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      VERKEER EN PARKEREN
                                                                                          Evert Groeneveld
 
Al jaren wordt door Otterlo’s Belang aandacht gevraagd voor de verkeersvei
ligheid op de Arnhemseweg. Vele bezoeken van ambtenaren, gedeputeer
den, verkeersdeskundigen en wethouders ten spijt, er is nog niets veranderd.
De gevaren worden erkend maar blijkbaar heeft het geen prioriteit.
 
In een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraad uitten
wij onze zorgen over de verkeerssituatie ter hoogte van de Waldhoorn, het
ontbreken van oversteekplaatsen en het ontbreken van een voetgangerspad
vanaf de rotonde tot aan het dorp. We zien mede door de transformatie van
campings naar bungalowparken een enorme toename van het aantal ver
keersbewegingen en bezoekers in het dorp. Deze toename is ook nog eens
jaarrond. 
 
Daarnaast blijft het parkeren voor bezoekers van winkels en horeca in de
dorpskern een groot probleem. De tijdelijke parkeerplaats aan het
Mosselsepad is slechts beperkt toegankelijk vanwege het ontbreken van
verharding. De tijdelijke vergunning staat dit niet toe. Resultaat is dat auto’s
elders worden geparkeerd, bijvoorbeeld op het Mosselsepad maar ook in het
dorp. Auto’s staan dan zo geparkeerd dat dit ten koste gaat van veiligheid en
toegankelijkheid.  Hulpdiensten hebben regelematig geen doorgang.
 
Otterlo’s Belang wil deze punten eerst opgelost zien voordat het college
instemt met uitbreidingen van toeristische accommodaties in Otterlo of
andere ontwikkelingen die extra toeristen aantrekken.

lees verder op pagina 6

'Kroonboek' Otterlo 
 
Malkander heeft in de corona-
periode een boek in het dorp
laten rouleren. Dat was in het
begin leeg, maar iedereen had
de gelegenheid er iets in te
schrijven: een gedicht, een foto,
een opbeurend verhaal.
Alles kon aan het papier worden
toevertrouwd. Dit boek wordt
maandag 5 juli gepresenteerd.
Locatie: Dorpshuis De Aanloop.
Tijdstip: 14.30 uur. 
Iedereen is welkom.
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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 
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
 
juni/juli2021

Variatie!
 
Grote veranderingen in deze tijd van
het jaar, vooral voor de schoolgaan
de jeugd: Eindexamens, studeren,
basisschool verlaten, naar het voort
gezet onderwijs. Spannende tijden
dus. We besteden er in deze Dorps-
praet aandacht aan. Of eigenlijk is
het zo dat de jongeren zelf vertellen
wat ze ervan vinden. 
In het midden van deze editie vindt u
een katern, waarin Martin Hijink ons
in grote lijnen meeneemt in de ont
staansgeschiedenis van Otterlo. Min
of meer verplichte kost voor iedere
inwoner van ons dorp. Voor de ras
echte Otterloërs onder ons staat er
misschien niet veel nieuws in. Maar
de nieuwkomers willen toch ook wel
weten waar ze zijn komen wonen?
 
Iedere maand verrassen wij u met
een puzzel of kleurplaat. Dit keer
hebben we ons best gedaan voor
jong en oud een aantal puzzels te
vinden. U vindt ze op pagina 35, met
daarbij de oplossing van de rebus
van vorige maand. Naar ons is ver
teld, was dat een pittige opgave.
 
Een heuse striptekening, gemaakt
door Ans Abbing, op pagina 26. Wij
zijn er geweldig blij mee.
 
In coronatijd was het voor Otterlo's
Belang moeilijker om contact te hou
den met de inwoners. Daarom is het
fijn dat onze belangenvereniging in
dit nummer uitgebreid ingaat op de
diverse knel- en aandachtspunten,
zoals de woningbouw en de ver
keerssituatie.
 
En dan het oranjegevoel. Ook dat
barstte los in Otterlo, zie de foto's op
pagina 4 en 22. Helaas voor de lief
hebbers: de pret is uit.
 
Zo maar een greep uit dit dikke juni/
julinummer. De redactie neemt een
maandje 'vrij'. Eind augustus hopen
wij u weer van dorpsnieuws te kun
nen voorzien. We wensen iedereen
een fijne en gezonde zomer toe.
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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.
_______________________________________________________________
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Woningbouw
Met wethouder Ritsema hebben we
gesproken over de betaalbaarheid
van nieuwe woningen, met name
voor de starters. Hij heeft een aantal
interessante opties voorgesteld waar
onder ‘koopgarant’. Hierbij wordt een
deel van de aankoopsom gefinan
cierd door de gemeente. Daarnaast
onderzoeken we wat de mogelijkhe
den zijn om voorrang voor Otterloërs
en mensen met een binding met Ot
terlo te garanderen als straks de ver
koop van nieuwe woningen start.
Ondertussen werkt de gemeente ge
staag door aan het nieuwe bestem
mingsplan. Doelstelling blijft dat rond
het einde van dit jaar het bestem
mingsplan klaar is, zodat volgend
jaar eindelijk echt de schop in de
grond kan aan de Weversteeg. Naar
aanleiding van het persbericht heb
ben we veel vragen gehad of men
zich al kan inschrijven voor een wo
ning. Dit kan nog niet, maar wij zullen
uiteraard in een vroeg stadium laten
weten wanneer dit mogelijk wordt.
 
