
ALGEMEEN BELANG TEUGE 

Professioneel, kritisch en constructief 



Algemeen Belang Teuge  

• Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de 
leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een 
bijdrage te leveren aan het realiseren van een 
goed woon- en leefklimaat in Teuge en 
omstreken door het bevorderen van de sociale 
cohesie (800 inwoners) 

• Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning  

• Dorpscontactpersoon genereert GEEN extra 
werk voor een belangenvereniging 

 

 



Dorpscontactpersoon 

• Bevorderen van de sociale cohesie in Teuge 
door het realiseren van ontmoetingen met 
kind, jongere, volwassene, oudere, mens met 
een beperking, kraker op verschillende 
manieren in het dorp door verbindingen te 
leggen met als doel  

van elkaar genieten ! 
 

 



Publiciteit 

 

• Zorgen voor positieve berichten in de 
plaatselijke, regionale en landelijke media om 
te laten zien hoe leuk het leven in Teuge is! 

 

 



Financiering 

• Financiële middelen zoeken om projecten uit 
te kunnen voeren zoals 

• Oranje Fonds en NLDOET 

• KNHM: Kern met Pit 

• Rabobank Voorst 

• Etc. etc. 

 



Resultaat 

 

• Ouderen blijven wonen in het dorp 

• Basisschool blijft open en groeit 

• Toename nieuwkomers 

• Welbevinden van de bewoners 

• Toename sociale contacten 

 

 



Vergrijzing:  
een positieve uitdaging! 

 

• Ouderen zijn nodig  

• Oud leert Jong 

• Jong leert Oud 

• Zelfredzaamheid van ouderen 

• Verbindingen leggen 



Hoe elkaar ontmoeten?  

• Projecten bedenken 

• Vrijwilligers zoeken 

• Behoefte polsen 

• Projectplan schrijven 

• Plan van aanpak met go/no go momenten 

• Project opstarten en overdragen aan een 
vrijwilliger (coördinator van het project) 



Projectgroep 
dorpscontactpersoon  

• Bestuurslid Algemeen Belang Teuge 

• Beleidsmedewerker gemeente Voorst 

• Beleidsmedewerker Vereniging Kleine Kernen 

• Dorpscontactpersoon is in dienst bij de VKK 
Gelderland en gedetacheerd in Teuge 

• De projectgroep komt 2 keer per jaar bij elkaar 
ter ondersteuning en advisering van de 
dorpscontactpersoon 



Samen uit Eten 



Samen uit Eten 

• Eén keer per maand (11.30 – 13.30 uur) 

• Professionele kok (vrijwilliger) 

• 3-gangen menu voor Euro 7,-- 

• Keuze uit 2 voor-, hoofd- en 

    nagerechten 

• 24 gasten 

 



Smikkelen en smullen! 



Oud leert Jong 
Elkaar Ontmoeten 



Appeltjes van Oranje 2013:  
Teuge genomineerd! 

• Het Oranjefonds reikt elk jaar drie Appeltjes 
uit aan organisaties die sociale samenhang 
stimuleren. Het project uit Teuge dat jong en 
oud verbindt is één van de 10 genomineerden. 
Het thema is 'alle jaren tellen‘.  

• Koningin Maxima reikt op 16 mei de Appeltjes 
uit op paleis Noordeinde. 

• Het Appeltje is een bronzen beeldje gemaakt 
door Prinses Beatrix (en 15.000 euro).  

 



Filmopnames voor het  
Oranje Fonds 



‘Koninklijke sjaals’ 



Oud leert Jong 
Breien 



Oud leert Jong 
Resultaat breiclub 



Oud leert Jong 
Bonbons maken met banketbakker 



Jong leert Oud 
Mobiel bellen: SMS-en 



Jong Leert Oud 
Computerles 



Techniek ‘ervaren’ 



Mensen met een beperking 
ontmoeten 



 
Elke donderdag- en  

maandagmiddag  
 • Omgaan met handicap door cliënten van het 

Centrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel 

• Techniek ervaren 

• Breien leren 

• Word/Excel/e-mail leren 

• Bedienen en koken bij Samen uit Eten in het 
dorpshuis  

 

 



Oud leert Jong 
Tuintelen 

(tuin en telen) 



TUINTELEN EN NLDOET 
 17-3-12 



Tuintelen: zelf poten  



Tuintelen: cliënten van SIZA 



 
Oud leert Jong 

Keukelen 
(koken en keuvelen) 



Uitbreiding keuken  
Sportclub Teuge 



Keukelen:  
en leuk dat ze het vinden! 



Presentatie  
Kern met Pit 



Kinderen presenteren  
‘gezonde’ worteltaart 



 
Sponsor Albert Heijn  

Samen uit Eten en Keukelen 
 



Timmeren in de winter 



Rick’s ruilkast, ook 
voor kinderen met dyslexie 



Vervoer regelen voor 
ontmoetingen 

• Op verzoek wordt vervoer door vrijwilligers 
geregeld om te komen waar men moet zijn om 
elkaar te ontmoeten 

• De vervoersmogelijkheid wordt regelmatig 
benoemd bij de bejaardensoos en samen uit 
eten wanneer er een nieuwe ontmoeting 
plaatsvindt. 



Nieuwe fietspaden  
ontdekken op zondagmiddag  

• Signalen van kinderen om iets te organiseren 
voor hun ouder die weduwe of weduwnaar is 
geworden 

• Moeite met de zondagmiddag 

• Vanaf maart t/m september 2013 één keer per 
maand samen fietsen 

• Bejaardensoos, samen uit eten, media 

• Monuta Charity Fund 



Bemiddeling  
groenonderhoud luchthaventerrein 
• Er is een verbinding gelegd tussen directeur 

luchthaven, voorzitter gebruikersgroep en 
jongeren met een ‘rugzakje’ voor 
groenonderhoud ingang luchthaventerrein. 

• Offerte is gegeven aan voorzitter gebruikers- 
groep en de dorpscontactpersoon trekt zich 
terug. 



Nog te realiseren  

• Verdere integratie van ‘anderen’: kunstenaars, 
verstandelijk gehandicapten, jongeren (MaS) 

• Uitbreiden activiteiten in het dorpshuis 

• Bevorderen sociale cohesie verenigingen en 
bedrijven 

• Vanaf 2013 een combi te maken van 
dorpscontactpersoon en buurtsportcoach 
(40% financiering door het rijk voor sport) 



Presentatie krachtig bestuur  
Algemeen Belang Teuge 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken 

• Statenleden van Provincie Gelderland 

• Dorpscontactpersonen in Gelderland 



Resultaat tot nu toe  

•Het gonst in het hele 
dorp en Teuge is 
leefbaarder dan ooit 
tevoren! 


