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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 
Betsy Rap (coördinatie)
Cindy Bonthuis 
Jan Bruil 
Jan van den Berg 
Janet Smeenk 
Marije de Swart 
Sjoerd van Beek 
 
 
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
 
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:

  Van de
 
 redactie
 
 mei 2021

Uit de Oude Doos
Op pag.18 treft u een leuke foto
aan van een Koninginnedag, zo'n
30 jaar geleden. Hebt u er een
verhaal bij? Laat het ons weten.
dorpspraet@kpnmail.nl

Springlevend
 
Over welke gebeurtenissen moet je
schrijven in een periode dat het soci
ale en culturele leven in een dorp
goeddeels stilligt? Op de cover van
De Dorpspraet staat in een sierlijk
lettertype over gebeurtenissen in en
rond Otterlo. Maar De Dorpspraet is
geen dag- of vakblad. En al helemaal
geen roddelblad met de pikante
nieuwtjes.
U mag best weten dat de redactie
zich vorig voorjaar met enige zorgen
heeft afgevraagd hoe het blad te vul
len als er zo weinig activiteiten zijn.
Maar de ideeën vlogen -en vliegen
nog steeds- over de virtuele redactie
tafel. Nieuwe rubrieken, achtergrond
informatie, thema's als geschiedenis,
kunst en hobby. Wonder boven won
der lukt het om aan voldoende kopij
te komen. Hoe kan dat? In de eerste
plaats bestaat de redactie uit mensen
die de ogen en oren goed openhou
den en hun antenne richten op de
Otterlose samenleving. In de tweede
plaats, minstens zo belangrijk, ont
vangen we artikelen, mails, opmer
kingen en suggesties van dorpsgeno
ten. Daar zijn we geweldig blij mee.
Het geeft aan dat de Otterlose sa
menleving springlevend is.
De meimaand stond voor veel scho
lieren in het teken van het eindexa
men. Enkele leerlingen die vanwege
ziekte o.i.d. een leerachterstand heb
ben opgelopen mogen in het tweede
tijdvak in juni examen doen, maar
voor de meeste jongeren geldt dat ze
10 juni horen of ze geslaagd zijn.
Kijk, hier hebben we alweer een on
derwerp voor de volgende editie.
Maar eerst wensen we u weer veel
leesplezier met het meinummer.
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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: info@haboderooij.nl
BEL: 0318-457718 OF 06-14150321.
_______________________________________________________________
Gezocht webshopmedewerker voor webshop in Otterlo. We zijn per half
september (mogelijk eerder) op zoek naar een tijdelijke vervanger voor onge
veer 24 uur vanwege zwangerschapsverlof. Er kan de komende periode al
gestart worden met ongeveer 8 uur, soms meer. Werktijden in overleg. Goed
te combineren met schoolgaande kinderen. Deels werken vanuit huis moge
lijk. Werk en denkniveau: HAVO. Voor meer info stuur een berichtje naar:
06-25113921.
_____________________________________________________________________
Bijrijder zoekt leuk bijrijpaard. Voor 1-2 keer per week. Omgeving Otterlo.
Betrouwbare en ervaren volwassen ruiter. Ik zou er graag (op termijn) ook
mee naar buiten willen. Verder doe ik natuurlijk ook alle bijkomende klusjes.
Weet je iets? Dan graag een berichtje naar 06-24431195.
_____________________________________________________________________
 
ADVERTEREN IN DE DORPSPRAET? Meer informatie nodig? Neem dan
contact op via dorpspraet@kpnmail.nl. Onze tarieven zijn verrassend laag!

         4 en 5 Mei
 Door Gerhard Starke en Janet

Smeenk
Kranslegging

 
Ondanks de co
ronamaatregelen
zijn 4 en 5 mei
niet onopgemerkt
voorbijgegaan.
Om 8.30 uur op 4
mei, tijdens een
fikse regenbui,

legde Otterlo's Belang een krans bij
het oorlogsmonument ter nagedach
tenis aan de slachtoffers van de slag
om Otterlo. Na de 2 minuten stilte
ging men op de begraafplaats naar
de graven van de 3 Engelsen en de 5
inwoners van Otterlo.
Na overal witte rozen te hebben
neergelegd werd ook hier bij deze
graven even stilgestaan. Ook dit jaar
i.v.m. corona geen toespraken, geen
muziek of koor en geen publiek.
Om 14.00 uur legde wethouder
Hester Veltman-Kamp namens de
Gemeente Ede een bloemstuk op het
oorlogsmonument. Gelukkig op dat
moment was het even droog maar
door de storm vlogen de haren van
de wethouder alle kanten op. Vanwe
ge de wind werd besloten om na de
plechtigheid het bloemstuk vóór het
monument te leggen.
 
Kinderherdenking Madurodam
De Ericaschool was betrokken bij
de herdenking van de vermoorde kin
deren uit de Tweede Wereldoorlog in
Madurodam.
 
De Slag om Otterlo
Zo heet de indrukwekkende film ge
maakt door Edenaar Menno J. de
Vries over de slag bij Otterlo. Min
stens 200 doden vielen er te betreu
ren waarvan de meesten aan Duitse
zijde. 17 Canadese en 6 Britse mili
tairen, en 4 Otterlose inwoners. Dat
er niet meer burgerslachtoffers zijn
gevallen mag een wonder heten.
De film van 15 minuten zou eigenlijk
vorig jaar in première zijn gegaan
middels een drive-in-bios in Otterlo.
Door de coronamaatregelen is ook
dit jaar de introductie afgelast.  
Vandaar dat er nu is gekozen om de
documentaire via YouTube te ver
spreiden.
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Door de opzet zonder militair jargon,
met 3D-animaties en historische fo
to's en filmbeelden is een zeer ver
helderende en aantrekkelijke film ont
staan waar jong en oud ademloos
naar zullen kijken.
 
Omroep Gelderland
In een aflevering van 'In het spoor
van de bevrijders' werd op Omroep
Gelderland aandacht geschonken
aan de slag bij Otterlo en de nasleep
daarvan. Met unieke beelden en
geluidsopnamen. Zeer de moeite
waard om de uitzending terug te
zien. Dit kan via
www.omroepgelderland.nl 
 

Struikelstenen
Struikelstenen, ook wel stol
persteine genoemd, zijn klei

ne gedenkstenen met een messing
plaatje die in de stoep voor het huis
van gedeporteerde en vermoorde
slachtoffers van het naziregime ge
plaatst worden. Je struikelt niet letter
lijk over de stenen maar struikelt met
je hoofd en je hart. Bijna 100.000
stenen zijn al in Europa geplaatst, in
Nederland ongeveer 8500.
In het meinummer van Het Verhaal
kunnen we lezen hoe Ron Reitsema
zich inzet om de geschiedenis van de
weggevoerde Joden uit Otterlo, Hars
kamp en Wekerom te achterhalen.
Mede dankzij het onderzoek van
Martin Hijink is tot nu toe bekend dat
6 joden uit Otterlo de oorlog niet heb
ben overleefd.
Het zou mooi zijn als verder onder
zoek meer duidelijkheid geeft, zodat
6 struikelstenen geplaatst kunnen
worden op de juiste plek. 
Mocht u mee willen werken of
informatie hebben neem dan contact
op via reitsma@euronet.nl. 
 