Duurzaamheid
Ook hebben we met wethouder
Ritsema gesproken over duurzaam
heid. Heeft de gemeente in Otterlo al
gebieden op het oog voor het opwek
ken van duurzame energie? Wij
willen voorkomen dat achteraf gerea
geerd moet worden op plannen zoals
het geplande zonneveld in Hars
kamp. Het onderwerp duurzaamheid
staat overigens al langere tijd op
onze agenda. We zien zonnevelden
en windmolens niet als wenselijk
voor Otterlo en zijn op zoek naar al
ternatieven die passen bij het dorp
en de omgeving. Hiervoor staan de
komende periode overleggen
gepland met de gemeente en
deskundigen op dit gebied.
 
Met de wethouder hebben we over
vele onderwerpen gesproken zoals
zorg, verkeer en natuur.
Een prettige kennismaking met deze
interim wethouder.
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Uitbreidingen EuroParcs
Recent hebben we een gesprek
gehad met wethouder de Pater over
op handen zijnde ontwikkelingen en
uitbreidingen op de Wije Werelt.
 
Ook met de directie van Droompar
ken/ EuroParcs hebben we over
deze ontwikkelingen gesproken. De
gemeente had al een principebesluit
genomen op verzoek van de vorige
eigenaar.
We hebben een aantal bedenkingen
en aandachtspunten aangevoerd o.a.
 
~De nieuw aangelegde Veluwe
Parkeerplaats bij de ingang van de
Wije Werelt. In onze beleving is deze
kleiner dan de oude parkeerplaats
langs de voormalige oprijlaan. Euro
Parcs is bereid een aantal extra
plaatsen te realiseren mogelijk met
laadpalen voor elektrische
voertuigen.

 
~Om de entree van Otterlo aantrek
kelijk te houden hebben we verzocht
het terrein zo in te richten dat de
accommodaties niet zichtbaar zijn
vanaf de weg. Het plan wordt hierop
aangepast. Mogelijk worden een
aantal woningen verplaatst naar
achteren en/of wordt meer beplanting
ingepast. Een aangepast plan wordt
ons binnenkort voorgelegd.
~Er is vastgelegd dat het voorste
deel van het resort een dubbel-
bestemming krijgt, bos en recreatie.
Dit gedeelte van het terrein wordt dus
ook als bosgebied beheerd.
 
Multifunctioneel Dorpshuis
De werkgroep voor het nieuw te bou
wen MFDO waar Otterlo's Belang
ook deel van uitmaakt is weer opge
start. Er is opnieuw geïnventariseerd
wie er gebruik willen maken van het
dorpshuis.

Lees verder op pagina 8
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Mocht u met uw vereniging of organi
satie niet benaderd zijn en heeft u
wel interesse? Laat het horen!
Na de zomer hopen we weer met de
gemeente en andere partijen aan de
slag te kunnen zodra het bestem
mingsplan definitief is.

 
Droomzomer
Met Droompark de Zanding hebben
we gesproken over de inmiddels ge
starte Droomzomer. Een initiatief van
Barbara Barend. Veel bekende spor
ters zullen tijdens deze zomer vol
sportevenementen allerlei clinics or
ganiseren op de Zanding. Zo zijn o.a.
Michael Boogerd, Leontien van
Moorsel en Erben Wennemars van
de partij. Een mooi initiatief.
De coronamaatregelen beperken he
laas de mogelijkheden om de inwo
ners er actief bij te betrekken. Wel
worden een aantal interessante cli
nics met de Otterlose jeugd georga
niseerd en voor de middenstand zijn
mogelijkheden om zichzelf te presen
teren op de Zanding. 
 
Herdenking en viering
Op Koningsdag hebben we de vlag
gehesen en op 4 mei in klein comité
een krans en rozen gelegd op monu
ment en graven. We hopen volgend
jaar deze dagen weer gezamenlijk te
kunnen beleven.
 
Overige
Andere onderwerpen die spelen zo
als de nieuwe Omgevingsvisie, (ou
deren) zorg, Ede gasvrij, openbare
ruimte zullen in het volgende num
mer van de Dorpspraet besproken
worden.
 
Geslaagd

 
En uiteraard feliciteert Otterlo’s
Belang alle leerlingen die naar het
voortgezet onderwijs mogen gaan
en alle leerlingen die geslaagd zijn
voor hun eindexamen.
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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

Open eettafel 2 keer per maand (even weken) 17.00 tot 19.00 uur

Darten, competitie 19.30 tot 22.00 uur

Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand) 19.30 tot 22.00 uur

Tafeltennisclub TTCO vanaf september  20.00 tot 21.30 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

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, gamezone 1e woensdag in de
maand

13.30 tot 15.30 uur

Kindermiddag 1 maal in de 6 weken 13.00 to 16.00 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  

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.
 
