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OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO
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Koningsdag
Voor de tweede keer op rij kun
nen wij dit jaar geen programma
voor de viering van Koningsdag
vermelden. Geen OBK-optreden,
geen kinderspelen, geen activitei
ten op het terrein van de Kastan
jehof, geen oranjebal. Dat is na
tuurlijk best een beetje saai. We
zullen maar zeggen, volgend jaar
beter. Maar wat let ons om op 27
april massaal de vlag te hijsen,
zodat Otterlo toch een gezellige
uitstraling heeft. Doen dus!!

In dit nummer o.a
Paaseieren zoeken in Otterlo
Door Truida Ribbers
Wat zou het jammer zijn als het jaarlijkse paaseieren zoeken dit jaar weer niet
door zou kunnen gaan! Na overleg met de Ericaschool hebben we het deze
keer in samenwerking met school coronaproof kunnen organiseren. Hoe?
Gewoon door vijf groepen te maken en per groep de huifkar heen en weer te
laten rijden, dus ook vijf keer. Het zonnetje scheen fantastisch en de 155 kin
deren waren blij dat ze weer een keer een leuk verzetje hadden. We hadden
480 kleurrijke eieren verstopt, lekker in de buitenlucht limonade geschonken
en iets lekkers uitgedeeld. Per groep kon een kind ook nog een leuk prijsje
verdienen door het 'ei met een smiley' te vinden. De grote chocolade paaskip
is gewonnen door Nova van Santen uit groep 3. Al met al een gezellige laat
ste schooldag, die al goed was begonnen met een heerlijk ontbijt op school.
Wouter Hazeleger bedankt voor het verzorgen van de huifkarritten.
Aspergeboerderij van de Broek super bedankt voor het sponsoren van de
kleurrijke eieren. De Spar heel hartelijk bedankt voor de limonade en het lek
kers. Ook dank aan De Waldhoorn voor de prijsjes en Ondernemend Otterlo
voor de sponsoring van de huifkar. Het was een leuke dag, georganiseerd
door de Ericaschool en De Waldhoorn.
De volgende Dorpspraet verschijnt rond 28 mei. U kunt uw kopij inleve
ren tot uiterlijk 8 mei; daarna uitsluitend in overleg met de redactie
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Colofon
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks.
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Groeneweg 19
6731 AN Otterlo
Telefoon: 06-21326728
Samenstelling redactie:
Audrey van den Berg (redactielid)
Betsy Rap (coõrdinerend redactielid)
Cindy Bonthuis (redactielid)
Jan Bruil (redactielid)
Jan van den Berg (redactielid)
Janet Smeenk (redactielid)
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 a.u.b. niet tot de laatste dag met uw
kopij!
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

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

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
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Van de
redactie
april 2021

Het cement van de samenleving
Een blad als De Dorpspraet heeft ge
woonlijk de functie om de plaatselijke
bevolking op de hoogte te houden
van activiteiten en bijzonderheden.
Een uitvoering van OBK of een ver
gadering van Otterlo's Belang. Plano
logische ontwikkelingen in het dorp,
gebeurtenissen op de Ericaschool of
mededelingen betreffende voorzie
ningen voor specifieke groepen.
Maar ook bijzonderheden aangaande
bepaalde personen, zoals een ver
trekkende wijkagent, een dorpsbewo
ner met een boeiende hobby of een
overleden markante Otterloër.
In die zin kan een blad bijdragen aan
de kwaliteit van de plaatselijke sa
menleving. De belangrijkste rol daar
in is echter weggelegd voor onszelf.
Hoe gaan we met elkaar om. Luiste
ren we wel naar elkaar, ook als we
het niet eens zijn met elkaar. Nemen
we de tijd voor elkaar. Organiseren
we met elkaar omstandigheden
waarin we elkaar kunnen ontmoeten
en spreken.
Al ruim een jaar is het moeilijk om het
cement van de samenleving stevig te
houden. Afstand houden, thuisblij
ven, geen familiefeestjes of gezellige
samenkomsten. Gym, biljarten, yoga,
gezamenlijk koffiedrinken of een
dorpsfeest? We hebben het ons
moeten ontzeggen. Terwijl dat juist
de activiteiten zijn waarbij we voelen
dat we bij een samenleving horen.

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

je vindt het bij SPAR

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

Gelukkig zijn er veel mensen in Ot
terlo die, voor zover zij dat kunnen,
zoeken naar mogelijkheden de ander
te ontmoeten. En gelukkig zijn wij er
weer in geslaagd dit blad te vullen
met nieuwtjes en wetenswaardighe
den. In die zin proberen wij als redac
tie een kleine bijdrage te leveren aan
een stevig cement van de Otterlose
samenleving.
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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
_____________________________________________________________________

Dank
Door Jan Druijff
Graag wil ik langs deze weg iedereen
bedanken voor alle lieve woorden en
de mooie attenties.

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: info@haboderooij.nl
BEL: 0318-457718 OF 06-14150321.
_______________________________________________________________
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 en kunnen op maandag en/of vrijdag (op afroep). Ervaring is geen
noodzaak. We leren je graag de kneepjes van ons vak.
Contact: jolanda@lorkenbos.nl of 0318-591567.
Recreatiemedewerkers gezocht – Leuk voor de jeugd! voor meivakantie en
zomervakantie. We hebben 4 mw’s nodig. Mag dus ook samen met vriend of
vriendin. Zie www.lorkenbos.nl/vacatures
_______________________________________________________________
ADVERTEREN IN DE DORPSPRAET? Meer informatie nodig? Neem dan
contact op via dorpspraet@kpnmail.nl. Onze tarieven zijn verrassend laag!

Adreswijziging
De redactie van De Dorpspraet
heeft een nieuw adres. Wilt u een
artikel inleveren, een oplossing
van de puzzel of een kleurplaat,
of misschien een ingezonden
brief. Dat kan allemaal, maar
vanaf heden graag bij Sjoerd van
Beek, Groeneweg 19, 6731 AN
Otterlo, tel. 0621326728.
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Allereerst de leuke kaart met diner
bon van de redactieleden van De
Dorpspraet.
Wat was het leuk dat eind van de
middag 29 maart Tanja (zij zat in het
complot) en ik werden verrast door
een groep van zes mensen van de
Werkgroep Gezond en Gelukkig Oud
in Otterlo en de Stichting Steunfonds
Eureka. Gelukkig was het mooi weer
en konden we even gezellig proosten
buiten op gepaste afstand. Weer een
dinerbon, we komen dus zeker terug
in Otterlo. Een prachtig paasstuk,
een lekker pilsje en een erg leuk aan
denken aan de werkgroep in glas in
lood. We zullen er een mooi plekje
voor zoeken.
Ook dank voor
de lieve woor
den die we ge
woon op straat
kregen van
mensen die
zeggen ons te
gaan missen.
Tanja is 17 jaar vrijwilligster op Eure
ka geweest. Ook wij zullen Otterlo
met al de activiteiten waarvan we
deel uitgemaakt hebben gaan mis
sen, maar blijven het zeker volgen.