 
5 mei
Al 18 jaar hijst
Fred Bruil de vlag
gen bij het oor
logsmonument
maar nog steeds
moeten de vlag
gen er perfect bij
hangen. Dit jaar
met heel weinig

publiek. Met deze foto zijn we er toch
een beetje bijgeweest. 
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Kennismaken

Eigenlijk loop ik er al heel lang over
te denken, om me aan te melden als
redactielid voor de Dorpspraet, maar
de gedachte "ze zitten vast niet op
mij te wachten" hield me tegen. En
toen stond Betsy op de stoep, met de
vraag of het iets voor mij zou zijn.
Natuurlijk zei ik meteen ja. De Dorp
spraet is voor mij, net als voor zoveel
Otterloërs, elke maand toch even
een moment om te kijken wat er hier
allemaal gebeurt en het lijkt me hart
stikke leuk om daar een rol in te kun
nen spelen.

Mijn naam is Audrey van den Berg. Ik
woon nu zo'n 15 jaar in Otterlo, met
ongelofelijk veel plezier. Ik ben 57
jaar en mijn wieg stond in Oudewa
ter. Vanwege de liefde ben ik op de
Veluwe komen wonen, maar in 1974
was ik al met mijn ouders en zus op
camping De Zanding, waar ik een
fantastische zomer beleefde. Toen
de kans dus kwam om in Otterlo te
kunnen wonen, hoefde ik daar geen
moment over na te denken.

Op dit moment werk ik als communi
catieadviseur bij Warmtebedrijf Ede,
een jonge organisatie, die zich bezig
houdt met de energietransitie. Een
belangrijk onderwerp, dat ook in Ot
terlo al op de agenda staat. Ik werk
nu veel vanuit huis, maar als ik naar
kantoor ga, ga ik op de fiets via de
Koeweg. Heerlijk!

Vanwege mijn werk is het typen van
stukjes en opmaken van pagina's
dagelijkse kost. Ik doe het veel en
graag. Heb je een verhaal wat je wilt
delen, maar vind je het maken van
een tekst niet leuk? Laat dat aan de
redactie weten, misschien kunnen we
dan persoonlijk kennismaken.
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Aanleg glasvezel
 

door Evert Groeneveld

Je hebt het vast wel gezien, de
aanleg van het glasvezelnetwerk in
het dorp is in volle gang. In alle
straten worden de stoepen los-
gebroken om de groene kabels de
grond in te kunnen werken.
Met dit nieuwe netwerk kan iedereen
die dit wil gebruik maken van een
supersnelle internetverbinding. Hier
mee zijn we klaar voor de toekomst.
Een toekomst waarin internet onge
twijfeld een nog grotere rol zal gaan
spelen. 
De verwachting is dat deze maand
alle graafwerkzaamheden gereed
zullen zijn. Daarna worden de aan
sluitingen de woningen binnenge
bracht en aangesloten.
Medio september zijn alle werkzaam
heden afgerond.

 

Omgevingsvisie
 

door Janet Smeenk
 
In april is er een virtuele bijeenkomst
geweest met de inwoners van Otter
lo, Harskamp, Wekerom en De Valk.
Hoe gaat in de toekomst onze omge
ving eruitzien. Aan de hand van een
aantal stellingen probeert de ge
meente Ede te inventariseren hoe de
bewoners van Otterlo hier over den
ken. Onderwerpen die ter sprake
kwamen zijn o.a. natuur en woning
bouw, energietransitie, recreatie en
landbouw. In mei worden deze stra
tegische keuzes uitgewerkt en in juni
worden de keuzes online gepresen
teerd en behandeld door de gemeen
teraad. In september is er dan de
mogelijkheid voor de inwoners om of
online of in het dorpshuis de
concept-omgevingsvisie te bekijken.
Op de website van de gemeente Ede
zijn alle verslagen en de voortgang te
vinden.  
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Dorpsloket: het wérkt
 

door Janet Smeenk

 
Evert van Voorthuizen
Na jaren hard werken in een eigen
bedrijf vond Evert het na zijn pensio
nering leuk om toch bezig te blijven.
Op een enqueteformulier dat door
het Dorpsloket bij iedereen aan huis
is bezorgd kon worden aangeven wat
hij voor een ander zou willen doen.
Gewend als hij was om dagelijks
grote afstanden te rijden lag het voor
de hand om in die richting iets te
zoeken. Evert vult aan: "In mijn werk
leerde ik wel met mensen om te
gaan. Het past mij wel om gezellig
mensen ergens heen te brengen of
te halen."
 
Annetta van den Brandhof
In 2012 heeft Annetta zorgboerderij
De Woudegge opgezet. Na jaren met
veel plezier op de boerderij en kam
peerboerderij gewerkt te hebben
miste ze toch haar vroegere werk als
verpleegkundige. “Ik houd van zor
gen voor mijn medemens en het
werken met ouderen ligt mij, zo
kwam ik op het idee van een zorg
boerderij",  vertelt Annetta.
Met een busje worden de cliënten
gehaald en gebracht maar door de
coronamaatregelen mogen er minder
mensen in een bus vervoerd worden.
De zorgboerderij kwam dus chauf
feurs te kort. Annetta vervolgt: “ik ben
naar het Dorpsloket in Eureka ge
gaan in de hoop dat zij mij konden
helpen."
 
Hennie van Hunen
Hennie is vrijwilliger bij het Dorpslo
ket. Hoe is ze daar terecht gekomen.
“Mijn ouders woonden allebei in Eu
reka en dan help je wel eens mee.
Ook na het overlijden van mijn
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo                                                                     
Tel.: 0318 592 246                                                                                       
aanloop@dorpshuisotterlo.nl                                                                       
www.dorpshuisotterlo.nl

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 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 de activiteiten i.v.m. corona
kunnen doorgaan.

 
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

ouders bleef ik daar vrijwilligerswerk
doen en werd bestuurslid van het
Steunfonds Eureka. Van daaruit
raakte ik betrokken bij de werkgroep
Gezond en Gelukkig Oud in Otterlo
en beman(bevrouw) ik het Dorpsloket
in Eureka."
Op de vraag hoe het werkt bij het
Dorpsloket begint Hennie enthousiast
te vertellen: “Kijk, als jij met iets zit of
het nu een vraag over de WMO of
hondendrollen in de speeltuin is, of
als jij vervoer nodig hebt, dan bel of
mail je naar het Dorpsloket met je
vraag. Of je komt gezellig langs als
wij in het Dorpshuis, Spar of Eureka
zitting hebben. Dan kijken wij of we
kunnen helpen.“ Hennie doet dit niet
alleen. Naast de andere medewer
kers van het Dorpsloket zijn er vrijwil
ligers die zich aangemeld hebben. Ie
dereen die af en toe iets voor een
ander zou kunnen en willen doen kan
zich via de mail, telefoon of Dorpslo
ket aanmelden. 
 
