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Breiclub Eureka
zoekt wol

Jubileumnummer
Dank voor alle positieve reacties
op het Jubileumnummer. Dit
extra nummer was mogelijk door
uw bonnen van Ede Doet. Het
was een drukke tijd met de op
maak, naast het reguliere decem
bernummer, maar we hebben er
als redactie ook van genoten om
het voor u samen te stellen.

Door Jan Druijff
Bij Woonzorghuis Eureka zijn nor
maal gesproken veel activiteiten
waaronder een breiclub. Niet alleen
voor bewoners van Eureka maar ook
voor inwoners van Otterlo en omge
ving. Er worden voornamelijk kleurrij
ke dekens, maar ook sokjes, dassen
en vele andere dingen gebreid. Door
corona is het helaas niet mogelijk om
gezellig met elkaar te breien. Er
wordt echter zeker niet gestopt. Er is
tijd over dus de dames gaan gewoon
thuis door.
De wol raakt helaas op. Heeft ie
mand nog restanten liggen die niet
meer nodig zijn dan kan het toch een
goed doel dienen voor de club. Van
de opbrengst van de verkochte arti
kelen kan weer iets gezelligs worden
georganiseerd voor de ouderen.

Er is gelukkig ook veel gerea
geerd op de Otterlo-Quiz en de
detailfoto puzzel.

Heeft dit uw interesse gewekt en wilt
u zich aansluiten na corona dan mag
u natuurlijk ook altijd bellen. U bent
welkom bij de club.
Heeft u dus nog wol over bel dan
even naar Nannie van Veldhuizen
0683398443 of naar Truida Ribbers
0610636513. Als het niet te ver weg
is komen zij het graag halen. Ook
kunt u het na telefonisch contact
brengen. Namens de breiclub alvast
hartelijk bedankt.

Zoals u ziet hebben zich ook al heren
aangemeld die nog wat uurtjes over
hadden. Het is voor hen ook corona
tijd. Heren uit Otterlo en omgeving
kunnen zich dus ook aanmelden
De volgende Dorpspraet verschijnt rond 26 maart.
U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk 8 maart.
Daarna uitsluitend in overleg met de redactie.

Op het sprookje is één geweldige
reactie gekomen die u kunt be
wonderen in deze uitgave.
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Colofon
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks.
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Onderlangs 4
6731 BL Otterlo
Telefoon: 06-51 86 19 40
Samenstelling redactie:
Betsy Rap (redactielid)
Cindy Bonthuis (redactielid)
Jan Bruil (redactielid)
Jan Druijff (hoofdredacteur)
Marije de Swart (redactielid)
Sjoerd van Beek (redactielid)
KOPIJ kunt u als "Word"-document per
e-mail sturen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
De kopij voor het volgende nummer
moet uiterlijk de 6e van de maand bij de
redactie binnen zijn.
Wacht niet tot de laatste dag met uw kopij
a.u.b.!
Wilt u een foto of afbeelding bij uw stukje
plaatsen, stuur deze dan in JPG-formaat,
500 kb, als extra bijlage in uw mail mee
De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten of niet te plaatsen.

Advertenties en kleine advertenties:
Deze kunt u per e-mail opsturen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl.
Financiële administratie:
Mary Ascherman
Bankrekeningnummer
Dorpspraet: NL92RABO0368550869
Bezorgklachten:
s.v.p. doorgeven aan: Jan Bruil,
Arnhemseweg 52, telefoon 0318-592844 of
06-37419622

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 09:00 - 20.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur
/smartcarwashede

‘S Mart Carwash
Ir. Lelystraat 22
6717 AL Ede (Naast AH XL)
www.smartcarwash.nl

Voor de lezers van de Dorpspraet het Platinum wasprogramma
van €16,- voor €12,- op vertoon van deze advertentie

Bezorging dorp:
Andrea Hekman, Bea en Hans Lok
Bezorging buitengebied:
Tim van den Akker
Abonnement:
€ 38,50 per jaar.
Opgeven bij Mary Ascherman, bij voorkeur
per mail: dorpspraet@kpnmail.nl
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Voorwoord
Jan Druijff
Februari
2021
Deze Dorpspraet staat wat foto's be
treft grotendeels in het teken van de
winter van 2021. Wat heeft Otterlo
genoten. Alle voorzieningen werden
ingezet voor sneeuwpret. Niets was
te gek. U ziet er verder in het blad
voldoende van terug.

ontdek online
bestelgemak
voor 10:00 uur
besteld
vandaag in huis

je vindt het bij SPAR
Zoals u ziet heeft David, onze tuinbe
woner, zich zelfs lekker warm aange
kleed.
Maar er is meer nieuws. Wat dacht u
van het glasvezel in Otterlo? Na in
spanning van velen in het dorp is het
gelukt en zal dit worden aangelegd.
Ook deze maand heeft onze wijk
agent weer zijn bijdrage geleverd. Ik
vind het altijd verrassend te zien hoe
veel er speelt in ons dorp. Dat rustige
en vredige Otterlo. Valt toch echt wel
wat tegen als je maandelijks de op
somming ziet.
Roel van Ekeris vervolgt in dit num
mer zijn boeiende verhaal over
Nieuw Reemst.

bestel gemakkelijk online via
www.spar.nl
bestellingen vanaf € 25,- worden
gratis bezorgd
SPAR van Leijenhorst
Dorpsstraat 4A 6731 AT Otterlo
Tel: 0318 - 591 246
E-mail: sparotterlo@despar.info

openingstijden:
maandag t/m
zaterdag van
08:00 tot 20:00 uur

Nu ik dit voorwoord aan het schrijven
ben is het toch anders als anders.
Volgende maand zal ik mijn slot
woord schrijven in De Dorpspraet.
Zoals de meesten van jullie wellicht
al weten gaan Tanja en ik Otterlo
verlaten. We verruilen Otterlo voor
Ermelo. Ook daar is gelukkig veel
'Lo' en voor ons bekend terrein.
Maar toch wel vreemd om het ouder
lijk huis definitief te gaan verlaten. Ik
hoop volgende maand te kunnen ver
tellen welke (Otterloër) ons mooie
plekje gaat bewonen.
Tot volgende maand.
Namens de voltallige redactie wens
ik jullie veel leesplezier met ons
mooie blad.
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KLEINTJES
Kleintjes kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven.
Voor particulieren worden geen kosten in rekening gebracht.
De kosten voor bedrijven zijn € 48,50 voor een heel kalenderjaar.
Bij de kleine advertenties worden géén foto’s of logo’s geplaatst.
GEZOCHT : LEERLING-ELEKTROMONTEUR BBL
Werken en leren na je VMBO-opleiding. Wij betalen je opleiding tot technisch
specialist. Info : www.hazeleger-ede.nl 0318-590590
_____________________________________________________________________
Gezocht zelfstandige woonruimte
Rustige, nette vrouw, 36 jr., met o.a. interesse in natuur, kunst en klassieke
muziek, zoekt zelfstandige woonruimte. Max. huur +/- €650.00 per maand.
Tel. 06-24339146.
_____________________________________________________________
Bij de Vaate Hoveniers
Als hovenier klopt je hart voor de tuin, deze moet groeien, zomer en winter!
Dat vraagt om deskundige opzet en gedegen onderhoud. Wij staan garant
voor ontwerp, aanleg en verzorging. Of het nu gaat om een complete tuinaan
leg, vakkundig onderhoud, eigentijds ontwerp, tuinrenovatie of bestrating. Wij
bedenken altijd duurzame, creatieve en vernieuwende oplossingen.
www.bijdevaatehoveniers.nl
___________________________________________________________________
Young Style Haarmode, Dorpsstraat 36 Harskamp 0318-453375
www.young-style-haarmode.nl Graag op afspraak.
Openingstijden: maandagmorgen en donderdag gesloten.
Knippen: dames 16,50; heren: 14,50 kind t/m 11 jr: 12,00; Kleur vanaf 35,00;
Permanent vanaf 55,00.
______________________________________________________________
DRUKKERIJ HABO DE ROOIJ Voor al uw drukwerk in kleur en zwart/wit.
Geboorte-, trouw-, en jubileumkaarten, briefpapier, enveloppen enz. enz.
Adverteren in HABO: Voor info: haboderooij@upcmail.nl of bel:
0318-457718 of 06-14150321.
_______________________________________________________________
ADVERTEREN IN DE DORPSPRAET? Meer informatie nodig? Neem dan
contact op via dorpspraet@kpnmail.nl. Onze tarieven zijn verrassend laag!