De Dorpspraet

Even voorstellen
Mijn naam is Janet Smeenk.
De meesten kennen mij als Janet
van der Linden.
Al bijna vijfenveertig jaar woon ik met
heel veel plezier in Otterlo. Door de
jaren heen heb ik in verschillende
bestuursfuncties mijn bijdrage
proberen te leveren aan de Otterlose
samenleving.
Mij is gevraagd om de redactie te
komen versterken.
Nu draag ik de Dorpspraet een heel
warm hart toe maar toch aarzelde ik
omdat schrijven niet echt mijn favo
riete bezigheid is. Daarentegen lijkt
mij het werken met een lay-outpro
gramma wel heel leuk.
Het enthousiaste redactieteam gaf
de doorslag.
Als lid van het MFDO bestuur denk
ik veel te kunnen melden over de
ontwikkelingen in de realisatie van
het nieuwe Multifunctioneel
Dorpshuis. Daarnaast hoop ik een
bijdrage te kunnen leveren aan het
zichtbaar maken van alle inspannin
gen die dorpsgenoten leveren om
ons dorp mooier, leefbaarder of
vrolijker te maken.
Aarzel dus niet om ons te melden
wanneer er iets leuks, bijzonders of
belangrijks staat te gebeuren of al
heeft plaatsgevonden.
Ook gaat mijn interesse uit naar alle
plannen die de gemeente Ede, pro
vincie of het Rijk bedenken die ons
dorp of onze omgeving kunnen beïn
vloeden. In de Dorpspraet zal ik stre
ven daar aandacht aan te besteden.
Ambitie genoeg, nu de praktijk nog.
Laat het avontuur maar
beginnen.
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Woningbouw, hoe nu
verder?
Na het artikel over de woningbouw in
de vorige Dorpspraet hebben we
heel veel (positieve) reacties ontvan
gen. Dat onderschrijft nog maar eens
hoe gewenst de nieuwbouw is.
We krijgen veel vragen binnen
zoals: kunnen we al inschrijven,
is er al een aannemer of makelaar
bekend, zijn er al tekeningen.
Zover is het nog niet. Samen met de
gemeente Ede gaan we nu aan de
slag met de invulling van de planlo
caties. Gelijktijdig zullen diverse on
derzoeken worden opgestart. Daarna
wordt het nieuwe bestemmingsplan
in procedure gebracht.
We zullen u via de Dorpspraet en
onze website zo goed mogelijk op de
hoogte houden van de ontwikkelin
gen. Inschrijven kan dus nog niet.
Wel kunt u uw gegevens doorgeven
zodat we ook per mail nieuwe ontwik
kelingen met u kunnen delen.
Aanmelden voor nieuws over de
bouw kan via
nieuwbouw@otterlosbelang.nl

4 en 5 mei
4 mei
Ook dit jaar een sobere herdenking.
De kranslegging zal verzorgd worden
door drie bestuursleden van
Otterlo's Belang. Tevens zullen zij
bloemen leggen op de graven van
de omgekomen militairen en
dorpsbewoners. Gedurende de dag
kan ieder die dat wil bij het monu
ment en de graven op zijn eigen ma
nier de gevallenen herdenken.
5 mei
Op 5 mei zal Otterlo's Belang in
samenwerking met de Ericaschool
de vlag hijsen. En net als in voor
gaande jaren zal in Otterlo bij velen
de vlag in top wapperen.
Coronamaatregelen
Mochten door versoepeling van de
coronamaatregelen meer mogelijk
zijn dan nu gepland, dan zal dat wor
den vermeld op de site:
www.otterlosbelang.nl
Evert Groeneveld
Voorzitter Otterlo's Belang
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Wie wil de bloembak
ken water geven?
Beste Otterloërs,
Zoals u allen weet wordt ons dorp elk
voorjaar opgefleurd met prachtige
bloemen in de "hanging baskets"
(hangende bloembakken) die in di
verse straten in Otterlo staan.
Dit was een onderdeel van het pro
ject "Otterlo mooi in 1 dag", waaraan
in 2015 velen van jullie geheel vrijwil
lig hebben meegewerkt.

De afgelopen jaren hebben de mede
werkers van De Roek de bloemen in
het voorjaar en zomermaanden water
gegeven waarvoor wij hen heel har
telijk willen danken.
Het is nu echter tijd het stokje over te
geven aan iemand anders. Daarom
zijn wij op zoek naar u! Wilt u (wel
licht samen met iemand anders) er
dit jaar voor zorgen dat de bloemen
voldoende water krijgen zodat ons
dorp er weer fleurig bij zal staan? Dit
hoeft zeker niet voor niets. Er staat
een vergoeding tegenover!
U kunt zich opgeven door een mailtje
te sturen naar info@o-twee.nl
Namens O2 en het hele dorp alvast
hartelijk dank!
Chantal Prangsma
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Uit de Oude
Doos
Door Gerhard Starke en Betsy Rap
De foto's uit De Otterlose Oude Doos
leveren bij tijd en wijle prachtige,
maar soms ook trieste verhalen op.
Henk(Flok)Janssen weet ons weer
van informatie te voorzien. De foto
van de versierde wagen van de bil
jartvereniging de Waldhoorn is vol
gens hem naar alle waarschijnlijkheid
gemaakt ter ere van de optocht bij
het 1111-jarig bestaan van Otterlo.
Op de foto zitten van links naar
rechts Hans van Santen, Geert Ver
steeg, Chris Kennis en Evert van de
Krol. Hieronder de enigszins ingekor
te tekst van Henk.

