DE DORPSPRAET
OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO
31ste jaargang

nr.8 /aug 2021

Zaterdag 18 september
Airborne Herdenking
De Airborne Luchtlandingen en
Herdenking op de Ginkelse
Heide gaan in aangepaste vorm
door.
Alleen toegankelijk per fiets of te
voet.
Gratis ticket noodzakelijk.
Vanaf 1 september is alle infor
matie over het hele programma
te vinden op
www.ede.nl/airborne

In dit nummer o.a.

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 25 september. U kunt uw
kopij inleveren tot uiterlijk 9 september; daarna uitsluitend in overleg
met de redactie.
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Colofon
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks.
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Groeneweg 19
6731 AN Otterlo
Telefoon: 06-21326728
Samenstelling redactie:
Audrey van den Berg
Betsy Rap (coördinator)
Cindy Bonthuis
Gerhard Starke (fotograaf)
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

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

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

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

Bezorgklachten:
s.v.p. doorgeven aan: Jan Bruil,
Arnhemseweg 52, telefoon 0318-592844 of
06-37419622
Bezorging dorp:
Audrey Bruil, Bea en Hans Lok
Bezorging buitengebied:
Tim van den Akker
Abonnement:
€ 38,50 per jaar.
Opgeven bij Mary Ascherman, bij voorkeur
per mail: dorpspraet@kpnmail.nl
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Van de
redactie
augustus 2021

Nieuwe kansen!
Januari mag dan een nieuw jaar inlui
den, september wordt toch gezien als
de maand waarin tal van activiteiten
aan een nieuw seizoen beginnen.
School, sport, cultuur, verenigingsle
ven, het komt allemaal in deze perio
de weer op gang.
De kinderen beginnen in een nieuwe
klas, soms met een andere leer
kracht. Vanuit de Ericaschool horen
we interessante berichten over nieu
we ontwikkelingen op onderwijsge
bied. In het septembernummer van
De Dorpspraet vertellen we u daar
over meer. Dorpshuis De Aanloop
ontplooit bekende én nieuwe activi
teiten. Kijk maar op pagina 9 van dit
nummer. Otterlo's Belang en be
stuurs- en werkgroepleden van
MFDO werken de komende maan
den actief aan de voorbereidingen
voor de realisatie van een nieuw
multifunctioneel dorpshuis. Oefening
Baart Kunst start 6 september met de
repetities voor het Nieuwjaarscon
cert. Volgend jaar bestaat OBK een
eeuw! Een prachtige mijlpaal, die on
getwijfeld in Otterlo groots en muzi
kaal gevierd zal worden. We kijken
ernaar uit. Kunst Veredelt, de Otterlo
se amateurtoneelvereniging wil vol
gend jaar maart een blijspel opvoe
ren. Binnenkort starten de spelers
met de voorbereidingen. Sporters be
ginnen aan een nieuwe competitie,
misschien met een andere trainer of
een ander oefenprogramma. Vele
vrijwilligers zetten zich in voor jonge
ren, ouderen, eenzamen of geloofs
genoten. Hun werk is van onschatba
re waarde voor het saamhorigheids
gevoel in Otterlo.

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

je vindt het bij SPAR

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

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

De redactie houdt u op de hoogte
van al deze ontwikkelingen. Soms
moeten we een aangeboden artikel
een maand opschuiven, soms moe
ten we vier pagina's extra maken.
Voor ons allen geldt: nieuwe ronde,
nieuwe kansen.
Wij wensen u veel leesplezier.
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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.
_______________________________________________________________

Wandelvierdaagse
2021/2022
Helaas gaat de wandelvierdaagse
van dit jaar definitief niet door. In een
eerdere editie van De Dorpspraet
maakten we er nog melding van dat
er misschien in het najaar nog een
wandelvierdaagse georganiseerd zou
kunnen worden. Er zijn echter een
aantal redenen die ons hebben doen
besluiten om de editie van 2021 defi
nitief af te gelasten. In de eerste
plaats is het tegen die tijd 's avonds
eerder donker, hetgeen in het kader
van de veiligheid voor extra proble
men zou kunnen zorgen.
In de tweede plaats is er nog steeds
veel onduidelijkheid over de dan gel
dende (waarschijnlijk strengere)
maatregelen.
Spar is de hoofdsponsor van de
wandelvierdaagse, maar om de wan
delvierdaagse te organiseren hebben
wij wel vrijwilligers nodig. Op dit mo
ment hebben wij meerdere vrijwilli
gers nodig om de wandelvierdaagse
in 2022 te kunnen organiseren. Vind
je het belangrijk dat de wandelvier
daagse in stand blijft? Geef je dan op
als vrijwilliger.
Aanmelden kan door een mailtje te
sturen naar:
johanvanleijenhorst@hotmail.com
Zo kunnen wij er hopelijk samen in
2022 weer een geweldige sportieve
wandelvierdaagse van maken.
Namens de organisatie van de
Wandel4daagse Otterlo,
Johan van Leijenhorst

Ede Doet

Janet Smeenk
Veel projecten in Otterlo bij "Ede Doet" hebben hun doel gehaald en kunnen aan de slag. Nog open staan de volgen
de projecten: 1. Oktoberfeest voor aanschaf sfeerverlichting. 2. Toneelvereniging Kunst Veredelt voor een bijdrage
aan een voorstelling speciaal voor ouderen waar ook ruimte is voor ontmoeting en contact. 3. De lichtjeswandeling
die dit jaar groots wil uitpakken. De Dorpspraet heeft haar bijdrage gebruikt voor het jubileumnummer. Een tentoon
stelling over 30 jaar Dorpspraet gaat (voorlopig) niet door vanwege onvoldoende budget, tijd en mankracht.
Het lijkt ons leuk over de afgeronde projecten in de Dorpspraet te schrijven. Dus schroom niet om ons te informeren.
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OMGEVINGSVISIE

Eric Zaar

Bij wet is de gemeente Ede verplicht
om een omgevingsvisie op te stellen.
Daarin wordt aangegeven hoe de ge
meente de ruimtelijke ontwikkeling
voor de toekomst ziet aan de hand
van een aantal criteria: natuur,
sociaal en gezond, wonen en voor
zieningen, economie, energie, mobili
teit en ruimtelijke kwaliteit. Met ande
re woorden: hoe ziet de gemeente
Ede eruit in 2040?
In het kader van het participatiepro
ces hebben alle dorpsraden en dus
ook Otterlo’s Belang hier een rol in.
De gemeente heeft drie toekomst
beelden laten ontwerpen waarbij het
beeld 'de Veluwse Flank' onze voor
keur heeft. De dorpsraden, met of
zonder gemeente, overleggen twee
wekelijks via online-bijeenkomsten,
en hebben besloten een vierde visie
op te stellen genaamd 'Mens en om
geving centraal'. Hierin wordt de lijn
van de gemeente deels gevolgd met
wijzigingen die wij als dorpsraden be
langrijk vinden. Welke visie men ook
bekijkt, voor ons dorp Otterlo zijn er
weinig verschillen. Voor de rest van
de gemeente zijn die er wel degelijk
en valt er wat te kiezen.

