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     Inzet drone bij natuurbranden
Janet Smeenk en Gerhard Starke

 
Het is dinsdag 7 september. De hele Nederlandse pers inclusief de Dorps-
praet is aanwezig op het grasveld achter de brandweerkazerne om de
Avy-Drone in actie te zien. Wat nu in Otterlo wordt gedemonstreerd is nog
nergens in de wereld eerder vertoond. 
Een grote box opent zijn kleppen aan de bovenkant en een drone stijgt
omhoog. Een rookkolom is in de verte te zien. De drone vliegt geheel
zelfstandig zijn route en detecteert en herkent met zijn camera’s de rook.
Op de grond is op schermen te zien hoe het vuur er van boven uitziet en waar
de brand zich precies bevindt. De informatie en de beelden zijn te zien op de
IPad van de brandweerlieden.
Een belangrijke mijlpaal in het testprogramma is bereikt.
Enkele obstakels moeten nog overwonnen worden zoals het aanpassen van
de regelgeving en het waarborgen van de privacy, maar de hoop is om
volgend jaar operationeel te zijn. 
 
De kans op een bos- of heidebrand bij droogte lijkt toe te nemen. Het Veluws
Bosbrand Comité wil drones inzetten om effectiever een brand te kunnen
bestrijden. Een snelle ontdekking van de vuurhaard is hierbij cruciaal. Tot nu
toe vliegt in periodes van grote droogte een motorvliegtuig met een piloot en
een brandweerman/vrouw over de Veluwe.
Deze drone vliegt autonoom en elektrisch waardoor geen bemanningsleden
meer nodig. Hij vliegt praktisch geruisloos, heeft geen kerosine nodig en stoot
geen uitlaatgassen uit.
 
Vanuit een dock, die mogelijk in Otterlo geplaatst gaat worden, vliegt de
drone op grote hoogte via waypoints een route over de Veluwe. Aan boord
zijn accu’s en camera’s waaronder een warmtebeeldcamera. De meldkamer
krijgt een melding binnen zodra de drone rook of vuur gedetecteerd heeft. 
 

Vervolg op pagina 4

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 29 oktober. U kunt uw
kopij inleveren tot uiterlijk 11 oktober; daarna uitsluitend in overleg
met de redactie.

Worden wat je wil
 
Vind je het leuk om kinderen te
vertellen over je beroep of het
werk dat je doet? De Kinderboe
kenweek is daar een mooie gele
genheid voor. Het thema luidt na
melijk 'Worden wat je wil'. Voor
scholen is er volop lesmateriaal
beschikbaar, maar het is nog
veel leuker als de kinderen heel
direct en praktisch met allerlei
beroepen in aanraking komen.
De Kinderboekenweek is van
6 t/m 17 oktober. Heb je zin om
in die week naar de Ericaschool
te komen neem dan contact op
met de school. Dat kan
telefonisch op 0318-595077 of
via de mail naar:
ericaschool@proominent.nl
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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
 
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
 
 

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
 
september 2021

Otterlo Open
 

Kom zondag 26 september kijken
naar het tennistoernooi,

georganiseerd door TVO en De
Wever Lodge. Locatie Karweg 1a.  

Volop nieuws
 
Het is iedere maand weer een ver
rassing zoveel kopij als er bij ons bin
nenstroomt. We kunnen pagina's vul
len met terugblikken op uitstapjes,
verslagen van activiteiten, ontboeze
mingen van dorpsgenoten of nieuwe
initiatieven. Maar ja, de ruimte is be
grensd. Soms zouden we er vier pa
gina's bij willen maken, maar dan
moeten we eerst een paar extra ad
verteerders hebben. Wie weet?
 
Wat betreft de inhoud ligt de ene
maand de nadruk misschien iets
meer bij de ouderen. Soms staat de
geschiedenis centraal. In deze
Dorpspraet treft u veel nieuws aan
over en voor de jeugd: verrassende
ontwikkelingen op de Ericaschool,
nieuwe aktiviteiten in het dorpshuis,
zoals een schildercursus voor kinde
ren en Game-Zone voor de jeugd. 
 