Hans van Santen was de zoon van
agrariër Marinus van Santen die in
de boerderij aan de Edeseweg woon
den. Hans was vrijgezel en werkte bij
machinefabriek Wijnveen in Ede.
Hoewel volgens mij geen biljarter,
was hij wel een goede klant van de
Waldhoorn! Hij is op latere leeftijd
verhuisd naar Amsterdam en daar
enkele jaren geleden overleden.
Geert Versteeg was de zoon van
bakker Meeuwis en Co Versteeg die
een bakkerij aan de Kerklaan had
den. Geert was bakkersknecht en
ging met zijn transportfiets en grote
mand voorop met brood langs de
deuren. Hij was ook een fanatiek
voetballer met een goede techniek
en kenmerkende kromme benen.
Ook was hij een goede biljarter bij de
Waldhoorn. Kortom een graag gezie
ne jongen. Geert werd brandweer
man bij de vrijwillige brandweer van
Otterlo. Helaas is deze “hobby” zijn
dood geworden. Op een zondagmid
dag in juli 1969 brak er brand uit in
een veeschuur aan de Roekelseweg.
Geert was, samen met een brand
weerman uit Ede, door het open
staande luik aan de voorkant van de
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schuur aan het blussen, toen onver
wacht de stenen gevel naar beneden
kwam en beide mannen bedolven
werden onder het vallende gesteen
te. Ze werden met spoed naar het
ziekenhuis gebracht, waar Gert nog
diezelfde avond overleed. Hij was 23
jaar. Een schok ging door het toen
nog kleine, gezellige dorp. De café’s
werden gesloten en heel het dorp
was in diepe rouw.
Chris Kennis woonde samen met
zijn moeder in de Del. Chris is altijd
vrijgezel gebleven en was bosarbei
der. Als hobby hield hij pluimvee en
postduiven en deed mee met wed
strijden. Hij ging vaak naar pluimvee
markten en kwam dan soms met een
mand met kippen terug in de Wald
hoorn en zette dan de mand in een
hoek onder de kapstok. Maar ja; ene
Harrie P. maakte stiekem de mand
open en liet de kippen los in het café.
De kippen fladderden door de kroeg
tot hilariteit van ons maar Dies Gre
vers was er op zijn zachts gezegd
niet blij mee. Chris was ook lid van
biljartvereniging de Waldhoorn en
een trouwe bezoeker van café de
Waldhoorn en zijn achterbuurman
Hamp Mulder van café Boszicht. Ook
was hij lid van de voetbalvereniging
S.V.Otterlo. Chris dronk soms op za
terdagmorgen weleens een aperitief
je en moest dan 's middags ook nog
voetballen. Als wissel lag hij een keer
tijdens de wedstrijd op het houten
bankje naast het veld te slapen toen
hij onverwachts moest invallen Daar
had hij geen puf in omdat hij nog niet
klaar was met zijn dutje. Hilariteit ten
top natuurlijk! Chris woonde de laat
ste jaren van zijn leven in een woon
groep in Wolfheze waar hij in 2006 is
overleden.
Evert van de Krol kwam van oor
sprong uit Harskamp maar had toen
dertijd verkering met Koosje Ver
steeg. Koosje was de dochter van
bakker Meeuwis en Co Versteeg en
zuster van Geert. Evert werkte zater
dags bij zijn toekomstige schoonou
ders en ging met brood langs de deu
ren. Daar Meeuwis en Geert lid van
biljartvereniging de Waldhoorn waren
werd ook hij hiervan lid en kon een
aardig balletje raken. Hij is na zijn
trouwen met Koosje in Harskamp
gaan wonen maar bleef een trouw
bezoeker en lid van de Waldhoorn.
Ook Evert is reeds overleden.
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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 Aanloop. Bij ons is ook ruimte voor vergade
ringen, cursussen en andere sociaal-functionele activiteiten voor
jong en oud.
Neem contact op met De Aanloop of i.v.m. corona activiteiten
kunnend doorgaan.
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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Paasverrassing!
Door Astrid van Dort (bewoonster Eureka)
Na een lange tijd van stilte lag er twee weken voor Pasen
een stencil in de brievenbus met de vraag aan alle
bewoners van Eureka of ze een paasverrassing wilden.
Ondanks dat we niet wisten wat deze verrassing in zou
houden, stemden de meesten erin toe; we hadden zo'n
behoefte aan een onderbreking van een langdurige stilte
in huis.
Op woensdag 31 maart ging tussen de middag de
deurbel en stonden er twee lieve dames voor de deur. Zij
brachten een heerlijk kopje
vers gemaakte groentesoep
en een gebaksbordje,
waarop een paasservet met
een heerlijke donut, een
paaschocolaatje en een
paasspritsje. Het zag er erg
vrolijk uit maar bovenal
smaakte het nog eens
heerlijk ook! Als dat toch
geen leuke paasverrassing was! We hebben ervan
genoten!
Onze dank gaat natuurlijk uit naar deze twee lieve
dames,Brandien Elbertsen en Ineke Bruil, die er zoveel
tijd en moeite aan hebben besteed.

10

Specialist in de aanleg van vakantieparken

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR:
HOVENIER
FULLTIME

STRATENMAKER
FULLTIME
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Toeval of niet?

Advertentie

Noem het toeval, noem het een knipoog van boven, noem het wat
u maar wil...
2 weken geleden moest ik ineens terugdenken aan een
voorregeling van een weduwe die ik in 2015 had gedaan.
In mijn hoofd borrelden de vragen naar boven: Hoe zou het met
haar gaan? Zou ze nog leven? En mocht ze nog leven, zou ik dan
wel gebeld worden na haar overlijden? Want ze had geen
kinderen, dus zou men wel weten dat ik haar wensen kende.
Ik werkte toen nog onder een andere vlag en naam...
Een paar dagen later ontvingen we een belletje van haar neef.
Zomaar uit het niets, of toch niet. Zijn tante lag op sterven, ze had
Corona en de verwachting was dat ze het niet zou gaan redden.
Mijn naam had hij in haar papieren zien staan en hij vroeg zich af of ik haar kende.
Ja zeker, kende ik haar nog. Ik zie ons nog zo aan de eettafel in de achterkamer voor het raam zitten, en haar kat
rondom de stoelpoot kruipen.
Vandaag mocht ik haar uitvaart leiden. In de rol van uitvaartleider en voorganger. Ze had indertijd het met mij
erover gehad wat de tekst voor op de kaart en in de dienst moest zijn. Johannes 15 vers 5. In haar oude bijbeltje
vonden we nog meer aanknopingspunten die ik vandaag heb mogen gebruiken. Het was een kleine uitvaart in
Coronatijd en stijl. Maar toch precies zoals zij gewild zou hebben.
Was het toeval dat ik na 5 jaar ineens weer net voor haar overlijden aan haar moest denken? Ja, dat kan.
Al wil ik graag geloven van niet. Maar voor mij was het een dag en een uitvaart met een gouden randje, want ik
heb haar wensen na 5 jaar toch kunnen en mogen uitvoeren.
Dat was haar en mij gegund. Toeval of niet...
Immanuel Livestro