ONLINE collecte Am
nesty International
Amnesty streeft naar een rechtvaar
dige wereld waarin iedereen gelijke
rechten heeft en in vrijheid kan leven.
Kijk op www.amnesty.nl voor meer
nformatie.
Amnesty collecteert 14 t/m 20 maart,
dit jaar vanwege corona uitsluitend
met digitale collectebussen.
Zelf een online collectebus aanma
ken kan via amnesty.digicollect.nl
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Sprongetje van geluk
De scholen zijn weer open! Dat bete
kent weer kinder
stemmen als ach
tergrondmuziek
terwijl ik aan het
werk ben.
Mijn onderwijshart maakt weer een
sprongetje van geluk! En dat van het
hele team op de Ericaschool! De
scholen weer open betekende deze
week ook plasjes smeltwater in de
gangen om de sneeuwlaarzen heen,
handschoenen op de verwarmingen,
blozende wangen van de kou, sleetje
rijden met de juf, trefbal met sneeuw
ballen, wat een plezier! Ook al was
het even spannend om de weg op te
gaan, wat was de sneeuw een ca
deautje voor ons.

Vorige week las ik een artikel van
Erik Scherder, neuropsycholoog,
over het openen van de scholen. In
dit artikel doet hij een oproep naar de
scholen; Laat kinderen spelen! Hij
vertelt hoe belangrijk spel is om be
paalde delen van de hersenen te ac
tiveren. Door de prikkels van het spel
kun je je beter concentreren en fo
cussen en krijg je gevoelens van
angst en verdriet beter onder contro
le. Kinderen hebben daarna veel
meer ruimte voor het weer opnemen
van nieuwe kennis. Hoe mooi is het
om in de sneeuw te spelen! Op een
natuurlijke manier bracht de sneeuw
ons een uitlaatklep voor de kinderen.
Een uitlaatklep die velen van ons
best konden gebruiken na weer een
lange periode van thuisonderwijs.
Ook op de Ericaschool kregen we
steeds vaker berichten van kinderen
die het niet meer zo zagen zitten,
verdrietig waren, zich zorgen maak
ten, de juf miste. Het was net of de
glans er een beetje af ging. Kinderen
zijn flexibel, dat is zeker zo, maar ze
krijgen ook de spanningen en de zor
gen mee die er zijn. Zo zijn er ook
zorgen over achterstanden in het

De Dorpspraet

leerproces Zowel ouders als kinderen
zitten hier soms over in. En als ik
lees wat de media daar af en toe
over schrijft, maakt mijn onderwijs
hart allerminst een sprongetje van
geluk! Kinderen hebben in de afgelo
pen periode nieuwe levenslessen ge
leerd; doorzetten, rekening houden
met elkaar, het gezamenlijk belang
voorop zetten, leren waarderen van
dat wat eerst zo vanzelfsprekend
was. En ondertussen hebben de kin
deren ook onderwijs gevolgd. Niet in
de optimale vorm, zoals we dat ge
wend zijn. Maar achterstand…waar
op dan precies? Op een landelijk ge
middelde norm die we hanteren. We
zitten allemaal in hetzelfde schuitje,
niet alleen in Otterlo, of alleen in Ne
derland, wereldwijd zijn scholen dicht
geweest.
Leren doen we een leven lang op al
lerlei manieren. En op school gaan
we weer hard aan het werk om kin
deren over de wereld te leren met
alles wat daar bij hoort aan vaardig
heden van rekenen en lezen tot ex
pressie en bewegingsonderwijs. Stap
voor stap weer verder groeien.
De scholen weer open is genieten
voor jong en oud! Zo kunnen we op
school, maar ook in Otterlo en omge
ving een plek zijn waar kinderen kun
nen leren, spelen, ontdekken en kun
nen beleven. Dan zien we de koppies
weer stralen en maakt ook hun hart
weer een sprongetje van geluk!
Hartelijke groet,
Marjon Fluit, Ericaschool

Foto's noodlokalen
Een lezer van dit blad vraagt of er
nog foto's zijn van de noodlokalen
van de Ericaschool, die eind jaren
zeventig/begin jaren tachtig aan de
Sportlaan hebben gestaan. Geduren
de ruim twee jaar werd toen de Erica
school gerestaureerd. In de beruchte
winter van 1979 toen het zo geijzeld
had kregen alle kinderen van de Eri
caschool vrij. De noodlokalen hadden
houten trapjes om in de lokalen te
komen en meester Hummelen lukte
het die bewuste ochtend toen het zo
geijzeld had, niet om het trapje op te
komen: dus kregen alle kinderen vrij.
Dus beste mensen, hebt u foto's,
krantenartikelen of andere informa
tie? Laat het ons weten.

nr. 2 /febr 2021
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Geverfde steentjes
veroveren de Veluwe
Door Gerhard Starke
Overal duiken ze op. Ook in Otterlo
worden ze gemaakt en gevonden. De
bedoeling is dat als je er eentje ge
vonden hebt, je dit via Facebook/Ve
luwse Dwaaltjes meldt en daarna op
een andere plek weer neerlegt. Zo
reizen de steentjes naar allerlei an
dere plekken in Nederland, vooral als
toeristen ze meenemen.

In coronatijd is dit voor verschillende
mensen een leuke hobby geworden.
Je kunt deze steentjes natuurlijk
kopen maar ook opzoeken in je om
geving om ze daarna te schilderen
en te voorzien van een mooie tekst of
een leuke afbeelding. In de blanke
lak zetten, ergens neerleggen en dan
hopen dat zo’n steentje een hele
mooie lange reis gaat maken en niet
thuis in een bakje blijft liggen.

Succes met het zoeken in Otterlo en
omgeving.

Sneeuwpret
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Voortgang werkgroep
GGOO
Door Jan Druijff
In coronatijd is een
overleg plannen wat
lastig. Toch is het de
werkgroep gelukt om
in overleg te komen
met twee wethouders, namelijk de
wethouders Meijer en Van der
Schans. Cor van Voorthuizen en on
dergetekende mochten lijfelijk aan
wezig zijn. Ook onze nieuwe contact
persoon bij de gemeente,Wouter Ke
ijzer, was aanwezig. Fenna Bolding,
onze externe adviseur en Margriet
Moret, waren via teams digitaal aan
wezig. We hebben in het gesprek
aangegeven wat onze visie is en wat
we graag willen bereiken. Natuurlijk
is ook besproken wat al bereikt is,
zoals het beheer van de voordracht
lijst en de toewijzing van de wonin
gen in Eureka, de opgezette tele
fooncirkel en niet te vergeten het
Dorpsloket. Ook de ontwikkeling van
de website OtterloNu.nl is een be
langrijke stap die gezet is. Het was
een positief gesprek met de toezeg
ging dat het initiatief waar nodig ver
der ondersteund wordt.
De volgende stap was een gesprek
met de ambtelijke organisatie. Ook
dit was een zeer positief gesprek. Zij
zullen de uitkomsten van dit gesprek
terugkoppelen naar hun teams waar
na er een vevolggesprek gepland
kan worden.
Daarnaast wordt er een gesprek met
Woonstede voorbereid waaruit hope
lijk duidelijk wordt wat mogelijk is met
het gebouw. Het visiedocument van
de werkgroep is geconcretiseerd
naar de laatste stand van zaken en
zal ook dienen als basis voor dat ge
sprek. Binnenkort wordt dit document
door de werkgroep definitief vastge
steld.
Heeft u het Dorpsloket al bezocht?
Schroom niet met uw vragen of sug
gesties naar ons toe te komen. De
data waar en wanneer u terecht kunt
vindt u in deze Dorpspraet.

nr. 2 /febr 2021
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Wat is de Dorp
spraet toch een
leuk blad! Het is in
deze tijd een mid
del om in contact
en in verbinding te
blijven met dorps
bewoners. Voor
mij in mijn werk bij
Malkander net zo. Geen activiteiten
of dorpshuis waar we even een bak
kie kunnen doen, kunnen werken
achter onze laptop en inwoners
tegen komen om een praatje te ma
ken hoe het met iedereen gaat .
Weet dat ik altijd bereikbaar ben, net
zoals ons schakelpunt van Malkan
der. Wil je je hart luchten, maak je je
zorgen om anderen of wil je iets voor
een ander betekenen, je kan altijd
contact opnemen. Het schakelpunt
waar je alle vragen kunt stellen is te
bereiken op 0318-208080. Wil je met
mij contact hebben, informatie of ad
vies krijgen, neem contact op per
mail of telefoon. jaalbers@malkan
der-ede.nl /06-22762385. Ik denk
graag met u mee.