En dan de grote vraag: werkt het?
Hennie antwoordt beslist ”Ja zeker,
de mensen weten ons steeds beter
te vinden. Als antwoord op de vraag
van Annetta heb ik 5 chauffeurs die
op de vrijwilligerslijst stonden ge
vraagd of ze geïnteresseerd zijn en
hen het telefoonnummer van Annetta
doorgegeven.
Annetta  van den Brandhof: "Het
werkt fantastisch. Als het nodig is zijn
er nog meer mensen die bereid zijn
te willen rijden. Maar ook als ik een
keer een activiteit heb waar we hulp
bij kunnen gebruiken weet ik het
Dorpsloket te vinden."
Evert van Voorthuizen: "Het werkt
heel goed. Ik haal nu van Eureka
cliënten op en breng ze naar De
Woudegge. Het is heel leuk om te
doen en dankbaar werk."
Conclusie: Het Dorpsloket werkt.

Leuk gebaar
 
Wat een leuk gebaar van de
plaatselijke bijenhoudersvereni
ging. Alle donateurs werden ver
rast met een zakje bloemenzaad,
goed voor 15 m2. Komende
zomer kunnen wij én de bijen ge
nieten van bloeiende phacelia,
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Non scholea sed vitae discimus
 
Deze spreuk kreeg ik vorige week als bedankje van een
vriendin. Ze had de spreuk in creatieve letters zelf
geïllustreerd en ingelijst. Een spreuk naar mijn hart en het
lijstje zal ik dan ook zeker een plekje geven op school.
Het betekent “Je leert niet voor school, maar voor het
leven.” En zo is het. Leren zit in onze natuur en ik denk

dat wanneer we stoppen met leren, we
tegen onze natuur in gaan. Ik denk ook
dat wanneer iemand het niet leuk vindt
om te leren er iets aan de hand is. Dat
kan zijn aan de kant van het aanbod of
het kan zijn aan de kant van de
ontvanger. Heeft u er wel eens op gelet
hoeveel vragen een kind op een dag
stelt. Het is soms oneindig! Tijdens een
kwartiertje pleinwacht heb ik minstens 5

vragen gehad. Hoe is het met de hond? Vind je het leuk
om directeur te zijn? Doet u mee met verstoppertje? En
ook thuis hoor ik zoveel mooie vragen. Wat eten we
vandaag? Hoe laat ben je thuis? Pas stelde mijn zoon
van 14 ook een mooie vraag tijdens een wandeling door
het bos. Op een bepaald punt, waar we vaak langs lopen,
staat een enorm grote boom, echt enorm. Hij vroeg mij;
wat zou die boom allemaal hebben meegemaakt in al die
jaren, honderden jaren. Ik vind dat een vraag uit
duizenden, want deze vraag geeft toegang tot een wereld
vol leren. Er zit alles in; geschiedenis, ecologie,
aardrijkskunde, ethiek, etc.

Leren voor het leven is vragen stellen, alles wat je wilt
weten, waar je nieuwsgierig naar bent. En ik probeer daar
weer van te leren. Want wat voor kinderen zo
vanzelfsprekend is ‘vragen stellen’, dat is het vaak voor
volwassenen niet. Ik betrap mijzelf er soms op dat ik even
een drempeltje over moet om een vraag te stellen. Terwijl
het eigenlijk puur natuur is. Soms volgt er een simpel
antwoord, soms een goed gesprek en soms een
onderzoek. Het kan allemaal.
Groep 6/7 begon pas met het stellen van vragen over de
Tweede Wereldoorlog. En wat werden daar boeiende
vragen gesteld! Hoe kon het dat zoveel mensen
geloofden in wat Hitler zei? En waarom werden juist de
Joden vervolgd? Vragen die er om vragen echt serieus
genomen te worden. Want als een kind dat begrijpt, heeft
het voor het leven iets geleerd!
Leren is oneindig. En wat ben ik dankbaar dat ik in het
onderwijs mag werken en dat kinderen mij iedere dag
weer herinneren aan de vragen die gesteld mogen...
moeten worden! Dank kinderen, een les voor het leven!
 
Hartelijke groet, Marjon Fluit.
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 We	willen	ze	altijd	bij	ons	houden....	
	

Afscheid	nemen	is	iets	wat	een	mens	nooit	wil.	Het	nooit	meer	zien.	Niet	

meer	aanraken	of	mee	kunnen	praten,	is	een	ondraaglijke	pijn.	

Door	de	eeuwen	heen	hebben	we	rouwgebruiken	die	ons	helpen	om	onze	

geliefden	verder	mee	te	nemen	op	ons	levenspad.	Een	foto	op	het	dressoir	

(met	bv	een	kaarsje),	de	pet	of	jas	aan	de	kapstok.	En	ga	zo	maar	door.	

Zo	knipten	we	ook	wel	eens	een	 lokje	van	het	haar	van	de	overledene	

voordat	we	de	kist	definitief	sloten.	

Vanaf	2014	begonnen	wij	met	het	gratis	aanbieden	van	het	maken	van	

een	 vingerafdruk.	 Omdat	 er	 niets	 zo	 persoonlijk	 is	 als	 iemands	

vingerafdruk.	 Er	 zijn	 geen	 2	 dezelfde	 op	 de	 hele	 aarde	 te	 vinden.	 Een	

afdruk	van	liefde.		

In	het	begin	deden	we	dit	met	wax.	Deze	moesten	we	warm	kneden	om	

dan	een	afdruk	 te	maken	die	we	koel	moesten	bewaren	en	die	door	de	

jaren	heen	helaas	slechter	werden.	

Daarna	gingen	we	over	op	inktafdrukken	-	we	maakten	met	een	strip	een	

inkt	 afdruk.	 Met	 als	 nadeel	 dat	 je	 wel	 de	 vingers	 weer	 goed	 moest	

schoonmaken	en	dat	het	niet	meevalt	om	een	goede	afdruk	te	maken.	(zie	

afb	1)	

Vanaf	 vandaag	 hebben	 we	 daarom	 ook	 een	 vingerscanner	 aangeschaft	

waarmee	we	dit	digitaal	kunnen	doen.	Dus	minder	gepruts	en	een	digitale,	

goed	bruikbare	afdruk.	Die	we	ook	digitaal	kunnen	versturen	en	opslaan.	

Dus	niet	meer	kaartjes	of	waxdoosjes	in	de	kluis.	

Wij	van	Livestro	Uitvaartzorg	bieden	deze	service	gewoon	gratis	aan	en	

kunnen	u	ook	vrijblijvend	helpen	om	er	een	mooie	herinnering	van	te	laten	

vastleggen.	Zie	de	afbeeldingen	van	enkele	voorbeelden	wat	je	ermee	kan	

doen.	

Weer	een	uitbreiding	van	wat	we	voor	u	kunnen	doen	om	u	te	ondersteunen	in	uw	rouwproces.	