In de vakantieperiode is het dorpshuis gesloten van 19 juli t/m 29 
augustus. 
Het Dorpsloket is wel open op ma. 2 augustus van 13.30-14.30 uur
 
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

Marije bedankt
 
Vanaf augustus 2019 heeft Marije
ons team versterkt en heeft ze tal
van rubrieken op zich genomen. We
vinden het erg jammer dat ze dit niet
meer kan combineren met haar uit
breidende gezin en drukke baan.
Ontzettend fijn en leuk dat ze haar
steentje heeft bijgedragen aan dit
mooie blad.

Marije, heel erg bedankt voor je inzet
de afgelopen 2 jaar.

Het Dorpsloket komt
bij u thuis!

Jan de Graaf (Dorpsloket)

Nou ja.....Gerie en Jolanda doen een
flyer bij u in de bus. Dit flyeren komt
in de zomer in de plaats van het
"loket" bij de SPAR. Daar lopen in de
zomermaanden veel toeristen en
dagjesmensen, waardoor het bijna
onmogelijk is om rustig met de Otter
loërs in gesprek te komen. In De
Aanloop en in Eureka blijven wij wel
gewoon op de aangegeven dagen
"spreekuur" houden. Dus spreek de
beide dames gerust aan met een
vraag of een praatje, daar zijn ze
voor...........en de flyer natuurlijk.

9nr. 6/7 juni/juli 2021



Uit de Oude Doos
 

Gerhard Starke en Betsy Rap
 
De foto van vorige maand leverde nog geen reacties op.
Toch horen wij met een zekere regelmaat dat het
plaatsen van oude foto's bij veel mensen in de smaak
valt. Des te leuker is het als er ook via de mail, een
telefoontje of een briefje op gereageerd wordt. 
Zet onderstaande foto u wellicht aan het denken? Wat
het voorstelt is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar met welk
elftal hebben we hier te maken? We lichten een tipje van
de sluier op. Dit elftal werd in......... (jaartal) kampioen.
Herkent u de spelers? We horen het graag. Stuur uw
reactie naar ons mailadres dorpspraet@kpnmail.nl of doe
dit in de brievenbus bij Groeneweg 19.

Dorpshuis de Aanloop is op zoek naar 

René van den Bergh (beheerder) 06 46 56 38 81

Assistent beheerder

Wij zoeken iemand dieE

G Gastvrij is naar onze 

gebruikers en bezoekersB

G Beheerdertaken kan 

overnemen bij afwezigheidB

G Schoonmaak- en andere 

huishoudelijke taken verrichtB

G Een eenvoudige catering kan 

verzorgenB

G Ondersteunt in de horeca en 

voorraadbeheerB

G Ruimtes inricht voor 

vergaderingen en activiteiten.

Functie eigenschappenE

G Correct gedrag in persoonlijke 

contactenB

G Ambitieus, initiatiefrijk en 

ondernemendB

G Zelfstandig uitvoeren van 

opgedragen werkzaamheden 

binnen gestelde richtlijnenB

G Bereidheid tot werken op 

onregelmatige tijdstippenB

G 12-urige werkweekB

G Salaris conform Cao Sociaal 

Werk.

Het dorpshuis “De Aanloop” is een laagdrempelige ontmoetingsplek in het 

centrum van het dorp Otterlo. Wij bieden ruimte aan verenigingen, 

organisaties en paramedische beroepsbeoefenaren. Daarnaast is er 

actieve begeleiding van activiteiten voor jeugd, volwassenen, en ouderen. 

Lijkt u het leuk om samen met een team van enthousiaste vrijwilligers een 

gezellige activiteit voor onze gebruikers te organiseren? Dan horen wij 

graag van u! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vacature
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Advertentie
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Receptenestafette
Bas van Milligen

 
Hierbij een makkelijk, maar lekker
recept voor een (maaltijd) broodje.
Ik maak dit graag als lunchgerecht.
De ingrediënten zijn voor 4 personen,
maar als ik samen met mijn broertje
ben blijft er niet echt iets over…
 
Je hebt nodig:
2x een entrecote van circa 400 gram.
1 x een ciabatta.
Zakje rucola.
Voor de marinade:
Blikje ansjovisfilet (fijn hakken).
1 EL kappertjes, beetje fijnhakken.
1 EL Tijmblaadjes.
Geraspte schil van een halve citroen.
3 fijngehakte tenen knoflook.
1 EL Dijon mosterd.
4 EL extra vierge olijfolie.
3 EL droge witte wijn.
Voor de Dijonmayonaise:
2 EL Dijon mosterd.
3 El Mayonaise.
2 EL (vloeibare) honing.