nr. 4 /april 2021

11

Straatnamen van
vroegere Otterloërs
Door Martin Hijink

In het Jubileumnummer van De
Dorpspraet werd in een quiz ge
vraagd naar het aantal naar vroegere
Otterloërs vernoemde straten. Dat
waren er acht. Nu wordt er niet zo
maar een straat naar je genoemd, er
zit natuurlijk betekenis achter. In het
boek: ‘Otterlo 855-2005’, uitgegeven
bij de viering van het 1150-jarig be
staan van ons dorp, is per naam een
korte beschrijving gegeven. Toch is
dat weinig bekend en dus is het zin
nig om het een en ander te herhalen
en aan te vullen. Dat zal in de ko
mende uitgaven van De Dorpspraet
gebeuren.
Daar komt nog iets bij. Nu juist be
kend is dat er nieuwbouw zal worden
gepleegd op de oude voetbalvelden
langs de Weversteeg komen er enke
le nieuwe straten bij. Ik wil ervoor
pleiten om daarvoor ook namen te
nemen van vroegere bewoners van
ons dorp. Nu de laatste jaren de va
kantieparken, grenzend aan ons dorp
zich sterk uitbreiden en daar ook
nieuwe namen verschijnen, moet in
de kern van ons oude dorp deze ge
schiedenis goed zichtbaart blijven.
Wel ben ik blij dat ik de naamgeving
niet zelf bepaal. De Gemeente heeft
daarvoor een procedure, maar er
kunnen wel suggesties worden inge
bracht.
Daarbij nog een opmerking: de huidi
ge acht straatnamen zijn allemaal
toegekend aan mannen! In bovenge
noemd boekje viel dat ook al op en is
daarom een korte biografie gegeven
van juffrouw de Haan, die 40 jaar on
derwijzeres is geweest aan de Erica
school. Het lijkt mij dus zinnig om ook
namen van verdienstelijke Otterlose
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vrouwen aan te dragen naar de Ge
meente. Opmerkelijk is verder dat
van de acht personen er vier hoofd
van de Ericaschool waren.
We starten de serie van acht met de
'Van Broeckuyzenstraat'.

Deze straat is vernoemd naar Her
manus van Broekhuyzen, predikant
van de Hervormde Kerk van Otterlo
van 1858 -1861. Hij is dus maar kort
predikant in Otterlo geweest. Waar
om dan toch een straat naar hem
noemen? Heeft hij iets bijzonders ge
daan? Nu heeft de kerk van Otterlo in
de negentiende en begin twintigste
eeuw veel predikanten gehad, die
maar kort bleven. Hierbij speelde het
honoreringssysteem van de Her
vormde Kerken in die tijd een rol. Er
was een klasse indeling van I t/m IV
en Otterlo zat in IV, de laagste klas
se. Het was dus vooral een plaats
voor jonge predikanten, soms nog
kandidaat en zij kregen dus vaak vrij
snel een beroep naar een ‘betere’
standplaats.
Ds. Van Broekhuyzen vertrok in 1861
naar Zuid-Afrika en was daar tot
1881 predikant te Winburg. Daarna
in Ficksburg in Oranje Vrijstaat. Ver
volgens is hij ook nog veldprediker
geweest bij de troepen van de Z.Afrikaanse Boeren tegen de Engel
sen. Of dit nu de reden is geweest
om in Otterlo een straat naar hem te
noemen weet ik niet. Misschien zijn
twee redenen plausibel. Op de eerste
plaats betrof het de straat langs de
Hervormde Kerk, dus een daaraan
gekoppelde naam lag voor de hand.
Een andere mogelijkheid betrof de
jongste zoon, Herman van Broekhuy
zen, die trouwde met de dochter van
Paul Krüger, de president van Trans
vaal. Deze werd rond het jaar 1900
als diplomaat en gevolmachtigd mi
nister van de Unie van Zuid-Afrika
naar Den Haag gestuurd. Hij heeft in
die jaren ongetwijfeld de belangen
van de Boeren zo goed mogelijk ge
diend. Toen in 1904 Krüger, in bal
lingschap in Zwitserland, kwam te
overlijden, is zijn lichaam met een
boot van Anton Kröller, vanuit Rotter
dam naar Zuid-Afrika gebracht.

nr. 4 /april 2021
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Wie kent hem niet?