Advertentie
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Receptenestafette
Vissoep

Door Petra van Beek 
 
Ingrediënten:
• 1,5 l visbouillon (vers gemaakt met
kabeljauw en 2 visbouillonblokjes)
• 60 gram roomboter, 60 gram bloem
• 2 uien gesnipperd en 1 flinke prei in
ringen
• 2 wortels in stukjes, 2 stengels
bleekselderij in stukjes
• 3 aardappelen in stukjes
• 1,25 dl room en 2,5 dl melk
• 250 gram kabeljauw, 400 gram
zalm en 300 gram reuze garnalen
• 1 bosje dille
 
Hoe maak je het:
Maak eerst de bouillon. Ondertussen
snijd je de zalm in blokken en alle
groente en zorg je dat je alles klaar
hebt staan. Smelt de boter in een
hoge pan en bak de groenten en
aardappels in ca. 3 minuten aan.
Voeg de bloem toe, laat even mee
bakken. Schenk de versgetrokken
bouillon erbij, breng aan de kook en
laat 15 minuten pruttelen. Voeg de
zalm en garnalen toe en laat nog 8
minuten pruttelen tot de vis net gaar
is. Voeg de melk, room en gehakte
dille toe. Breng op smaak met zout
en peper. Laat het heet worden,
maar niet koken!
 
Serveer deze romige maaltijdsoep
met een heerlijke witte wijn. De
Zenato Lugana San Benedetto is een
aanrader. Een lekker broodje met
roomboter erbij en het is heerlijk ge
nieten.

Ik geef het stokje door aan Bas van
Milligen. Ik benieuwd wat voor lek
kers hij met ons wil delen.
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Skeelerronde Otterlo
gaat door
 

Door Jan van den Berg

 
Na een afgelasting door zeer slecht
weer en een jaar zonder evenemen
ten door corona, gaat de skeelerron
de dit jaar sowieso door, volgens
Rob Hummelen die we hierover spra
ken. Alle scenario’s worden voorbe
reid en doorgesproken, ook het
zwartste scenario: een skeelerronde
zonder publiek. Gezien de huidige si
tuatie waarbij we langzamerhand wat
meer versoepelingen krijgen wordt
hier niet vanuit gegaan. Om alles in
goede banen te leiden is er wekelijks
contact met de gemeente Ede en zijn
er bijvoorbeeld al voor het hele par
cours dranghekken besteld.

Het programma wordt wel enigszins
aangepast, Olympische sporters wil
len namelijk geen extra risico lopen
dus dat onderdeel wordt lastig. Wel is
Otterlo weer de finale van de mara
thoncup en zijn alle toppers bij de
skeeleraars beschikbaar, dus dat be
loofd een sterk veld te worden. Ver
der zal er ook weer een mini-elfste
dentocht voor de jeugd georgani
seerd worden en ook de skeeler cli
nic gaat  door. Want het wordt toch
tijd dat we langzamerhand een opvol
ger van Piet Lagerweij krijgen!

Diverse media (lokale omroep,
Omroep Gelderland en NOS) zijn
aangeschreven, dus mocht er minder
publiek bij de skeelerronde aanwezig
mogen zijn, hopen we dat veel men
sen het via één van deze kanalen
kunnen bekijken!

Dus de eerste zaterdag van de
bouwvakvakantie op 31 juli hopen
we weer met z’n allen naar de skee
lerronde te gaan, voor een stuk top
sport in de gemeente Ede.

Laatste nieuws:
www.skeelerondeotterlo.nl
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Wie kent haar niet?
 

Door Audrey van den Berg

 
Wie is Netty Nobbers?
Ik ben november 1928 in Den Haag
geboren. Ik heb op heel veel plaat
sen gewoond: Limburg, Brabant, Kre
feld en Amsterdam waar ik op de
markt heb gestaan. Mijn dochter is in
Amsterdam geboren. Ik heb ook nog
in Ermelo gewoond en in onze Boe
tiek en groentezaak  gestaan. In
1999 ben ik naar Otterlo verhuisd,
omdat ik dichter bij mijn dochter en
haar gezin wilde wonen, die toen in
Otterlo woonde. Mijn dochter is in
middels naar Apeldoorn verhuisd,
maar ik heb ervoor gekozen om in
Otterlo te blijven wonen. Ik had in
middels veel leuke contacten gelegd.

Wat maakt Otterlo zo bijzonder?
Ik vind het een hele mooie omgeving.
De mooiste plek is wat mij betreft het
Park De Hoge Veluwe waar ik graag
doorheen fiets. De foto is daar ook
gemaakt: in de sneeuw op een van
die prachtige dagen die we afgelopen
winter hebben gehad.

Welke voorzieningen mist u nog in
Otterlo?
Een woonzorgvoorziening, waardoor
je in Otterlo kunt blijven wonen, ook
als je meer zorg nodig hebt. 

Wat zijn uw liefhebberijen?
Volksdansen, koersbal, gym, hand
werken, kaarten. 
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Ik ben ook voorleesoma bij de peu
terspeelzaal De Heidehummel, maar
helaas is dat door corona de afgelo
pen periode niet mogelijk geweest. 

Stel u bent de Koning van Otterlo,
wie zou er volgens u een lintje
moeten krijgen en waarom?
Er zijn er veel die daar voor in aan
merking komen. Eén noemen doe je
de ander tekort.

Wat zou u nog eens willen doen?
Afgelopen periode was ik herstellen
de van een operatie en ik hoopte
weer lekker te kunnen gaan fietsen.
Dat is inmiddels gelukt, dus daar ben
ik heel blij mee.

Waar bent u trots op als Otterloër?
Dat we zou gezellig met elkaar om
gaan en dat er zoveel is waar je aan
mee kunt doen. Activiteiten die door
andere Otterloërs worden georgani
seerd.

Van wie zou u nog wel eens wat
meer willen weten?
Van Frits Zwanenburg wil ik wel meer
weten. Hij is actief bij OBK. Ik woon
in het centrum en zit daardoor vaak
eerste rang als er op het plein mu
ziek wordt gemaakt. 

Frits, wil jij het stokje doorgeven aan
een dame? De tekst en foto (graag
300 kb of meer) kun je mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl.

Wandel4daagse 2021
 
Door Johan van Leijenhorst(Spar)

Aangezien het momenteel nog
steeds niet mogelijk is om evene
menten te organiseren, gaat de wan
del4daagtse dit voorjaar helaas niet
door.
Wél kijken we met de organisatie
naar mogelijkheden om het dit keer
in het najaar te organiseren.
Data en tijden volgen nog als de
wandel4daagse definitief in het na
jaar georganiseerd kan worden.
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VeluweFiets-
4daagse start
op nieuwe locatie!
 
Beste VeluweFiets4-daagse fietsers,

 
Wij hebben besloten de Veluwe
Fiets-4daagse Otterlo, zo als het er
nu voorstaat, te laten doorgaan! Wel
gaan we een aantal aanpassingen
doen en op een andere locatie star
ten. De start en finish is dit jaar vanaf
het Sportpark de Kastanjehof aan de
Hoenderloseweg 4A in Otterlo. Een
prima locatie met voldoende parkeer
gelegenheid en veel rustiger en veili
ger om te vertrekken.