Wij blijven graag op de hoogte. Laat
ons s.v.p. op tijd weten als u iets te
melden hebt. Voor nu wensen we u
weer 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.

Vervolg van voorpagina
 
 
 
 
 
 
 
 
De meldkamer kan de brand vervol
gens goed inschalen en de dichtstbij
zijnde korpsen waarschuwen.
De hulpdiensten kunnen zelf op de
IPad de beelden live bekijken zodat
zij de beste route kunnen volgen en
het juiste materieel meenemen.
Eventuele obstakels zoals een om
heining kunnen ook voortijdig ontdekt
worden. Onderweg kan als dat nodig
is al opgeschaald worden.
Heel veel tijdwinst wordt hierdoor be
reikt waardoor de brand in een vroeg
stadium geblust kan worden. Hoe
langer de brand woedt hoe moeilijker
te bestrijden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weliswaar zit het project nog in de
testfase maar heeft de brandweer
nu al profijt van de testvluchten. De
drones moeten voldoen aan alle
eisen die ook aan vliegtuigen worden
gesteld. De accu’s zijn veilig
opgeborgen in een compartiment, de
drone kan automatisch landen en
heeft zelfs een parachute aan
boord om een zachte landing te
garanderen. Zijn de accu's bijna leeg
dan vliegt de drone automatisch
terug naar het dock om zich daar
weer op te laden.
 
Als we een drone boven onze tuinen
zien vliegen zijn we meestal niet blij,
maar deze drone mogen we heel
hartelijk verwelkomen.
We kunnen nu een stuk rustiger
slapen in een hete zomer.

Bij de Vaate Hoveniers
Als hovenier klopt je hart voor de tuin, deze moet groeien, zomer en winter!
Dat vraagt om deskundige opzet en gedegen onderhoud. Wij staan garant
voor ontwerp, aanleg en verzorging. Of het nu gaat om een complete tuinaan
leg, vakkundig onderhoud, eigentijds ontwerp, tuinrenovatie of bestrating. Wij
bedenken altijd duurzame, creatieve en vernieuwende oplossingen.
www.bijdevaatehoveniers.nl
________________________________________________________________
Young Style Haarmode, Dorpsstraat 36 Harskamp 0318-453375.
www.young-style-haarmode.nl Graag op afspraak.
Openingstijden: maandagmorgen en donderdag gesloten.
Knippen: dames 16,50; heren: 14,50 kind t/m 11 jr: 12,00; Kleur vanaf 35,00;
Permanent vanaf 55,00.
______________________________________________________________
DRUKKERIJ HABO DE ROOIJ
VOOR AL UW DRUKWERK IN KLEUR EN ZWART/WIT, GEBOORTE-,
TROUW- EN JUBILEUMKAARTEN, BRIEFPAPIER, ENVELOPPEN, ENZ.
ENZ. ADVERTEREN IN HABO: VOOR INFO: info: info@haboderooij.nl
BEL: 0318-457718 OF 06-14150321.
________________________________________________________________
Schoonmaakwerk Vakantieoord Het Lorkenbos. Wij zijn per direct op zoek
naar hulp op maandag en vrijdag. Ervaring is geen noodzaak. Start- en eind
tijd in overleg. Als je rekening met schooltijden moet houden, komen we daar
wel uit. Contact: jolanda@lorkenbos.nl of 0318-591567.
________________________________________________________________
Hallo, wij zijn Puck en Billy,  twee jonge, sociale en brave hondjes. Wij zoe
ken voor af en toe een 'inval'- uitlater. Ons baasje is namelijk soms een paar
dagen ziek en dan kan ze het niet zo goed zelf. Bellen op 06-40214276. Haar
naam is Michèle. Groetjes en kwispels.
________________________________________________________________
De Houtkamp. Per direct zijn wij opzoek naar een enthousiaste, flexibele
schoonmaakhulp. Voor meer informatie bel naar: 0318-591706. Of mail naar:
info@dehoutkamp.nl
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Ledenvergadering    
Otterlo’s Belang

Evert Groeneveld
 
Op maandag 1 november a.s. houdt
Otterlo’s Belang haar leden-
vergadering. 
Door de coronamaatregelen hebben
we deze dit jaar, net als vorig jaar,
nog niet kunnen houden.
Tijdens deze avond praten wij u
onder andere bij over de stand van
zaken rondom de woningbouw, het
nieuwe multifunctionele dorpshuis,
verkeer en parkeren en ouderenzorg.
De bijeenkomst vindt plaats in
dorpshuis de Aanloop en begint om
19:30 uur.
 