 
Bereiding:
Snij de entrecote in plakjes van
circa 1 cm.
Doe deze in de marinade, hoe langer
hoe beter. Minimaal een uur.
Snij ondertussen de ciabatta over de
lengte door midden en smeer er de
Dijonmayonaise overheen.
Bak de entrecote.(liever veel te kort
dan een beetje te lang)
Leg de entrecote op de ciabatta, doe
er de rucola overheen en snij in
dunne handzame stukken.
 
Graag geef ik het stokje door aan de
enige echte Otterlose grillmaster
Arno Mulder.
 
Arno graag de tekst inleveren vóór 9
augustus en de foto in een bijlage.
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Een fleur-opje
Jolanda Aalbers  

In de week van 17-22 mei hebben
alle senioren in ons dorp een bloe
metje, met kaartje ontvangen van
studenten of vrijwilligers uit de dor
pen. In Harskamp, Wekerom en Ot
terlo zijn zo'n 1.200 Begonia's be
zorgd, bedoeld om de mensen een
hart onder de riem te steken. Met
dank aan Jan, van de Bruine Meren
in Otterlo. Die had de Begonia's ge
regeld en wij mochten iedere dag, de
benodigde plantjes daar ophalen. Het
was fijn om te mogen ervaren dat dit
korte bezoekje aan de deur zeer ge
waardeerd werd en sommige men
sen even hun hart konden luchten.
Een mooi begin van de zomer, met
mooi weer, en ‘de tijd’ dat we iets
meer mogen na de afgelopen corona
periode.

Fietsmaatje gezocht
(M/V)
 
Een dame uit Otterlo van 73 jaar
zoekt een fietsmaatje om gezellig
mee op pad te gaan. Interesse?
Woont u in de omgeving van Otterlo,
neem contact op via Jolanda Aalbers
(06-22762385)
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Audrey van den Berg

 
Wie kent hem niet?
Frits Zwanenburg
  
 
 
 
 
 
 
Ik ben op 13 september 1957 in Ot
terlo geboren aan de Bovenweg. Het
was een noodwoning vanwege het
tekort aan woningen in Nederland.
Toen ook al. Ik was 10 jaar oud toen
mijn ouders een vergunning kregen
om een woning te bouwen aan de
Pothovenlaan. Een jaar later over
leed mijn vader heel onverwacht aan
de gevolgen van trombose. Mijn
vader en zijn vader waren lid van
OBK. Toen ik negen jaar oud was
vond mijn vader het tijd dat ik ook
een instrument leerde bespelen. Het
werd een Bugel. Ik kreeg thuis les
van dirigent Frits Hehne, die meer
dan 40 jaar dirigent van OBK is ge
weest.
 
Toen ik 19 was en nog steeds niet
wist wat voor werk ik wilde gaan
doen, zag ik een advertentie van de
politie/defensie in de radiogids. Ik
solliciteerde en kreeg een oproep
voor een keuring en rolde zo van het
één in het ander. Over vier maanden
ga ik, na bijna 45 dienstjaren bij de
politie, met pensioen.
Na een jaar opleiding aan de acade
mie in Apeldoorn werd ik geplaatst bij
de Rijkspolitie in District Utrecht,
Groep Rhenen. In die jaren moest je
wonen waar je werkte en dus ver
huisden we naar Rhenen. In de
warme zomer van 1976 leerde ik mijn
vrouw Rita van Engelenhoven ken
nen.
Via OBK bleef ik verbonden met Ot
terlo en had ik als doel ooit terug te
willen verhuizen, maar  alleen als ik
aan de Bovenweg kon wonen. Na
drie jaar in Rhenen gewoond te heb
ben kwam de woning van mijn groot
ouders aan de Bovenweg te koop.
Ik solliciteerde bij de Algemene Ver
keersdienst in Driebergen. Voordeel
was dat ik mocht gaan wonen waar ik
wilde en het rijden in Porsches was
ook niet heel vervelend. Na 24 jaar
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en vele, vele, vele ongevallen verder,
had ik het op een gegeven moment
wel gezien. Tegenwoordig zegt men
dan dat je aan een nieuwe uitdaging
toe bent. Ik solliciteerde intern naar
een hele andere functie, meer solis
tisch en heel onverwacht vond ik dat
erg leuk. Dit doe ik nu nog 4 maan
den en dan zit het erop. Pensioen en
genieten van de dagen die nog
komen. Wat wil je nog meer in een
omgeving zoals Otterlo.
In de loop van de jaren werden onze
drie zonen geboren waar wij heel
trots op zijn en die ook lid zijn van
OBK. Inmiddels zijn er ook vijf klein
kinderen waar we heel trots op zijn.
Muziek is wel een belangrijke liefheb
berij. Ik ben nu zo’n 55 jaar lid van
OBK waarvan 20 jaar voorzitter.
Daarnaast ben ik trompettist bij het
Nederlands Politie Orkest.
 