De inschrijving via de website staat al
open.Vanuit heel Nederland komen
de aanmeldingen al binnen. We
raden aan om vooraf in te schrijven,
zodat er zo weinig mogelijk wachttijd
en drukte ontstaat bij de start.

We hebben weer mooie routes uitge
zet. Net als voorgaande jaren is er
dagelijks keuze uit ± 25-, 40- en 60-
kilometertochten.
De maandag wordt weer de Hoge
Veluwe dag, dus iedereen die een
jaarkaart heeft wordt verzocht deze
mee te nemen. Verder zien we veel
molens, uitgestrekte heidevelden,
kronkelige fietspaden, mooie boerde
rijen en leuke dorpjes. Kijk voor ver
dere info en het inschrijven op
www.veluwefiets4-daagseotterlo.nl

We hopen jullie te zien op 5 juli!
Truida Ribbers
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

MEI/JUNI

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 Tijdstip
Juni      

30-5 t/m 5-6 Collecte Pr. Bernhard Cultuurfonds Dorp Otterlo n.v.t.

ma 7-6 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 7-6 Inloop/Spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

6-6 t/m 12-6 Collecte EpilepsiNL Dorp Otterlo n.v.t.

za 12-6 Open Dag 'Dag van de Sterretjes' Kwekerij Jaap Duijs, Haarweg 2 10.00-17.00 uur

13-6 t/m 19-6 Collecte Rode Kruis Dorp Otterlo n.v.t.

do 17-6 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

do 17-6 Inloop/Spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

20-6 t/m 26-6 Collecte MaagLeverDarm Stichting Dorp Otterlo n.v.t.

27-6 t/m 3-7 Collecte Nationaal MS Fonds Dorp Otterlo n.v.t.

Een intrigerende kop bij een artikel in Ede Stad. 
Het blijkt een code te zijn, opgesteld door sportbonden en
natuurorganisaties.
Met regels zoals: wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte,
blijf op de paden en spreek de ander aan op zijn of haar
gedrag als dat nodig is.
Een lichte irritatie is voelbaar. Dit is zo vanzelfsprekend,
daar hoef je toch geen code voor te verzinnen.
Maar zo vanzelfsprekend zijn deze omgangsvormen in de
natuur blijkbaar niet meer.
Daar waar heel veel gebruikersgroepen in een klein
gebied elkaar tegenkomen kunnen incidenten ontstaan
zoals in het hondenlosloopgebied, bij de Wever en
Mosselse Zand.
Wandelaars, fietsers, mountainbikers, auto’s, kinderen,
skelters, paarden, hardlopers, groepen recreanten en
(loslopende) honden, ze maken allemaal gebruik van een
relatief klein stukje bos. 
Gelukkig zijn de meeste bezoekers heel attent voor de
ander. Een deel is niet goed op de hoogte zoals de
mountainbiker die geen idee had in een
hondenlosloopgebied te fietsen. Een ander gelukkig een
heel klein deel, eist zijn rechten op. De ander zoekt het
dan maar uit.
Ook op de fietspaden dicht bij het dorp zie je wandelaars,
fietsers en zelfs auto’s de paden gelijktijdig gebruiken.
Ook hier vallen soms boze woorden.
Kortom, het is fijn dat zoveel mensen genieten van de
prachtige omgeving of sportief in de natuur bezig kunnen
zijn. Het is in Otterlo echter drukker geworden en
daardoor zullen we met zijn allen extra ons best moeten
doen om iedereen de ruimte te gunnen om haar of zijn
geliefde bezigheid te kunnen beoefenen. 
Vanzelfsprekend toch, daar hebben we geen code voor
nodig.                                           door Janet Smeenk

Helaas door de maatregelen i.v.m. corona is er al 2 jaar
geen snuffelmarkt meer aan de Brummelweg. Maar sinds
een paar maanden worden er wel allerlei artikelen via
Facebook verkocht en dat is een groot succes! Men kan
daar op leuke items bieden en kopen en daardoor wordt
de pot van het Steunfonds Eureka aardig gespekt. Elke
dag verschijnen op Facebook nieuwe artikelen. Voor
ieder wat wils. Iedere maandagmorgen worden een paar
dozen opengemaakt van onze voorraad. Interessante
artikelen verschijnen dan, met een leuk verhaaltje, op
Facebook. Vinden wij echter een heel mooi artikel dan
zetten wij deze ook op Marktplaats. Wij gaan voor de
hoogste bieder.
Omdat de vakanties er aan komen stoppen wij eind mei.
Per 1 oktober openen wij weer onze virtuele winkel en
dan kunnen er ook weer spullen worden gebracht.
Zou zeggen, meld je aan op Facebook
“Snuffelmarkt Eureka Otterlo” en kijk, bied, koop en haal
het artikel maandagmorgen om 11.00 uur op aan de
Brummelweg 43.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u bellen naar
Evert Reijers 0318-751362 of Gerhard Starke
0318-591914.
 
Namens de Commissie Snuffelmarkt Eureka,
                                                                 Gerhard Starke

Buitencode
 

Snuffelmarkt Eureka
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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.
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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

Koffie en ontmoeting
in de Aanloop
 

door Jolanda Aalbers(Malkander)

 
Eindelijk! Er mag weer wat worden
georganiseerd, wel met strikte regels.
Op dinsdag- en donderdagochtend
van 10-12 uur is er koffiedrinken voor
max. 8 personen. Vooraf aanmelden
is noodzakelijk. Voor mensen die
zich eenzaam voelen of behoefte
hebben aan contact met anderen en
even de deur uit willen. Twijfel je of
het voor jou is bedoeld, of wil je je
aanmelden? Bel dan naar beheerder
René van den Bergh, 06-46563881
of naar Jolanda Aalbers van Malkan
der 06-22762385.
Heb je zelf een idee om een activiteit
op te zetten of heb je behoefte aan
een ontmoetingsgroep, creatiefgroep,
leesgroep, kookgroep of kinderactivi
teiten? Misschien heeft u wel een
klein groepje om u heen verzameld
die graag iets wil doen, maar heeft u
de faciliteiten daarvoor niet? Kom
dan eens brainstormen, om samen te
kijken naar de mogelijkheden.
 
Spreekuren/inloop voor
vragen of advies
Maandag 7 juni van 13.30-14.30 uur
in de Aanloop; donderdag 17 juni van
14.00-15.00 uur in Eureka.

Rondje Otterlo
Met mijn nieuwe collega Sevda heb
ik in haar inwerktijd een rondje Otter
lo gedaan op de fiets. Met dank aan
Otterlo Events die ons de mountain
bikes uitleenden.
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Straatnamen van vroegere Otterloërs (deel 2a)
 

Door Martin Hijink

Opmerkelijk is dat van de acht gebruikte straatnamen
er vier een onderwijsachtergrond hebben, namelijk
hoofd van de dorpsschool, later de Ericaschool ge-
noemd. Hieruit valt af te leiden, dat deze personen
van veel betekenis zijn geweest in onze dorps-
geschiedenis. Het is daarom goed om kort stil te
staan bij de historische ontwikkeling van het onder-
wijs in dorpen als de onze.
 