Bonus Glasvezel
Veel inwoners van Otterlo hebben
via Otterlo's Belang een glasvezel-
abonnement afgesloten. Voor elk
afgesloten abonnement kreeg
Otterlo's Belang een bonus. Daar
door hebben we een prachtig bedrag
van € 6.500,- bij elkaar gespaard.
Dit bedrag willen we graag inzetten
voor een mooi initiatief wat ten goede
komt aan de hele dorpsgemeen
schap. Dus heeft u een goed idee,
laat het ons weten.
Stuur uw ideeën uiterlijk 20 oktober
naar romeijn@otterlosbelang.nl
Tijdens de ledenvergadering zullen
wij bekend maken welk initiatief of
initiatieven wij ondersteunen.
 
Ontvangstlocatie
Otterlo is bij de gemeente Ede in
beeld als ‘ontvangstlocatie’. Dit kan
betekenen dat extra middelen be
schikbaar komen voor infrastructuur,
inrichting en beeldkwaliteit. Wij wer
ken samen met diverse partijen aan
een ontwerpplan. Met name ver
keersveiligheid en parkeren worden
uitgelicht omdat daar een inhaalslag
te maken is. Op de ledenvergadering
zal Hans Bom (Hotel de Sterrenberg)
een uitgebreide toelichting geven op
het plan, dat onderdeel is van het
totaalplan ‘de Groene Loper’.
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Straatnamen van
vroegere Otterloërs
(deel 3)
 

Martin Hijink
 
Aan de noordwest kant van de
Dorpsstraat vinden we de Dokter
Beumerlaan, in het deel van Otterlo
dat rond 1970 werd gebouwd.

 
Frederik Jacob Beumer werd in 1888
in Rheden geboren, haalde in 1916
zijn artsendiploma aan de universiteit
van Utrecht en werd in 1919 be
noemd tot gemeentearts/huisarts te
Otterlo. Hij is dat tot 1955 gebleven.
Hij is in die tijd uitgegroeid tot een
legendarische figuur.
 
Om dit goed weer te geven is enige
achtergrond nodig. Eerst de term
‘Gemeentearts‘. Voor 1900 was de
gezondheidszorg op het platteland
nog beperkt, weinig gecoördineerd
en weinig rendabel voor de arts. De
overheid werd daarop aangesproken
door haar burgers en begon vanaf
1815 met gemeentelijke zorg, n.l.
gemeenteartsen en gemeentevroed
vrouwen. Een tijdlang was in de ge
meente Ede de gemeentesecretaris
ook gemeentearts, maar in de twee
de helft van de negentiende eeuw
kwamen er meer gemeenteartsen
o.a. in Lunteren en Bennekom. Pas
in 1906 nam het gemeentebestuur,
na sterke aandrang en een handte
keningenactie uit de dorpen, het be
sluit om ook in Otterlo een gemeen
tearts te plaatsen. Toen is aan de
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Dorpsstraat het doktershuis ge
bouwd, nu nog steeds bekend als ’t
Witte Hoes’. Het was, zeker voor die
tijd, een flink huis. In 1913 werd er
een stal aangebouwd, want de dokter
had een paard met rijtuig voor bezoe
ken aan patiënten thuis in Otterlo,
Harskamp en wijde omgeving. Hij gaf
in 1935 aan dat hij gemiddeld per
week acht visites aflegde. Beumer
was een man, die zich inleefde in de
gemeenschap die hij diende, maar hij
kende ook zijn pappenheimers. Zo
schreef hij eens een patiënt, die bij
hem kwam met hevige rugpijn, enke
le dagen absolute rust voor. Maar
toen hij de volgende dag langs zijn
huis kwam en zag dat er een flink
stuk tuin juist was omgespit, liep hij
naar binnen en maande de man om
onmiddellijk zijn werk te hervatten.
Veel zijn de verhalen, ondermeer dat
hij arme mensen geen geld in reke
ning bracht voor consult en medicij
nen. Overigens kon hij een en ander
ook declareren bij het Burgerlijk
Armbestuur.                                       
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzonder was zijn rol op het gebied
van verstrekking van rijbewijzen, een
taak die begin 1900 aan gemeente
artsen was opgedragen. Ik kom hier
in een volgende Dorpspraet op terug.
 
