
DE  DORPSPRAET
OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO

Foutje februari
 
Helaas is er door drukker Editoo
een fout gemaakt waardoor de
pagina's 10 en 11 in het februari
nummer niet goed zijn weergege
ven. De drukker heeft hiervoor
excuus aangeboden en biedt
daarom inliggende rectificatie
aan, met name richting onze ad
verteerders Livestro en  Euro-
Parcs. Bovendien hebben we
twee extra pagina's die we zelf
kunnen vullen. 
We maken van deze gelegen
heid gebruik om uitgebreid in
te gaan op de geplande woing
bouw in Otterlo.

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 29 april. U kunt uw kopij in-
leveren tot uiterlijk 8 april; daarna uitsluitend in overleg met de redactie.
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Door Otterlo's Belang
 
De bouwplannen voor ca 70 woningen en een nieuw multifunctioneel
dorpshuis zijn een grote stap dichterbij gekomen. Otterlo’s Belang heeft
een intentieovereenkomst gesloten met Natuurlijk Otterlo en de  Ge
meente Ede. Hierin is vastgelegd op welke wijze natuur en groen een
plaats krijgen in de plannen. Met deze overeenkomst denken we een
juiste balans tussen natuur en bebouwing gevonden te hebben. 
 
Op het oorspronkelijke plan, wat dateert uit 2018, waren 23 zienswijzen inge
diend, veelal over de impact op de natuur. Met name het bebouwen van het
oude veld aan Onderlangs lag gevoelig. Om geen vertraging op te lopen aan
de Weversteeg heeft Otterlo's Belang de gemeente destijds al verzocht om
de locaties Weversteeg en Onderlangs van elkaar los te koppelen in de plan
vorming. Dat verzoek werd toen afgewezen. Het bebouwen van Onderlangs
was voor ons niet noodzakelijk maar had voor de gemeente een financiële
grondslag. De hoge kosten voor het verplaatsen van de sportvelden moesten
deels worden gecompenseerd door de opbrengsten van Onderlangs. Geluk
kig is dit nu losgelaten door het college van B en W.
 

wordt vervolgd op pag.2 extra editie
  

70 nieuwe woningen en
multifunctioneel dorps

huis in Otterlo

De locatie voor de geplande nieuwbouw
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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) 
Janet Smeenk (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
 
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
 
 

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
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ontdek online
bestelgemak 

voor 10:00 uur
besteld

vandaag in huis

SPAR van Leijenhorst 
Dorpsstraat 4A  6731 AT Otterlo

Tel: 0318 - 591 246  

E-mail: sparotterlo@despar.info

bestel gemakkelijk online via 
www.spar.nl
bestellingen vanaf € 25,- worden
gratis bezorgd

maandag t/m 

zaterdag van

08:00 tot 20:00 uur

je vindt het bij SPAR

openingstijden:

Toch wat vreemd nu ik mijn laatste
voorwoord in De Dorpspraet schrijf.
We hebben weer een mooi gevuld
exemplaar voor u met groots nieuws
over de woningbouw in Otterlo. 
Complimentgen voor dit succes. He
laas was er bij de drukker vorige
maand wat fout gegaan. Met een
extra inlegvel maken zij de gemaakte
fout goed, met name richting onze
adverteerder.
Al eerder en ook nu in dit nummer
opnieuw een oproep voor hulp. Het
moet toch mogelijk zijn om nog een
paar mensen te vinden die zich voor
ons mooie blad willen inzetten? Als
redactie verdelen we de taken. Ieder
heeft zijn eigen terrein waar hij of zij
goed in is. Het zou fijn zijn als er ie
mand bij komt die het leuk vindt om
na een inwerkperiode mee wil wer
ken aan de opmaak van het blad.
Vele handen maken licht werk.
Schroom dus a.u.b. niet om je op te
geven. Enige computerkennis is al
voldoende,
 
Ik wil graag van de gelegenheid ge
bruik maken om iedereen te bedan
ken voor het in mij gestelde vertrou
wen de afgelopen jaren. Dat geldt
niet alleen voor De Dorpspraet maar
ook voor de werkgroep Gezond en
Gelukkig Oud in Otterlo, het vrijwilli
gerswerk bij Eureka, de werkgroep
woningtoewijzing woningen bij Eure
ka en de leden van het Dorpsloket.
Ermelo is het land niet uit, dus ik zal
zeker mijn geboortedorp nog regel
matig bezoeken. Ik zal mijn geboorte
straatje Onderlangs zeker missen
maar ben blij dat de huidige kopers
er blij mee zijn en mijn ouderlijk huis
niet tegen de vlakte gaat. Dat zou ik
echt niet leuk gevonden hebben. Ook
zal ik alle activiteiten in Otterlo in de
gaten houden. Ik heb al beloofd, dat
zodra het oliebollen bakken in en
voor Eureka weer mogelijk is, ik
zeker weer van de partij zal zijn als
één van de drie J's. (Jan, Jan en
Jan).
 
Ik wens iedereen weer veel leesple
zier nu en in de toekomst en vooral
veel gezondheid en geluk in Otterlo.

 
Voorwoord
Jan Druijff
Maart
2021
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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
_____________________________________________________________________
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: info@haboderooij.nl BEL:
0318-457718 OF 06-14150321.
_______________________________________________________________
VACATURE schoonmaakwerk op Vakantieoord Het Lorkenbos. Wij zijn per
direct op zoek naar collega’s (kan ook in duo’s) die de handen graag uit de
mouwen steken. Op maandag en vrijdag (op afroep) maken we met het gehe
le team alle 26 vakantiebungalows grondig schoon. In een gesprek vertelt
Jolanda graag waar je komt werken en beantwoordt ze vragen. Ervaring is
geen noodzaak. We leren je graag de kneepjes van ons vak. Contact:
jolanda@lorkenbos.nl of 0318-591567.
_______________________________________________________________
ADVERTEREN IN DE DORPSPRAET? Meer informatie nodig? Neem dan
contact op via dorpspraet@kpnmail.nl. Onze tarieven zijn verrassend laag!

Afscheid Jan Druijff
 

Door de redactie
 

 
Een paar maanden geleden deelde
Jan ons mee dat hij en Tanja plan
nen hadden om in Ermelo te gaan
wonen. De schrik sloeg ons om het
hart, want Jan kennende zou hij on
getwijfeld voortvarend te werk gaan
om dit te realiseren. Met voor ons als
resultaat dat we al op korte termijn
De Dorpspraet zonder Jan zouden
moeten samenstellen. Voor ons een
minder aanlokkelijk vooruitzicht.
Jan kwam zo'n zes jaar geleden de
redactie versterken. Vanaf het begin
drukte hij met zijn instelling en gedre
venheid een positieve stempel op de
sfeer, de samenwerking en het resul
taat. Interviews afnemen, artikeltjes
verzamelen, contacten met de druk
ker onderhouden, adverteerders zoe
ken, samen met Jan Bruil en Mary
Ascherman de financiën bewaken.
Jan deed dit allemaal op een vanzelf
sprekende en snelle manier met een
open en vriendelijke blik, rekening
houdend met andermans belangen.
Toen vorig jaar maart geheel onver
wacht Wim Mulder overleed, was Jan
degene die het hoofdredacteurschap
op zich nam en ervoor zorgde dat De
Dorpspraet correct, op tijd en goed
gevuld iedere maand verscheen.
Bovendien was hij vanaf dat moment
meer nog dan voorheen, de binden
de persoon binnen ons team.  
Per 1 april stopt Jan bij De Dorps-
praet en per 1 juli gaan Jan en Tanja
Otterlo verlaten. Tot die tijd kunnen
we nog een beroep doen op zijn be
hulpzaamheid en kennis. Dat zullen
we zeker doen.
We wensen Jan en Tanja een fijne
toekomst in Ermelo. Hen kennende
zullen ze ook daar snel ingeburgerd
raken.
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Gezinspaasdienst
 