Otterlo’s Belang heeft o.a. aangege
ven te streven naar tien te bouwen
woningen per jaar, veilige verkeers
stromen en een gecontroleerde uit
breiding van de recreatie. De vier vi
sies zijn te bekijken op www.ede.nl/
omgevingsvisie. Voor de bewoners
van Wekerom, De Valk, Harskamp
en Otterlo is er 22 september a.s.
een voorlichtingsbijeenkomst over de
concept-Omgevingsvisie in de Molen
in Harskamp. Bewoners kunnen hier
vragen stellen en hun mening
geven. Daarnaast kunnen inwoners
ook via een 'online peiling' laten
weten wat zij van de concept-omge
vingsvisie vinden.
Vragen en opmerkingen kunnen ge
stuurd worden naar Eric Zaar:
secretaris@otterlosbelang.nl
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De bossen van
Planken Wambuis

Roel van Ekeris, boswachter
Natuurmonumenten

De omgeving van Planken Wambuis
en Papendal werd eeuwenlang gedo
mineerd door woeste gronden die be
stonden uit heiden en vooral stuifzan
den. Bos was er in het Planken
Wambuis weinig te vinden. Tussen
Oud- en Nieuw Reemst lag het Oude
Hout en rond Mossel lagen verspreid
wat eikenhakhoutbossen. Door over
matige beweiding en de hakhoutcul
tuur kregen bossen weinig kans zich
te ontwikkelen. Zelfs het Moftbos dat
zich uitstrekte langs de Zuidelijke
Veluwezoom degenereerde tot een
landschap van heggen en struiken.
Rond 1765 besloot de eigenaar van
het gebied Planken Wambuis, Assu
eer Torck van Rosendael van het ge
lijknamige kasteel, bossen aan te
leggen om de woeste gronden te be
teugelen. Hij begon met de aanleg
van bos bij de Imbosch, gelegen in
het Nationaal Park Veluwezoom, en
al snel volgde bebossing in het Plan
ken Wambuis. De eerste bossen
werden aangelegd rond de huidige
herberg Planken Wambuis.

Deze herberg werd in 1782 ge
bouwd. Aan beide zijden van de hui
dige N224 verschenen bossen. De
N224 werd aangelegd door cofinan
ciering van de familie Torck van Ro
sendael. De oude verbindingsweg
van Ede naar Arnhem, die nog als
veldweg herkenbaar is als beuken
laan op de scheiding van het Planken
Wambuis met A12 en Reijerscamp
raakte in verval. Het Oud Fijnspar
renbos achter het Restaurant Plan
ken Wambuis en het Wildse Bos ter
hoogte van de Kruislaan behoren tot
de oudste bossen. Ook nabij Mossel
werden in het rustgebied dennen
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aangeplant. Rond 1832 telde Plan
ken Wambuis zo’n 187 ha naaldhout,
181 ha hakhout en 59 ha bouwland.
Ook werden beuken aangeplant en
wat later werd de laanbeplanting
aangelegd. Veel van het hout werd
uiteindelijk weer verkocht, behalve
vanuit de lanen. Uit oude houtver
koopgegevens meldde men de ver
koop van berken, beuken, eiken, fijn
sparren, lariks en tamme kastanje.
Maar ook tal van onderdelen van
deze houtsoorten zoals, slieten, tak
kenbossen, brandhout, rikken, afzet
sel en palen.
Verkoop en oogst werden geregeld
vanuit de boswachterswoning bij her
berg Planken Wambuis. Daar werd
ook het hout geveild. In de negen
tiende eeuw omvatte het werkgebied
uit het huidige Planken Wambuis ook
delen gelegen in het huidige Natio
naal Park de Hoge Veluwe, te weten
Oud Reemst, Deelense Start, Dee
lense Stad (Stadsdennen), Oud
Reemsterveld en de Compagnieberg.
Deze waren eveneens in bezit van
de familie Torck van Rosendael. Ook
werd hout geveild dat afkomstig was
van de omgeving Grijsoord, Wester
heide en Mariazorg. De notariële ver
kopen stonden veelal onder leiding
van de bekende notarisfamilie Fi
scher uit Ede.
Er ontstond een regionale circulaire
economie met enerzijds de zakenlie
den en anderzijds de bewoners uit de
directe omgeving. Meer bossen wer
den aangeplant zoals het Kooibos
achter de voormalige werkschuur
aan de Planken Wambuisweg. De
naam Kooibos is ontleend aan een
bosbrand die er in de 19e eeuw ge
woed heeft. De houthandelaar die
het brandhout opkocht heette van
Kooy. De naamgeving heeft dus niets
van doen met de schaapskooi. Ook
langs de Mosselseweg richting Otter
lo werd naaldbos aangeplant om de
stuifzanden verder te beteugelen.
Vanuit de herberg werd destijds alles
aangestuurd door de familie Verhoef.
Bekende boswachtersfamilies in het
Planken Wambuis waren in die tijd
de families Materman en Gerritsen.
Gebruikte gegevens uit Delpher-Gel
ders Archief, Gemeentearchief Ede,
Rosendael, Groen Hemeltjen op
Aerd van J.C. Bierens de Haan.
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Open Eettafel in De
Aanloop

Team Openeettafel

Ja we mochten weer, op 21 juni en
12 juli hebben we ouderwets gezellig
samen in het dorpshuis kunnen eten.
Wat waren wij en onze gasten blij dat
het weer kon (op gepaste afstand,
enz,enz). Wat was het fijn om weer
gezellig een praatje te maken en ge
zamenlijk te genieten van het lekkers
wat Jacob en René klaargemaakt
hadden. Heerlijk, beide keren een
3-gangendiner.

En hopelijk gaan we na de zomer
stop ook weer verder met onze
gezellige eettafels!
Tevens hebben we dan plaats voor
nieuwe gasten die willen aanschui
ven. Per eettafel kunnen we maxi
maal 45 gasten ontvangen. De mini
mumleeftijd is 60 jaar.
Afhankelijk van de inkopen voor het
menu kunnen we rekening houden
met diëten. Dat is dus niet altijd mo
gelijk.
Kosten voor de eettafel: 3-gangendi
ner € 10,- inclusief 1 drankje, 2-gan
gendiner € 7,50 inclusief 1 drankje.
Op de dag van de open eettafel kan
men vanaf 16.30 uur binnen komen.
Om 17.00 uur beginnen we met uit
serveren.
Onder voorbehoud hebben we de
volgende data voor 2021 geprikt:
20 september - 3 gangen;
4 oktober
- 2 gangen;
18 oktober
- 3 gangen;
1 november - 2 gangen;
15 november - 3 gangen;
29 november - 2 gangen;
13 december - kerstdiner.
Aanmelden kan bij het dorpshuis of
telefonisch op 0646563881 (dorps
huis) of 0615154173 (Emmy) of
0615228509 (Marian). Het liefst heb
ben wij de aanmelding een week van
tevoren binnen.
Voor nu: wees lief en blijf gezond.
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo
Tel.: 0318 592 246
aanloop@dorpshuisotterlo.nl
www.dorpshuisotterlo.nl

Nieuw(s)
Even voorstellen

Janet Smeenk
Marco Budel, de nieuwe assistentbeheerder van het Dorpshuis.
Per 1 september gaat hij René
ondersteunen in het beheren van het
Dorpshuis. Geboren in Purmerend en
gewoond in Den Helder. Nu woont hij
samen met zijn vriendin Lynn van
Alfen in Otterlo. Marco volgt de
opleiding tot gespecialiseerd
pedagogische medewerker. Volgend
jaar hoopt hij zijn diploma te halen.
Hij houdt ervan om met mensen om
te gaan en in het bijzonder met
jongeren.
In Den Helder was hij al coördinator
in een jongerencentrum. De gametoernooien die hij organiseerde
waren heel populair. Ook was hij
daar bezig met het opzetten van een
dartclub voor jongeren.
Marco weet zijn weg te vinden via
social media en wil proberen zo de
jeugd in Otterlo te bereiken. Hij voelt
zich al helemaal thuis in De Aanloop
en hoopt daar veel mensen te mogen
verwelkomen maar vooral hoopt
Marco dat de jeugd het Dorpshuis
weet te vinden.
Aan hem zal het niet liggen.