Wat mis je nog in Otterlo?
Een dorpshuis met een repetitieruim
te voor OBK en een ruimte waar we
als bewoners van Otterlo weer geza
menlijk met de Ericaschool Kerstmis
kunnen vieren. Als bestuurslid van
het MFDO ziet het er voorzichtig naar
uit dat er een beweging in gang is
gezet naar een locatie en bouwplan
nen. Ik ben van nature optimistisch
ingesteld maar had niet verwacht, dat
er twee burgemeesters en vier wet
houders verder, nog geen nieuw
dorpshuis zou staan. Wat ook be
langrijk is voor ons dorp is een woon
voorziening voor mensen die meer
zorg nodig hebben.

Je bent koning van Otterlo. Wie
verdient er een lintje?
Marinus van den Ham. Die verdient
een lintje voor zijn 70 jarig lidmaat
schap van OBK.

Waar ben je als Otterloer trots op?
Het ons kent ons gevoel en de ma
nier waarop we met elkaar omgaan.

Van wie zou u nog wel eens wat
meer willen weten?
De eerste die mij te binnen schiet is
Conny Theunissen.
 
 
Conny, wil jij het stokje doorgeven
aan een man? Tekst en foto (300
kb of meer) s.v.p. mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
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Eureka snuffelmarkt
en diner

Cor van Voorthuizen
 
Woensdag 9 juni werden de bewo
ners getrakteerd op een voortreffelijk
aspergediner, bestaande uit heerlijke
asperges met gekookte ham in boter
saus. Het geheel werd gecomple
menteerd met gekookte krieltjes,
bestrooid met een beetje peterselie
en een fijn geprakt gekookt ei. Als
afsluiting een overheerlijk ijstoetje
met aardbeien en slagroom.
 
Onze hartelijke dank gaat uit naar De
Veluwse Aspergeboerderij en de
Waldhoorn, die dit diner mede moge
lijk hebben gemaakt. De bewoners
waren heel enthousiast omdat ze
weer in de grote ontmoetingszaal
konden vertoeven. Sommigen von
den buiten dineren helemaal het
einde. Het waren gezellige uurtjes
met elkaar en wat was het fijn om
weer vrolijke en blijde gezichten te
zien.
 
Henny, Hennie, Trees en vooral Trui
da, zij allen verdienen een grote
pluim. Hartelijk dank voor het succes
vol maken van deze dag, die nog een
andere verrassing in petto had.
 
De snuffelmarktcommissie kwam met
het fantastische nieuws dat de digita
le snuffelmarkt van Eureka op Fa
cebook de afgelopen 7 maanden
maar liefst € 4.405,- heeft opge
bracht. Hiermee kunnen we weer
mooie uitjes en andere activiteiten or
ganiseren voor onze ouderen. Ieder
een bedankt voor het kopen van
onze spullen. Bovenal de commissie,
en dan met name Evert, Gerhard en
Bep, heel veel dank voor dit resul
taat. Nu genieten van de vakantie en
vanaf oktober er weer fris tegenaan.
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

JULI EN AUGUSTUS

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
Juli      

5-7 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

5-7 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

5-7 Presentatie Kroonboek De Aanloop 14.30 uur

10-7 'Dag van de Zuid-Afrikaanse zomerbollen' Kwekerij Jaap Duijs 10.00-17.00 uur

15-7 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

15-7 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

2-8 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

2-8 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

19-8 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

19-8 Inloop/spreekuur Eureka 14.00-15.00 uur

24 t/m 26-8 VakantieBijbelWeek Witte tent Houtkampweg  zie programma

Leuke wandelroute naar
Boerderij de Mossel
 

Jan van den Berg
 
Door de beperkingen vanwege Covid-19, was en is één
van de bezigheden die meer gedaan wordt: wandelen.
Nu liggen er rond Otterlo heel veel mooie wandelroutes al
of niet uitgepijld. Er zijn ook heel veel paadjes en paden
die bewandeld kunnen worder rondom ons mooie Otterlo.
Bijgaand een mooie route die wat wandelingen
combineert en ook nog met een kopje koffie rekening
houdt.
 
De route:
Mosselsepad volgen langs de campings, weg wordt
onverhard met fietspad, weg vervolgen tot over
wildrooster.
Wanneer weg en fietspad naar rechts afbuigen, het
klaphek aan de linkerkant nemen.

 
Ga door dit klaphek en
houdt rechts aan, houdt hek
aan de rechterkant van je en
de zandverstuiving aan je
linkerkant.
 
 
 
 
 

 
Volg nu verder de rood-witte markeringen van het
Trekvogelpad door het bos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na een tijdje kom je voor
een kleine hindernis, doe
voorzichtig en klim hier met
behulp van een  opstapje
overheen.
 
 
 
 
 

 
Vervolg het Trekvogelpad, totdat je weer bij het fietspad
aankomt, steek dit fietspad recht over.
Volg dit wandelpad totdat je een brede zandweg kruist,
ga hier linksaf.

 
Eigenlijk kun je de paarse
voetstappenroute volgen
vanaf hier. Bij het paaltje
van de foto hiernaast dus
linksaf. 
 