Door Jeugdwerkgroep Nederlands

Hervormde Kerk Otterlo 
 
Op 4 en 5 april is het Pasen. Dat is

een feestweekend
van de christelijke
kerk. Al eeuwen
lang begroeten
christenen elkaar
op de paasmor
gen met de uit
roep: De HEER
is waarlijk
opgestaan! Wij
als Hervormde

Gemeente van Otterlo vieren dat ook
in de Paasdiensten. Op Tweede
Paasdag is er een speciale gezins
paasdienst. Een soortgelijke online
dienst als de kerstgezinsdienst. Door
middel van liederen en filmpjes wordt
zo het Paasevangelie verteld en ook
het lijden en sterven van Jezus wat
vooraf gaat aan de Opstanding. Een
tiental, voor ons en waarschijnlijk ook
voor u, bekende Otterlose ouderen
en jongeren werkt hieraan mee.
Graag nodigen wij u uit om deze
dienst online mee te beleven. Deze
gezinsdienst voor jong en oud begint
op Tweede Paasdag om 09.30 uur
en is te volgen via:
www.hervormdotterlo.nl  of via:
www.kerkdienstgemist.nl (zoeken
op Otterlo).
We wensen elkaar goede, gezonde
en gezegende paasdagen toe.

Nieuw redactielid
 
M.i.v. de volgende maand komt
Janet Smeenk de redactie ver
sterken. Janet is al jaren actief in
en voor de Otterlose gemeen
schap en voor velen een beken
de dorpsgenote. We zijn erg blij
met deze uitbreiding. Wie volgt!
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Covid-19-vaccinatie
 

Door Dr. Moret
 
Op dit moment zijn we alweer een
jaar verder met het Coronavirus. Het
is nu gelukkig wat rustiger met het
aantal positief geteste bewoners in
Otterlo, maar het is nog wel nodig om
ons aan de coronamaatregelen te
houden.

 
Op verschillende fronten wordt inmid
dels gevaccineerd tegen COVID-19.
De overheid bepaalt welke personen
wanneer aan de beurt komen en
welk vaccin de mensen krijgen. Het
is niet mogelijk hiervan af te wijken/of
zelf te kiezen. Het vaccineren wordt
uitgevoerd door de GGD of door de 
huisarts afhankelijk van het vaccin.
Een ieder krijgt hiervoor een schrifte
lijke uitnodiging van de GGD of de
huisarts.
De Gezondheidsraad adviseert men
sen die corona hebben gehad om
zich wel te laten vaccineren. Een be
smetting met corona garandeert
geen immuniteit, met een vaccinatie
wordt die immuniteit wel hoger.
 
De huisartsen vaccineren met het
AstraZeneca-vaccin. De eerste regi
o’s in Nederland hebben dit vaccin
inmiddels ontvangen. In maart zal
onze regio van start gaan. Het RIVM
heeft op basis van het advies van de
Gezondheidsraad bepaald dat dit
vaccin door de huisartsen moet wor
den gebruikt voor vaccinatie van
mensen geboren in 1956 en 1957 en
mensen met zwaar overgewicht
(tussen 18-64 jr).
 
Met het verschijnen van deze
Dorpspraet kan het zijn dat u al een
oproep voor de vaccinatie heeft ont
vangen. Op dit moment ligt het vacci
neren met het AstraZeneca-vaccin
stil. Zodra het weer wordt opgestart
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krijgt de desbetreffende groep patiën
ten bericht. Houdt u de website van
de praktijk in de gaten.
Wij weten niet wanneer andere pa
tiënten aan de beurt komen voor vac
cinatie. Dat bepaalt de overheid. Op
thuisarts.nl en RIVM.nl kunt u meer
informatie vinden over het vaccineren
tegen corona.
Hopelijk zullen zo snel mogelijk alle
mensen worden ingeënt zodat het
virus onder controle komt. Hierdoor
zal het normale leven weer kunnen
worden opgepakt. Respect en waar
dering hoe men deze periode is door
gekomen en voor elkaar heeft klaar
gestaan.

Otterlo stemt
 

Door Betsy Rap

Benieuwd hoe uw dorpsgenoten
woensdag 17 maart gestemd heb
ben? Zie hieronder de uitslag. 
Dit zijn alleen de stemmen die op het
stembureau in Otterlo zijn uitge
bracht. De stemmen die per brief of
elders zijn uitgebracht staan dus niet
op deze lijst vermeld.
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Gezocht....
 

Door Jolanda Aalbers

 
 
 

 
Zoals in de vorige Dorpspraet door
Jan Druijff zelf vermeld werd, vertrekt
hij per 1 april uit verschillende vrijwil
lige (werk)groepen. Zijn inzet is
enorm groot geweest voor deze
groepen, waardoor iedereen hem erg
zal gaan missen. Heel gek als Jan
iets over zichzelf zou moeten schrij
ven, vandaar even vanuit Malkander
een persoonlijk bericht.

Beste Jan,
Heel erg bedankt voor al je inzet
voor het mooie dorp Otterlo. Je be
trokkenheid, vertrouwen bij  inwo
ners en je grote inzet zullen we
enorm gaan missen. Je zakelijkheid
in gesprekken, maar ook laagdrem
pelig grappen maken als we jou
beter leren kennen. Wij allemaal
wensen je erg veel plezier en succes
bij de verhuizing. En we weten je te
vinden voor als er een opening of
dergelijke plaatsvindt voor de dorps
coöperatie. Voor een borrel is Otterlo
nooit te ver weg. Groeten leden van
de werkgroep dorpscoöperatie: Cor,
Margriet, Maico Fenna en Jolanda.

Gezocht: Enthousiaste vrijwilliger
voor de werkgroep
De werkgroep Gezond en Gelukkig
Oud in Otterlo is op zoek naar een
enthousiaste vrijwilliger die zich wil
inzetten voor en meedenken over de
toekomst van Otterlo. Hierbij gaat het
vooral over welzijn en zorg voor ou
deren in Otterlo en het terugbrengen
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo                                                                     
Tel.: 0318 592 246                                                                                       
aanloop@dorpshuisotterlo.nl                                                                       
www.dorpshuisotterlo.nl

van de 24-uurs zorg op Eureka.
Je bent daarnaast nauw betrokken bij
de oprichting van een dorpscoöpera
tie en gaat daarbij samen met je me
de-werkgroepleden in gesprek met
onder andere zorgpartijen en de ge
meente. Kortom voel je je betrokken
bij Eureka en het kunnen blijven
wonen in Otterlo, ben je solidair en
leg je graag verbinding met inwoners
en partijen waarmee wordt samenge
werkt? Dan zijn we op zoek naar

jou. Meld je dan
aan bij Cor van
Voorthuizen,
 
cor@steunfond
seureka.nl
of 06-52047187.