Game-Zone: 3 september 2021 van 14.00 -16.00 uur Deelname €1,00
Schildercursus door Klaasje Smit
zie pagina 29
Workshops
door Klaasje Smit
zie pagina 29
De Inloop koffieochtend is verplaatst naar de donderdagochtend.
Vanaf 10.00 uur bent u welkom. Koffie met iets lekkers voor €2,75
WEEKPROGRAMMA
Maandag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Schildercursus tweewekelijks
Biljarten
Sportservice Ede gym met Cora Stegman
Sjoelclub De Ingooi (even weken)
Open eettafel 2 x per maand (even weken)
Darten, competitie
Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand)
Tafeltennisclub TTCO vanaf september
Dinsdag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Biljarten
Volksdansen Sportservice Ede met José ter Huurne
Koersbal Malkander
Toneelvereniging
Biljartvereniging
Woensdag
Ontspannen bewegen Sportservice Ede o.l.v. MarieJosé Beelaerts
Gamezone 1e woensdag in de maand
Kindermiddag 1 x in de maand
Bridge
Donderdag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Inloop koffieochtend
Biljartclub
Kunstzinnige workshops 1e donderdag v/d maand
Do-in Yoga met Debbie Hulleman
Biljartclub De Aanstoot
Vrijdag
Yoga met Debbie Hulleman
Darten

08.30 tot 12.00 uur
09.30 tot 11.30 uur
13.00 tot 15.00 uur
13.30 tot 14.15 uur
14.45 tot 16.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 21.30 uur
08.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
13.30 tot 14.30 uur
15.00 tot 16.30 uur
19.30 tot 20.00 uur
19.30 tot 22.30 uur
09.45 tot 10.30 uur

1400 tot 16.00 uur
13.45 tot 16.45 uur
19.30 tot 23.00 uur
08.30 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
19-30 tot 21.30 uur
19.30 tot 20.30 uur
19.30 tot 22.30 uur
10.00 tot 11.00 uur
19.30 tot 23.00 uur

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met beheerder
René van den Bergh. Telefoon: (0318) 59 22 46 of 06 - 46 56 38 81
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Uit De Oude Doos

Gerhard Starke en Betsy Rap
Op de foto van de vorige maand kwamen reacties binnen
van (oud-) Otterloërs, o.a. van Wim Pluimers en Driekus
Scherrenburg, welke laatste zelf ook op de foto staat.
Bovenste rij van links naar rechts:
Marinus v.d Ham, Gert Beukhof, Henk v.d Ham, Driekus
Scherrenburg, Gijs van Wakeren.
Onderste rij van links naar rechts: Gerrit v.d Brink, Steven
Brunekreef, keeper Wim Blom, bijgenaamd 'Rokje', Aalt
de Rooy, Ab (Appie)Brunekreef, Bart Brouwer en Jan
Pluimers.
Het is het tweede elftal met reserve van de Otterlose
Boys, dat als eerste elftal van de vereniging in 1957
kampioen werd. De wedstrijd werd gespeeld tegen ESA.

De nieuwe foto is weer een leuk
zoekplaatje. Het kan bijna niet an
ders of tientallen mensen herkennen
zichzelf, broers, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes. Het is ongetwijfeld
een schoolfoto, maar wie vertelt ons
er meer over?
Stuur uw reacties naar:
dorpspraet@kpnmail.nl of deponeer
een briefje in de bus op Groeneweg
nr. 19. We zijn benieuwd.
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100 procent gratis!

ADVERTENTIE

Korting acties, zegeltjes plakken of spaarpunten zijn zaken
die je niet vaak bij een uitvaartonderneming zult aantreffen.
En ook ik vind ‘t niet echt passend. Stel je voor, bij elke
uitvaart krijg je een stempel op je spaarkaart en bij een volle
kaart krijg je 10 procent korting op je eigen uitvaart. (Zou wel
origineel zijn - maar laten we daar nog niet aan beginnen.)
Toch bieden wij als Livestro Uitvaartzorg iets geheel gratis
aan en afgelopen week besefte ik dat dit niet door iedereen
zo gedaan wordt. Want wij doen geheel vrijblijvend een
voorregeling van uw uitvaart en nemen daar ook de tijd voor.
We berekenen daar niets voor en u zit ook nergens aan vast.
Want bij de een betaalt u een vast tarief hiervoor en bij de
ander kunt u dat weer als korting krijgen als u voor hen kiest op de bewuste dag.
Nee wij kennen dit soort zaken niet en vinden het een voorrecht om met u over dit soort gevoelige
zaken te mogen spreken. En natuurlijk hopen wij dat als het ooit zo ver komt wij de uitvaart mogen
verzorgen, maar verplichten u nergens toe. En nee wij hopen juist dat door het te regelen u de rust
krijgt om weer ten volle te kunnen leven.
Want ook al weten we dat de dood in het verschiet ligt voor eenieder, laten we dan juist vandaag ten
volle leven, zodat we morgen geen spijt hoeven te hebben!
Wilt u meer informatie over voorregelingen kijk dan op onze website www.livestro-uitvaartzorg.nl of
bel ons op 06 26 26 50 50. En vooral blijven ademen.
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Receptenestafette

Arno Mulder

TUCKER JOE BURGER
Ingrediënten:
• 4 verse beefburgers à 150 gram
• krop ijsbergsla
• 2 tomaten
• 4 augurken
• 4 hamburger buns
• 4 plakken kaas
• 1 ui
• 100 gram coleslaw van rode kool
• Burger Relish sauce naar keuze

Aan de slag:
1. Bak de beefburgers rondom in 5
minuten medium of in 8 minuten
gaar. (lekkerste gebakken op de
BBQ 200 graden).
2.Snijd de ijsbergsla zo fijn mogelijk.
Snijd de tomaten en de augurken in
plakjes. Snijd de ui in ringen en bak
ze even mee.
3. Snijd de buns open en beleg ze
me sla, tomaat, augurk, ui, kaas en
de Burger Relish sauce. Leg de beef
burgers erop en beleg met de coleslaw. Serveer er nog een beetje
Burger Relish sauce op en leg het
kapje erop.
Graag geef ik het stokje door aan
Eveline van de Pol
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Mag ik mij even
voorstellen?
Hallo! Ik ben Sevda van Barneveld.