Activiteiten of ontmoetingen na de
corona.
Heb je ideeën om een activiteit op te
zetten of heb je behoefte aan een
ontmoetingsgroep? Kom dan eens
brainstormen, zodat we samen kun
nen kijken naar de mogelijkheden.
Denk bijv. aan een creatiefgroep/
leesgroep/kookgroep/kinderactivitei
ten, enz. Misschien heeft u wel een
klein groepje om u heen verzameld
die graag iets willen doen, maar de
faciliteiten ervoor niet heeft? Het lijkt
mij ontzettend leuk om met jullie mee
te denken en te zien hoe we dat kun
nen regelen. Hou vol in Corona -tij
den,
Groeten Jolanda Aalbers, sociaal
werker in de dorpen
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Glasvezel in Otterlo
dorp gaat door!
Begin november startte de glasvezel
campagne in Otterlo en de andere
dorpen van de gemeente Ede. Glas
vezel zou aangelegd gaan worden
als over alle dorpen heen 35% van
de huishoudens mee zou doen.
Vanaf het begin liep Otterlo vooraan
met het aantal aanmeldingen en op
een gegeven moment was er zoveel
vertrouwen in de Otterloërs dat al
voortijdig aangegeven werd dat er in
Otterlo in ieder geval glasvezel zou
komen! Los van waar de andere dor
pen op uit zouden komen. We zijn ie
dereen die zich aangemeld heeft
enorm dankbaar, want met glasvezel
raken we als dorp niet achter en blij
ven we voorbereid op de toekomst
ook voor de jeugd in ons dorp.
Uiteindelijk worden er meer dan 200
Otterlose huishoudens aangesloten
op de glasvezel. De voorbereidingen
zijn eerder deze maand al in volle
gang gegaan. De verwachting is dat
in april al gestart wordt met de aan
leg dus ook hier loopt Otterlo voorop:
de schop gaat bij ons als eerste van
de dorpen in de grond!

Otterlo’s Belang wil iedereen bedan
ken die zich via haar link heeft aan
gemeld. Dat leverde niet alleen € 25,korting op voor de aanmelder, maar
ook € 50,- voor het dorp. Het hiermee
opgehaalde bedrag zal naar ver
wachting zo’n € 6.000,- bedragen.
We zoeken hiervoor een mooie be
stemming waar het hele dorp profijt
van heeft. Suggesties zijn meer dan
welkom en kunnen gestuurd worden
naar
secretaris@otterlosbelang.nl
Namens de Otterlose glasvezelambassadeurs en Otterlo’s Belang.
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo
Tel.: 0318 592 246
aanloop@dorpshuisotterlo.nl
www.dorpshuisotterlo.nl
Een feestje of uw verjaardag vieren en de huiskamer te klein? Kom
eens langs in het gezellige Dorpshuis en we vertellen u alles over de
mogelijkheden in de De Aanloop. Bij ons is ook ruimte voor verga
deringen, cursussen en andere sociaal-functionele activiteiten voor
jong en oud.
Neem contact op met De Aanloop of activiteiten door kunnen gaan
i.v.m. corona.
Weekprogramma
Maandag
Peuterspeelzaal "De Heidehummel"
08.30 tot 12.00 uur
Biljarten
13.00 tot 15.00 uur
Sportservice Ede gym met Cora Stegman
13.30 tot 14.15 uur
Sjoelclub De Ingooi (even weken )
14.45 tot 16.00 uur
Dansschool Bransz
15.45 tot 20.30 uur
Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand)
19.30 tot 22.00 uur
Darten, competitie
19.30 tot 22.00 uur
Tafeltennisclub TTCO
20.00 tot 21.30 uur
Otterlo's Fit-uurtje
20.00 tot 21.00 uur
Dinsdag
Peuterspeelzaal "De Heidehummel"
08.30 tot 12.00 uur
Biljarten
13.00 tot 15.00 uur
Volksdansen Sportservice Ede met José ter Huurne 13.30 tot 14.30 uur
Koersbal Malkander
15.00 tot 16.30 uur
Dansschool Bransz
15.45 tot 17.00 uur
Darten
19.30 tot 22.30 uur
Toneelvereniging
19.30 tot 20.00 uur
Biljartvereniging
19.30 tot 22.30 uur
Woensdag
Ontspannen bewegen Sportservice Ede o.l.v. Marie- 09.45 tot 10.30 uur
José Beelaerts
Aanloop-Inloop. Otterlose thee- en koffieochtend. Di 10.00 tot 12.00 uur
verse activiteiten
Chillen in De Aanloop, kinderactiviteiten
13.30 tot 15.30 uur
Bridge
19.30 tot 23.00 uur
Donderdag
Peuterspeelzaal "De Heidehummel"
08.30 tot 12.00 uur
Biljartclub
13.30 tot 16.00 uur
Do-in Yoga met Debbie Hulleman
19.30 tot 20.30 uur
Biljartclub "De Aanstoot"
19.30 tot 22.30 uur
Vrijdag
Trombosedienst, bloedprikken
08.00 tot 08.30 uur
Yoga met Debbie Hulleman
10.00 tot 11.00 uur
Darten
19.30 tot 23.00 uur
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met beheerder
René van den Bergh. Telefoon: (0318) 59 22 46 of 06 - 46 56 38 81
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Uit de oude doos

Door Gerhard Starke en Betsy Rap

Deze maand een foto, die bij veel Otterloërs warme
herinneringen zal oproepen. Drie alom bekende inwoners
van ons dorp. Wat een markante koppen! En wat een
positieve instelling stralen ze uit. Om blij van te worden!!
De kwaliteit van de foto is niet geweldig, maar we zijn
ervan overtuigd dat u ons mooie verhalen kunt vertellen.
Stuur uw reactie naar dorpspraet@kpnmail.nl.

Henk (Flok) Janssen stuurde ons onderstaande
informatie overt de foto van januari
Zittend van links naar rechts: Jan Wisgerhof
(melkboer) Cor van Smaalen (fietsenmaker) Dik Janssen
(Vivo kruidenier) Miena Janssen (echtgenote van Dik)
Teus Jacobs, Meeuwis Versteeg (bakker)
Links staand: mevrouw Goor (beter bekend als Moet
Goor)
Middelste rij staand: in het midden Mw. Ernie Versteeg
en daarnaast Trien Bosch en de een na laatste man
Lammert Versteeg.
Bovenste rij: naar alle waarschijnlijkheid maar blijft een
gok: Steven Pluimers, Riek van Santen, Koosje Versteeg
en Evert Krol??

10

De Dorpspraet

Advertentie

Een “geslaagde” uitvaart is als een mooi boeket bloemen.