1. Wie is Ton Borst?
Geboren in Leiden, getrouwd met In
grid, die uit Oostenrijk komt. We heb
ben vier kinderen. Vroeger werkte ik
in de bouw als uitvoerder. Verder ben
ik helemaal gek van alles wat leeft,
groeit en bloeit. Daarom ben ik altijd
in de natuur te vinden.
2. Hoe ben je in Otterlo terecht
gekomen?
We hadden altijd al een stacaravan
in Hoenderloo en daar kwamen we
zo vaak mogelijk. We leerden Piet
Schenk kennen, destijds de directeur
van het park en hij vroeg of ik op De
Hoge Veluwe wilde werken. Dat was
niet tegen dovemansoren gezegd!
Eerst woonden we nog een poosje in
de caravan, maar toen kwam een
huisje vrij en verhuisden we officieel
van Voorschoten naar de Kropholler
woning aan de Apeldoornseweg in
Otterlo.
3. Wat maakt Otterlo zo bijzonder?
De centrale ligging in Nederland. Je
kunt zo alle kanten op. Verder is het
gewoon een vredelievend dorpje.
Ieder mag er zijn wie hij is. Als je je
een beetje gedraagt, is het al gauw
goed!
4. Wat is de mooiste plek van
Otterlo?
De Kop van het Afweergeschut
(Hoge Veluwe), daar heb je zó mooi
zicht over het Deelense veld, de
Roek, de Lijkweg en het Midden
zand. Als de dan zon ondergaat,
weet je niet wat je ziet. Er is daar zo
veel ruimte en rust. Ik nam gasten
van het park daar altijd mee naartoe.
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5. Welke voorzieningen mis je nog
in Otterlo?
Betaalbare woningen voor de jonge
lui! Want dan blijft het dorp fris en
jong. Anders loopt het leeg. Er wordt
al 10 jaar over gesproken, dat praten
kost geld en dus worden die huizen
alleen daarom al steeds duurder.
6. Wat zijn je liefhebberijen?
Op 1 met stip staat Oostenrijk, daar
wil ik ieder jaar naartoe. De bergen,
de herten, de bloemenzee, eigenlijk
alles. Ik ga in ieder geval 3 weken in
september om de hertenbronst mee
te maken. Dan zit ik op een berg en
film en fotografeer ik van ochtendglo
ren tot aan de avond de herten. Ver
der houd ik van vogels, van in de na
tuur zijn, van het fotograferen en fil
men van natuur, van natuurdocu
mentaires, wandelen en stangenzoe
ken. Ook maak ik trofeeënplanken,
de planken waarop je een gewei of
zwijnentanden laat zien.
7. Stel je bent de Koning van Otter
lo, wie zou er volgens jou een lint
je moeten krijgen en waarom?
Niemand. Er zijn veel mensen die
goed doen, dus maak er maar een
groot feest van voor iedereen.
8. Wat zou je graag nog eens wil
len doen?
Met de camper een reis maken naar
de Schotse Hooglanden en daar op
zoek naar herten en al het andere
moois in de natuur.
9. Waar ben je trots op als
Otterloër?
De saamhorigheid in zo’n dorpie. Die
toestanden zoals op Urk heb je hier
gewoon niet, iedereen wordt in zijn
waarde gelaten.
10. Van wie zou je nog wel eens
wat meer willen weten?
Mevrouw Nobbers! Zij woont al heel
lang in Otterlo. Ik ben benieuwd naar
haar verhaal.
Mevrouw Nobbers, zou u op uw beurt
het stokje door willen geven aan een
man? De tekst kan worden gemaild
naar dorpspraet@kpnmail.nl.
Graag een foto meesturen van
300kB of meer.
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Meiden in Beweging
Door Betsy Rap
Ouders, kerken,
scholen en hulp
verlening maken
zich zorgen over
de kwetsbaarheid
van jonge meiden. Er zijn meiden die
bijvoorbeeld onder invloed van alco
hol hun grenzen niet bewaken en on
gewenst zwanger worden, veel wis
selende seksuele contacten hebben
of worden gechanteerd. Er is sprake
van loverboy-problematiek,
grooming/sexting, seksueel misbruik,
groepsdwang en jongens die op een
nare manier over meisjes spreken.
Know Limits is een beweging die
meiden aanmoedigt om te werken
aan positieve zelfwaardering en het
aangeven van gezonde grenzen.
Know Limits doet wat nodig en waar
vraag naar is. Know Limits geeft
voorlichting op scholen en in kerken,
bezoekt keten en geeft diverse trai
ningen. Het doel is dat meiden zich
gezien voelen, contact opnemen, een
luisterend oor vinden en weerbaar
worden.
In samenwerking met Sportservice
Ede organiseert Know Limits voor de
3e keer de training Meiden in Bewe
ging. Deze training is speciaal voor
meiden uit groep 7 of 8 uit Wekerom,
Otterlo, Harskamp en de Valk, die
willen werken aan o.a. het opkomen
voor jezelf, leren ‘nee’ zeggen en
zelfverzekerder worden. In een ge
zellige omgeving worden met elkaar
weerbaarheidsoefeningen en sportie
ve samenwerkingsspelen gedaan.
Met elkaar in gesprek gaan vormt on
derdeel van de training. Er is ook
aandacht voor omgaan met social
media en lichamelijke en seksuele
grenzen. De training start op 12 mei.
Aanmelden voor deze training kan
via:
-nelske@knowlimits.nu
tel. 0627869966.
-Kirsten.vanalphen@sportserviceede.nl, tel. 0682309829.
Voor meer informatie kijk op
www.knowlimits.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
APRIL/MEI
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

April
18 t/m 24

Collecte Nat.Fonds Kinderhulp

Dorp Otterlo

n.v.t.

Mei
za 8
vr 14
vr 14
do 20
do 20
30 mei t/m 5 juni

Open dag 'Voorjaarsbollen-op-pot'
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
Collecte Prins Bernhard Cultuurfonds

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

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING OTTERLO'S
BELANG
Beste inwoners,
Vorig jaar was het vanwege de coronamaatregelen helaas niet mogelijk een ALV te organiseren.
Ook dit voorjaar gaat het om dezelfde reden niet lukken. We zijn van mening dat digitaal vergaderen geen goed
alternatief is voor onze ledenvergadering. Daarom stellen we het voorlopig uit tot na de zomer. In de hoop dat het
dan wel (weer) mogelijk is.
In een eerdere Dorpspraet heeft u kunnen lezen dat we drie nieuwe aspirant- bestuursleden hebben gevonden.
Een welkome aanvulling omdat er steeds meer werk op ons afkomt.
Conform onze statuten worden nieuwe bestuursleden voorgedragen aan de leden. Normaal gesproken doen we dat
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Bij wijze van uitzondering introduceren we de nieuwe bestuursleden nu via deze weg.
Mochten er vragen of bezwaren zijn dan kunnen deze kenbaar worden gemaakt via secretaris@otterlosbelang.nl.
Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk benaderen. Op de website otterlosbelang.nl vind u onze contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Otterlo's Belang
Maico Ploeg

Eric Zaar

Emmy van der Zee

Maico is met 39 jaar de
jongste aanwinst in ons
team. Hij zet zich graag
in voor betere
(ouderen)zorg in Otterlo. Zo is hij al
direct betrokken bij de
totstandkoming van het Zorgloket.
Daarnaast werkt hij met een groep
betrokkenen aan een nieuw
zorgconcept voor Otterlo.

Eric is als gepensioneerd
KLM gezagvoerder
iemand die weet hoe
belangrijk samenwerking
in een team is. Daar maken we graag
gebruik van. Hij heeft o.a. het onder
werp duurzaamheid en de nieuwe
Omgevingsvisie opgepakt.
Daarnaast heeft hij het secretariaat
op zich genomen.
Zijn kracht om zaken vanuit een
ander perspectief te zien zorgt voor
verrassende inzichten.

Emmy is waarschijnlijk in
Otterlo de bekendste van
de drie. Zij heeft al zoveel
vrijwilligerswerk gedaan
(en nog!) dat velen haar goed zullen
kennen.
Door haar grote sociale netwerk in
het dorp zijn we nog beter op de
hoogte van wat er leeft onder de
inwoners.
Daarnaast komen haar praktische
instelling en hands-on mentaliteit
goed van pas.

Zijn pro-active instelling werkt erg
motiverend.
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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.