Sinds kort versterk ik team De Dor
pen van Malkander. Je vindt mij het
meest in Wekerom, Otterlo en Hars
kamp. Ik loop regelmatig rond in
Otterlo, dus wilt u eens koffiedrin
ken of een praatje maken, houd me
dan even aan. Verder ben ik actief bij
de Scouting in Veenendaal. Daar ben
ik teamleider van de padvindsters.
Ook maak ik graag tijd vrij om de na
tuur in te trekken, bush craften, kam
peren of een lange hike te lopen.
Alom, mijn passie is vooral op avon
tuur gaan, nieuwe dingen ontdekken,
leren van mijn omgeving. Zo hoop ik
ook nog veel van omgeving ‘De Dor
pen’ te leren. Ik ben erg bereid,
nieuwsgierig, en ondersteun graag bij
knelpunten in een wijk of in het leven
van iemand persoonlijk. Kortom met
elkaar kijken hoe we samen verder
kunnen komen. Heb je een vraag, of
mij nodig, mail: svanbarneveld@mal
kander-ede.nl of bel: 06 821 418 93.
Mijn werkdagen zijn maandag, dins
dag en vrijdag. Ik kijk uit naar onze
ontmoeting, tot snel!
Dorpsloket bij De Spar
Om Saron en Johan te bedanken
voor de koffie en thee die wij altijd
krijgen tijdens het inloopuur van het
Dorploket bij De Spar, hebben we
voor de nieuwe inwoner Joël een
romper met ons logo laten maken.
Mét een grote bos bloemen hebben
we onze felicitaties overgebracht.
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Wie kent haar niet?
Conny Theunissen
Geboren mei 1961 aan de Apel
doornseweg. Na een mooie liefdevol
le jeugd getrouwd en aan het Mos
selsepad neergestreken. Daarna heb
ik in Veenendaal gewoond en nu al
weer dik 25 jaar aan de Apeldoornse
weg. Inmiddels al weer jaren gelukkig
met m’n grote liefde en soulmate,
Thijs van Hunnik. Op mijn 16e van
school gegaan en tot mijn 29e ge
werkt in het Autobedrijf van mijn
vader en broer. Vervolgens veel in
Duitsland en Spanje vertoefd en
samen met mijn toenmalige partner
allerlei handel gedaan. Toen ik 46
was, heb ik ervoor gekozen om al
leen verder te gaan. Een tijdje ver
koopstyling en fotografie gedaan
voor makelaars. Daarna 'Shallery 13'
aan de Dorpsstraat geopend en het
merk Beauty Pillow, satijnen kussen
slopen, in de markt gezet. Al dik twin
tig jaar word ik geïnspireerd door de
alternatieve geneeskunde en lees ik
daar veel over. Een aantal jaren ge
leden heb ik de opleiding tot Matrix
coach gedaan bij Ingrid Stoop en
twee jaar geleden het eerste level
gevolgd voor Oersterk coach bij
Richard de Leth. Ik overweeg nu
welke vervolgstap ik ga zetten op het
gebied van leefstijl, gezonde voeding
en natuurlijke geneeskunde.
Ik maak me zorgen over de gezond
heidscrisis die er is. Ik mis de aan
dacht voor het versterken van ons
natuurlijke immuunsysteem. Wij zijn
in Otterlo een beetje opgevoed met
het hand in hand lopen van de regu
liere zorg en homeopathie. Destijds
waren huisartsen Koen en Tineke
Brantjes homeopaat. Mijn droomzie
kenhuis is een combinatie van regu
liere en alternatieve zorg in één ge
bouw, kennis en wetenschap, leefstijl
en natuurlijke geneeskunde samen.
Ik blijf me verbazen dat velen nog
niet weten hoe ze met vitaminen, mi
neralen en goede voeding/leefstijl
een goed immuunsysteem kunnen
opbouwen en behouden. Ik ben voor
een andere 'testsamenleving'. Een
waarin gratis getest wordt op vitami
nen, mineralen enz. Ik ben voor gra
tis vitaminen en mineralen, geen btw
op groente, goede eerlijke echte
voorlichting, dat soort initiatieven.
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In mijn waarneming zie ik behoorlijk
polarisatie ontstaan. Maar ik zie en
voel ook dat er een mooiere wereld
mag komen, al zullen we eerst nog
door verschillende diepe dalen gaan.
Maar in het dal is de bodem het
meest vruchtbaar. Het licht zal ster
ker zijn dan het donker. Een ieder die
over het bovenstaande eens wil “bo
men”, voel je van harte welkom, de
koffie staat klaar !
Gezond en smaakvol koken, lekker
eten, genieten, met z’n tweetjes of
met vrienden en familie, een mooie
biologische wijn erbij, zelf groente
verbouwen in de moestuin, en bio
winkeltjes afstruinen. Daar hou ik
van! Mooie reizen gaan maken: dat
zat in de planning, maar dat zal de
komende tijd lastig zijn.

We gaan graag samen naar het kin
dertehuis Asante Childrens Home in
Kenia, dat Thijs 15 jaar geleden heeft
opgezet. Hopelijk kunnen we er weer
snel op een “normale “ manier naar
toe! (www.ikhelpook.nl)
Samen met Thijs geniet ik elke dag
intens van de mooie plek waar we
mogen wonen, van de kinderen en
kleinkinderen die ik heb mogen ver
welkomen in mijn leven, van onze
dieren en het veel samenzijn met
allen die ons lief zijn.
Wat ik nog mis in Otterlo?
Woningen voor de jeugd.
Wie er volgens mij een lintje
verdienen?
Mijn ouders:Toos en Ben Theunis
sen. Al 60 jaar mijn ruggensteun. En
dominee Verspui, omdat hij iedereen
in het dorp kent en voor iedereen
klaar staat.
Waar ik als Oterloër trots op ben?
De saamhorigheid.
Ik geef het stokje door aan Paul Bul.
Paul, wil jij het stokje doorgeven
aan een vrouw? Tekst en foto (300
kb of meer) s.v.p. mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
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OPEN ATELIER

Klaasje Smit

Op zaterdag 11 en zondag 12 sep
tember kun je komen kijken bij
beeldend kunstenaar Klaasje Smit.
Mijn atelier is van 13.00 – 17.00 uur
geopend. U bent van harte welkom
op de Dorpsstraat 27 in Otterlo.
Ik maak gebruik van meerdere kunst
disciplines om mezelf uit te drukken.
Beeldhouwwerk, maar ook schilderij
en en grafisch werk maken deel uit
van mijn kunst. Lood, glas, veren,
touw of haar; allerlei materiaal kan
deel uitmaken van een ontwerp.

De voeten in de grond.
Het hoofd in de wolken.
Vuur en passie in het hart.
Contact met een oerbron,
Waaruit onontkoombaar
Archetypische, mythische
Beelden ontstaan
Die het leven,
Mijn leven verbeelden.
Ik houd ervan om vanuit een thema
te werken; dat geeft me inspiratie en
tegelijkertijd een kader. Het wordt
een opdracht aan mezelf. Het zorgt
ervoor dat ik begin en niet wacht op
dat ene ‘goede moment’.
De eerste fase is een soort onder
zoek in mezelf, heel associatief, dro
mend en fantaserend. Doelgericht
nadenken over hoe en wat, doe ik
niet, dat beperkt. En dan…….
Opeens borrelen de associaties en
ideeën omhoog. De tweede fase is
aangebroken. Zoeken, proeven, voe
len, schiften en uiteindelijk kiezen.
Vervolgens mijn keuze al experimen
terend uitproberen.
Bij alles wat ik doe, ga ik terug naar
het moment van mijn keuze. Klopt
het nog? Was dit wat ik wilde? Is het
‘goed’ genoeg? Net zolang doorwerken tot ik een tevreden gevoel
heb over wat er is ontstaan.
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
SEPTEMBER

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.