Beumer is maatschappelijk gezien
van veel betekenis geweest. Zo gaf
hij EHBO-cursussen, was één van de
oprichters van de afdeling Otterlo-
Harskamp-Wekerom van het Groene
Kruis en was in 1926 de eerste se
cretaris van Otterlo’s Belang. Hij was
ook lid van de herdenkingscommissie
1100 jaar Otterlo in 1955. Hij is op 19
februari 1961 in Otterlo overleden.    
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World Cleanup
Day ‘21 
 

Jan van de Grootevheen
 
U zult zich wellicht afvragen wat een
brouwerij te maken heeft met de
World Cleanup Day van afgelopen
zaterdag 18 september.
Welnu, deze Bird Brewery.com is
een sponsor van bovengenoemde,
wereldwijde zwerfvuilactie (pakweg
40.000 deelnemers), die via een
milieuvriendelijke weg iets terug wil
len doen voor de natuur.
Zij doneren, samen met andere part
ners, voor iedere gescoorde vuilnis
zak zwerfvuil een boom.
Deze, toch wel vervuilende, firma wil
via schenking van schoon drinkwater
en bomen meedenken in de proble
matiek rond CO2 en andere grote
problemen zoals vervuiling.
Het is van ondergetekende zeker niet
de bedoeling om reclame te maken
voor dit bedrijf, maar ik kan u zeggen
dat een en ander groot wordt opge
pakt, een handige marketingactie
ook!!
Voor Otterlo is het in directe zin wel
een leuk gegeven, want wij, van Ot
terlo Schoon, hebben op die zater
dag 6 zakken vuil opgehaald en dat
betekent voor het dorp dus 6 bomen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was druk in het dorp en onder
weg ontvingen we veel duimpjes van
recreanten.
Van fietsverhuurbedrijf De Veluwe
Specialist kregen de vier deelnemers
onder de boom een koele fles Spa
aangereikt (met statiegeld).
Na afloop werden we uitgenodigd in
De Waldhoorn, initiatiefdeelnemer
van deze actie, om een heerlijk
biertje te drinken, van u raadt het al,
van Bird.
Truida bedankt!!
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Adres:         Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo.  Tel.: 0318 - 592246 
Mailadres:   aanloop@dorpshuisotterlo.nl                                                                       
Website:      www.dorpshuisotterlo.nl
Beheerder:  René van den Bergh. tel. 06 4656381

Koersbal
Koersbal weer terug in Otterlo
 
Koersbal is een sport waarbij ballen
over een lange mat worden gerold.
De ballen rollen niet recht omdat het
zwaartepunt net niet in het midden
zit, maar maken een bepaalde koers.
De kunst is de bal daar te krijgen
waar u hem hebben wilt voor de
meest gunstige puntentelling. Het is
een spel dat veel plezier geeft en
waaraan iedereen kan meedoen. U
bent van harte welkom in dorpshuis
De Aanloop. Maak kennis met deze
leuke sport op dinsdagmiddag van
15.00 -16.00 uur. 
Natuurlijk is er na afloop de mogelijk
heid om in gezellige sfeer iets samen
te drinken. Informatie kunt u inwinnen
bij Angeline van de Kraats,
06-51561521 of mail naar
angeline.vandekraats@sportservice-
ede.nl