Mevrouw hield enorm van bloemen, maar neen, we mochten niet op de kaart
zetten dat ze van bloemen hield. Nee, dat wilde ze niet, want dan voelden de
mensen zich verplicht en dat wilde ze niet.
Nu, nog geen twee maanden later na de voorregeling, was haar afscheidsdienst.
Er stond geen zin op de kaart dat ze van bloemen hield, maar ach dat wist
iedereen wel. Wel, hadden we op de kleine uitnodiging voor de besloten kring
gezet dat ze wel één bloem mochten meebrengen en velen onder de 50
genodigden deden dit ook. Verschillende bloemen in allerlei kleuren en vormen.
Sommigen met een kaartje en laatste groet eraan en anderen zonder. Bij
binnenkomst in de kerk zette iedereen zijn bloem in een grote vaas en bij
aanvang van de dienst zette ik de vaas aan het hoofdeinde naast de kist.
Het was een prachtig gemengd boeket geworden, een laatste liefdesgroet. Net zo
verschillend als de mensen in de kerk, maar samen 1 mooi geheel. Passend bij
elkaar zoals wij allen die dag een bindende factor hadden. Dit mooi en bijzonder mensenkind waar we toen afscheid
van moesten nemen. Maar de dienst zelf was net zo’n mooi boeket. Met liederen die ze tijdens de voorregeling had
genoemd, maar ook muziek aangedragen door de kinderen en ondergetekende. En niet te vergeten de bloemlezing
over haar leven door de kinderen en de dominee. De foto’s van haar leven. En het prachtige eerbetoon door haar
oogappels waarin ieder van haar kleinkinderen haar persoonlijk bedankte voor de bijzondere oma die zij was
geweest. Ik moet eerlijk toegeven dat ik op dat moment ook een traantje moest wegpinken. Wie bloemen zaait, zal
geen distels, maar bloemen oogsten. Bij het graf eindigden we met een bloemen groet. Om tenslotte ook de bloemen
uit de vaas met haar mee te geven als allerlaatste groet van liefde en genegenheid.
Wat zal ze gemist worden!
Maar als ik aan deze uitvaart terugdenk, was het als een prachtig boeket met verschillende bloemen die samen een
prachtig geheel vormden. Ja een “geslaagde” uitvaart is als een mooi boeket bloemen. - Immanuel Livestro

nr. 2 /febr 2021
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NL Schoon op 20
maart
Door Jan van de Grootevheen
De 19e editie van de Landelijke Op
schoondag, op zaterdag 20 maart,
vindt dit jaar in verband met het coro
navirus in aangepaste vorm plaats.
Een mooie manier om de lente in te
luiden.
Want van een schone omgeving
krijgt iedereen vlinders in zijn buik.
Ga je op de Landelijke Opschoondag
de deur uit voor een frisse neus?
Maak er een opschoon-ommetje van.
En spoor de buren aan hetzelfde te
doen (op gepaste afstand). Zo maakt
iedereen van zijn buurt een zwerfaf
valvrije schoonheid. Zet deze dag in
uw agenda!
Natuurlijk kan en mag het ook op een
andere dag. En maak ook eens een
extra boomspiegeltje schoon, voor
zover aanwezig. Otterlo blikjes
vrij? Het duurt nog even, maar de
kogel is door de kerk. Er komt statie
geld (15 cent) op drankblikjes per 31
december 2022!! Juichende afvalra
pers, tevreden milieuorganisaties en
politiek succes voor demissionair
staatsecretaris Stientje van
Veldhoven.
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Overhandiging
cheque
Door Jan Druijff
Op zaterdag 20 februari werd de che
que door Delta Fiber uitgereikt aan
de vrijwilligers die zich hebben inge
zet voor glasvezel in Otterlo. Er doen
ruim 200 Otterlose huishoudens
mee. Door zich aan te melden via Ot
terlo's Belang kreeg men € 25,-- kor
ting maar leverde dit bovendien
€ 50,-- per aanmelding op voor het
dorp.

Foto Louise Spaargaren

Er werd uiteindelijk een mooie che
que van € 6100,-- uitgereikt waarvoor
nog een mooie bestemming wordt
gezocht waar het hele dorp Otterlo
profijt van heeft. Suggesties zijn nog
welkom en kunnen gestuurd worden
naar secretaris@otterlosbelang.nl.

GEZOCHT OtterloNu
Door Jan Druijff
De werkgroep Ge
zond en Gelukkig
Oud in Otterlo is
op zoek naar een
enthousiaste vrij
williger die ons wil
helpen de website OtterloNu up-to-
date te houden en helpen uit te brei
den. Enige kennis van websites is
gewenst. Kom jij/u ons helpen? Meld
je aan via
Dorpsloket@OtterloNu.nl of telefo
nisch op nummer 06-83319432.
Heeft u vragen dan kunt u altijd met
een van de leden van de werkgroep
contact opnemen.

nr. 2 /febr 2021
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Wie kent hem niet?
Tien vragen aan Marinus Roseboom

1. Wie is Marinus Roseboom?
Ik ben 67 jaar jong en al meer dan 40
jaar getrouwd met Jacomine. Gebo
ren en getogen in De Klomp, in
Utrecht diergeneeskunde gestudeerd
en in 1980 in Otterlo komen wonen.
We hebben drie zonen twee Labra
dor Retrievers. Altijd als dierenarts
gewerkt en nu werk ik als keurings
dierenarts bij de NVWA.
2. Hoe ben je in Otterlo terecht
gekomen?
Toen ik in de praktijk kwam werken
was het verplicht om in het werkge
bied te wonen. Gelukkig was er een
huurhuis op de Edeseweg beschik
baar en zo hier terecht gekomen.
3. Wat maakt Otterlo zo bijzonder?
Mijns inziens is het de tolerantie die
ons dorp kenmerkt. Honderd jaar ge
leden kwamen hier vakantiegangers
uit het westen van het land waar men
toen al veel liberaler was. Dat heeft
mede voor de huidige cultuur ge
zorgd.
4. Wat is de mooiste plek van
Otterlo?
Het valt niet mee om hier niet te noe
men wat al vaak is gezegd, ook
omdat er zo veel moois is. Toch vind
ik het Jachtslot Sint Hubertus in ieder
geval het allermooiste gebouw.
5. Welke voorzieningen mis je nog
in Otterlo?
Dat is natuurlijk een open deur. Het
Multi Functioneel Dorpshuis. De vele
daar geplande voorzieningen zijn al
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lemaal echt broodnodig en dan be
doel ik naast de sport en Dorpshuis
ook een zaal voor diverse uitvoerin
gen.
6. Wat zijn je liefhebberijen?
Ik zit in bestuur van onder andere
Bridgeclub, Dorpshuis, MFDO en
Stichting Wisent op de Veluwe. Mijn
grootste liefhebberij betreft jachthon
den; dit is mijn grootste passie. Ik be
steed veel tijd aan diverse jachthon
den evenementen. Op dit moment
ben ik zelf redelijk succesvol met
mijn Labrador Retriever RoseAnn,
maar zoals in zoveel zaken gooit de
corona crisis ook hier roet in het
eten….
7. Stel je bent de Koning van Otter
lo, wie zou er volgens jou een lint
je moeten krijgen en waarom?
Zonder twijfel aan Evert Groeneveld.
Hoe hij vol energie door blijft gaan
met de voorbereidingen voor het rea
liseren van Otterlose woningbouw en
een MFDO. Er zijn veel tegenslagen
geweest waarbij de weerstand vanuit
het dorp het meest teleurstellend
was. Evert bleef maar doorgaan met
bruggen bouwen en we hebben er
vertrouwen in dat dit al op afzienbare
termijn zijn vruchten gaat afwerpen.
8. Wat zou je graag nog eens wil
len doen?
Meedoen aan het Nimrod, een grote
jaarlijkse jachthonden wedstrijd met
slechts achttien deelnemers. Zou ge
weldig zijn om dit met RoseAnn te
halen. En ik zou samen met Jacomi
ne graag nog eens naar Nieuw-Zee
land toe willen.
9. Waar ben je trots op als
Otterloër?
De saamhorigheid en verdraagzaam
heid van de Otterlose bevolking.
10. Van wie zou je nog wel eens
wat meer willen weten?
Onze Otterlose kunstenares Marian
Mijnhardt gaat in de volgende Dorp
spraet wat meer over zichzelf vertel
len.
Marian, zou jij op jou beurt het stokje
door willen geven aan een man? De
tekst kan worden gemaild naar dorp
spraet@kpnmail.nl. Graag een foto
meesturen van 300kB of meer.