5 t/m 11-9
6-9
6-9
11-9
11 en 12-9
12 t/m 18-9
16-9
16-9
19 t/m 25-9
20-9
26-9 t/m 2-10

Wat
KWF Kankerbestrijding
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
Open dag 'Nazomerbollen-op-pot'
Open Atelier Klaasje Smit
Prinses Beatrix Spierfonds
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
Nierstichting
Open eettafel
HandicapNL

Waar
Dorp Otterlo
De Aanloop
De Aanloop
Kwekerij Jaap Duijs
Dorpsstraat 27
Dorp Otterlo
Eureka
Eureka
Dorp Otterlo
De Aanloop
Dorp Otterlo

Tijdstip
13.30-14.30 uur
13.30-14.30 uur
10.00-17.00 uur
13.00-17.00 uur
14.00-15.00 uur
14.00-15.00 uur
17.00 uur

De Eureka Avond4daagse was een groot succes

Cor van Voorthuizen

Eind juli hebben we op Eureka onze eerste grote activiteit kunnen organiseren: de Eureka Avond4daagse. Zoals elk
jaar is deze gehouden in dezelfde week als de Nijmeegse Vierdaagse. We begonnen de eerste wandeling op dinsdag
20 juli. De route bracht ons langs de nieuwe Wever, waar we bij de picknickplaats een stop hadden. Op de tweede
avond kwamen we langs oud-Eureka. Onderweg werden we bij de Van Broekhuyzenstraat getrakteerd op een glaasje
advocaat met slagroom. De derde avond leidde ons naar de picknickplaats bij het Lorkenbos. Op de slotavond liep de
route door het dorp, waar we bij de Waldhoorn een lekker ijsje kregen. We werden feestelijk binnengehaald op de tot
Via Gladiola omgedoopte weg naar Eureka. Hier hebben we achter op het terras een toast uitgebracht op een ge
slaagde week. Alle betrokkenen bedankt voor deze succesvolle 4daagse! In augustus staat ons volgende uitje naar
Kwekerij en Tuin De Boschhoeve in Wolfheze gepland.
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Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo

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

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

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

Het Tegelmuseum zoekt enthousiaste vrijwilligers
Kom je ook helpen?
Vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het Nederlands Tegelmuseum! Wil je ook onderdeel worden van ons en
thousiaste team en vrijwilliger worden? Wij zijn voor één of meer dagdelen per week op zoek naar een gastheer/gast
vrouw en een technisch medewerker.
Wat bieden wij jou? Een plek in een enthousiast team in een uniek museum, reiskostenvergoeding, 25% korting in de
museumwinkel, gratis toegang tot het museum met 1 extra bezoeker, deelname aan diverse vrijwilligersbijeenkomsten
en –activiteiten. Interesse? Neem dan contact op met Eric Mackay, directeur van het museum. Tel. 06 23 90 83 38,
e-mail: eric.mackay@nederlandstegelmuseum.nl. Of loop even naar binnen!
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Lichtjeswandeling
2021 (deel 1)

Sjoerd van Beek

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Eigenlijk wilde Truida Ribbers, die
sinds 2016 de lichtjeswandeling in
Otterlo organiseert, dit in 2020 nog
één keer doen en dan het stokje
overdragen. Helaas liep het vorig jaar
allemaal anders en kon de tocht niet
doorgaan vanwege de coronamaat
regelen. 2021 is een nieuw jaar en
dus met een nieuwe kans!
Maandag 27 december 2021 is de
datum die er nu voor staat, ervan uit
gaande dat het dit jaar wél door kan
gaan. De organisatie van de lichtjes
tocht zal dit jaar worden overgenomen door Manon van der Lely
en Lysan Jamin. Ook Truida zal nog
betrokken zijn bij het organiseren van
de lichtjestocht zodat de overdracht
goed kan plaatsvinden. In de
volgende Dorpspraet zullen Manon
en Lysan zich verder voorstellen. Nu
rest ons alleen de volgende oproep:

Zwenkwielen nodig?
U vindt ons naast De Bruine Meren

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

GLAZEN POTJES:
Net zoals de afgelopen jaren vragen
wij u ook dit jaar weer om glazen
potjes voor ons te verzamelen. In de
volgende editie van de Dorpspraet
zal de locatie worden vermeld waar u
de potjes kunt inleveren.
EDE DOET:
In september valt de cheque van
‘Ede Doet’ weer in de brievenbus.
Spaar samen met uw buurtgenoten
en doneer de cheque voor de licht
jeswandeling, zodat wij deze nog
leuker en mooier kunnen maken.
Wilt u ons steunen? Dan kunt u een
voudig de cheque bij de Novy inleve
ren of het initiatief steunen via de
website van www.ededoet.nl onder
Lichtjeswandeling Otterlo.
Helpt u ook mee om samen met
Manon en Lysan de lichtjeswandeling
tot een succes te maken?
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Kunst van Marion Zaar

Janet Smeenk

“Ik maak geen kunst hoor” is het eerste wat Marion
zegt. “Kunst klinkt zo professioneel, gewoon een beet
je aan het rommelen en af en toe komt er iets moois
uit”.
Marion, geboren in Amsterdam, is dertig jaar geleden
naar Otterlo verhuisd. “Eerst woonden we in Hars
kamp aan de doorgaande weg en dat beviel niet zo.
We waren lid van de tennisclub in Otterlo en ontmoet
ten daar zo veel leuke mensen dat we naar Otterlo
verhuisd zijn.“ vertelt Marion.
Marion is vaak te vinden in haar atelier achter in de
tuin waar haar draaitafel en nieuwe oven staan. Op de middelbare school
stond een draaitafel waar Marion haar eerste kleine potjes maakte. Ondanks
dat veel mislukte is daar wel haar liefde voor klei ontstaan. Toen de kinderen
naar school gingen, zo’n twintig jaar geleden, nam ze les bij Cultura. Daar
leerde ze nieuwe technieken. Door haar docent en door Toos Theunissen
werd ze aangemoedigd om ook handvormen te maken. Dan wordt er niet
gedraaid maar plak je stukjes klei op elkaar, niet te dik, anders barst het werk
in stukken in de hete oven.
Op de vraag wat Marion het leukst vindt om te maken antwoordt ze bedrem
meld; “ik vind alles leuk. Het is de afwisseling die het zo leuk maakt”. Is er
dan een werk waar ze extra trots op is of een bijzondere betekenis heeft. Na
even nadenken antwoordt Marion: “Het bronzen beeld dat ik gemaakt heb
voor Eric mijn man bij zijn pensionering was wel heel bijzonder. Ik kon alleen
werken als hij niet thuis was en het moest natuurlijk ook goed gelijken. Heel
spannend of alles in het proces heel zou blijven. Het is heel goed gelukt en
Eric was compleet verrast en super blij.
In haar atelier staat veel werk netjes uitgestald maar het meest in het oog
springend zijn toch wel de dikke dames. “Nog niet zo gemakkelijk om te
maken want ondanks dat de proporties bewust niet kloppen moeten de ver
houdingen wel in balans zijn” legt Marion uit. “En als het glazuur niet mooi
uitpakt is je werk mislukt’ vervolgt ze gelaten. Naast de dikke dames zien we
poezen, schalen, bloemen, ijsvogels. Wat opvalt is dat humor een grote rol
speelt. De poezen hebben een groot lijf en een klein kopje, de man een extra
dikke buik.
Een enkele keer biedt ze werken te koop aan of maakt ze iets in opdracht,
maar niet te veel laat Marion weten, want het moet wel een hobby blijven.
Marion is voorlopig nog niet uitgekleid en we zullen haar werken bij menigeen
in huis of tuin zien staan.
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Van de kweker

