebben zich al vrijwilligers gemeld, maar we zijn nog steeds op zoek naar meer mensen. Alle
Teugenaren en bewoners in de omgeving die de leeftijd van 60 jaar hadden bereikt hebben een brief
in de bus gehad over dit initiatief. De eerste hulpvragen zijn binnen. Dus we zijn van start!
Heeft men hulpvraag of wil men zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij:
Wim van Ee

055-3231903

José Pelgröm

055-3013327

Hetty Vorselman 055-3123156

Welkomstmand
Afgelopen jaar zijn er 10 welkomstmanden uitgereikt aan nieuwe bewoners. Veel meer dan
voorgaande jaren (Anne had doorgegeven 3-4 manden per jaar).
Daarnaast heb ik ondernemers en verenigingen benaderd die nog geen flyers oid in de mand
hadden. Afgelopen jaar heeft dit opgeleverd dat er 8 ondernemers/verenigingen zijn
toegevoegd aan de mand in de vorm van een cadeautje, cadeaubon of flyer.
2015 was dus een succesvol jaar voor de welkomstmand.
Beeld de Zaaier
Na wat rondzwervingen door het dorp, via de parkeerplaats bij PECO en de rotonde is het
beeld De Zaaier aangekomen op een binnen opslag. Daar staat het beeld te drogen om
opgeknapt te kunnen worden. De leden van de kunstkring Voorst zijn bereid gevonden om
het beeld op te knappen. Het beeld is ernstig aangetast door betonrot. Het beeld dient goed
droog te zijn. Hiervoor moet het een aantal maanden goed drogen. In mei zullen de leden
van de kunstkring het beeld onder handen nemen. Los beton zal worden verwijderd , de
wapening zal worden aangepakt, waarna de losse delen weer worden aangebracht.
Met de kunstkring is afgesproken dat het beeld dan weer jaren vooruit moet kunnen. Mocht
het beeld zo zijn afgetast dat het onvoldoende kan worden opgeknapt, dan zullen we ons
moeten beraden, wat dan de beste oplossing is. Vooralsnog gaan we er ban uit dat het beeld
op te knappen is en zal het naar verwachting na de zomervakantie weer bij “zijn” school
staan.