nr. 2 /febr 2021
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Adverteerder aan het woord

Leuke actie!!
Het zal je vast niet ontgaan zijn dat
de bezorgbus van Spar van Leijen
horst meer op de weg te vinden is.
Door de Covid-19 pandemie is sinds
begin 2020 het aantal online bestel
lingen die we elke week bezorgen
meer dan verdubbeld. Op de werk
vloer vraagt dit om structuur en een
goede organisatie om de bestellingen
zo goed mogelijk bij onze klanten af
te leveren. In de winkel worden de
bestellingen door ons online team
gelopen en klaargezet, zodat onze
bezorgers de boodschappen kunnen
brengen. Maar kent u al onze bezor
gers al?! Wij hebben drie vaste ge
zichten die de boodschappen bezor
gen: Caressa, Otto en Johan. Cares
sa komt standaard elke donderdag
boodschappen bezorgen bij Eureka.

Voor de rest van de week is het altijd
weer een verassing wie de bood
schappen komt brengen. Wie weet
komen we binnenkort ook bij jou
boodschappen bezorgen?! Want…
wij hebben een leuke actie bedacht!
Bestel je in de maand maart online
boodschappen bij Spar van Leijen
horst boven de 50 euro?! Vul dan bij
de opmerkingen ‘gratis appeltaart
Dorpspraet’ in en ontvang een gratis
vers afgebakken appeltaart ter waar
de van €3,99 bij je bestelling.
Let op: van deze actie kun je 1 keer
in de maand maart gebruik maken.
Daarnaast rekenen wij bij bestellin
gen boven de 25 euro geen verza
mel- en bezorgkosten. Daarmee zijn
we de goedkoopste in de regio. Waar
wacht je nog op? Ga naar www.
spar.nl en bestel je boodschappen
online. Wie weet tot snel en anders
graag tot ziens in onze winkel.
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
FEBRUARI/MAART
Zoals u zult begrijpen zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Informeer van tevoren of een activiteit wel, in
aangepaste vorm, of niet doorgaat. Kijkt u voor nadere informatie vooral even op de site van de organisator.
Wat

Waar

Wanneer

Februari
zo 31 t/m 6 febr

Collecte Hersenstichting

Dorp Otterlo

n.v.t.

Maart
ma 1
ma 1
vr 12
vr 12
za 13
zo 14 t/m 20
do 18
do 18
zo 7 t/m 13
zo 21 t/m 27

Inloop/spreekuur Malkander
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpsloket
Open Dag 'Voorjaarsbollen-op-pot'
Collecte Amnesty International
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpsloket
Collecte Jantje Beton
Collecte Reuma Nederland

De Aanloop
De Aanloop
De Spar
De Spar
Kwekerij Jaap Duijs, Haarweg 2
Online
Eureka
Eureka
Dorp Otterlo
Dorp Otterlo

13.30-14.30 uur
13.30-14.30 uur
15.00-16.00 uur
15.00-16.00 uur
10.00-17.00 uur
n.v.t.
14.00-15.00 uur
14.00-15.00 uur
n.v.t.
n.v.t.

Sneeuwpret in Otterlo

nr. 2 /febr 2021
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Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo

Belangrijk:
Laat de patiënt nooit alleen en start met reanimeren, laat direct 112 bellen voordat u eventueel de AED laat
halen! Het is goed om te weten dat bij een reanimatie-melding de brandweer in Otterlo met een AED uit
rukt en dat de noodhulp-voertuigen van de politie voorzien zijn van een AED.
Bij
Adres
Waar
Fysiotherapie C. Buurtboslaan 1
Witte brievenbus bij voordeur
Stegman
Fam. Van de Hoef Hoek Pothovenlaan 36/ Onder Carport
Dr. Beumerlaan
Elbertsen
Dorpsstraat 5
Hoek buitenzijde
Hotel De
Houtkampweg 1
In de receptie. Na schuifdeuren . Recht
Sterrenberg
onder brandinstallatie
Sportpark
Hoenderloseweg 4a
Gang kleedruimte (beneden) 1e kamer
Kastanjebos
links
Dorpshuis De
Sportlaan 5
In de hal links
Aanloop
Ericaschool
Kerklaan 1
In het kleine halletje tussen School en
Dorpshuis rechts
Kerkgebouw Eben Kerklaan 6
In de hal, naast de voordeur rechts
Haëzer
Droompark De
Vijverlaan 1
Restaurant aan het strand
Zanding
Europarcs De Wije Arnhemseweg 100-102 Receptiegebouw
Werelt
Het Lorkenbos
Mosselsepad 64
Wasserette (rechts van de receptie)
WZH Eureka
Brummelweg 43
Achter de voordeur in de hal aan de
rechterkant
Tennisvereniging Karweg 1a
Naast de verbanddoos achter de bar
Otterlo
Fam. Van de Haar Eschoter Engweg 3
Rechts van de inrit aan de schuur
Museum KröllerHoutkampweg 6
Müller
De Roek
Karweg 2
Sanitaire ruimte receptie gebouw De
Hop
Laxsjon Plants
Apeldoornseweg 212 Links aan de muur in de loods
Fam. Theunissen Apeldoornseweg 55 / AED hangt op de muur aan het
Hoek Damakkerweg woonhuis

Bereikbaar
24 uur
24 uur
24 uur *1
7.00-0.30 uur
Tijdens openingstijden
Tijdens openingstijden
Tijdens schooluren
Door de week 's-avonds en zon
dag onder kerktijd
Tijdens openingstijden
Tijdens openingstijden
24 uur
7.00-23.00 uur
Ma t/m Do-avond. 19.00 - 22.00
uur
24 uur
Tijdens openingsstijden
24 uur
Ma t/m Vr 08.00 - 18.00 uur
24 uur

*1 Eerst 112 bellen, meldkamer opent kastje op afstand.
Graag ook AED's op de app van het Rode Kruis aanmelden en wijzigingen c.q. aanvullingen doorgeven
aan de redactie van De Dorpspraet.

Vacature: kom jij ons helpen?
Met veel plezier werken we met ons zessen aan de samenstelling van De Dorpspraet. Jam
mer genoeg gaat onze hoofdredacteur binnenkort Otterlo verlaten, gevolgd door het vertrek
van een ander redactielid komende zomer. Versterking en verbreding van de redactie is drin
gend nodig om de kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen. Vind je het leuk om mee te
denken of ideëen aan te dragen voor artikelen? Je oor te luisteren leggen in het dorp of te
stoeien met de lay-out van het blad? We horen graag van je. Ook als je iemand kent die er ge
schikt voor is, hopen we dat je contact met ons zoekt. Kortom, als je het belangrijk vindt dat
De Dorpspraet iedere maand in de bus rolt, kun je hieraan in welke vorm dan ook een bijdrage
leveren. Met méér mensen wordt het voor iedereen makkelijker en nog leuker.
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Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Wat heb je nodig:
1,5 liter kippenbouillon
300 gr.kipfilet (kan ook zonder kip)
200 gram oude kaas
1 teentje knoflook
2 rode uitjes
2 paprika's
1 bakje champignons
1 pak risottorijst
2 pannen

Zwenkwielen nodig?
U vindt ons naast De Bruine Meren

Apeldoornseweg 93b
6731 SB Otterlo
0318-590507
bestelling@tegapo.nl
Ma t/m Vr 08.00-17.00
Za
08.30-12.00

Hoe maak je het klaar:
1. Was de groenten. Pel en snipper
de uitjes. Hak de knoflook fijn. Snijd
de paprika's en de champignons in
blokjes. Snijd de kip in kleine
stukjes.
2. Verhit olijfolie en fruit de uitjes en
de knoflook. Voeg de risottorijst toe
tot de korrels glanzen. Voeg een
scheut bouillon toe. Roer regelmatig.
Blijf steeds bouillon toevoegen zodra
de bouillon wordt opgenomen.
3. Verhit ondertussen een tweede
pan en bak hierin de kipfilet. Voeg de
groenten toe (kan ook andere/extra 
groenten aan toegevoegd worden,
zoals courgette).
4. Als de risottorijst beetgaar is voeg
de groenten met kip toe. Roer dit
even goed door.
5. Voeg de oude kaas in stukjes toe.
Meng dit goed door.
Eventueel een frisse salade ernaast
serveren.
Eet smakelijk!!
Ik geef het receptenstokje door
aan..............................verrassing!!

nr. 2 /febr 2021
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Oplossing en winnaar detailfoto's jubileumnummer
En de winnares is Maayke van de
Craats. Maayke gefeliciteerd. De
prijs, de draadloze oortjes beschik
baar gesteld door Novy de Vakman,
komt naar je toe.