 
In de 17de en 18de eeuw was veelal de koster van de
kerk tevens degene die onderwijs verzorgde. Een
opleiding daarvoor was er in het begin niet. Kerkenraad
en Ambtbestuur Ede (voorloper gemeenteraad) stelde
iemand aan die zichzelf bekwaamd had in rekenen, taal
en godsdienst of geacht werd het vak goed te kunnen
leren. De leerlingen kwamen bij hem thuis of in de
consistorie van de kerk of ander gebouw. Zo las ik
onlangs op het bord aan de oude kerk van Kootwijk, dat
rond 1850 de kinderen les kregen in de ruimte onder de
toren. In ons dorp werd in 1720 een extra kamer aan de
kosterswoning gebouwd voor het onderwijs. In 1844 werd
een schooltje
gebouwd, overigens
voor 110 leerlingen. In
1908 werd deze
school afgebroken en
vervangen door een
grotere, met drie
lokalen, het westelijk
deel van de huidige
Ericaschool. Er was geen leerplicht, men betaalde wat
schoolgeld of in natura. Ook lag bij de boeren soms de
verplichting om jaarlijks ‘een paar schepel rogge’ af te
dragen aan de koster. Verder had de koster/onderwijzer,
net als de andere dorpsbewoners, een flinke tuin. De
bevolking leefde toen veel meer dan nu van de producten
uit eigen tuin en had wat kippen en een varkentje. Ook
pachtte de koster wel eens een akker, had soms enkele
koeien en/of een betaald bijbaantje. In onze streek
kwamen de schoolkinderen uit een groot gebied, namelijk
Otterlo, Harskamp, Eschoten, Reemst, Mossel tot aan
Deelen toe. Dus voordat er fietsen waren moest flink
worden gelopen. In drukke tijden op de akkers bleven ze
thuis om te helpen. Uit cijfers in de 19de eeuw blijkt dat er
in de drukke maanden vaak minder dan de helft van de
leerlingen aanwezig was dan in de wintermaanden. De
koster/schoolmeester moest sterk zijn in individueel
onderwijs in verband met de grote, individuele verschillen
tussen de leerlingen. De koster was, naast onderwijzer
vaak ook voorzanger en voorlezer in de kerk, tevens
doodgraver (tot ca. 1830 werden in ons dorp nog rond de
kerk begraven) en 'doodbidder'(aanzegger). In de Franse
tijd, dus ruim 200 jaar geleden, stelde de overheid een
salarisregeling in voor de officieel erkende scholen. Dit
gold alleen voor openbare scholen. Andere schoolvormen
werden niet erkend, kregen in ieder geval geen

overheidssalaris. Het Otterlose schoolbestuur koos
ervoor om onder de regeling voor het openbaar onderwijs
te blijven. Maar het schoolbestuur zocht ook steeds een
onderwijzer/hoofd, die de bovenstaande (kerkelijke) taken
erbij deed, dus op school onderricht uit de bijbel gaf. Het
was dus in feite een Openbare School met de Bijbel!

Gerrit Pothoven jr.
werd in 1796 benoemd
tot onderwijzer en
koster van de kerk van Otterlo. Zijn vader, Gerrit
Pothoven sr. was in 1757 benoemd tot schoolmeester/
koster te Otterlo en kwam in 1796 te overlijden. Gerrit
junior, zijn oudste zoon, was al enkele jaren zijn hulp-
onderwijzer en volgde zijn vader op. Hij zal wel, net als
zijn vader, naast schoolmeester en koster ook voorlezer
in de kerk zijn geweest en tevens doodgraver en
‘doodbidder’. Maar ook was hij door de buurt Eschoten,
Wekerom en de Valk ingehuurd als buurtschrijver, dus de
notulist van de buurtvergaderingen. Voor zijn onder-
wijstaak kreeg Pothoven in de Franse tijd 85 gulden per
jaar. Ons land werd in die tijd, na het koningschap van
Lodewijk Napoleon (1806-1810) ingelijfd bij Frankrijk als
een Franse provincie. Daartoe werd ook de Franse
bestuurstructuur ingevoerd met o.a. indeling in
gemeenten. Daarvoor maakte men gebruik van de oude
kerkelijke indeling in kerspels. Zo kregen de vier kerspels
van het Ambt Ede, namelijk Bennekom, Ede, Lunteren en
Otterlo ieder een eigen burgemeester. Daarvoor zocht
men in deze gemeenten een persoon, die capabel was
voor deze functie en liefst ook nog wat Frans sprak. In
Otterlo kwam men terecht bij onderwijzer Gerrit Pothoven
jr., al stelde zijn Frans niet veel voor. Bepaalde brieven
moesten in het Frans worden beantwoord. Dan moesten
ze naar een vertaler in Arnhem, een heel gedoe. Hij
vroeg dan ook of hij in het Nederlands mocht ant-
woorden, maar dat lukte niet meteen. Gerrit Pothoven
heeft belangrijke zaken moeten regelen, zoals het
vastleggen van de achternamen van de bewoners. Hij
heeft ca.100 personen/gezinnen voorzien van een vaste
naam, die nu nog voorkomen! Ook werden jonge mannen
opgeroepen voor de dienstplicht. In het Franse leger van
Napoleon, dat in 1812 aan de beruchte veldtocht naar
Moskou begon, waren ca.15.000 Nederlanders opge-
nomen. Het totaal was een formidabel leger van meer
dan een half miljoen man. Bij de rekrutering van soldaten
heeft Pothoven nog een goede rol vervuld, door jonge
mannen onmisbaar te verklaren of gehandicapt, om ze te
vrijwaren van dienst. Hoeveel jonge mannen uit Otterlo
e.o. aan genoemde veldtocht hebben deelgenomen en
teruggekomen zijn, weet ik niet. Er was in die tijd nog
weinig deugdelijk onderzoek en administratie. Gerrit
Pothoven is in 1819 overleden in Otterlo. De huizen aan
de Pothovenlaan zijn rond 1970 gebouwd. Deze laan was
daarvoor al een zandweg/voetpad in de Otterlose Eng.
 

wordt vervolgd in augustus
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Van de kweker  
 

Godendrank
 

Door Jaap Duijs
 
Het is maar goed dat de planten-
wereld voor alle species en cultivars
communiceert met Latijnse namen.
Of je nu een kweker bent in Amerika,
een hovenier in Nederland of een
handelaar in China: de naam 'Go
dendrank' zegt misschien alleen de
Nederlandse handelaar iets, maar
verder niemand. Wereldwijd heeft
men het dan over Nectaroscordum.
Nu is dit sowieso een vrij onbekend
bolgewas, maar de Latijnse bena
ming voorkomt misverstanden. Op de
berg Olympus was nectar de drank
der Goden en het Latijnse scordion
verwijst naar de uiengeur. Er zijn
maar vier soorten bekend, waarvan
er twee in de handel zijn, N.siculum 
en N.tripedale. Aan het uiteinde van
80-100 cm lange stelen vormt zich in
mei een cluster met bloemknoppen.