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-
José Beelaerts

09.45 tot 10.30 uur

Aanloop-Inloop. Otterlose thee- en koffieochtend. Di
verse activiteiten

10.00 tot 12.00 uur

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

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 

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

GGOO in overleg
 

Door Jan Druijff
 

Donderdag 11 maart hebben
we als werkgroep een goed
overleg gehad met Woonste

de over onze plannen. Dit was een
positief gesprek dat zeker mogelijk
heden biedt voor de toekomst van de
ouderen in Otterlo. Wij hebben onze
plannen gepresenteerd en aangege
ven wat inmiddels al gerealiseerd is:
Telefooncirkel, Dorpsloket, OtterloNu
en de toewijzing van woningen van
Eureka.
Ook kwam ter sprake de mogelijk
heid van koffiedrinken in Eureka, 
rekening houdend met de geldende
regels. De directeur van Woonstede
heeft ons verzekerd hier nog een
keer goed naar te zullen kijken. Zij
gaf aan dat het crisisteam de moge
lijkheden tegen het licht van de re
gels van het RIVM had gelegd en het
niet mogelijk bleek. Inmiddels heb
ben we, op haar verzoek, nogmaals
een motivatie gestuurd waarom wij
van mening zijn dat het wel mogelijk
zou moeten zijn. We wachten de re
actie van Woonstede af.
 
Nog deze maand vindt opnieuw over
leg met Norschoten plaats met in het
achterhoofd de gevoerde gesprekken
met de Gemeente en Woonstede.
In april hoopt de werkgroep geza
menlijk in gesprek te gaan met de
Gemeente en Woonstede.
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Uit de Oude Doos
 

Door Gerhard Starke en Betsy Rap
 
Vorige maand plaatsten we onderstaande foto van drie
markante mannen. Henk Janssen stuurde ons de
volgende interessante en soms hilarische informatie:

 
"Driemanschap": Van links naar rechts:
Gies Bettink: Boer die woonde in de boerderij aan de
Arnhemseweg/Edeseweg. De gerenoveerde boerderij
staat tegenover de Waldhoorn. Nu bewoond door de fam.
van Ginkel. Was getrouwd met Tera en had twee
dochters (Gerrie en Wijmpje) en een zoon (Maas).

Had koeien,varkens, kippen en soms eenden en wat
schapen. Gies had kaarten (schudjassen en
klaverjassen) als zijn grootste hobby (zat hierbij altijd in
kleermakerszit op zijn stoel en had altijd pruimtabak in
zijn mond). Liet het melken en voeren van zijn vee rustig
een uur wachten tot het potje kaarten klaar was. 
In het midden Peet Brons: Was woonachtig op de
prachtige boerderij  "de Houtkamp". Was getrouwd en
had ... dochters.  Een van de dochters was getrouwd met
Henk van Omme die later de boerderij overnam. Brons
zat in Otterlo's Belang en heeft ook voor de CHU in de
gemeenteraad van Ede gezeten. Een van zijn beroemde
uitspraken, tot grote hilariteit, bij een vergadering van de
gemeente was: "In Otterlo moeten meer 'pick-up
plaatsen' komen. Hij bedoelde natuurlijk 'picknick-
plaatsen'.  
Brons heeft later tot op zeer hoge leeftijd nog op de
Boumanlaan gewoond.
De rechtse op de foto is: Willem Oosterbroek: Willem is
zijn hele leven vrijgezel gebleven. Hij woonde, samen
met zijn broer Evertjan (ook een vrijgezel)  en met zijn
schoonzuster Tonia van de Bospoort, die al vroeg
weduwe was, op de boerderij aan de Barneveldseweg.
(1e woning na de haakse bocht ri. Wekerom, nu bewoond
door fam. Hulstein). 
Willem werkte tot aan zijn pensioen op de Hoge Veluwe
in het bos en in de tuinen bij het jachtslot Sint Hubertus. 
 
Markant was wel dat alle drie de foto-mannen verslaafd
waren aan de pruimtabak (merk Kentuck) en hadden dan
ook vaak een bruine sliert om hun mondhoeken.
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Een vader op handen gedragen. 
 

17 februari leerde ik hem kennen. We hadden afgesproken bij hem 
thuis. Terwijl ik het lange pad naar de Bungalow opreed, viel mijn 

oog op het bord Villa Kakelbont. Terwijl ik uit mijn auto stap, 

rennen er gelijk 3 honden op mij af. De grootste is een Duitse Herder 
en ik hoop dat hij beseft dat het goed volk is, want anders zit ik zo 

weer in mijn Volvo. Maar de honden kwispelen vriendelijk en 

glippen met mij mee naar binnen. Binnen brandt de open haard en 

tref ik de oud postbode en paardenman aan met zijn vrouw, dochter 
en zoon. Het duurt niet lang of het ijs is gebroken en de klik is er. 

Het gevecht tegen de ziekte is hij aan het verliezen, maar zodra hij 

het over zijn dochter en zoon heeft, komt het leven weer terug in 
zijn ogen en straalt hij helemaal. Trots op zijn meisje dat de genen van haar vader heeft geërfd van de paardenliefhebberij en echt 

talent blijkt te hebben. Maar ook zeker op zijn zoon die misschien de streken van pa heeft geërfd, maar die het ook al ver heeft 

geschopt met het Quad rijden.  

 
5 dagen later rij ik opnieuw het erf op. In dit gesprek hakken we de knopen door van ons vorige gesprek. En als ik hem dan vraag 

of hij zelf nog iets wil laten zeggen op zijn uitvaart of een muziekstuk wil, kijkt hij me leeg aan. Nee, dat weet hij niet. Natuurlijk 

had ik me ook daarop voorbereid en zeg dat ik naar aanleiding van ons vorige gesprek een lied had gevonden wat misschien bij 
hem en hun paste. “Het is tijd om te gaan” van Stef Bos. Het refrein begint met de woorden: En ik ga niet op de vlucht. Het is tijd 

om te gaan. Want er is geen weg terug. Voor wie altijd blijft stilstaan. Het is tijd om te gaan Tijdens het nummer zie ik dat het 

hem raakt en ook zoonlief laat zijn tranen lopen. En ook ik moet mijn best doen om niet mee te gaan huilen. De toon is gezet. 
 

En vandaag was het de dag van zijn afscheid. Zijn tijd om te gaan was gekomen. De laatste week was hij thuis in een open kist 

opgebaard en vandaag werd hij door zijn zoon en een warme kring van vrienden Villa Kakelbont uitgedragen. Buiten zetten we 

hem op de loopkoets die met rammelende wielen datzelfde zandpad nu afreed waar ik de eerste keer met mijn auto opreed. We 
lopen met de loopkoets gewoon de aula binnen en daar staat hij dan. Het plaatje is mooi, maar ook verdrietig. Het was een heel 

persoonlijk afscheid. Ja, één met een lach en traan, zoals hij gewild had. Met het nummer van Stef Bos dragen we hem uit. Het 

laatste stuk naar het graf nemen de zoon en zijn vrienden de vader op hun schouders. Een mooi en waardig gezicht. En bij het graf 
las ik nogmaals de laatste woorden van het lied: 

Het is nu tijd om te gaan. Nee je kan niet op de vlucht. Het is jouw tijd om te gaan. 