1. Zandingsweg

4. Arnhemseweg

8. Harskamperweg
15. Harskamperweg
12. Van Broekhuiijzenstraat

5. Kerklaan

13. Feenstraweg
18. Zandingsweg

9. Zandingsweg
2. Buurtboslaan
6. Mosselsepad
10 Onderlangs

3. Onderlangs

7. Arnhemseweg

11. Arnhemseweg

16. Pothovenlaan

14, Houtkampweg 17. Koeweg

19. Eikenzoom

20. Eikenzoom

UW WONING VERKOPEN?
BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

V.l.n.r: Bernd Wilhelm, Jeanette Wilhelm,
Els Veldhuizen, Maurijn van den Berg,
Marja van de Kamp, Anniek van der Mijl.

TELEFOON: 0318 - 612300 | WWW.WILHELM-EDE.NL
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Van de kweker

Dwergirisjes
Door Jaap Duijs
Een bolgewas dat het op onze droge
zandgronden heel goed doet is de
tuin- of dwergiris. Het geslacht van
de iris bestaat uit zeker 200 species
(soorten), die allemaal op het Noor
delijk Halfrond voorkomen. Wat al die
species gemeen hebben is dat de
bloem uit twee delen bestaat: een
opgaand gedeelte (3 blaadjes) aan
geduid met de staander of vlag en
meestal effen van kleur; een han
gend gedeelte(ook 3 blaadjes), vaak
getekend met contrasterende strepen
of stippen, dat lip of baard wordt ge
noemd. Een soort dat er uitspringt
is Iris reticulata. De toevoeging duidt
op de huid van de bol die er uitziet
alsof ze met een vlezig net bedekt is.
Het komt van oorsprong voor in de
Kaukasus. Iris reticulata is een
dwergirisje van amper 15 cm hoog
dat al midden februari bloeit. De oor
spronkelijke soort bloeit diep donker
blauw met goudgele strepen midden
door de 3 hangende bloemblaadjes.
Iris reticulata houdt van een zonnige
en droge standplaats. Natte voeten
zijn funest voor dit bolgewas. Het
klinkt tegenstrijdig, maar de bol ont
wikkelt zich in de zomer het beste als
hij een standplaats heeft in droge,
ietwat stenige grond, waar de zon
flink op kan staan branden. Er zijn
een stuk of 10 cultivars in de handel,
die allemaal prachtige en soms spec
taculaire tekeningen op het blad heb
ben. Oordeel zelf.

nr. 2 /febr 2021
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Ans Abbing werkt met oog voor details

Door Betsy Rap

Als jong kind tekende de geboren Otterlose Ans
Abbing iedere week de cover van het meidenblad
Tina na. En op de middelbare school adviseerde de
tekenleraar haar om naar de Kunstacademie te gaan.

heeft ze al meerdere cursussen gevolgd, bij voorkeur in
een atelierclub, omdat ze daar ondersteund wordt door
professionele kunstenaars.

Het liep anders: Ans ging naar de Pedagogische
Academie, maar wél met het
vak handvaardigheid in het
examenpakket. Voor haar
afstudeerproject haalde ze
prompt een negen. Dat zegt
wel iets over haar creatieve
vaardigheden.

In haar artistieke uitingen blijkt duidelijk haar
betrokkenheid bij kinderen. Daarvan getuigen de vele
zelfgemaakte kerstkaarten, waarop kinderen centraal
staan. Afbeeldingen uit kinder- en prentboeken staan
model voor deze kaarten. Ans daarover: 'Ik hou ervan om
de simpele en vrolijke dingen van het leven weer te
geven, Sinterklaas, Kerst, sneeuwpret, enz. De
geboortekaartjes van mijn kleinkinderen heb ik op
verzoek van mijn dochter ontworpen.

Tekenen, schilderen, boetseren,
kleien, met gips of papier werken,
Ans doet het allemaal heel graag
en ze beheerst de technieken,
maar er is één belangrijke
voorwaarde: het resultaat moet
kloppen met het beeld dat ze in
haar hoofd of op papier of foto
gezien heeft. Of zoals Ans zelf
zegt 'het moet lijken'. Ans is dus
een aanhangster van de
realistische stroming in de kunst,
een kunstvorm of manier van
afbeelden die een natuurgetrouwe
weergave vormt van de
werkelijkheid, met oog voor
details.
Ans is een perfectioniste. Dat is
goed te zien in haar werk. De
schilderijen die ze van haar hond
Zeba en van de vossenkopjes
heeft gemaakt zijn als het ware
levensecht. De nuances in de
vacht, de kleurschakeringen in de
pupillen van de ogen en de blik
waarmee de dieren je aankijken.
Het is alsof ze vlakbij je staan. Het
beheersen van technieken is heel
belangrijk voor Ans. Daarvoor
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Na met aquarel- en acrylverf te hebben gewerkt wil Ans
in de toekomst met olieverf aan de gang. 'Dat heb ik nog
nooit gedaan, maar ik zoek eerst iemand die me daarin
kan ondersteunen. Ik
ben van plan om
daarvoor bij een
fijnschilder in de leer te
gaan. Inspirerende
kunstschilders voor
Ans zijn Evert Thielen
en Marius van
Dokkum, die beiden
realistische werken maken. Marius van Dokkum is
daarnaast ook illustrator.
'Ik ben het meest gericht op kinderen en ik zou dan ook
graag zelf een prentenboek willen maken, maar daarvoor
wil ik eerst meer een eigen stijl ontwikkelen.'

Voor haar kleinzoons schilderde
Ans de Kever uit de Herbie-films.
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Luchtacrobatiek
Door boswachter Henk Ruseler
Op één van de eerste dagen in het
nieuwe jaar bekeek in in De Hoge
Veluwe de baltsvlucht van een kop
pel raven. Midden in de winter, terwijl
de meeste vogels nog niet aan vrije
rijen denken, laten raven in een
spectaculaire vliegshow zien hoe
aardig zij elkaar vinden.