 
 
 
 

Dit pad komt langs de heide aan de rechterkant en
eindigt bij het fietspad, hier weer het Trekvogelpad
volgen. Volg het fietspad tot aan Theehuis Boerderij de
Mossel, bij vertoon van deze Dorpspraet met dit artikel is
het 2e kopje koffie of thee gratis. De actie is geldig totdat
de volgende Dorpspraet uitkomt! Voor de terugweg
dezelfde route omgekeerd volgen, of via het fietspad, let
wel op de fietsers!
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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 Rechts van receptie Tijdens openingstijden

Europarcs De Wije
Werelt

Arnhemseweg 100-102Tegenover receptiegebouw 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.

Actualisatie AED’s
Jan van den Berg

 
We horen dat er veel gebruik ge
maakt wordt van bovenstaand over
zicht en willen het graag actueel
houden. Want als het moet telt elke
seconde! Dus wijzigingen of ontbre
kende gegevens graag doorgeven.
Al onze inwoners zijn er dankbaar
voor.
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Apeldoornseweg 93b

6731 SB Otterlo

0318-590507

bestelling@tegapo.nl

Ma t/m Vr 08.00-17.00

Za 08.30-12.00

U vindt ons naast De Bruine Meren

Zwenkwielen nodig?

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Adverteerder aan het woord

 
Zorg en verzorging 
 
DA Delta Drogisterij & Parfumerie in
Harskamp is een servicegerichte dro
gist. Door de combinatie met de
Delta Apotheek kunnen wij optimaal
advies op maat geven. Ons ervaren
team is altijd up-to-date geschoold en
staat voor u klaar. Zo gaan zorg en
verzorging hand in hand.
Het assortiment is afgestemd op ja
renlange ervaring met de wensen
van de mensen uit de dorpen. Alles
op het gebied van geneesmiddelen
en van voedings- en verzorgingspro
ducten is in huis.

Een greep uit het aanbod: dermatolo
gische verzorging van Louis Widmer,
voedingssupplementen van Orthica
en Golden Naturals, verzorgingspro
ducten van Janzen en uiteraard het
DA huismerk. Ons assortiment aan
parfummerken is zeer uitgebreid, met
populaire merken als Paco Rabanne,
Hugo Boss en Giorgio Armani.
Ook doen wij graag wat extra’s.
Thuis bezorgen, leuk inpakken, een
snelle bestelling als dat een keer
nodig is. Bij ons vindt u een geschikt
cadeau voor elke gelegenheid.
En speciaal voor de lezers van
Dorpspraet geldt nu een korting
van 15% op een artikel naar keuze
bij inlevering van dit (uitgeknipte)
artikel.
Hopelijk zien wij u snel!
 
DA Drogisterij & Parfumerie Delta
Edeseweg 141-A,
6732 DB Harskamp
0318-453883
Email: deltadrogist@gmail.com
Wij zijn doordeweeks geopend van
8.30-17.30 uur en op zaterdag van
8.30-16.30 uur.
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Dat doe je goed!!!
Jan van de Grootevheen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we langs de weg bezig zijn, als
Otterlo Schoon-vrijwilligers, om het
hardnekkige zwerfvuil op te ruimen
horen we van voorbijkomende fiet
sers en automobilisten vaak boven
genoemde opmerking:
 
               "Dat doe je goed!!!”
 
Ook steekt men een duimpje op, het
duimpje van de smiley die achter op
ons gekleurde veiligheidsvestje staat.
Wat in deze vervelende coronatijd
opvalt, is dat er steeds meer ge
schreven wordt in de media over de
problematiek rond de vervuiling van
onze aarde. Dat steunt ons in de
kleinschalige en bescheiden manier,
waarop wij de natuur willen helpen.
Als beginnende 'schone held' moet je
een beetje de schroom voorbij om
aan dit soort acties mee te doen, niet
iedereen vindt het fijn om in zo’n
hesje te lopen. Een ding is duidelijk,
zie de aanhef van dit stukje;
het wordt gewaardeerd!!

Geslaagd

25nr. 6/7 juni/juli 2021



26 De Dorpspraet



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. 

 

 

Skeelerronde naar
11 september 

Jan van den Berg
 
Kent u die mop van de man die naar
Parijs ging? Nou die ging niet! Zo
voelde ik me ongeveer toen de
Dorpspraet op de mat plofte en ver
volgens online berichten langs kwa
men dat de skeelerronde uitgesteld
werd. Doordat het voor de organisa
tie erg lastig zal worden om op 31 juli
de 1,5-meter regel te handhaven, is
er voor uitstel naar 11 september ge
kozen. Gezien de dalende Covid-19
cijfers en het daardoor steeds meer
‘open’ gaan van de samenleving, zal
het naar verwachting op 11 septem
ber meer verantwoord zijn om een
dergelijk evenement te organiseren.
Een voordeel of een nadeel is dat de
schaatsers al weer volop in training
zijn voor het komende seizoen, dus
hopelijk past een aantrekkelijk uitje
naar Otterlo daar nog in. Ons aller
bekende speaker Jannus heeft speci
aal voor Otterlo zijn vakantie aange
past. Hij zal dus op zijn welbekende
grappige manier, maar met uitsteken
de kennersblik de skeelerronde aan
elkaar praten.
Dus 31 juli gaan we wat anders leuks
doen en 11 september reserveren we
in de agenda voor het skeelerfestijn!