Advertentie
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Dit recept stamt uit de 19e eeuw en
is “om je vingers erbij af te likken”.
Het valt vooral goed na een lange
wandeling over de Otterlose heide.
Wat heb je nodig:
500 gr. bloem, 100 gr boter, 2 volle
eetlepels suiker, 2 eetlepels heideho
ning, 2 eierdooiers, 2 theelepels bak
poeder, ¼ l melk, 1 eiwit en 1 theele
pel zout.
Voor garnering: ½ potje dikke heide
honing en 3 eetlepels gemalen
amandelen.  

Hoe maak je het:
Wrijf eerst de weke boter in de ge
zeefde bloem. Verwarm boven zeer
laag vuur suiker en honing en roer dit
tot een gladde massa. Voeg dan de
bakpoeder toe. Klop de eierdooiers
los en roer ze door de melk. Werk
geleidelijk de melk, om en om met
het honingmengsel door de bloem-
en botermassa. Voeg ook geleidelijk
het zout toe. Rol het deeg op een
met bloem bestoven tafel tot een vin
gerdikke lap en snijd hieruit ronde
plakjes. Leg deze op een bakplaat en
laat ze in een voorverwarmde, matig
hete oven ongeveer 20 minuten bak
ken. Bestrijk de koekjes met lichtge
klopt eiwit. Vermeng het halve potje
honing met de amandelen en strijk dit
over het eiwitlaagje uit. Zet de koek
jes nu nog 5 minuten in een lauwe
oven. Je kunt deze koekjes zowel
warm als koud opdienen.
Eet smakelijk.
Ik geef het estafettestokje door aan
Cor van Voorthuizen.
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Dick van Houwelin
gen overleden
 

Door Jan van de Grootevheen

Na een kort ziek
bed is op 78-jarige
leeftijd mijn straat
genoot en buur
man Dick van
Houwelingen
overleden. Hij was
cruciaal voor de
Natuurwerkgroep
Otterlo. Hij was
natuur- en school

gids, imker en vogelaar.
Op 30 december jl. mocht ik met Dick
meelopen voor een wintervogeltelling
in en rond het dorp Otterlo, zoals u
weet was Dick daar heel precies in.
In verband met de coronacrisis kon
den wij maar met z’n tweeën lopen
en dat is achteraf gezien een zeer
bijzondere en laatste wandeling
(anderhalf uur) gebleken voor vogel
vriend Dick.
 
Hij was tijdens die wandeling, zoals
altijd, een enthousiast verteller en als
bijzondere ontdekking voor hem en
voor mij was het aanschouwen en
noteren van een vuurgoudhaantje
naast de “gewone” goudhaantjes,
ook zagen we een jagende sperwer.
Omdat wij pas 3 jaar in de Dorps
straat wonen hebben wij Dick voor
het eerst mogen ontmoeten tijdens
een barbecue van buurtvereniging
d’Aenstoters op de Houtkamp.
Toen heeft hij uitgebreid verteld over
zijn prachtige reis naar o.a. Groen
land, verlucht met een complete dia
voorstelling van de meest mooie die
ren en vogels.
Sindsdien heeft hij mij lid gemaakt
van de IVN Ede en als donateur bij
de bijenhoudersvereniging.
Ook heb ik met hem in alle vroegte
wandelingen gemaakt op Deelen en
Oud Reemst om mooie ontdekkingen
te doen, zoals de klapekster, rood
borsttapuit en de nachtzwaluw op
De Zanding.
Als gemiddelde vogelaar hing ik aan
zijn lippen want zijn kennis van de
natuur was indrukwekkend en nog
belangrijker; hij kon zijn kennis duide
lijk en kundig vertellen als een soort
ouderwetse schoolmeester. Wij zul
len hem herinneren met respect.
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Wie kent haar niet?

1. Wie is Marian Mijnhardt?

Sinds 1984 woon ik in Otterlo, maar
ben geboren in Hoogeveen. Op mijn
zesde verhuisden we naar de Har
tenberg, waar mijn ouders gingen
wonen en werken. Na het VWO volg
de ik de 4-jarige HBO-opleiding Na
tuurgeneeskunde. Ik trouwde met
Andries en ik had een praktijk Klas
sieke Homeopathie aan huis. We
kregen drie kinderen. Op mijn 37ste
begon ik aan de kunstacademie, het
beste idee ooit. Verder werkte ik 10
jaar op het Nationale Park De Hoge
Veluwe en de laatste 8 jaar werk ik
op Paleis Het Loo bij de afdeling
Marketing & Communicatie.
 
2. Hoe ben je in Otterlo terecht
gekomen?
Andries ging in Apeldoorn werken,
dus we gingen op zoek naar een huis
in de omgeving. Na een poosje zoe
ken vonden we ons huidige huis in
Otterlo.
 
3. Wat maakt Otterlo zo bijzonder?
De ligging! Midden in de natuur, het
bos om te wandelen en te fietsen om
de hoek. Maar ook midden in het
land. Vlakbij Arnhem met z’n creatie
ve Klarendal en het fijne museum.
Bovendien ben je vanuit Otterlo zo
op de snelweg.
 
4. Wat is de mooiste plek van
Otterlo?
Voor mij is dat ’t Rieselo, het gebied
rechts na de ingang van De Hoge
Veluwe. In het voorjaar, als de bos
bessen hun frisse groen laten zien, is
het daar prachtig.
 
5. Welke voorzieningen mis je nog
in Otterlo?
Een spraakmakende rotonde bij de
ingang van het dorp. Wat zou het
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toch geweldig zijn als daar iets te
zien zou zijn, waar men van heinde
en verre naar kwam kijken. Ik denk
dat het Kröller Müller Museum daar
(het) best(e) een rol in zou kunnen
spelen!
 
6. Wat zijn je liefhebberijen?
Ik heb best veel hobby's. Tuinieren,
lezen, wandelen, pianospelen, schrij
ven, fietsen, breien. Dit alles voor de
lol en met wisselend succes. Verder
jaag ik. Ik volgde twee jachtcursus
sen, inclusief een praktijkjaar bij een
jachtopzichter en ben al zo’n 13 jaar
in het bezit van een akte. Het buiten
zijn, lange wachten, observeren, tot
schot komen, ontweiden en panklaar
maken. Ik vind het bijzonder om dat
mee te mogen maken.
 
7. Stel je bent de Koningin van Ot
terlo, wie zou er een lintje moeten
krijgen en waarom?
Ik denk dat iedereen naar vermogen
zijn of haar best doet in het leven.
Sommigen doen het werk in het
zicht, anderen op de achtergrond en
in stilte. Dus iedereen verdient roem
en eer, vind ik.
 
8. Wat zou je graag nog eens wil
len doen?
Ik denk dat ik ooit Kunstgeschiedenis
zou willen studeren. Dat kan nog
makkelijk, alleen is het nu nog niet
zover. Voorlopig heb ik nog andere
dingen die me bezighouden.
 
9. Waar ben je trots op als
Otterloër?
Trots ben ik op het feit dat Otterlo
een tolerant dorp is. Ik vind ook heel
leuk dat Otterlo al zo lang bestaat. Al
meer dan 1150 jaar staat het letterlijk
op de kaart! Het is ouder dan Am
sterdam of Wageningen. Dat is toch
ontzettend bijzonder?
 