Het adres voor:
Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten –
Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,
In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten
buitenplanten,

Creatief en gezellig
Vanaf €14,95 kunt u bij ons terecht voor
een leuke workshop.
Voor info en of reservering kijkt u op onze site
www.debruinemeren.nl
*Tip combineer dit uitje met een high tea of lunch.

debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin!
Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik in Ne
derland geen intelligentere en mooie
re vogel ken dan de raaf. Helaas
waren jagers en boeren tot in het
begin van de vorige eeuw een ande
re mening over de raven toegedaan
en werden zij geschoten, vergiftigd
en hun eieren geroofd. De euforie
was groot toen er in 1982 in het Park
een broedpaar werd ontdekt. Zeven
jaar daarvoor had ik nog raven in
volières op het toenmalige Staats
wildreservaat mogen voeren. Dat ik
daar de ouders van ons eerste ra
venpaar heb gevoerd is niet waar
schijnlijk. De jongen die de vrijheid
kregen waren vaak te onervaren om
zich te handhaven in het wild. Hoe in
telligent raven zijn ondervond ik tij
dens mijn werk als jachtopzichter.
Wanneer er bij de jacht op grofwild
een schot was gelost duurde het
slechts minuten en er cirkelden raven
boven mij. Van een gedood dier wer
den namelijk de ingewanden in het
veld achtergelaten en dat was bij de
raven snel bekend. Vast staat dat, al
die keren dat ik hun verleidingen be
antwoordde en ging kijken, er altijd
wild stond. Momenteel zijn er naar
schatting weer zo’n 150 broedparen
in ons land, waarbij de Veluwe hun
belangrijkste leefgebied is. Vijf daar
van broeden er de laatste jaren in het
Park en geregeld kom je hier grote
groepen vrijgezelle raven tegen. Hun
spectaculaire vliegshows zijn nu nog
te zien in het Park. Het mooiste uit
zicht heb je op het Deelense Veld.
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Nieuw Reemst(2)
Door Roel van Ekeris
Noot van de redactie: Vorige
maand plaatsten we deel 1 van dit
uitgebreide artikel van de hand van
Roel van Ekeris. Daarin behandel
de hij een aantal ontwikkelingen in
de periode 1628 (het jaar waarin
de bouwplaats Nieuw Reemst ont
gonnen werd) tot ongeveer 1847
(toen er op Nieuw Reemst 10 men
sen woonden en er 2 schaapskooi
en stonden.) We pakken de draad
op in 1875.

Rond 1875 werd de rust en stilte op
Nieuw Reemst bedreigd. Men was
voornemens om een spoorlijn aan te
leggen tussen Amersfoort en Nijme
gen. Deze spoorlijn zou via Barne
veld-Nieuw Reemst naar Arnhem
gaan. Men wilde daarmee het bou
wen van een nieuwe spoorbrug over
de Rijn voorkomen. De spoorlijn zou
dan in rechte lijn verbonden worden
via weinig kostbare heidegrond in
plaats van te kiezen voor de dicht be
bouwde streek van Wageningen. Het
plan redde het uiteindelijk niet.
Rond 1891 werd de omgeving van
Oud- en Nieuw Reemst steeds meer
gebruikt als oefengebied voor Defen
sie. Met de dreiging van een eerste
wereldoorlog werd dit aspect steeds
urgenter. Kanonnen op de omliggen
de heide deden hun intrede.

Topografische en militaire kaart uit 1850 van het
Koninkrijk der Nederlanden. Bibliotheek Arnhem

24

De Dorpspraet

Het was ook in deze tijd dat één van de schaapherders
verongelukte. Hij had een geladen geweer meegenomen
het veld in. Vanwege een struikelpartij ging het apparaat
af, de dood tot gevolg hebbende.
In de jaren dertig van de vorige eeuw was Nieuw Reemst
al in trek als kampeerterrein ten behoeve van christelijk
jeugdwerk.
Het heidebeheer werd veelal overgelaten aan eigenaren
van schapen en aan heetmaaiers (heidemaaiers). De
schapen begraasden de heide en de heetmaaiers
maaiden de overtollige heide, die ook wel verkocht werd
als voerheide. In het begin van de twintigste eeuw stond
de natuur nog voornamelijk in dienst van de economie.
Uit een testament (zie onderstaand cursief gedrukt) bleek
hoe er rond 1900 geleefd en geboerd werd op Nieuw
Reemst:
In de kelder van de boerderij werden goederen
opgeslagen zoals aardappels, ingemaakte groenten,
een kuip met spek maar ook potten en flessen.
Buiten liepen 76 schapen en stonden er 4
schaapsruiven, lag er een partij hooi op het erf, een partij
ongedorste rogge, stonden er twee stortkarren en twee
spannen huifkarren. Men hield 50 kippen. Had een
houtvoorraad. Knolrapen waren er op voorraad evenals
wortels en aardappels.
In het achterhuis had men een merriepaard en een ruin.
Vijf koeien en drie pinken en een kalf. Daar stond de
dorsmachine, een rosmolen, een snijmachine, zeven,
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dorsvlegels en een paar tonnen met wortels, hooi en
stro.
In de schuur stonden onder andere boerenwagens, twee
varkens, timmergereedschap, kunstmest, een weeghok
en brandhout. Ook stonden er zeisen en twintig vimmen
boekweit en stro. In het bakhuis was een baktrog
aanwezig en potten en pannen. Buiten stond rogge.
Bos en Heidebranden
teisterden de omgeving van
Nieuw Reemst regelmatig.
Waaronder de beruchte
heidebrand uit 1922,
veroorzaakt door een
vonkend goederentreintje
van Kröller die zo’n 200
hectare bos en heide in de
fik hadden gezet. Het
goederentreintje had hij
nodig voor de aanvoer van
materialen voor de bouw
van het grote museum, dat
nooit van de grond kwam.
Het personeel van Kröller
hielp mee met het bestrijden
van de brand in de
omgeving van Reemst.
wordt vervolgd in het maartnummer
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Oplossing quiz
De grote jubileumquiz is gewonnen
door Anneke Bruil met 25 goede ant
woorden. Proficiat. De prijs komt
naar u toe. Hieronder de oplossing.
1.In welk jaar werd het dorpshuis De
Aanloop geopend? - 1993
2.In welk jaar werd de Chr.Gemeng
de Zangvereniging 'Zang & Vriend
schap' opgeheven? - 1993
3.Hoeveel straten in Otterlo zijn ver
noemd naar (oud-)Otterloers? - 8
4.In welk jaar nam Bart van Santen
afscheid als sectiecommandant bij de
vrijwillige brandweer Otterlo? - 1993
5.In welk jaar werd het 1e elftal van
de S.V.Otterlo voor de eerste keer
kampioen? - 1966
6.In welk jaar kwam een einde aan
de apotheekhoudende huisartsen
praktijk in Otterlo? Daarna nam Delta
Apotheek in Harskamp de verstrek
king van medicijnen over? - 2006
7.In welk jaar vierde Otterlo op groot
se wijze het 1150-jarig bestaan? 2005

Tandartspraktijk

Otterlo
Arnhemseweg 25
6731BN Otterlo
Tel. 0318-769180
otterlo.tandartsennet.nl

Helaas hebben wij op dit moment geen
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
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8.In het pand aan de Arnhemseweg,
waar tegenwoordig De Veluwe Spe
cialist is gevestigd, hebben voorheen
meerdere bedrijven onderdak gevon
den. Welk van onderstaande 3 bedrij
ven hoort niet in het rijtje thuis? Welkoop
9.In welk jaar werd voor de eerste
keer het Oktoberfeest gehouden? 2006
10.Uit welk jaar dateert het oorspron
kelijke kerkgebouw van Otterlo? 1215
11.In welke periode was Albert Jan
Hummelen directeur van de Erica
school? - 1971-2006
12.In welk jaar verscheen DP voor
het eerst in kleur? - 2014
13.Wat is de naam van de bijenstal
van de Bijenhoudersvereniging Hars
kamp, Otterlo Wekerom? De Stertselaar
De Dorpspraet