Nieuwe wijkagent

Mijn naam is Ilco de Ruijter en ik ben de wijkagent van Lunteren (Basisteam
Ede).
Zoals u wellicht heeft gelezen, heeft Andries Boerendans zijn functie als wijk
agent van de dorpen Otterlo, Wekerom en Harskamp verwisseld voor een
functie in de West-Betuwe. Tot er een vervanger is zal ik deze dorpen waar
nemen als wijkagent. Mocht u mij willen spreken dan kunt u mij een bericht
sturen via www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten of mij een DM sturen op het
instagram account: Wijkagent_lunteren.
Uiteraard zal ik tijdens mijn surveillances ook uw dorp bezoeken.
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Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Wat heb je nodig:
1 ui
3 teentjes knoflook
1 theelepel sambal
250 gram kipfilet
2 eetlepels zonnebloemolie
1 liter kipbouillon van tablet
50 gram gele rijst
½ eetlepel gemalen koriander
1½ eetlepel kerriepoeder
2 kruidnagels
1 kaneelstokje
¼ liter slagroom
3 eetlepels citroensap
worcestersaus

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:
Pel en snipper de ui en knoflook. Snij
de kipfilet in hele kleine blokjes en
voeg hier de sambal aan toe. Verhit
de olie in een grote pan en fruit hierin
de ui en knoflook glazig. Doe de kipfi
let met sambal erbij en bak tot de kip
lichtbruin is. Voeg de kerriepoeder
toe en bak het kort mee. Voeg de
kippenbouillon, rijst, kaneelstokje,
kruidnagels en koriander toe. Breng
het geheel aan de kook en laat het
vervolgens 30 minuten zachtjes
koken. Verwijder het kaneelstokje en
de kruidnagels. Roer de citroensap
en het slagroom door de soep en laat
de soep door en door warm worden.
Voeg als laatste een scheut worces
tersaus toe.
Acche se khaiye ga!
Ik geef het estafettestokje door aan
Petra van Beek.
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Meten is weten: feiten over de grondwaterstand
Door Betsy Rap
Dorpsgenoot Klaas Langerak is een man die het gezegde 'meten is weten' in de praktijk brengt. Zo ook als het gaat
om het verloop van de grondwaterstand. Vorig jaar is hij begonnen op zijn perceel aan de Koeweg gegevens in kaart
te brengen. Gedurende het hele jaar heeft hij om de tien dagen steeds op dezelfde plek en op dezelfde wijze de wa
terstand gepeild. Dat heeft geleid tot de rode lijn op onderstaande grafiek. Dit jaar heeft hij dit lokale onderzoek ver
volgd, nu weergegeven in een blauwe lijn. Frappant is de sterke daling vanaf eind maart vorig jaar van 1,92 meter
naar 3,15 meter medio september.
Op deze grafiek is het verloop tot
eind december niet te zien, maar
begin januari was het peil gestegen
naar 2,78 meter. Dat is toch nog altijd
20 cm lager dan begin vorig jaar.
Hoewel het niveau sindsdien wel ge
stegen is, blijft het nog altijd duidelijk
achter bij dat van vorig jaar om deze
tijd. Op 11 maart was het verschil
zelfs 63 cm. Het zou daarom fijn zijn
als we dit jaar een minder droge
zomer krijgen.
Klaas houdt dit jaar ook de hoeveel
heid neerslag bij. Hij wil kijken of er
(vooral in de zomer) enig verband is
met het grondwaterpeil aan de Koe
weg. Hij gaat verder met meten, en
dus ook met weten. Misschien is dit
een aanmoediging voor u om zelf de
peilstok ter hand te nemen.
We hopen u in het najaar een vervolg
van de grafiek te laten zien.

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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Fotoclub Lucky Shot
Door Marije de Swart
Deze club bestaat uit zeven en
thousiaste amateur fotografen die
op een gezellige manier foto's
maken en uitwisselen.
Elke maand wordt er gezamenlijk
een onderwerp gekozen en gaat ie
dereen op pad om foto's te maken.
Via Teams komen ze nu bij elkaar
om de foto's te beoordelen, maar bo
venal van elkaar te leren.

Foto: Mary Ascherman
"Alle foto-uitjes zijn gezellig, er wordt
heel wat afgelachen. Eén uitje staat
een aantal leden in het bijzonder nog
bij. Avondfotografie in de Europoort
bij Rotterdam. Met alle grote chemie
bedrijven is hier natuurlijk volop be
veiliging en hangen overal camera’s.
Het was dan ook een kwestie van tijd
tot we gesignaleerd werden en er be
waking op ons afkwam. Het gezicht
van de bewaker zullen we nooit ver
geten toen hem duidelijk werd dat we
uit Otterlo kwamen. Gelukkig be
greep hij dat er van bedrijfsspionage
geen sprake was. Achteraf konden
we er vreselijk om lachen, maar op
dat moment zagen we onszelf al ge
boeid afgevoerd worden" vertelt Mary
Ascherman.
Nieuwe leden zijn welkom. Enige ba
siskennis is handig, maar enthousi
asme is belangrijker. Je kunt meer
info vinden op onze website: www.fo
toclubluckyshototterlo.nl. Of stuur
een mail naar: fcluckyshototterlo@
gmail.com.

Foto: Yvonne ter Stal
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Kunst van Ute Koning
Door Janet Smeenk
Drieënveertig jaar geleden is Ute in Otterlo komen wonen.
Kunst had niet haar aandacht. Tot ze bij een neef van haar
man Joop in een pottenbakkerij kwam. Dat leek haar zo leuk
dat ze een zak klei heeft meegenomen. Haar allereerste werk
was het hoofd van Joop. Op de foto de tweede kop in de rij
hoofden. Daarnaast staat het hoofd van Joop’s vader. Haar
tweede werk. De bril die daarop hoort is in de loop der tijd verloren gegaan.
Een grote passie voor kleien was ontstaan. Talent duidelijk te herkennen.
Aan de wormpjes haar op het hoofd kun je volgens Ute zien dat ze toen nog
een beginner was.
Ute nam les bij Gé Berns. Een bekende kunstenaar uit Ede die lesgaf bij
KREK. Daar leerde ze nieuwe technieken zoals bronsgieten met de "verloren
was methode" en werken met modellen. Nu laat ze het gieten over aan een
bronsgieterij.
Op de vraag wat ze nu zo leuk vindt aan kleien zegt Ute enthousiast: ”Je kunt
er werkelijk alle kanten mee op, beelden voor buiten of voor binnen, koppen,
torso’s, vogelhuisjes, wat er maar in je opkomt. Kijk eens naar het werk van
Dirk de Keijzer, zo inspirerend wat die man maakt”.
Dat geldt ook voor haar nieuwe hartstocht vilten. Op een tentoonstelling in
Haarlem van de kunstenares Marsijah van Everdingen werd ze volledig ge
grepen door deze techniek. Ute gebruikt twee methoden. Naaldvilten, waarbij
je met een naald met weerhaakjes wolvezels op een viltlapje aanbrengt. Zo
kun je schilderen met wol. Ute maakt het liefst portretten.
Natvilten daarentegen is een techniek met dezelfde wol maar met water en
zeep. Hiervan maakt Ute kledingstukken, sjaals, schoentjes, tassen en wat ze
verder maar kan bedenken.
En welke kunstvorm doet Ute dan het het liefst?. “O daar kan ik niet uit kie
zen. Voordeel van vilten is dat het sneller resultaat geeft dan boetseren.
Voorlopig blijf ik vilten, maar boetseren komt beslist weer in beeld. Eerst
wil ik nog een mooi portret maken met naaldvilten en heel graag zou ik een
paar laarzen willen maken met natvilten.”
Alsof het niet genoeg is vertelt Ute terloops dat ze eigenlijk van alles uitpro
beert zoals sieraden maken van fimo klei, bloemschikken en draadkunstwerk
jes maken van dun ijzerdraad.
Op mijn laatste vraag welke opdracht ze het leukste vond moest Ute goed
nadenken. "Zoveel opdrachten waren leuk. Je doet dan net dat beetje extra
je best. Een opdrachtgeefster had zelf een idee in haar hoofd en daar ben ik
mee aan de slag gegaan. Dat is een schitterend buitenbeeld geworden."
Van alle kunstwerken maakt Ute foto's waaruit het heel moeilijk kiezen is
welke foto's in dit artikel geplaatst kunnen worden. We hopen nog heel lang
van Ute's kunstwerken te kunnen genieten.
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Adverteerder aan het woord