Die zitten eerst in
een dun witachtig
omhulsel. Bij het
verder uitkomen
van de roze of
crème bloemen
verdwijnt dit en
komen ze han
gend tevoorschijn.
Hommels en bijen

doen zich te goed aan een overdaad
aan nectar. De bloemen kunnen als
snijbloem lang op de vaas staan.
Naarmate de bloei vordert buigen de
bloemsteeltjes zich steeds meer naar
boven. Op het laatst staan ze alle
maal in een piramidevorm rechtop.
Zo lenen de bloemen zich bij uitstek
voor verwerking in droogboeketten.
Als je in de herfst de winterharde bol
len achter een groep varens of
hosta's plant, heb je in het voorjaar
een hele mooie combinatie in de tuin.
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Kunst van Berber Theunissen
 

door Janet Smeenk
 

Berber, geboren in Otterlo, gewoond in
Amsterdam en Rheden en weer
teruggekeerd naar de plek van haar
jeugd.
Berber is fotograaf, geen fotograaf van
bruidsreportages of familiekiekjes
maar maker van kunst.
Na de middelbare school in Ede was
Berber zoekende. Een studie
modemanagement aan de TMO in
Arnhem werd opgevolgd door een stu
die styling bij Academie Artemis waar
ze in aanraking kwam met fotografie.
En dat raakte een snaar. Op zolder bij
haar opa en oma vond ze een oud
analoog fototoestel en is daar heel
veel mee gaan fotograferen. De over
stap naar de fotoacademie was toen
snel gemaakt. Die opleiding heeft ze
cum laude afgesloten en sindsdien

exposeert ze in binnen en buitenland.
Zoveel fotografen zoveel stijlen, hoe vind je je eigen stijl, wie heeft Berber
geïnspireerd? 
“In mijn opleiding kom je in aanraking met heel veel stijlen en disciplines. Ik
wist al snel dat studiowerk en werken met vastgestelde kaders niets voor mij
was. Tijdens een workshop bij Sarah Mei Herman, een fantastisch fotografe,
vond ik een stijl die bij mij paste”.  
Op de veronderstelling dat fotograferen vast een dagtaak voor haar is moest
Berber hartelijk lachen. “Al bij mijn afstuderen waarschuwden de
docenten mij dat ik niet van de fotografie zou kunnen leven als ik niet anders
zou gaan werken. Dus heb ik naast de fotografie altijd baantjes gehad. Zo
kan ik zelf bepalen hoe en wat ik fotografeer.
Opdrachten doet Berber dan ook alleen als dat past bij de manier waarop zij
werkt. Omdat ze zo persoonlijk en intiem werkt is het lastig om voorbeelden
te geven zonder de privacy van mensen te schaden.  
Een platform in Londen zorgt voor de publiciteit en verkoop van haar werk.
Toevallig kwam een groot formaat foto van Berber prachtig in beeld tijdens
een tv-uitzending in Amerika. 
Ook op de vraag welke techniek Berber gebruikt had ze een antwoord.
“Ik fotograaf analoog. Dus met een filmrolletje”. Een onverwacht antwoord.
Waarom analoog?
Berber vrolijk: ”Doordat er maar 10 foto’s op een middenformaat rolletje zitten
word ik gedwongen heel goed te kijken voordat ik een foto neem. Door het
grote formaat zijn de foto’s van een betere kwaliteit. Vroeger liet ik de fotorol
letjes in Amsterdam ontwikkelen, nu doe ik dat zelf.  Daarna kan ik ze dan
scannen en eventueel nog bewerken”.
Op de laatste vraag wat ze het liefst fotografeert en wat ze beoogt kan Berber
kort zijn. “Landschappen, naakten, mensen in hun relaties tot zichzelf en an
deren. Ik wil dat een foto emotie oproept, herkenbaar is, rauw en toch met
een zachtheid, in mooi licht gevangen. Het hoeft niet perfect te zijn.”
Haar onderwerpen veranderen met haar leven mee. Zoals ze in haar zwan
gerschap veel zwangere vrouwen en baby’s gefotografeerd heeft. En zoals
een bijzondere reis met haar grootvader naar IJsland een prachtige serie
foto’s heeft opgeleverd. 
We zullen ongetwijfeld nog veel van Berber horen of eigenlijk zien. 
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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. 

 

 

Adverteerder aan het woord
 

Koehoorn
Begrafenisverzorging
 

Door Jan Langerak
 
In oktober vorig jaar ging een langge
koesterde wens van mij in vervulling.
Samen met mijn vrouw Linda nam ik
Koehoorn Begrafenisverzorging over.
Terugblikkend op het eerste half jaar
merk ik dat ik hier helemaal op mijn
plaats zit. Dit werk ligt dicht bij mijn
hart. Het is fijn om in alle verdriet iets
voor een ander te kunnen betekenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met mijn vrouw Linda, die
achter de schermen haar belangrijke
bijdrage levert, en ons vaste verzor
gingsteam, de koffiedames en dra
gers, kunnen wij bij families zo veel
mogelijk uit handen nemen. Het is
enorm dankbaar werk om families en
naasten bij te staan zodat ze zich ge
hoord en gezien voelen rondom het
overlijden van een dierbare. Daar
naast krijgen we de steun van René
Koehoorn die ons dit vertrouwen
heeft gegeven. Koehoorn Begrafenis
verzorging is al 20 jaar een begrip in
de regio. Reden temeer deze goede
naam vast te houden. Daar zetten we
ons volledig voor in. Het geloof in
God geeft mij de kracht en inspiratie
om dit bijzondere werk te doen.
 
Heeft u vragen over de begrafenis
van uw dierbare of uzelf en/of lijkt het
u fijn om deze wensen te laten vast
leggen? Neem dan contact op voor
een vrijblijvend gesprek. Persoonlijk
contact en korte lijnen vinden wij fijn
werken en daar staan we voor.

Koehoorn Begrafenisverzorging,
Hugo de Grootlaan 2, 3771 HL
Barneveld. T: 0342-492828.
E: info@koehoorn-begrafenis.nl
www.koehoorn-begrafenis.nl
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Weer koffiedrinken
op Eureka!
 

Door Cor van Voorthuizen
 
Na ruim drie maanden lockdown kon
den we begin april eindelijk weer
starten met het koffieschenken en de
kleine activiteiten voor de bewoners
van Eureka. Ondanks alle voorzorgs
maatregelen van onze kant werd dit
eerder niet toegestaan. De vreugde
was dan ook groot voor zowel de
deelnemers van de koffietafel als
voor de vrijwilligers. Het niet kunnen
spreken met elkaar en elkaar niet
kunnen zien was al die maanden een
zeer groot gemis.

 
De grote afstand aan tafel is welis
waar niet altijd heel prettig, zeker niet
voor degenen die een beetje proble
men hebben met het gehoor. De ver
halen kwamen echter al snel weer op
gang. Hierbij wordt er regelmatig ge
sproken over de vaccinaties. Men is
blij als er weer iemand bij komt die
de prikken heeft gehad. Het licht aan
het eind van de tunnel wordt gelukkig
helderder!
 