14.In welk jaar werd Otterlo als zelf
standige gemeente opgeheven en in
gelijfd bij Ede? - 1818
15.In welke periode verloor de NK
Kerk zijn witte gevelkleur? Jaren zestig vorige eeuw
16.Wat was de oorspronkelijke naam
van het Nederlands Tegelmuseum? It Noflik Sté
17.Wat is de naam van de toneelver
eniging van Otterlo? Kunst Veredelt
18.In welk jaar werd de Ericaschool
opgericht? - 1908
19.Wat was de naam van het edel
hert dat in 2014 nabij Otterlo werd
doodgereden? - Rudolf
20.Wie is op dit moment het oudste
lid van de BSVO? - Ad Jansen
21.Wat was de eerste naam van het
hotel dat nu Kruller heet? De Rode Lelie
22.Welke dansschool gaf ooit dans
les in De Waldhoorn? - Theo Bransz
23.Wie was de eerste betaalde trai
ner van de S.V. Otterlo? - Ton Lens
24.In welk jaar werd voor de eerste
keer de Lichtjeswandeling gelopen? 2016
25.Wat was de bijnaam van Jan Gre
vers?- Jan Hè
26.Hoeveel verschillende instrumen
ten bespeelt OBK (drumstel is 1 in
strument)? - 20
27.Wie was in 1991 predikant van de
kerk in Otterlo? - Gerard van Leijen
28.Hoeveel jaar was Tonnie de Wit
voorzitter van IJsclub De Zanding? 45
29.Hoeveel teams van BSVO spelen
competitie?- 7
30.Hoeveel inwoners telde Otterlo-
dorp (excl.buitengebied) op 1 januari
2020? - Ca 1500
Dank aan alle inzenders!
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Politie
Door Andries Boerendans
Dit keer geen informatie/voorlichting
over een specifiek onderwerp of
thema, maar een overzicht van de
bijzonderheden uit de maand januari
van het jaar 2021. Ook in deze
maand is er in Otterlo weer het nodi
ge gepasseerd op het gebied van de
veiligheid, criminaliteitsbestrijding,
handhaving en hulpverlening: de
kerntaken van de politie. Ik neem u
hier graag in mee. Dit doe ik ener
zijds om u te laten weten wat er zoal
in uw buurt gebeurt en anderzijds om
een stukje bewustwording én alert
heid te creëren. We moeten er im
mers samen voor zorgen dat de cri
minaliteit en overlast wordt terugge
drongen, en daar hebben wij u sim
pelweg bij nodig!

* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

* Medisch pedicurebehandeling
* Pedicure- manicurebehandeling
* Pedicurebehandeling bij u thuis

Lid van Pro Voet en ProCERT Kwaliteitsregister voor pedicures
Mariama Blotenburg Schoonheidsspecialiste, masseuse,
pedicure en manicure. Meester Engelenweg 7 Otterlo
T: 0318-845388 M: 0616482836 www.salon-lalibela.nl

- Bedreiging, vernieling en bezit van
een wapen in één zaak, waarbij een
verdachte werd aangehouden
- Brandstichting, waarbij twee ver
dachten werden aangehouden
- 1x woninginbraak
- 1x geluidshinder
- 1x melding overlast jeugd
- 3x verdachte situatie
- 1x overlast door een verward/over
spannen persoon
- 1x diefstal (sleutelkluis)
- 1x rijden onder invloed van drugs,
waarbij een verdachte werd
aangehouden
- 2x melding van sociale
wijkproblematiek
- 4x (!) aangifte van het verlaten van
een plaats ongeval
- 1x vernieling
- Dankzij een DNA-match kon er een
verdachte worden aangehouden voor
een woninginbraak die in juni 2020
op de Sparrelaan in Otterlo is ge
pleegd. De verdachte is inmiddels
voorgeleid bij de rechter-commissaris
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en zal zich later voor de rechter moe
ten verantwoorden.

Verpleging en verzorging thuis...
We zijn er
als u ons
nodig heeft

Meer
informatie?
www.icare.nl of
0900 88 33

www.werkenbijicare.nl

Overigens wordt er in een aantal van
de hierboven genoemde zaken nog
onderzoek verricht. Op bovenstaan
de zaken kan ik geen inhoudelijke
toelichting geven. In januari zijn er
ook diverse kluiscontroles uitge
voerd, zijn er snelheidscontroles uit
gevoerd en is er gehandhaafd op de
avondklok.
Ik wil nog maar eens benadrukken
dat het belangrijk is dat u ons belt op
het moment dat u iets ziet wat niet
door de beugel kan. Maar wanneer
bel je dan bijvoorbeeld naar 112? Dat
is in geval van spoed. Dus wanneer
iemands leven in direct gevaar is of
wanneer u getuige bent van een mis
drijf of het voorbereiden van een in
braak of diefstal, of als u iets niet ver
trouwt – we herkennen wel een be
paald ‘onderbuikgevoel’ dat we alle
maal weleens ergens bij hebben.
Door 112 te bellen kan iemands
leven gered worden, kan de politie de
daders van een misdrijf aanhouden
of kan een misdrijf worden opgelost
doordat de dader(s) kan worden be
trapt. We komen liever een keer te
veel dan een keer te weinig. Onder
andere dankzij een aantal oplettende
inwoners uit Otterlo konden er in de
afgelopen maand een aantal ver
dachten voor strafbare feiten worden
aangehouden!

Winnaars
De grote winnaar van de
striptekening is geworden
Hanna Drost. Wat een mooi
werk. Zie hiernaast. Geweldig.
Gefeliciteerd. Je prijs komt naar
je toe.
De winnaar van de puzzel van ja
nuari is geworden: Susanne van
der Hoef. Gefeliciteerd. De ca
deaubon t.w.v. € 10,- komt eraan.
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Adressen en afwezigheiddschema
Huisartsen-Tandartsen-Apotheek-Dierenartsen en andere spoedgevallen
nummers in Harskamp - Otterlo - Wekerom
A.G.G. Moret, Eikenzoom 9, Otterlo.Tel.: 0318-591200, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 2 t/m 5 april, 1 t/m 9 mei en 14 augustus t/m 5 september
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp. Tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 9 t/m 19 april, 13 t/m 16 mei, 10 juli t/m 1 augustus em 16 t/m 24 oktober
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom. Tel.: 0318-462112 ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 20 t/m 28 februari, 21 t/m 24 mei, 18 t/m 28 juni, 31 juli t/m 15 augustus en 25 december t/m 9 januari
2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tandartspraktijk Otterlo, Arnhemseweg 25, Otterlo. Ma en wo t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Tel.: 0318-769180.
www.otterlo.tandartsennet.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tandartspraktijk Harskamp, Dorpsstraat 76, Harskamp. Tel.: 0318-419810. Avond/nacht/weekend: 0318-611888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delta Apotheek, Edeseweg 141c, Harskamp (medisch centrum) Tel.: 0318-453233
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dierenarts: Groepspraktijk Harskamp, Dorpsstraat 74, Harskamp. Tel.: 0318-456275.
www.groepspraktijkdierenartsen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dierenartsenpraktijk De Oase, Dorpsstraat 15b, Otterlo. Tel.: 0318-590403. www.holistischedierenartsen.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dierenkliniek De Vijfsprong, Vijfsprongweg 28, Wekerom. Tel.: 0318-590868 of 06-21241153.
www.dierenkliniekdevijfsprong.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei: Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden op werkdagen
tussen 17.00 uur 's avonds en 8 uur 's morgens, in het weekeinde of tijdens feestdagen. Tel.: 0318-200800.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dienstapotheek Gelderse Vallei: De dienstapotheek heeft een beperkt aantal medicijnen en is alleen bedoeld voor
acute recepten tijdens de diensturen. Deze zijn buiten kantoortijden op werkdagen tussen 17.00 uur 's avonds en 8
uur 's morgens, in het weekeinde of tijdens feestdagen. Tel.: 0318-434343.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziekenhuis Gelderse Vallei: Willy Brandtlaan 10, Ede. Tel.: 0318-434343.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziekenhuis Rijnstate: Wagnerlaan 55, Arnhem. Tel.: 026-3788888.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thuiszorg Icare: Kantooradres: Brummelweg 43, Otterlo. 24 uur per dag bereikbaar. Tel.: 0522-279700.
hwo-eureka@icare.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buurtzorg Wekerom: Kantooradres: Edeseweg 140a, Wekerom. Tel.: 06-20693686. www.wekerom.buurtzorg.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thuiszorg Opella: Kantooradres: Smachtenburgerhof 1, Harskamp. Tel.: 0318-752222. www.opella.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gebiedsagent. Andries Boerendans. Tel. nr. 0900-8844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preventiemedewerker alcohol en drugs: Luuk Miedema. Tel.nr.: 06-58822437. E-mail: preventie@luukmiedema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpsloket Otterlo. Zie voor bemensing data en plaats de maandkalender van De Dorpspraet. Voor info zie www.
OtterloNu.nl