De game-zone is op elke
1e woensdag van de maand van
14.00 -16.00 uur en wordt
georganiseerd door Marco Budel. De
games worden met de Nintendo
Switsch gespeeld op een heel groot
scherm. Heel wat spectaculairder
dan thuis spelen. Marco is een kei in
gamen. Welke jongere durft met hem
de strijd aan. Natuurlijk kun je ook
een onderlinge strijd met je vrienden
spelen. Nog niet zo bedreven in
gamen, in het dorpshuis leer je snel.
Kom 6 oktober kijken en neem je
vrienden mee.
Deelname kost maar € 1,- per keer.
Met dit bedrag sparen we voor
nieuwe spellen. De spellen die we
momenteel hebben voor de Nintendo
Switch zijn o.a. Super Mario, Mario
Kart, Zelda, Monopoly & Just Dance.
Wil je meer weten  loop even naar
binnen en vraag naar de beheerder
René van den Bergh of Marco Budel.
Kijk ook eens op Instagram
@dorpshuis_deaanloop

Maandag  

Peuterspeelzaal De Heidehummel 08.30 tot 12.00 uur

Schildercursus wekelijks 09.30 tot 11.30 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 x 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 Beelaarts

09.45 tot 10.30 uur

Game-zone 1e woensdag in de maand 14.00 tot 16.00 uur

Kindermiddag 1 x in de maand 13.45 tot 16.45 uur

Bridge 19.30 tot 23.00 uur

Donderdag  

Peuterspeelzaal De Heidehummel 08.30 tot 12.00 uur

Inloop koffieochtend 10.00 tot 12.00 uur

Biljartclub 13.30 tot 16.00 uur

Kunstzinnige workshops 1e donderdag v/d maand 19-30 tot 21.30 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

WEEKPROGRAMMA

  Nieuw(s)  

Schilderen voor
kinderen

door Michèle Negele zie pag. 30

Koersbal weer terug in De Aanloop zie hiernaast

Inloop koffieochtend vanaf 10.00 uur welkom donderdagochtend

Schildercursus  door Klaasje Smit vanaf nu wekelijks

Biljarten Vrouwelijke biljarter zoekt partner voor de competitie

Workshop papier
scheppen

door Klaasje Smit 7 oktober 19.30
uur
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Uitje naar Kwekerij en Tuin De Boschhoeve in Wolfheze
 

Trees Ploeg-Butters Ruben

Dinsdag 17 augustus was het een rumoerige gezelligheid
op Eureka. Nadat iedereen zijn koffie/thee op had,
vertrokken we naar De Boschhoeve in Wolfheze. De rit
ging door prachtige binnenwegen. Daar aangekomen
werden we verwelkomd door onze gids Dineke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze vertelde ons dat de kwekerij bestaat sinds 1989 en
meer biedt dan alleen een eigentijds plantenassortiment.
Naast de kwekerij zijn moederplantenbedden aangelegd,
waar de vaste planten groeien en bloeien. We werden
rondgeleid in de prachtige moestuin, waar we groenten
zagen in heel andere dan de oorspronkelijke kleuren.
Paarse boerenkool, groene snijbonen met een rode
streep over de lengte, zwarte tomaten en gele cour-
gettes. Er worden ook kruiden gekweekt, zoals Chinese
bieslook, die sterker van smaak is dan de gewone
bieslook. De bloemetjes ervan kan men ook eten. Lekker!
 

De paden waren goed begaanbaar, zelfs voor diegenen
die met rollators liepen of in een rolstoel zaten. Dineke
vertelde vol trots over de vele dahlia’s die ze in haar
vasteplantenborders heeft verwerkt. In haar bijzondere,
zeer decoratieve moestuin staan ze ook volop te
pronken.
 
Na de middag gingen we de grote landbouwschuur in, die
een tuinwinkel, de theeschenkerij en de brocanteafdeling
herbergt. Daar werden we opgewacht voor een high-tea.
Vooraf een kop mosterd-uiensoep met spekjes erin.
Daarna kregen we een kop koffie of thee en konden we
smullen van de verschillende sandwiches en kleine
gebakjes, die op etagères werden geserveerd. Wat was
dat lekker! Na de high-tea was er gelegenheid om in de
winkel rond te snuffelen en wat snuisterijen te kopen.
Ikzelf heb een mooie Chinese bieslookplant gekocht.
 