10. Van wie zou je nog wel eens
wat meer willen weten?
Ton Borst! Ton was een collega op
de Hoge Veluwe. Hij maakte me altijd
aan het lachen, weet ontzettend veel
van herten en kan ons vast leuke
verhalen vertellen.
 
Ton, zou jij op jouw beurt het stokje
door willen geven aan een vrouw?
De tekst kan worden gemaild naar
dorpspraet@kpnmail.nl. Graag een
foto meesturen van 300kB of meer.
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Pop-up Bingo in
Eureka 
 
Na wat signalen van bewoners en fa
milieleden van bewoners opgevan
gen te hebben wilden we iets doen
met elkaar om verbondenheid en ge
zelligheid te creëren. Dit alles binnen
de maatregelen van corona. Een
moeilijke opgave zou je denken?!
Maar niet voor ons. 

Samen met twee
vrijwilligers van
Eureka, die altijd
bij de bingo aan
wezig zijn, heb ik
een veilige co
ronaproof bingo
georganiseerd.

We speelden een half uur per verdie
ping verschillende rondes, met iedere
deelnemer in de deuropening van de
eigen woning.
  
Wat hebben ze genoten, even wat
gezelligheid in de tent, iets om te ver
tellen tegen kinderen en kleinkinde
ren. Toch die verbondenheid met el
kaar vinden en elkaar kort op afstand
even spreken. Wat waren verschil
lende bewoners dankbaar. Een klein
gebaar wat enorm veel invloed heeft
op het welzijn van de mensen. 

Trots op de vrijwilligers en bewoners
die zich goed aan de regels hebben
gehouden die we met elkaar hebben
afgesproken. Er liggen nog ideeën op
'de plank', dus tot gauw! 
 
Groet Jolanda Aalbers,  
sociaal werker Malkander
06-22762385 
jaalbers@malkander-ede.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

MAART/APRIL

Zoals u zult begrijpen zijn alle activiteiten onder voorbehoud. Informeer van tevoren of een acitiviteit wél, in
aangepaste vorm, of niet doorgaat. Kijk voor nadere informatie vooral even op de site van de organisator.

  Wat Waar Wanneer

Maart      

21 t/m 27 mrt Collecte Reuma Nederland Dorp Otterlo n.v.t.

April      

vr 9 Dorpsloket De Spar 15.00-16.00 uur

vr 9 Inloop/spreekuur Malkander De Spar 15.00-16.00 uur

za 10 Open Dag 'Voorjaarsbollen-op-pot' Kwekerij Jaap Duijs, Haarweg 2 10.00-17.00 uur

do 15 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

do 15 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

28 mrt t/m 3 april Collecte ZOA Dorp Otterlo n.v.t.

4 t/m 10 april Collect Fonds Gehandicapten Sport Dorp Otterlo n.v.t.

11 t/m 17 april Collecte Hartstichting Dorp Otterlo n.v.t.

18 t/m 24 april Collecte Nat.Fonds Kinderhulp Dorp Otterlo n.v.t.

Nieuw Reemst(slot)
 
Noot van de redactie: 
Dit is het laatste deel van een uitgebreid en interessant driedelig artikel van de hand van Roel van Ekeris

Nieuw Reemst is o.a. bekend van de drinkput in de
Putheide. Menigeen kent slechts deze ene put. Toch zijn
er in de omgeving van Nieuw Reemst meerdere putten
geweest. Thans nog aanwezig als relicten van een
andere tijd en generatie. Zo is er nog steeds een restant
van een put te vinden aan de randen van de
Kelderbergen op de grens met Nieuw Reemst. Ooit door
Jac. Gazenbeek al opgemerkt in de dertiger jaren, als
zijnde een put in verval die de tand des tijd heeft
overleefd maar als gebruiksmiddel overbodig was
geraakt. Ook in het Mosselse Veld en de Mosselse
Bergen waren drinkputten aanwezig. De relicten vertellen
hun verhaal.
In het begin van de twintigste eeuw werden tewerk-
gestelde jongelieden ingezet voor terreinwerkzaamheden
rond Nieuw Reemst. Dit gebeurde in het kader van de
werkverschaffing. De projecten hadden als doel om de
stuifzanden rond Nieuw Reemst te beteugelen door
middel van herbebosing. Men wilde ook meer wild in
betere bossen.
In 1937 vond er een proces plaats vanwege vernieling
van de schaapskooi door vandalisme. De
schapenhouderij had z’n beste tijd al gehad. De kooien
raakten in verval. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden de vervallen schaapskooien nogal eens gebruikt
als plekken voor onderduikers en militairen. Zo hebben er
in de oorlogsjaren zo’n vijftig parachutisten gebivakkeerd.
Ook verstopten zij zich vaak in de omliggende bossen.

 
Bekende families die op Nieuw Reemst boerden waren
onder andere:
Rond 1600-1700 familie Jansen (Jansz); Rond
1700-1800 familie Jansz, familie Hendricksen, familie
Takken; Rond 1800-1900 familie Onderstal; Rond
1900-2000 familie Schut-Aalderink en familie Pol.
 
Tegenwoordig maakt de boerderij, als vakantieverblijf
deel uit van Buitenleven-vakanties.
 
Hulpbronnen:
Online Gemeente Ede, Online Gelders archief, Online
Delpher, Online wie-was-wie, Boek Wild en bijster land –
M Purmer en M Bosch,
Diverse boeken Martin Hijink & G Breman.
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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 Bereikbaar
Fysiotherapie  C.
Stegman

Buurtboslaan 1 Witte brievenbus bij voordeur 24 uur

Fam. Van de Hoef Hoek Pothovenlaan 36/
Dr. Beumerlaan

Onder Carport 24 uur

Elbertsen Dorpsstraat 5 Hoek buitenzijde 24 uur *1

Hotel De
Sterrenberg

Houtkampweg 1 In de receptie. Na schuifdeuren . Recht
onder brandinstallatie

7.00-0.30 uur

Sportpark
Kastanjebos

Hoenderloseweg 4a Gang kleedruimte (beneden) 1e kamer
links

Tijdens openingstijden

Dorpshuis De
Aanloop

Sportlaan 5 In de hal links Tijdens openingstijden

Ericaschool Kerklaan 1 In het kleine halletje tussen School en
Dorpshuis rechts

Tijdens schooluren

Kerkgebouw Eben
Haëzer

Kerklaan 6 In de hal, naast de voordeur rechts Door de week 's-avonds en zon
dag onder kerktijd

Droompark De
Zanding

Vijverlaan 1 Restaurant aan het strand Tijdens openingstijden

Europarcs De Wije
Werelt

Arnhemseweg 100-102Receptiegebouw Tijdens openingstijden

Het Lorkenbos Mosselsepad 64 Wasserette (rechts van de receptie) 24 uur

WZH Eureka Brummelweg 43 Achter de voordeur in de hal aan de
rechterkant

7.00-23.00 uur

Tennisvereniging
Otterlo

Karweg 1a Naast de verbanddoos achter de bar Ma t/m Do-avond. 19.00 - 22.00
uur

Fam. Van de Haar Eschoter Engweg 3 Rechts van de inrit aan de schuur 24 uur

Museum Kröller-
Müller

Houtkampweg 6   Tijdens openingsstijden

De Roek Karweg 2 Sanitaire ruimte receptie gebouw De
Hop

24 uur

Laxsjon Plants Apeldoornseweg 212 Links aan de muur in de loods Ma t/m Vr 08.00 - 18.00 uur

Fam. Theunissen Apeldoornseweg 55 /
Hoek Damakkerweg

AED hangt op de muur aan het
woonhuis

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.