Gloxinia: een oudje

Jaap Duijs

Zoals in veel huishoudens, stond
vroeger ook bij ons in de zomer een
gloxinia in de vensterbank te bloeien.
Een kamerplant met weelderig, zacht
behaard blad en buisvormige, pantof
felachtige bloemen op lange stelen.
Na de bloei verhuisde de plant mee
stal naar de composthoop. Maar mijn
vader zette in de herfst de pot op een
koele plek en wachtte op het ver
schijnen van de nieuwe bladeren in
het voorjaar.
Gloxinia behoort tot het geslacht van
de Gesneriaceae, een uitgebreide
familie van duizenden plantensoor
ten, waarvan het Kaaps viooltje de
meest bekende is. De plant is ver
noemd naar arts en botanicus B.P.
Gloxin, die er een boekje over
schreef. Gloxinia is een knolgewas te
vergelijken met een begonia. Van
oorsprong komt de plant uit Middenen Zuid-Amerika.

De plant kan heel goed buiten wor
den gehouden, maar uiteraard alleen
in de zomer en in de herfst. De groei
komt in het voorjaar traag op gang en
je moet geduld hebben tot eind au
gustus alvorens de buis- of klokvor
mige bloemen verschijnen. Het lange
wachten wordt uiteindelijk wel be
loond, want de bloemen hebben op
vallend felle kleuren, bijzonder voor
een plant die niet goed tegen helder
licht kan en dan ook op een scha
duwrijke plek moet staan. Op dit mo
ment kan ik u nog geen bloeiende
gloxinia laten zien. Op de foto ziet u
dat de knoppen bijna uitkomen. Nog
even geduld! Mensen die naar het
BBC programma Gardeners' World
kijken weten dat de laatste jaren
steeds meer kamerplanten als tuin
planten toegepast worden. Het is een
ontwikkeling die ik van harte toejuich.
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Straatnamen van vroegere Otterloërs (deel 2b)

Martin Hijink

In bovengenoemde serie heb ik in het meinummer
aandacht besteed aan de historische ontwikkeling
van het onderwijs in dorpen als Otterlo. Dit als
achtergrondinformatie omdat vier Otterlose
straatnamen vernoemd zijn naar een vroeger hoofd
van de Ericaschool. Gerrit Pothoven heb ik al
beschreven. In dit nummer de overige drie.

andere zaken versterkten het besef dat men ons dorp
meer gezamenlijk moest optreden. Ook richtte hij met
anderen de Onafhankelijkheidspartij op en zat voor deze
partij tot 1941 in de gemeenteraad van Ede. Hij heeft zich
dus sterk ingezet voor de belangen van Otterlo. Hij
overleed in 1953. De Boumanlaan ligt tussen de
Dorpstraat en Pothovenlaan en is rond 1970 bebouwd.

Rond 1994 werd de wijk waarin Eureka ligt gebouwd. De
weg door deze wijk werd vernoemd naar een hoofd van
de school in de negentiende
eeuw, meester Brummel, de
Brummelweg. Goossen
Brummel werd in 1823 in
Oldebroek geboren. Hij is
eerst enkele jaren onderwijzer geweest aan de
openbare basisschool in De
Valk (in 1855 kreeg De Valk
een eigen school), maar
ruilde in 1863 met meester
Colijn van de Otterlose
school. Nu waren niet alle
onderwijzers aan onze
dorpsschool een succes. De
opvolger van Pothoven werd in 1843 ontslagen o.a.
wegens ‘lusteloosheid’ door drankmisbruik. Zijn opvolger,
meester Colijn, was een begeesterd onderwijzer, maar
kreeg moeilijkheden met de dominee over de invulling
van zijn kosterstaken. Vandaar dat het gemeentebestuur
in onderling overleg de ruil regelde. Brummel functioneerde vervolgens in Otterlo naar tevredenheid, en ook
Colijn deed het goed in De Valk. Hij had daar vermoedelijk geen kosterstaken! In 1888 was Goossen Brummel
vijfentwintig jaar aan de school in Otterlo verbonden en
had tevens zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Jubileum en vertrek zijn met een groot dorpsfeest
gevierd, met een toespraak van de Burgemeester.

Meester Cornelis Engelen was hoofd van onze
basisschool van 1916 tot zijn pensioen in 1953. Hij werd
in 1888 in Ede geboren. Hij zette zich niet alleen in voor
het onderwijs van de jeugd maar was ook actief als
bestuurslid van Otterlo's
Belang en brandmeester bij
de vrijwillige brandweer. Van
de vroegere taken van
‘koster’ was vermoedelijk
niet zo veel meer overgebleven, maar hij was nog
wel voorlezer van het
bijbelgedeelte in de kerk. In
1955 was hij lid van de
jubileumcommissie voor de
viering van het 1100-jarig
bestaan van ons dorp. Dit
jubileum is uitbundig
gevierd, compleet met
erebogen e.d. Cornelis Engelen dichtte toen een
dorpslied met vijf coupletten. De titel luidde: ‘Waar de bij
de hei nog kust. Het werd gezongen op de wijs van:
‘Waar in ’t bronsgroen eikenhout’. De eerste regel lijkt
misschien op een lied voor onze imkers, maar het lied
beschrijft allerlei karaktertrekken van ons dorp, althans
zoals ze toen gevoeld werden. Natuurlijk hadden we dit
dorpslied ook in 2005 bij de viering van 1150-jarig
bestaan moeten zingen, maar dat is niet gebeurd.
Engelen was ook buiten ons dorp actief, ondermeer als
voorzitter van de onderwijzersbond afdeling Ede. Hij is in
1969 op tachtigjarige leeftijd overleden.

Krijn Bouman, geboren in 1967 in Dirksland, werd hoofd
van de school in 1892 en bleef betrekkelijk kort, tot 1904.
Hij vertrok naar Zuilen. Maar
in 1922 kwam hij weer in
Otterlo wonen (pensioen?)
en is vervolgens erg actief
geweest in onze dorpsgemeenschap. Hij was in
1926 één van de oprichters
(en eerste voorzitter) van
Otterlo's Belang, samen met
dokter Beumer en het hoofd
van de school, meester C.
Engelen en enkele andere
dorpsbewoners. Aanleiding
was o.a. een voorstel van de
gemeenteraad tot verplaatsing van een woonwagenkamp naar Otterlo. De raad keurde het voorstel
goed, maar uiteindelijk hielden GS het tegen. Dit en
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Tot slot
Op 1 augustus 2005 bij het afscheid en pensionering van
meester Albert Hummelen als directeur van de
Ericaschool werd als cadeau het schoolplein voorzien
van een bord met het opschrift ‘Meester Hummelenplein’.
Nu verliep deze ludieke actie niet volgens de gemeentelijke regels voor officiële naamgeving. Gemeenten, ook
Ede, hebben veelal een naamgevingscommissie die een
bepaalde leidraad hanteert.
Zo moet de te vernoemen
persoon meer dan tien jaar
geleden overleden zijn. Het
bord is ondertussen
verdwenen. Nu mag je
natuurlijk je ‘eigen erf’ best een aardige naam geven,
passend bij de hummeltjes die regelmatig op dit plein
spelen. Maar het officiële adres van de Ericaschool blijft
Kerklaan 1! En …. Albert Hummelen verkeert nu nog in
een prima conditie!
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Het adres voor:
Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten –
Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,
In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten
buitenplanten,