Vanwege een flinke regenbui konden we helaas niet de
pluktuin in en besloten we terug te keren naar Eureka.
Op de terugweg zouden we de heideroute rijden, maar
omdat het zo hard regende ging dat helaas niet door.
Aangekomen op Eureka hebben we nog ter afsluiting een
kopje koffie of thee gedronken. Voor sommigen van ons
was het weer een belevenis om De Boschhoeve na al die
jaren terug te zien. We hebben genoten van een
gezellige en goed georganiseerde dag!
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De cirkel van het leven 
 

Het leven is iets waar we niet om vragen maar dat ons door onze ouders 

wordt geschonken. Maar het is niet blijvend. Van de cirkel van het leven 

weten we niet veel wat het ons zal brengen enkel dat aan het einde van de 

cirkel de dood op ons wacht en dan is onze aardse cirkel rond. 

 
Vandaag mocht ik met twee dochters aan het einde van de cirkel van hun 

moeder staan. We stonden bij het graf van haar ouders met daarnaast van 

haar zussen. Vader had lang geleden toen hij het graf voor zijn 

schoonmoeder en hemzelf en zijn vrouw kocht, ook het graf daarnaast 

gekocht voor zijn dochters. Dit terwijl deze nog een leven voor zich 

hadden. 2 jaar later overleed hij zelf al en 26 jaar later zijn vrouw. In 2014 

en 2016 mocht ik als uitvaartleider in het graf ernaast twee van zijn 

dochters begraven en vandaag stond in met twee van zijn kleindochters 

met de urn voor het graf van hun opa en oma en daarnaast van hun tantes. 
Hun moeder was anders dan haar zussen vertrokken uit Voorthuizen en 

woonde op het laatst van haar leven in Goes waar zij deze zomer op 86-

jarige leeftijd overleed en gecremeerd was. Maar vandaag waren haar dochters met de urn naar Voorthuizen 

gekomen om de wens van moeder en opa in vervulling te laten gaan. `Nooit eerder hadden ze het graf bezocht 

maar toch vertelde ze mij dat ze het gevoel hadden dat ze moeder weer thuis hadden gebracht. Thuis naar de grond 

waar zij was opgegroeid. Thuis naar de grond waar haar ouders en zussen rusten. Ik mocht namens hen de urn van 

moeder plaatsen in het graf van hun tantes/ haar zussen en het voelde goed. De zon scheen op de twee familie 

graven naast elkaar en we keken elkaar aan beseften dat de cirkel weer rond was.  

En ondanks het gemis en verdriet was daar ook een gevoel van warmte en liefde. Het was goed. Want de cirkel 

van haar leven was weer rond. Ze was thuisgekomen.  
 

En wie weet is sterven niet het einde van de cirkel, maar eigenlijk alleen maar thuiskomen… 

ADVERTENTIE
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Lichtjeswandeling
2021 (deel 2)

Sjoerd van Beek
 
In de vorige editie van de Dorpspraet
heeft u al kunnen lezen dat de licht
jeswandeling van Otterlo dit jaar niet
alleen door Truida Ribbers zal wor
den georganiseerd maar ook door
Manon van der Lely en Lysan Jamin.
Beiden wonen nog niet zo lang in
Otterlo maar desondanks vinden zij
het wel belangrijk dat initiatieven
zoals de lichtjeswandeling moeten
blijven bestaan. Graag stellen zij zich
aan u voor:

 
Manon: “In juni 2019 ben ik in Otterlo
komen wonen. Komend vanuit het
westen zocht ik de rust van de Velu
we, in de natuur, maar na enig rond
kijken was er voor mij maar één plek
waar ik heen wilde: Otterlo. De com
binatie van de natuur maar ook het
‘leven’ en de gemeenschapszin,
spraken mij erg aan. Ik ben zelf druk
bezig geweest met verbouwen van
het Vossenhol, maar zag ook al snel
dat er vrijwilligers aan de slag waren
op de hei ieder jaar, om te zorgen dat
de Zanding open blijft. Ik heb samen
met mijn moeder de lichtjeswande
ling in 2019 meegelopen.
 