Gefeliciteerd!
Wat een boel reacties en inzendin
gen op de prijsvragen en de stripte
kening in de jubileumuitgave! Na een
loting hebben de winnaars een mooi
setje draadloze oordopjes, gespon
sord door Novy de Vakman, in ont
vangst mogen nemen. Van harte ge
feliciteerd en veel plezier met jullie
prijs Anneke, Maayke en Hanna!
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Apeldoornseweg 93b

6731 SB Otterlo

0318-590507

bestelling@tegapo.nl

Ma t/m Vr 08.00-17.00

Za 08.30-12.00

U vindt ons naast De Bruine Meren

Zwenkwielen nodig?

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Adverteerder aan het woord
 

 
 
 
 

 
Laten wij beginnen met een stukje
geschiedenis. Bijna 50 jaar geleden
zijn Hendrik Hazeleger en zonen ge
start met het bedrijf dat tegenwoordig
Woninginrichting Hazeleger/Hazele
ger Meubelen heet. Inmiddels is één
bedrijf gesplitst in twee mooie bedrij
ven onder één dak.
 
John is eigenaar van Hazeleger meu
belen; Hier vindt u alles op het ge
bied van meubelen. Wij helpen met
plezier bij het maatwerk voor uw
meubelen. Zo kunt u b.v. zelf de zit
hoogte en rughoogte van uw nieuwe
bank bepalen. Wij hebben moderne
meubelen, zoals eettafels met meta
len poten. Mocht u het in onze winkel
niet kunnen vinden verwijzen wij u
graag met een toegangsbewijs door
naar de showroom.
 
www.hazelegermeubelen.nl
Telefoon: 06-81038751 of
0318-613129
 
Patricia en Arno zijn eigenaren van
Woninginrichting Hazeleger; Patricia
en Arno hebben vijf jaar geleden het
stokje overgenomen van Gert. Gert is
meer dan 40 jaar eigenaar geweest.
Hier kunt u terecht voor zowel stoffe
ring, zonwering, vloeren en raamde
coratie. Wij hebben stoffering voor
binnen en zonwering voor zowel bin
nen als buiten. Ons aanbod vloeren
is groot en varieert in PVC, laminaat,
tapijt en vinyl. Ook hebben wij ver
schillende soorten raamdecoratie.
Denk hierbij aan vitrage, shutters, in
between gordijnen of verticalen.
 
www.woninginrichtinghazeleger.
nl 
Mail: contact@woninginrichting
hazeleger.nl
Telefoon: 0318-617887
 
De koffie staat bij ons altijd voor u
klaar. Er is ook de mogelijkheid om
gratis te parkeren voor de deur van
onze winkel. We zien u graag op
Telefoonweg 126 te Ede.
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UW WONING VERKOPEN?

BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

TELEFOON: 0318 - 612300  |  WWW.WILHELM-EDE.NL

V.l.n.r: Bernd Wilhelm, Jeanette Wilhelm, 

Els Veldhuizen, Maurijn van den Berg, 

Marja van de Kamp, Anniek van der Mijl. 

Stapsteen naar de wereld
 
Even een stukje terug in de tijd. Ik weet nog goed dat ik
als klein meisje met mijn
ouders en grote broers
wandelingen maakte in
de bergen. Het zijn
mooie herinneringen van
mijn jeugd. Maar als ik er
wat langer over na denk,
dan weet ik ook nog dat
die wandelingen soms
zwaar waren. En dat ik ook echt niet altijd begreep
waarom we niet gewoon op de camping konden gaan
zwemmen. Onderweg kwam je van alles tegen; steile
stukken, waar ik leerde gewoon de ene voet voor de
andere te zetten als je het moeilijk hebt. Of juist stukken
dalen, waar je de afdaling in een bepaald ritme moest
lopen en goed moest kijken waar je je voeten neerzette
op de soms losliggende keien om grip te houden. En dan
het nietige gevoel als je om je heen keek naar de
grootsheid van de natuur.

 
En wat ik altijd heel leuk vond, dat
waren de zogenaamde steenmannetjes
die je tegen kwam. Het teken dat er hier
eerder mensen waren geweest -dat was
soms best een geruststellende
gedachte…!- en het steenmannetje is
het teken dat je op de goede weg bent.
 

Met deze herinneringen sprak mij de slogan van De
Ericaschool natuurlijk gelijk aan! “De Ericaschool -
Stapsteen naar de wereld!”, het brengt bij mij gelijk
verhalen tot leven. En deze weken zijn we aan de gang
gegaan om dit ook bij ons op school tot leven te
brengen. 
Zo zijn de stapstenen terug te zien in
ons nieuwe rapport. En zijn we op zoek
gegaan naar echte stapstenen. En deze
vonden we bij De Bruine Meren. Daarna
ben ik in gesprek gegaan met onze
leerlingenraad. We praatten met elkaar over wat die ene
zin van De Ericaschool zou betekenen?
De leerlingenraad bestaat uit 6 kinderen uit groep 3 t/m 8
en wat konden zij al goed begrijpen op welke manier De
Ericaschool voor ieder kind een stapsteen naar de wereld
is.
 
De basisschool is een stukje op je levenspad waar je
stappen maakt, waar je groeit, iedere keer een stapje. De
leerlingenraad gaat dit in zijn of haar eigen klas vertellen

en uitleggen. En als u dit leest dan
hebben alle kinderen van onze school al
een eigen stapsteen gekregen. En
hebben zij deze versierd met onder
andere hun eigen naam er op. Deze

stapstenen krijgen een mooie plek in de school. Een
school vol keien; letterlijk en figuurlijk!
 
Hartelijke groet,
Marjon Fluit, Ericaschool
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Toneelvereniging
Kunst Veredelt
 

Door Jan Druijff
 
De Otterlose amateurtoneelvereni
ging bestaat al sinds 10 maart 1952.
Een hechte groep mensen die met
veel plezier en inzet elk jaar een
klucht, een blijspel of een komedie
presenteert.
 
Er zijn op dit moment twaalf leden,
waarvan er negen spelen. Er is één
erelid, Annie van Lagen. Het doel
van de vereniging is om de inwoners
van Otterlo en omstreken een gezelli
ge en  vermakelijke avond te bezor
gen. Helaas is door corona in 2020
de klucht "Welkom Terug, Tante" niet
doorgegaan.     

De vereniging is erg blij met de spon
soren en de donateurs. Ook de actie
van de spar "Spek de clubkas" was
zeer welkom. Zonder deze financiële
steun is het niet mogelijk om elk jaar
weer een mooi spel neer te zetten.
De regiseur is Gerard de Jong.
Helaas is er geen eigen oefenruimte
meer beschikbaar. Hopelijk dat het
nieuwe multifunctionele gebouw uit
komst gaat bieden.
 
De repetitieavonden zijn op dinsdag
van 19.45 - 22.00 uur vanaf septem
ber tot de uitvoering in maart. Er wor
den meestal drie uitvoeringen gege
ven. Daarnaast is er een speciale uit
voering voor de senioren met aan
sluitend een maaltijd. Zodra het kan
worden de repetities weer opgestart.
 