Geslaagd
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Nieuwe gebiedsagent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otterlo heeft een nieuwe wijkagent.
De officiële benaming is gebieds
agent. Het is Jeroen Verhaaf. Mis
schien heeft u hem al zien fietsen in
het dorp. Na de vakantie hopen we
Jeroen uitgebreider te kunnen intro
duceren.
U kunt hem telefonisch bereiken op
0900-8844 of via de website:
www.politie.nl/mijnbuurt/wijkagenten.

Word ook waterbaas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de Doe-en Ontdek-gids van het
Waterschap Vallei en Veluwe kun je
een heuse waterbaas worden. Voor
jong en oud staan er leuke wandelin
gen met opdrachten in. Al lopende en
onderzoekende kom je erachter hoe
schoon of vies water ruikt, welke
planten er groeien of wat het bete
kent als je alleen maar waterdieren
ziet, die aan de oppervlakte ademha
len. Met behulp van kaarten leer je
ook de namen van allerlei waterdie
ren en planten. De gids is gratis te
downloaden en speciaal geschikt
voor op de mobiele telefoon. Kijk op
www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-
thema/waterbazen/ en je wordt een
heuse waterbaas.
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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

Kennismaken
 
En dan word je plotseling gevraagd
voor de Dorpspraet. Toen Betsy voor
de deur stond, dacht ik dat het om
Audrey zou gaan gezien haar achter
grond, maar het ging ook om mij.
Blijkbaar is er ergens gelekt dat ik in
het verleden ook allerlei vrijwilligers
werk heb gedaan, waar ook het
maken van publiciteit regelmatig
langskwam.
Nou wie ben ik dan? Ik ben Jan van
den Berg en woon sinds 2006 met
veel plezier aan de Buurtboslaan in
Otterlo. Heb daarvoor in Ede ge
woond en ben geboren in Ederveen.
Ik was in mijn jeugd fanatiek fietser /
wielrenner en dat virus is niet meer
weggegaan, want ik probeer nog
steeds wekelijks kilometers te maken
op het smalle zadel.  Na mijn actieve
carrière als wielrenner heb ik zo’n 15
jaar lang de wielerronde van Ede ge
organiseerd samen met de lokale
kroeg in de Bospoort. Die wielerron
de werd gehouden in de Heideweek
en zo ontstond dat contact. Ik heb
ook 10 jaar lang deel uitgemaakt van
het bestuur van de Heideweek.
Andere hobby's van mij zijn koken en
lekker uit eten gaan. Om de lichame
lijke balans in stand te houden heb ik
die eerste hobby fietsen daarbij
nodig. Compenseert mooi, ik zal jullie
voor zijn. Professioneel ben ik al heel
wat jaartjes werkzaam bij ABB in
Ede. Wij maken daar inbouwdozen
en installatiekasten voor de woning
bouw en utiliteit. Ik heb daar diverse
functies gehad en ben op dit ogenblik
hoofd van de planning. Gezien de
drukte in de bouw, heb ik daar heel
wat creativiteit voor nodig.
De creativiteit die ik nog over heb ga
ik gebruiken voor het vullen van de
Dorpspraet. Gezien mijn hobby’s zou
ik het liefst natuurlijk wat willen schrij
ven over sport of over dingen die met
lekker eten / koken / voeding te
maken hebben. Dus wilt u daarover
uw ei kwijt? Neem contact op!
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          Geslaagd

Zoogdieren in         
de achtertuin 

Sjoerd van Beek
 
In een omgeving omringd door bos
sen is het niet vreemd dat er eens
wat wild door de achtertuin loopt.
Maar wie weet wat er ’s nachts alle
maal voorbij komt? Wat loopt waar
en wat spoken ze uit? Om hier achter
te komen is de gemeente Ede i.s.m.
ecologisch adviesbureau Silvavir een
project gestart. In dit project verza
melen inwoners van de gemeente
gegevens over de verspreiding van in
het wild levende zoogdieren in (ach
ter)tuinen met behulp van wild-
camera’s. 
 
“Door het project komen we meer te
weten over de leefgebieden van klei
ne zoogdieren. Zo wordt duidelijker
waar ze leven en wat ze nodig heb
ben. Doet u mee met uw tuin, dan
komt u te weten hoe geschikt uw tuin
is voor zoogdieren en ziet u of zoog
dieren er gebruik van maken. Hier
door kunnen er ook tips worden ge
geven over de inrichting en het on
derhoud van tuinen."
 