Het Dorpsloket werkt!
Eind vorig jaar is het Dorpsloket
voorzichtig van start gegaan. De eer
ste activiteiten waren erop gericht om
bekendheid te krijgen in Otterlo en
vrijwilligers te werven.
Nu, na ruim een half jaar, weten
steeds meer Otterloërs 'het loket' te
vinden. Ook is er een groeiend aantal
mensen dat zich heeft opgegeven
om 'als vrijwilliger' de handen uit de
mouwen te steken voor hun mededorpsbewoners.
Zij helpen nu bijvoorbeeld met admi
nistratie of computerproblemen, bij
vragen over de WMO en andere in
stanties. Ook rijden zij mensen naar
hun afspraak in het ziekenhuis en
zelfs wekelijks naar de dagbesteding
op zorgboerderij de Woudegge.
Bij een 93-jarige mevrouw ging de
huishoudelijke hulp voor langere tijd
op vakantie. Mevrouw kon echt niet
zonder en wilde graag enkele uurtjes
in de week een vervangster. De flyer
van het Dorpsloket bracht haar ertoe
contact op te nemen en met hulp van
Malkander werd er iemand gevonden
die haar uit de brand kon helpen.
Zo ziet u maar, het Dorpsloket werkt!

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

debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin!

En wanneer u nu denkt …….. dat
zou ik ook wel fijn vinden, een beetje
hulp bij het een of ander of wat
gezelschap, gezelligheid. Of wanneer
u denkt ……… ik kan eigenlijk ook
wel andere mensen in het dorp hel
pen, aarzel dan niet om contact op te
nemen met het Dorpsloket.
Bel of whatsapp naar 06-83319432.
Email naar: dorpsloket@OtterloNU.nl
Trouwens, op dit moment zoekt het
Dorpsloket een pleinwacht voor de
Ericaschool en iemand die 1x maand
een klein tuintje helpt onderhouden.
Dank en vriendelijke groet,
namens het Dorpsloket,
Jan de Graaf,

nr.8 /aug 2021
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Skeelerronde Otterlo
afgelast

Jan van den Berg

Zoals iedereen al in de diverse media
heeft kunnen lezen gaat de skeeler
ronde op 11 september niet door. Het
programma was nagenoeg rond en
het beloofde een spectaculaire
skeelerronde te gaan worden. De be
slissing om de mooiste skeelerronde
van Nederland niet door te laten
gaan werd met heel veel pijn in het
hart genomen.
Echter de gezondheid van eenieder
is leidend geweest. Door het niet
verder verruimen van de corona
maatregelen is het niet mogelijk het
evenement op de vaste locatie te
organiseren. Er kan niet voldaan wor
den aan de gestelde normen van ver
plichte vaste zitplaatsen en 1,5 meter
afstand houden voor publiek. Kortom
een bittere pil.
Gelukkig was er veel medeleven met
mister skeelerronde van Otterlo, Rob
Hummelen: er kwamen van top
schaatsers/skeeleraars tientallen
reacties. Ook de KNSB heeft begrip
voor de situatie en vindt het bijzonder
jammer. Ook veel dorpsgenoten heb
ben van zich laten horen en vinden
het bijzonder sneu voor de organisa
tie.
Maar achterom kijken helpt niet, de
organisatie is al bezig met volgend
jaar. Inmiddels zijn er met de KNSB
al de nodige contacten over de Skee
lerronde 2022. Nu al staat vast dat
Otterlo de finale van de Marathon
Cup aangewezen krijgt. Ook is er de
ambitie om de NK 100 meter in ons
dorp te kunnen houden. De voor
keursdatum is voorlopig 6 augustus
2022.
Het comité is door deze tegenslag
getergder dan ooit, en er wordt ieder
een een fantastische Skeelerronde
2022 beloofd. En we hebben nu
meer tijd om te trainen voor die NK
100 meter toch? Dan houden we die
rood-wit-blauwe trui mooi in Otterlo.
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UW WONING VERKOPEN?
BEL VOOR EEN GRATIS WAARDEBEPALING!

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

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

nr.8 /aug 2021
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Libellen in het Park
De Hoge Veluwe

Henk Ruseler, boswachter

Wie in deze zomer besluit om de
zoetwaterkant op te zoeken, kan ze
langs of rakelings over zich heen
zien vliegen. Want zodra ergens
water in de buurt is zie je de op heli
kopters lijkende insecten die we libel
len noemen. Vanwege het lange en
koele voorjaar lieten ze wel wat lang
op zich wachten - normaal beginnen
ze in april te vliegen - maar uiteinde
lijk zijn de wendbare en met grote
facetogen toegeruste vliegers op De
Hoge Veluwe dit jaar pas laat in mei
tevoorschijn gekomen. Het is verras
send hoeveel soorten er in Neder
land leven, volgens de Vlinderstich
ting zijn het er zo’n zeventig.

Tandartspraktijk

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

Helaas hebben wij op dit moment geen
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
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Libellen en juffers
In de volksmond heten ze allemaal li
bellen, de wetenschap heeft de orde
van libellen echter onderverdeeld in
twee onderorden: de ‘echte’ libellen
en juffers. 'Echte' libellen hebben een
robuust en meestal breed achterlijf.
Bovendien hebben ze grote ogen, die
elkaar boven op de kop (bijna) raken.
Juffers hebben daarentegen een
lang, dun achterlijf. De ogen zijn ge
vormd als een halve bol en zijn ge
plaatst aan de zijkanten van de kop.
Bij juffers raken de ogen elkaar niet.
Van watersnuffel tot paardenbijter
Langs sloot en plas kom je soorten
tegen als watersnuffel, lantaarntje,
maanwaterjuffer, bruine korenbout,
platbuik, glassnijder en paardenbijter.
De namen van de laatste twee doen
vermoeden dat ze met hun kaken
flink kunnen bijten, maar er is niets
om je zorgen over te maken. Hoewel
de kaken er best vervaarlijk uitzien,
zullen libellen nooit op iemand lan
den, en zo maar beginnen met bijten.

De Dorpspraet

Graadmeter voor kwaliteit
De aanwezigheid van bepaalde soor
ten libellen in een gebied zegt iets
over de kwaliteit van dat gebied. Ge
bieden met bijzondere soorten heb
ben meestal een hoge natuurwaarde.
Dat geldt zowel voor de natte ele
menten in het gebied, waar de larven
leven, als voor de droge elementen,
waar de volwassen dieren leven. Hoe
meer variatie aanwezig is, hoe meer
libellensoorten er voorkomen en hun
aanwezigheid kan dus als graadme
ter voor goed natuurbeheer worden
gebruikt.
Door de aanwezigheid van een be
hoorlijke hoeveelheid natte heidege
bieden en vennen is De Hoge Velu
we sinds jaar en dag een libellenge
bied bij uitstek. De afgelopen jaren
werden er op het Park maar liefst om
en nabij de 38 soorten waargeno
men, waarbij ook enkele Rode Lijst
soorten; soorten die kwetsbaar of be
dreigd zijn.

