Teus Valkenburg
Sportman, acteur en Scherpenzeler in hart en nieren
Het is vandaag 10 jaar geleden dat Teus Valkenburg op 63-jarige leeftijd is overleden. Teus zorgde
door zijn sociale eigenschappen voor verbinding in Scherpenzeel. Velen kenden hem als glazenwasser,
sportman, acteur, regisseur of zelfs als zanger. Hij maakte met iedereen die hij tegenkwam wel een
praatje.

Teus was een sympathieke, geboren en getogen Scherpenzeler. Zijn humor en de positieve manier
waarop hij in het leven stond, maken dat hij nog altijd voortleeft in de harten van veel Scherpenzelers.
Sportman
Teus is in 1948 in een gezin van tien kinderen aan de Lindenlaan geboren. Hij is sportief en wordt lid van
voetbalvereniging Scherpenzeel, maar als Teus een jaar of vijftien is gaat zijn interesse meer uit naar
wielrennen. Dat komt met name door de Tour de Junior in Achterveld, een meerdaags wielerevenement
voor jeugdige wielertalenten. Een racefiets heeft Teus niet en dat geldt ook voor andere Scherpenzeelse
jongens die aan de Tour de Junior meedoen. Maar ook op een gewone fiets kun je successen behalen.
Hoewel Teus in het klassement geen hoge ogen gooit, presteert hij het wel de sprint van Hennie Kuiper
te winnen. Later is hij betrokken bij de organisatie van de wielerronde van Scherpenzeel. In Achterveld
leert Teus Valkenburg zijn latere echtgenote Arda kennen met wie hij in 1972 trouwt. Ze wonen korte
tijd in Stoutenburg. Daarna verhuizen Teus en Arda naar de Koepellaan in Scherpenzeel. Ze krijgen twee
zoons, Michiel en Jeroen. Als Teus 21 is stopt hij met wielrennen en gaat hij weer voetballen. Hij werkt

eerst bij het schoonmaakbedrijf van Arie Willems, maar in 1972 begint Teus voor zichzelf met een
glazenwassersbedrijf. Ook als schoorsteenveger en schoonmaker kun je hem inhuren.
Hoewel zijn werk veel tijd opeist, specialiseert Teus zich op sportief gebied in het lopen van marathons.
Daarvoor heeft hij ook nog aan enkele triatlons en een paar Run Bike Run wedstrijden meegedaan. Teus
heeft vierentwintig marathons gelopen. De bekendste zijn de marathon in New York (2x), de
Kilimanjaro-marathon in Tanzania en ook die van Barcelona. Zijn laatste is de klassieke van Marathon
naar Athene.
Toneel
Niet alleen op sportief gebied doet Teus van zich spreken. Hij heeft ook een passie voor toneelspelen.
Als hij eind jaren zestig als invaller een rol bij amateurtoneelvereniging ATS mag spelen, wordt
toneelspelen al snel zijn lust en zijn leven. Hij acteert in talrijke blijspelen. Tijdens de viering van het 750jarig bestaan van Scherpenzeel in 1979 speelt Teus de rol van Giep van Driesten in het toneelstuk
‘Geknakte Halmen’. In 2003 vertolkt Teus in onvervalst Scherpenzeels de rol van boer van Wittenberg in
het door Henk van Woudenberg t.g.v. het 35-jarig jubileum van Oud Scherpenzeel geschreven blijspel
‘Terug naar Scherpenzeel’. Bij de PJGU neemt hij bij de jaarlijkse toneeluitvoering de regie voor zijn
rekening. Om een goede acteur te worden moet je op jonge leeftijd beginnen met toneelspelen. Teus
start met een groep jongens en meisjes het jeugdtoneel in Scherpenzeel. Ze repeteren in de schuur
achter het huis aan de Vlieterweg (de Vlieterhoek) waar Arda en Teus inmiddels wonen. Omdat Teus het
later te druk heeft, nemen Wim Gerritsen en Wim Voorthuizen het van hem over. Ook is Teus een van
de initiatiefnemers van Windkracht 8, de Scherpenzeelse gelegenheidscabaretgroep die tijdens hun
voorstellingen allerlei spraakmakende zaken in Scherpenzeel op de hak neemt. Incognito als Sinterklaas,
uitgedost als vrouw of in talrijke andere vermommingen doet Teus altijd individueel mee tijdens
carnavals- en Bevrijdingsoptochten in Scherpenzeel en Achterveld.
Teus zet zich ook in voor de ouderen in Scherpenzeel. Tijdens de jaarlijkse rommelmarkt van het Huis in
de Wei draait hij het Rad van Fortuin. De natuur gaat hem ook aan het hart. Teus Valkenburg is één van
de oprichters van stichting De Kiewiet, die zich inzet voor de bescherming van weidevogels. Met de
Poortzangers staat Teus als zanger op het podium. Legendarisch zijn zijn optredens tijdens oudHollandse avonden waarbij het publiek schaterlachend geniet van zijn speciale humor.
Musical
Het lachen vergaat iedereen als in 2009 blijkt dat Teus darmkanker heeft. Ondanks deze slopende ziekte
gaat hij, optimistisch als hij is, door met hardlopen totdat hij niet meer kan. In zijn laatste levensjaar
vragen drie jonge meisjes aan Teus of hij een met hen een musical wil voorbereiden. Teus is vanwege
zijn ziekte niet meer in staat een nieuw stuk te schrijven, maar past een musical aan die hij nog in de la
heeft liggen en verzint er een paar karakters bij, omdat er veel aanmeldingen zijn van enthousiaste
jongeren die willen meedoen. Teus neemt de rolverdeling voor zijn rekening, maar de regie moet hij
noodgedwongen aan Marcel de Bruin overlaten. Als blijkt dat Teus de uitvoering in november niet zal
halen, spoort hij Arda en Marcel aan ´gewoon door te gaan´. Twee maanden na het overlijden van Teus
wordt de musical ´Markt in Scherpenzeel´ in de Breehoek ten tonele gebracht. Het is een hommage aan
Teus Valkenburg.
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