Ook in Otterlo zijn wildcamera’s ge
plaatst. Uiteraard houden wij in de
gaten of er bijzondere of merkwaardi
ge dieren worden waargenomen.
Hierover in een volgende editie meer!
Verwacht wordt dat dit project een
jaar zal lopen. Gedurende het project
worden bijzondere foto’s uit de
Edese achtertuinen gedeeld via de
sociale mediakanalen van de
gemeente Ede.
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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 

VakantieBijbelWeek  
VBW-commissie Otterlo

 
Thema dit jaar is “Hallo, contact?!”
Een zin die we vaak horen als er
contact gezocht wordt. Nu in de 1,5-
metersamenleving hebben deze
woorden een andere lading gekre
gen, fysiek contact was en is niet al
tijd mogelijk. Er is letterlijk afstand en
wat missen we dan het fysieke con
tact. In deze VBW wordt hier verder
op ingegaan, en ook op de vraag of
je wel echt contact met God kunt
maken en hoe God contact met ons
maakt.
De jeugdweek is er voor iedereen in
Otterlo, of je er woont óf dat je er op
vakantie bent. De activiteiten zijn toe
gespitst op kinderen van groep 3 t/m
8 en tieners van 12 t/m 16 jaar.
Neem gerust je vriend of vriendin
mee!  Ook al ga je niet naar een
kerk, je bent van harte welkom. Deel
name is gratis.
 
Het ochtendprogramma bestaat uit:
Bijbelverhaal, sketch, muziek, drin
ken (met…….?) / knutselen, spel en
hutten bouwen. Op donderdagoch
tend sluiten we af met een pannen
koekenfeest.
Voor de tieners hebben we in de
avond een apart programma met
toffe activiteiten. Wel extra leuk na
tuurlijk om dit met je vrienden te
doen, dus neem ze vooral mee!
 
Wanneer, waar en hoe laat:
24, 25 en 26 augustus, in de witte
tent tegenover De Houtkamp (aan de
Houtkampweg 7 in Otterlo). Het pro
gramma voor de kinderen is van 9.30
uur tot 12.00 uur. Het tienerprogram
ma is op di. 24 aug. en wo. 25 aug.
van 19:00 tot ong. 21:00 uur.
Vooraf aanmelden is fijn maar niet
noodzakelijk. Aanmelden kan door je
naam, groep/klas en telefoonnummer
te mailen naar:
vbw@hervormdotterlo.nl
Voor meer info: www.hervormdotter
lo.nl / Facebook: VBW Otterlo

 
OEFENEN JUL
LIE HET THEMA
LIED ALVAST?
YOUTUBE “HAL
LO, CONTACT?!”.
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We zijn er 
als u ons 

nodig heeft

Verpleging en verzorging thuis...

Meer 

informatie? 

www.icare.nl of 

0900 88 33

www.werkenbijicare.nl

Van de kweker        
 

Nieuwoudtville
Jaap Duijs

 
Een klein plaatsje in het westelijke
gedeelte van Zuid-Afrika wordt de
bloembollenhoofdstad van de wereld
genoemd. Nieuwoudville, qua inwo
nertal van dezelfde omvang als Ot
terlo, ligt op een vlak plateau van 100
x75 km en ongeveer 1000 m boven
de zeespiegel. Het gebied wordt ´het
Bokkeveld´ genoemd. Het landschap
is gevormd in een ijstijd van onge
veer 300 miljoen jaar geleden. De uit
zandsteen bestaande bodem, in
combinatie met het droge klimaat,
vormt de perfecte habitat voor geo-
fyten, ofwel planten die d.m.v. knol
len, bollen en wortelstokken extreem
droge periodes kunnen overleven.
Als er een jaar geen neerslag valt
blijven de bollen in rust en wachten
ze op betere tijden. In dit gedeelte
van Zuid-Afrika valt onvoldoende
regen voor bomen en struiken.
 
De regentijd duurt maar kort en soms
vallen er slechts een paar kleine
buitjes. Het gevolg daarvan is dat de
bollen snel in bloei moeten komen en
water opnemen, voordat al het vocht
weer verdampt is. Het landschap ver
andert daardoor in korte tijd in een
unieke bloementuin. Op elke vierkan
te meter kunnen wel 50 verschillende
soorten planten bloeien. 25000 bolle
tjes per m2 is heel gewoon. De hoe
veelheid regen is ook bepalend voor
de soorten die in bloei komen en dus
ook voor de bloemkleuren van de
velden. Zo is 15 mm een ondergrens
voor Brunsvegia's, een soort amaryl
lis, om wel of niet te bloeien. In totaal
groeien er bijna 1400 plantensoorten,
waarvan er 80 alleen op deze plaats
voorkomen.

Nieuwoudtville ligt
dus in een gebied
met al miljoenen
jaren bijzondere
groeiomstandighe
den voor bloem
bollen. Dat maakt
dit gebied uniek in
de wereld en trekt
in het seizoen dat

de planten bloeien mensen van over
de gehele wereld.
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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: 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: Jeroen Verhaaf. 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