Kijktips
Voor wie deze zomer het Park be
zoekt en is geïnteresseerd in libellen,
wil ik graag afsluiten met enkele kijk
tips in het Park. Wandel eens over
het vlonderpad langs Het Veentje,
hier heb je op zomerse dagen goede
kans op libellen en misschien zie je
er zelfs een zonnende levendbaren
de hagedis. Ook de bankjes aan het
einde van het vlonderpad naar de
Deelense Was zijn meer dan de
moeite waard om daar een poos te
gaan zitten. Bij mooi weer kun je de
libellen langs of rakelings over je
heen zien vliegen.

nr.8 /aug 2021
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SCHILDERCURSUS
Het gaat in deze cursus om genieten
van het spel met verf, kleur, vorm en
idee. Alles mag en niets moet, Vanuit
iets 'fout' ontstaat onverwacht iets
moois.
We werken met acrylverf, maar ook
met ander materiaal. Je krijgt een
concrete opdracht met soms een
korte inleiding op papier. De cursus
is op maandagochtend van
09.30 – 11.30 uur op 27 sept, 11 en
25 okt, 8 en 22 nov. en 6 december.
Je geeft je op voor de hele cursus.
Het kost € 150,00 (€ 25,00 per keer).
Inclusief materiaal en koffie.

* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

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

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

KUNSTZINNIGE WORKSHOPS
Iedere 1e donderdag van de maand.
19.30 – 21.30 uur.
Kosten € 25,00, inclusief materiaal.
Een ontspannen manier om creatief
te zijn. Een avond voor jezelf. Leuk,
gezellig en inspirerend. Iedereen kan
het en om mee te doen heb je geen
ervaring nodig.
7 oktober: papierscheppen
Kaarten maken van zelf geschept pa
pier. Het papier maken we met be
hulp van oude enveloppen. Door het
toevoegen van andere materialen, 
bijvoorbeeld ingelegd met blaadjes
en/of bloemen kun je mooie effecten
krijgen. Gemaakt papier en kaarten
kunnen direct mee naar huis geno
men worden. Heb je zelf materiaal
welke je graag wilt gebruiken, neem
het mee!
Informatie.over
4 november en
2 december 2021
volgt nog.
Begeleiding door:
Klaasje Smit, beeldend kunstenaar.
Dorpsstraat 27, 6731AS Otterlo.
Telefoon: 06 11010685 Opgeven
per email: dijkstrasmit@hetnet.nl
Vermeld wel je naam, adres en
telefoonnummer.

nr.8 /aug 2021
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Opschonen heide

Verpleging en verzorging thuis...

René Veltman

We zijn er
als u ons
nodig heeft

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

www.werkenbijicare.nl

Onze mooie paarse heide paars
houden.
Na een abrupt einde van onze werk
zaamheden vorig jaar, we mochten
vanwege de toen aangescherpte
coronamaatregelen deze groepsactiviteit niet meer voortzetten, hopen
we met Natuurwerkgroep de Zanding
dit jaar op 28 augustus om 09.00 uur
de draad weer op te pakken.
Met een enthousiaste groep vrijwilli
gers gaan we dan aan de gang om
de heide op te schonen. We zorgen
dat het opschot van ongewenste ge
wassen wordt verwijderd. Dit doen
we door jonge dennen eruit te trek
ken (het zogenaamde ‘dennensche
ren’) en vogelkers er met een schep
uit te steken. Als we dat niet zouden
doen dan is de heide binnen enkele
jaren weer bos en zou deze unieke
plek verloren zijn. En van het mooie
paars zouden we in augustus en
september niet kunnen genieten.
We nemen natuurlijk ook het zwerf
vuil mee dat we helaas vaak tegen
komen.
Mocht u een keer willen zien hoe we
te werk gaan kom dan op een zater
dag tussen 09.00 en 12.00 uur eens
langs. We zijn meestal wel in de
buurt van de gele keet die ergens op
de heide voor de Wever Lodge staat.

Om 10.00 uur stoppen we even om
een bakkie koffie of thee te drinken
(meestal met een heerlijk zelfgebak
ken koekje) en we kletsen dan ook
weer even bij over de zaken die ons
bezighouden. Na een half uurtje
gaan we dan weer aan de slag tot
een uur of twaalf.
Het leuke van dit vrijwilligerswerk is
dat je het in je eigen tempo kunt
doen, elkaar af en toe even helpt met
een weerbarstige vogelkers of samen
de zandhagedissen of andere heide
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bewoners kunt bewonderen.
We gaan meestal door met onze
werkzaamheden tot eind november
en sluiten het seizoen af met een
heerlijke maaltijd en een gezellige
borrel waar alle vrijwilligers bij aan
wezig zijn.
Wij hebben er lang naar uitgekeken
om weer te beginnen en we hopen
dat er dit keer geen maatregelen zijn
die dit bijzonder leuke werk onmoge
lijk maken.
Hopelijk zien we u binnenkort op een
zaterdagochtend op onze mooie
heide. Iedereen is welkom!
Voor meer informatie kunt u bellen
met:
René Veltman. Tel 06-45358484

Prijswinnaars en nieuwe puzzel
De puzzels uit het juni/julinummer hebben 2 winnaars opgeleverd.
De winnaars zijn:
- dhr. H. Groters
- zweedse puzzel;
- Amélie Oosterloo - woordzoeker.
De cadeaubonnen t.w.v. €10.- komen zo snel mogelijk naar u toe.
Sudoku
Deze keer een Sudoku. Lever uw inzending in vóór vrijdag 10 september aan
de Groeneweg 19. Onder de juiste inzendingen verloten wij een cadeaubon
t.w.v. €10,-.
Naam:
Adres:

1

6

Taxatiedag
Tegelmuseum
Het Tegelmusuem wordt regelmatig
benaderd met de vraag of het moge
lijk is om antieke tegels of aardewerk
te laten taxeren. Taxateur Ger de
Ree, bekend van het kunstprogram
ma ‘Schatgraven’ van TV Gelderland
is nauw verbonden met het
museum.
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Voor meer (praktische) informatie
verwijzen wij naar:
www.nederlandstegelmuseum.nl/
zien-en-doen/taxatiedagen

1

7

9

Twee keer per jaar is hij aanwezig in
Otterlo om aardewerk en tegels te
taxeren.
De eerstvolgende mogelijheid staat
gepland op zaterdag 2 oktober a.s.
van 10.00-16.00 uur.
Elke bezoeker mag 2 stukken aarde
werk of tegels meenemen ter taxatie.
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Lezingen over stads, tuin- en erfvogels
Natuurcentrum Veluwe organiseert dit najaar vogellezingen over stads-, erfen tuinvogels. De lezingen gaan over de leefomgeving en kenmerken van de
meest voorkomende vogels, maar ook over wat je zelf kunt doen om meer vo
gels in de tuin of op het erf te krijgen. De lezingen beginnen om 19.30 uur bij
Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL te Ede, en duren, af
hankelijk van de inbreng van de deelnemers, ongeveer een uur. De kosten
bedragen € 8,- voor kinderen 8 t/m 12 jaar en € 10,- voor volwassenen. Kijk
voor programma en overige informatie op www.natuurcentrumveluwe.nl
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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: 16 t/m 24 oktober.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom. Tel.: 0318-462112 ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 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 0621241153.
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.: 0620693686. 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.: 0658822437. e-mail: preventie@luukmiedema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpsloket Otterlo: Zie voor bemensing data en plaats de maandkalender van De Dorpspraet. Voor info zie
www.OtterloNu.nl