Er is nog plaats voor enthousiaste
leden. Schroom dus niet om u aan te
melden. U kunt de toneelvereniging
bereiken via het mailadres:
mail@kunstveredelt.nl. Er wordt
dan zo snel mogelijk contact met u
opgenomen!                        
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Kunst van Toos Theunissen
 
 

In gesprek met Toos Theunissen. Geboren in
Gardebroek. Nog erg energiek en spraak
zaam. Een genot om naar te luisteren. Achter
elk schilderij en/of beeld zit een verhaal. Toos
begon bij Krek in Ede met schilderen. Op een
bepaald moment moest ze een figuur schilde
ren. In de ruimte naast waar ze schilderde
waren ze aan het kleien en was iemand aan
het poseren. Vanaf dat moment was Toos ver

kocht en stapte ze over op kleien. Later ging Krek over in Cultura waar ze
veel dingen maakte. Nu nog steeds onder Wim den Hertog. De uren dat ze
daar bezig was en is vergat en vergeet ze alles en iedereen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toos werkt meestal vanuit de natuur een belangrijke inspiratiebron voor haar
en haar man Ben. De voorbeelden zijn vele die ze geeft. Zij met Ben die ze
op dansles in Barneveld ontmoette. De geboorte van haar eerste kind. Haar
hele gezin enz.
 
Naast dat zij vanuit het denken vanuit de natuur haar kunst maakt levert ze
ook kunstwerken terug aan de natuur. Zo maakt ze vaak openingen in haar
kunstwerken waar vogels in gaan broeden. De boomklever is een terugkeren
de klant bij haar kunst. We hopen nog lang van al haar mooie en nog te
maken kunst te mogen genieten.

De ouderlijke woning van Toos

Door Jan Druijff

Woningen van Toos en Ben

Toos en Ben dansend

Geboorte 1e kind

Hert
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debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin! 

  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. 

 

 

Afscheid Andries
Boerendans

Beste Otterloërs,

Ik ga binnenkort -ik weet niet of deze
editie van de Dorpspraet dan al bij u
op de deurmat ligt-  afscheid van jul
lie nemen. Met ingang van 27 maart
2021 ga ik op een andere plek en in
een andere functie aan de slag. Ik
ben als operationeel expert wijkagent
binnen de gemeente West-Betuwe
aangenomen.
 
Enerzijds vind ik het jammer dat ik af
scheid van u als inwoner uit mijn wijk
(en überhaupt van de ‘wijk’) ‘moet’
nemen, maar anderzijds is dit voor
mij een hele mooie uitdaging, die ik 
niet aan mij voorbij kon laten gaan én
waar ik ook veel zin in heb!  Als ik te
rugkijk op de tijd, sinds medio 2019
dat ik wijkagent van o.a. Otterlo
mocht zijn, dan kijk ik terug op een
superfijne en waardevolle ervaring.
 
Voor nu wil ik u alvast bedanken voor
de prettige samenwerking, de fijne
gesprekken en het vertrouwen. Mijn
doel is altijd geweest om een signifi
cante bijdrage te leveren aan de vei
ligheid en leefbaarheid in de dorpen.
Ik hoop dan ook dat het werk van de
wijkagent beter zichtbaar is gewor
den en dat ik iets voor u heb kunnen
betekenen. Er wordt gezocht naar
een goede vervanger, want dat ver
dienen jullie. Wellicht spreken we el
kaar binnenkort nog. Graag tot ziens,
Andries Boerendans – wijkagent

Tot slot: operatio
neel expert wijk
agent, dat klinkt
als een hele mond
vol, maar wat doe
je dan? Als
operationeel ex

pert wijkagent zal ik het (gebiedsge
bonden) politiewerk meer vanuit een
coördinerende rol gaan vervullen en,
in samenspraak met de wijkagenten,
inwoners en partners in de veilig
heids- en leefbaarheidsketen (zoals
gemeente, woningbouwverenigin
gen, het openbaar ministerie etc.),
op zoek gaan naar duurzame oplos
singen op het gebied van de veilig
heid en leefbaarheid.
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Ede Doet
Door Jan Druijff

 
De jubileumuitgave van De Dorps-
praet is zoals u weet tot stand geko
men met uw hulp van de bonnen van
Ede Doet. Er is nog een gedeelte be
schikbaar voor een expositie in het
Dorpshuis over 30 jaar Dorpspraet.
We hopen dat dat in de loop van dit
jaar weer mogelijk is.

 
Bij het verzamelen van de bonnen is
Otterlo voor de Dorpspraet zo royaal
geweest dat we voor bijna € 400,--
extra aan bonnen hebben gekregen.
Als redactie hebben we besloten
deze bonnen beschikbaar te stellen
voor de aanpak van het schoolplein
van de Ericaschool. We denken dat
ons dorp daar het meest mee ge
diend is.

Advertentietarieven
2021 ongewijzigd
 

Door de redactie
 

De tarieven voor
het adverteren in
dit blad blijven
voor dit jaar onge
wijzigd. Daartoe

heeft het bestuur van de Stichting De
Dorpspraet begin maart in haar be
stuursvergadering besloten. Uiter
aard moet de Stichting goed op haar
centjes passen, maar de vele adver
teerders maken het mogelijk ook dit
jaar weer iedere maand een prachtig
blad bij de Otterlose bewoners in de
brievenbus te deponeren. Samen
met de inzet van de redactie en de
bezorgers lukt het om dit voor een
scherpe prijs te doen.
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Uit de Oude Doos
Door Gerhard Starke en Betsy Rap

 
Deze maand een kleurige foto van 4 nette jonge mannen voor het groen. Wat hebben deze jongelui met De Wald
hoorn te maken? En ter gelegenheid waarvan poseren ze voor deze versierde wagen?
We zijn benieuwd naar uw reactie: Stuur uw bericht naar dorpspraet@kpnmail.nl
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otterlo.tandartsennet.nl