Restaurant De
Goudsberg Lunteren
Door Gert Jacobsen
Restaurant De Goudsberg is gelegen
op het fraaiste stukje van de Veluwe.
Vanaf het hooggelegen terras kijk je
uit over de landerijen en bossen van
het Lunterse Buurtbos. Van hieruit
kun je fraaie wandelingen en fiets
tochten maken langs de historische
trap, de celtic fields en het middel
punt van Nederland. Op onze pleis
terplaats midden in de natuur kun je
genieten van onze gastvrije bedie
ning en een goede keuken waarin
veel streekproducten verwerkt wor
den. Tevens is er een midgetgolf
baan aanwezig en voor de kinderen
een speeltuin. U kunt bij ons terecht

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!

voor lunch, diner of gewoon even lek
ker borrelen. Er is ruime parkeergele
genheid. Ook hebben wij arrange
menten voor familiefeesten en partij
en met bbq, buffet, bier- of wijnproe
verijen. Deze zijn te combineren met
een huifkartocht, tennis, muziek etc.
Voor groepen tot ca 25 personen is
er de mogelijkheid om apart te zitten
in onze Berghut. Kom eens langs of
bel ons om alle mogelijkheden te be
spreken want ze zijn te divers om op
te noemen. Wij zijn geopend van 1-5
tot 1-10 vanaf 11.00 uur(behalve op
maandag) en van 1-10 tot 1-5 op vrij
dag, zaterdag en zondag vanaf 11.00
uur en op donderdag vanaf 16.00
uur. Wij hopen u binnenkort weer te
mogen verwelkomen.
Restaurant “De Goudsberg”
Hessenweg 85, 6741 JP Lunteren
Tel: 0318-481018
info@restaurantdegoudsberg.nl
Volg ons op facebook:
Restaurant De Goudsberg

nr. 4 /april 2021

23

Het onderwijs onder
de loep
Tijdens de eerste
lockdown zat ik ie
dere avond op de
bank en volgde ik
Op1, het actuali
teitenprogramma op Nederland 1.
Ook keek ik Jinek, en het Journaal
ging geen dag aan mij voorbij. En
met regelmaat zat ik met kromme
tenen te luisteren als het ging om het
onderwijs. Daar kwam dan gelijk een
klein gevoel van schaamte bij, want
moest ik niet pal achter mijn collega’s
in het onderwijsveld staan?
Er werd gesproken over leerachter
standen en wat had ik daar moeite
mee. Natuurlijk merkte ik ook dat het
online aanbod nooit het fysieke on
derwijs zou evenaren hoe hard we
ons best ook doen. En dat dit gevol
gen heeft voor de ontwikkeling van
de kinderen. Maar we zijn professio
nals, kinderen geven wat ze nodig
hebben, dat is toch juist waar onze
professie ligt! Na de eerste lockdown
werden de berichten wat genuan
ceerder. Ook de sociale component
werd nu genoemd, namelijk dat het
voor een kind van essentieel belang
is voor de ontwikkeling van zijn of
haar identiteit om naar school te
gaan en leeftijdsgenootjes te treffen
en je in een groep te bevinden.

Ook kwamen er steeds meer berich
ten waarin er kritisch werd gekeken
naar ons onderwijs. Niet het systeem
bepaalt, maar de professional doet er
toe! Misschien is het inderdaad nodig
om een tussenjaar tussen de basis
school en het VO te creëren, of een
verlengde brugklas, of kleinere klas
sen. Niet het kind hoeft te schikken in
zijn of haar lot, het onderwijs mag
zichzelf onder de loep leggen en
doen wat er nodig is. De overheid
stelt verschillende subsidies beschik
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baar. De Ericaschool is momenteel
bezig met de aanvraag van de NPO
(Nationaal Programma Onderwijs)-
gelden. De coronacrisis is een enor
me wereldwijde hobbel, laat het voor
het onderwijs een opstap zijn naar
nog beter onderwijs!

Uit de Oude Doos
Door Gerhard Starke en Betsy Rap
Uit het overvolle archief hebben we weer een leuke foto opgeduikeld. Onge
twijfeld staan hier personen op die herkend worden. Onze vragen: Waar en
wanneer is de foto genomen? Wie staan er op?
Mail uw reactie naar: dorpspraet@kpnmail.nl

Onze groep 8 doet binnenkort mee
aan de CITO-eindtoets. Zet ‘m op,
kanjers, weer een mooie volgende
stap die jullie zetten. Laat maar zien
wat je in de acht jaren geleerd hebt.
En onthoud; De CITO is niet een
eindpunt in een hokje, het is een stap
in jullie ongekende mogelijkheden
aan de horizon.
Hartelijke groet,
Marjon Fluit.

nr. 4 /april 2021
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Rasters in het Park
Door Martin Koops, boswachter
Nationale Park De Hoge Veluwe
Heeft u zich al eens afgevraagd waar
die grote en kleine rasters voor die
nen, die verspreid over Het Nationale
Park De Hoge Veluwe in zowel de
bossen als de open terreinen te vin
den zijn? We zullen proberen hier
wat meer duidelijkheid over te geven.
Bosverjonging
Bosverjonging, van vooral inheemse
loofboomsoorten, is op Het Nationale
Park De Hoge Veluwe geen vanzelf
sprekendheid. Door de aanwezigheid
van grazers zoals herten, reeën en
moeflons krijgen soorten als zomeren wintereik, lijsterbes en vuilboom
maar mondjesmaat de kans om uit te
groeien tot een volwassen boom of
struik. Daardoor wordt ook de ontwik
keling naar een meer gevarieerd bos
en daarmee een hogere biodiversiteit
een stuk lastiger.
Om die ontwikkeling toch mogelijk te
maken worden verspreid in het ter
rein elektrische rasters geplaatst,
waarbinnen deze verjonging of even
tuele aanplant wel ongestoord kan
groeien. Het kan wel tot 25 jaar
duren voordat zo’n raster weer afge
broken kan worden.