Voor de vrijwilligers hebben de maat
regelen ook impact. Niet alleen heeft
het contact van minimaal 1,5 meter
afstand een ander soort dynamiek,
ook het dragen van een mondkapje
tijdens de werkzaamheden zorgt er
voor dat het zwaarder is. Na een acti
viteit moet de ontmoetingsruimte tel
kens worden gelucht en de gebruikte
tafels en stoelen moeten worden ont
smet. Ditzelfde geldt ook voor de kar
ren en de keukens. Dit mag de pret
echter niet drukken.
 
Hopelijk is het snel weer mogelijk de
grote activiteiten op te starten waarbij
we weer een dagje uit kunnen naar
een museum of een mooie tuin.
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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. 
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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

BINGO!!!
door Annika Schoot

 

 
Een goede vriendin van mij die bij 
Bidfood werkt, vroeg of ik mee wilde
doen met de horecabingo. Ik ben al
tijd wel in voor zulke dingen, dus ik
deed mee! Op maandag 22 maart
was het zover. Het was een erg
leuke show die mede gepresenteerd
werd door Ruben Nicolai. Bij de
tweede ronde had ik bingo. Je moest
dan zo snel mogelijk een foto van
jezelf en de bingokaart naar hen mai
len. De volgende dag ontving ik een
mail dat ik wat gewonnen had, maar
dat ik daar nog verder bericht over
kreeg. Na 3 weken kwam de mail
met de gewonnen prijs. Ik had 220
kilo verse patat gewonnen. En dat is
maar een week houdbaar. Oh jee,
wat moest ik daar mee... Omdat ik
mee speelde onder het KVK-nummer
van de 3-Ster hadden wij dit dus
samen gewonnen.

 
Ik ben meteen naar Conrad gegaan
om te bespreken wat te doen met zo
veel patat. Toen ontstond het idee
om alle kinderen en leerkrachten van
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de Ericaschool te voorzien van een
patatje. Aangezien de kinderen vrij
dag 30 april vakantie kregen leek ons
dat een top idee. In overleg met de
directrice van de Ericaschool werd

ons plan goedgekeurd.
Op vrijdag verzamelde zich een 6-tal
moeders om te helpen alle patat naar
school te wandelen. De kok Marcel
had gelukkig wat voorwerk gedaan.
De puntzakken, mayonaise en het fri
turen werden gesponsord door de 3-
Ster. Wat ik op zich heel bijzonder
vond, omdat de horeca het immers
niet makkelijk heeft. Via deze weg wil
ik graag namens alle kinderen en
leerkrachten Ericaschool de kok Mar
cel, de moeders die mee hielpen en
uiteraard de 3-STER hartelijk bedan
ken. Het was een groot succes.
BEDANKT!

Groetjes Annika

Activiteiten
 

door Jolanda Aalbers
 
Activiteiten die er de afgelopen tijd
zijn gewest, of nog gaan komen:
• Speurtocht door studenten georga
niseerd met informatie stand Home-
start en MIM;
• Mountainbike i.s.m. Sport Service
Ede en de Aanloop;
• Urban dance workshop i.s.m. Cultu
ra en de Aanloop;
• Pop up bingo in Eureka gehad en
vervolg op vrijdag 4 juni;
• Straatactie in de week voor Pinkste
ren voor senioren 75 plussers.
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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 

De moeflon, icoon
van De Hoge Veluwe
 

Door Sabine Bootsma en jacht-
opzichter Pieter Hidma

 
In 1921 kreeg Anton Kröller vier ram
men en acht ooien van de Groother
togin Charlotte van Luxemburg, om
de diversiteit aan dieren te vergroten
en uit te zetten op De Hoge Veluwe.
Tegenwoordig heeft Het Nationale
Park De Hoge Veluwe een voorjaars
stand van ongeveer 220 moeflons.
 
De moeflon is het kleinste wilde
schaap in Europa. Het is een haar
schaap; in plaats van wol heeft de
moeflon haar. Ze komen van oor
sprong voor op de ruige, rotsige
eilanden Sardinië en Corsica, waar
door ze gedurende de eerste jaren
op de zachte Veluwse zandgrond
hoefproblemen kregen. Ze ontwikkel
den echter snel; de lammeren die op
De Hoge Veluwe geboren werden
kenden die problemen niet. De moef
lons voelden zich thuis, al honderd
jaar weten ze zich op De Hoge Velu
we zelfstandig te handhaven.

Waar vroeger (15e – 19e eeuw)
grote schaapskudden de heide open
hielden, zijn het op De Hoge Veluwe
nu de moeflons die het heide- en
stuifzandlandschap beheren. Ze eten
het gras dat tussen de heideplanten
groeit en houden daarmee het land
schap open. Als ze dat niet zouden
doen, zou de heide dichtgroeien met
gras en later ook met bomen. Zo zou
langzamerhand de karakteristieke af
wisseling van het landschap van het
Park verdwijnen.
 
Veel mensen vinden het leuk om wild
te komen kijken in het Park. De
moeflon is een vluchtdier en zoekt de
veiligheid van een kudde. Zijn zintui
gen zijn goed ontwikkeld.
 

wordt vervolgd op pag.30
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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

  
 
Ze hebben heel goede ogen en zien
potentieel gevaar al van grote af
stand, daardoor zijn ze vaak moei-
lijker te zien. De grootste kans heeft
u bij het Bosje van Staf, Oud-Reem
sterzand en het Middenzand.
 
Doordat de moeflons in hun oor
spronkelijke leefgebied op de rotsen
leven, worden de hoeven (schalen)
op een natuurlijke manier geslepen.
Op De Hoge Veluwe leven de moef
lons op zandgrond, waardoor, on
danks dat ze zich goed aangepast
hebben, de hoeven toch af en toe
wel eens doordraaien of inscheuren.

Om dit tegen te gaan is een ingeni
euze oplossing bedacht door onze
jachtopzichters. Er zijn lavastenen
opgestapeld op verschillende plek
ken op De Hoge Veluwe. Midden op
de lavastenen staat een liksteen voor
schapen, met zouten en mineralen,
iets wat de moeflons erg lekker vin
den. Op deze manier worden de
moeflons gedwongen om op de lava
stenen te klimmen om bij de liksteen
te komen, wat ervoor zorgt dat de
hoeven op een natuurlijke manier
worden afgesleten.

vervolg van pag. 29

Prijswinnaar 
 
Vorige maand hadden we een
ander soort puzzel, maar die
leverde ook veel inzendingen op.
Omdat die allemaal juist waren
hebben we moeten loten. De
winnares van deze maand is
mevrouw Van Ruijven. Van harte
gefeliciteerd; de waardebon t.w.v.
€10.- komt zo snel mogelijk naar
u toe.
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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: 14 augustus t/m 5 september.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp. Tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 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: 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: Ilco de Ruijter. Tel. nr. 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