Helaas hebben wij op dit moment geen

ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

Tandartspraktijk

Otterlo
Arnhemseweg 25

6731BN Otterlo

Tel. 0318-769180

Moeflons op De Hoge
Veluwe

Door boswachter Henk Ruseler
 
Ik kwam dagelijks met moeflons in
aanraking toen ik op De Hoge Velu
we kwam werken. Er ging geen dag
voorbij of ik kon ze observeren, foto
graferen of bejagen. Deze bijzondere
haarschapen zijn oorspronkelijk af
komstig van Sardinië en Corsica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In mijn begintijd bij het Park kon ik er
zelfs een paar aaien; mijn oud-colle
ga jachtopzichter Jacques Planta en
zijn vrouw Jopie hadden twee aanha
lige moeflonooien achter in hun tuin
bij de dienstwoning De Pampel
lopen. Gabi, de oudste van de twee,
was in oktober als extreem late bore
ling door Jacques gevonden, of ei
genlijk had het lam Jacques gevon
den. Tijdens een surveillanceronde
door het veld was zij, amper twee
dagen oud, al blatend naar hem toe
gelopen om hem vervolgens niet
meer uit het oog te verliezen. Aanne
mende dat het lam door de ooi zou
worden opgehaald, deed Jacques
verwoede pogingen om het diertje in
de bosjes achter te laten. Dit alles
zonder succes en zo werd Gabi mee
genomen naar de Pampel en met de
fles groot gebracht. Later werd Gabi
bij pogingen om haar te laten verwil
deren gedekt door een wilde moef
lonram en na een draagtijd van onge
veer vijf maanden, kreeg zij Sunny.
Beide moeflons hebben bij de Pam
pel gelopen totdat Jacques en Jopie
naar de dienstwoning in Schaarsber
gen vertrokken en ik in de Pampel
kwam wonen.
Na veertig jaar het wel en wee van
deze wilde haarschapen op De Hoge
Veluwe te hebben gevolgd ben ik
nog steeds fan van moeflons en is
het voor mij haast onmogelijk om
onze weidse landschappen zonder
dit icoon voor te stellen. Honderd jaar
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geleden gaf Anton Kröller opdracht
om moeflons als jachtwild op zijn
landgoed uit te zetten. Inmiddels
hebben zij zich uitstekend aangepast
aan een leven op De Hoge Veluwe
en vervullen zij een rol in het begra
zingsbeheer, waarbij de moeflons in
tegenstelling tot ’geleide’ schaaps
kudden het hele terrein permanent
gebruiken. Zo dragen zij in niet gerin
ge mate bij aan het in stand houden
van de landschappelijke en ecologi
sche waarden, die open tot halfopen
terreingedeelten bieden.
Dit gegeven is voor het Park reden
genoeg om 2021 uit te roepen tot het
Jaar van de Moeflon, waarin, afhan
kelijk van wat er onder de geldende
COVID-19 maatregelen is toege
staan, verschillende activiteiten wor
den georganiseerd en door het jaar
heen extra aandacht wordt besteed
aan de moeflon.
Vast staat dat in de loop van dit voor
jaar een, in nauwe samenwerking
met IVN ontwikkelde, speciale moef
lonwandeling wordt uitgebracht, en er
in het najaar een Moeflonsymposium
wordt georganiseerd.  Plus, dat op
het moment dat ik dit schrijf, ergens
in het Park de eerste moeflonlamme
ren hun eerste voorzichtige stappen
op De Hoge Veluwe zetten. Na een
korte periode van afzondering sluiten
de ooien met hun lammeren zich in
de loop van maart aan bij de kuddes
en zijn ze vanaf dat moment gere
geld te zien. Vooral op de vlakten
rondom het Bosje van Staf is er een
gerede kans.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig is De Hoge Veluwe in al die
100 jaar steeds de vaste woon- en
verblijfplaats voor de moeflons geble
ven, ruim tweehonderdtwintig zwer
ven er vandaag de dag rond. Ze zijn
niet alleen een prachtige verschijning
in het landschap maar ook de natuur
lijke beheerders ervan.
Het Park ziet de dieren dan ook niet
als exoot, maar als een diersoort die
er thuis hoort.
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* Gezichtsbehandeling                         * Medisch pedicurebehandeling 

* Lichaamsmassage                              * Pedicure- manicurebehandeling               

* Lichaam ontharen                              * 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 

GEZOCHT  OtterloNu
 

Door Jan Druijff

De werkgroep Ge
zond en Gelukkig
Oud in Otterlo is
op zoek naar een
enthousiaste vrij
williger die wil hel

pen de website OtterloNu up-to-date
te houden en deze ook uit te breiden.
Enige kennis van websites is ge
wenst. Komt u ons helpen? Meld je
aan via Dorpsloket@OtterloNu.nl of
telefonisch op nummer 06-83319432.
Heeft u vragen dan kunt u altijd met
één van de leden van de werkgroep
contact opnemen.

Shalom 
 
Er is weer een nieuwe Israëlcata-
logus uit met veel nieuwe artikelen.
B.v. de Sonovia mondkapjes, een
technologie uit Israël: 99.34% effec
tief tegen covid-19, 99,99% antibac
teriële werkzaamheid, 99.89% virus
dodende werkzaamheid, herbruik
baar, wasbaar. € 42.- in 2 kleuren,
zwart en wit met zwarte bies.
Voor pijnlijke voeten hebben we onze
Gofix leren inlegzolen € 24.50 per 2
paar €39.95. Voorkomt pijnlijke voe
ten, heup en rug. Nieuw is ook de
leren armband met  metalen plaatje
met de tekst: 'De Heere zegene u en
behoede u'. € 29.95.
Mooie nieuwe zeepjes, ook om ca
deau te geven. Lekkere Israëlwijnen.
In verband met de hoge waarde van
de shekel worden de Barkan wijnen
in juni tot 40% verhoogd, dus bestel
nu uw wijnen nog voor de oude prijs.
We hebben onze verzorgingsproduc
ten met mineralen uit de Dode Zee,
en verzorgingsproducten met Aloë
Vera. Een Israelspel: 'Op naar Jeru
zalem', en nog veel meer.
Nieuw is ook de hummus; beetje
water toevoegen en klaar.
Bel voor een afspraak
of geef uw bestelling
op bij:
Fam. Alers
Laarweg 57
6732 BM Harskamp
Tel. 0318-457120
Email: henniealers@gmail.com
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We zijn er 
als u ons 

nodig heeft

Verpleging en verzorging thuis...

Meer 

informatie? 

www.icare.nl of 

0900 88 33

www.werkenbijicare.nl

Van de kweker
 

Door Jaap Duijs
 

Blauwe druifjes zijn
niet altijd blauw
  
De Latijnse naam van dit bolgewas is
muscari afgeleid van 'muscus', van
wege de lichte muskusgeur die som
mige soorten verspreiden. In Neder
land noemen we dit gewas ook wel
druifhyacint. In de volksmond spre
ken we vaker van blauwe druifjes.
Muscari is afkomstig uit landen rond
de Middellandse Zee en de Kau-
kasus, waar zo'n dertig species ge
vonden zijn. De meeste soorten zijn
blauw, blauwpaars, violetpaars en
zelfs zwartblauw, maar roze, witte en
een enkele gele blauwe druif komen
ook voor. Afhankelijk van de soort
bloeien ze in maart en april.
Een uitzondering vormt Muscari co
mosum, die pas in mei bloeit en ook
een afwijkende bloeiwijze heeft. Het
onderste gedeelte van de bloem be
staat uit olijfgroene fertiele bloempjes
op korte stelen. Daarbovenop ver
schijnt een soort kuif bestaande uit
steriele lokbloemetjes op lange ste
len met een zacht violette kleur. Heel
apart deze kuifdruif.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tweede schoonheid is Muscari
armeniacum.(zie foto) Deze meer be
kende soort bloeit met heel veel ko
baltblauwe klokvormige bloempjes
met een wit randje.
 
Muscari macrocarpum is inheems in
Griekenland en West-Turkijke. Dit is
een blauw druifje met zuiver gele
bloemen die in de top naar violet ver
kleuren. Een zoetgeurende variant is
Muscari macrocarpum 'Golden Fra
grance '.
Bijna alle blauwe druifjes zijn prima
verwilderingsbolletjes. Eenmaal aan
geplant vermeerderen ze zich spon
taan en zorgen ze voor een vrolijk
kleurenspel in het voorjaar.
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Paasplezier
 
Maak een fleurige kleurplaat van dit vrolijke paashaasje. Het resultaat kun je tot 14 april inleveren op Onderlangs 4.
Onder de mooiste inzendingen verloten wij een cadeaubon t.w.v. €10.-.
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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: 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.: 088-0058888.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