Tandartspraktijk

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

Helaas hebben wij op dit moment geen
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

26

Ook individuele inheemse loofboom
soorten in het Park worden soms be
schermd door ze te voorzien van een
gaaskoker of een ruim rond de boom
geplaatst raster. Dit is onder andere
gebeurd bij vijf zeldzame inheemse
wilde appels in het Otterlose Bos, om
zodoende verjonging van deze soort

De Dorpspraet

mogelijk te maken. Verder zijn er
twee elektrische en een aantal
gewone rasters te vinden, met daar
binnen een aanplant van winterlinde
en esdoorn. Beide soorten zijn uiter
mate geschikt om -door hun snelle
omvorming van blad tot humus- op
termijn de bossen geschikt(er) te
maken voor veel meer boomsoorten,
en het verkrijgen van een rijkere
kruidlaag dan nu het geval is op de
droge zandgronden.
Onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van
wat de invloed van het wild is op de
bosontwikkeling, loopt er in het Park
een langjarig onderzoek waarvoor op
verschillende locaties exclosures ge
plaatst zijn.

Een exclosure is een afgeschermd
stuk(je) terrein met als doel het
weren van dieren. In het Park heb
ben deze exclosures allemaal een
grootte van 12 x 12 meter, met daar
binnen een onderzoekvlak van 10 x
10 meter. Net buiten iedere exclosu
re bevindt zich een vergelijkbaar on
derzoekvlak, maar dan onbe
schermd, om zodoende de (bos)ont
wikkeling binnen en buiten de exclo
sure gedurende de onderzoeksperio
de goed te kunnen monitoren.

Nieuwe redactieleden
Jan en Audrey van den Berg
zullen vanaf volgende maand de
redactie van de Dorpspraet
versterken.
Zij brengen een schat aan
ervaringen en nieuwe invalshoe
ken mee. We zijn dan ook heel
blij met hun komst.
Wie durft ook de uitdaging aan?
Wil je eerst meer informatie
neem dan contact op met een
van de redactieleden.

nr. 4 /april 2021
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Van de kweker:

Door Jaap Duijs

De Tulp

* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

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

Tulipa batalinii

Van de honderden soorten bloembol
len is de tulp degene, die wereldwijd
het meest bekend is. Hoe kan het dat
een bol, die van oorsprong uit gebie
den in Centraal Azië en de Kaukasus
komt, zo'n enorme ontwikkeling heeft
meegemaakt. Halverwege de zes
tiende eeuw werden al tulpen vanuit
Turkije geïmporteerd. Dat waren nog
niet de soorten waarvan we de bloe
men nu bij de bloemist aantreffen.
Die eerste botanische(=beschreven)
tulpen zagen er meer uit als lelies en
werden daarom lils rouges genoemd.
In de zeventiende eeuw ontleende de
tulp zijn waarde aan de bijzondere ei
genschap dat hij 'van kleur kon ver
schieten', d.w.z. een effen rode tulp
kon het jaar daarop terugkomen met
gevederde of gestreepte bloemen.
Pas in de negentiende eeuw ontdek
te men dat dit het gevolg was van
een virusinfectie. Het waren juist
deze 'gebroken' bloemen die het
meest gewild waren. In de hoogtijda
gen bracht een enkele bol van een
gebroken tulp een som geld op waar
van met gemak een duur Amster
dams grachtenpand gekocht kon
worden. Hoewel de eerste tulpen
kwekers in Vlaanderen en NoordFrankrijk zaten, verplaatste de teelt
zich al snel naar Nederland. De
vruchtbare, goed doorlatende grond
in Noord- en Zuid-Holland was bij
zonder geschikt voor de tulpenteelt.
Daar komt bij dat de Hollanders, ge
wend als ze waren alles per boot te
doen, de wereldzeeën bevoeren op
zoek naar handel. Daarmee werd
een groeiend afzetgebied voor bollen
en bloemen aangeboord. Waar han
del is, komt ook ontwikkeling en voor
uitgang. Een combinatie van koop
mansgeest en kwekersbloed luidde
het begin in van een periode waarin
Nederland toonaangevend is op het
gebied van de ontwikkeling van nieu
we rassen, de teelt en de export van
de tulp.
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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
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Winnares

Verpleging en verzorging thuis...

Wat leuk dat er aardig wat kleurpla
ten zijn ingeleverd deze maand. De
winnaar van maart is geworden Liv
Koops. Van harte gefeliciteerd Liv!
De cadeaubon t.w.v. €10.- komt snel
naar je toe.

We zijn er
als u ons
nodig heeft

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

www.werkenbijicare.nl

Vacature Vrijwilliger
natuurbeheer
Planken Wambuis
Steek jij graag de handen uit de
mouwen? En ben je een echt natuuren buitenmens? Heb je tijd op de
woensdag? Dan is de functie van
vrijwilliger natuurbeheer in de woens
daggroep iets voor jou! Samen met
andere vrijwilligers steek je één keer
per week op woensdag de handen uit
de mouwen. De werkzaamheden
gebeuren in overleg en bestaan o.a.
uit het snoeien en zagen van boom
pjes en struiken, verslepen van tak
ken, onderhoud van rasters en ande
re werkzaamheden in het natuurge
bied Planken Wambuis.
Het team werkt op woensdagen van
9.00 tot 14.30 uur, inclusief pauze.
Het startpunt is beheerkantoor Oud
Reemst, Harderwijkerweg 1 A.
Natuurmonumenten zorgt voor hand
schoenen, werkschoenen, gereed
schap, koffie en thee.
Het huidige team bestaat uit acht
personen. Voor deze vrijwilligers
groep zoeken wij twee extra mannen
en/of vrouwen die het leuk vinden om
buiten aan de slag te gaan en in een
gezellige groep te werken.
Belangstelling? Neem dan contact op
met Nicole Burgers,
n.burgers@natuurmonumenten.nl

Foto © Natuurmonumenten - Lars
van den Brink
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Breinbreker

Dit keer een echte breinbreker. Ga er maar eens voor zitten en lever je oplossing uiterlijk 10 mei in op het nieuwe
redactieadres: Groeneweg 19, Otterlo. Onder de juiste inzendingen verloten we een cadeaubon t.w.v. tien euro.
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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: 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: 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