Mijn ouders zijn inmiddels ook naar
Otterlo verhuisd, want één ding was
zeker, ik wilde hier nooit meer weg.
En voor zo’n fijn dorp en mensen die
je je zo welkom laten voelen wil je
toch ook wat terug doen?”
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Seniorenuitje
Annika Schoot

 
Via deze weg willen wij graag laten
weten dat wij als seniorencomité nog
steeds actief zijn.
Helaas ook dit jaar geen uitje.
Corona lijkt op z’n retour en we
hopen dat het ook die kant op blijft
gaan. Wij streven er naar dat ons
jaarlijks uitje volgend jaar WEL door
kan gaan. Wij kunnen uiteraard begin
volgend jaar pas zeggen of dat daad
werkelijk zo is. Tot die tijd, blijf
gezond en zorg goed voor elkaar. 
 
Namens het seniorencomité graag
tot volgend jaar.

Lysan: “In augustus 2019 ben ik
gaan samenwonen met Ronnie hier
in Otterlo. Velen van u zullen mij vast
al wel eens bij het schoolplein heb
ben zien staan of mij in de Novy heb
ben gezien waar ik sinds een jaar
ook werkzaam ben. Gemeenschaps
zin is voor mij heel belangrijk en dat
vind je in Otterlo zeker. Otterloërs
zijn er voor elkaar en met elkaar. Het
onthaasten dat je hier doet als je
vanuit ‘de grote stad’ naar ‘het dorp’
verhuist is een verademing. De ma
nier hoe meerdere dorpsgenoten zich
onzelfzuchtig inzetten voor verschil
lende doelen is inspirerend. Dit heb
ik al een aantal jaren mogen ervaren
met het meewandelen op de Hallo
ween-avond met mijn bonusdochters
Lola en Stella. Nu vond ik dat het tijd
was om zelf ook eens meer betrok
ken te raken bij een evenement in
het dorp.”
 
In de volgende editie van de Dorps-
praet vindt u de uitgebreide informa
tie over de lichtjeswandeling.
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Wie kent hem niet?
Paul Bul  

Samen met Judith, onze 2 Australian
Shepherds Teun en Mies en 2 poe
zen en een je-weet-wel kater wonen
we aan de Prangsmalaan. Ik ben in
1963 geboren in Rotterdam. Mijn
vader was marineman bij de Onder
zeedienst. Toen hij in Den Helder
werd geplaatst verhuisden we mee.
Tijdens de middelbare school heb ik
bij de Landmacht gesolliciteerd als
onderofficier. In 1982 ben ik aan de
onderofficiersopleiding aan de KMS
in Weert begonnen. Ik wist niet wat ik
wilde gaan doen, en "dienst" zat in
de famile. In 1986 is mijn dochter ge
boren. In 1994 verhuisden we naar
Seedorf. In 1995 ben ik naar Joego
slavië uitgezonden. Srebrenica viel
en onze eenheid zat in Simin Han,
100 km verder. Via de radio konden
we goed volgen wat er aan de hand
was, maar we konden en mochten
niets doen om onze collega’s in nood
te helpen. We hebben meegeholpen
met het opvangen van de vluchtelin
gen die met de bus uit Srebrenica
kwamen: tenten bouwen, voedsel
verdelen, medische hulpverlening en
ordehandhaving. Na deze uitzending
volgde er nog twee naar Joegoslavië.
Dat was minder hectisch, omdat het
toen meer ging om het bewaken van
rust en orde en controleren van de
gemaakte afspraken. In 2000 ben ik
met het gezin weer naar Nederland
terug gekomen.

Na mijn scheiding leerde ik in 2006
Judith kennen en zijn we in 2007 in
Otterlo aan de Barneveldseweg gaan
wonen, in het (toen) rode huisje bij
Robert en Wikje. In een van de De
fensie-bezuinigingsrondes heb ik in
2012 van een regeling gebruik ge
maakt en was ik na 32 jaar dienen
ex-militair. Dat was een bijzondere
periode waarin ik mijzelf weer op
nieuw moest uitvinden.
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Ik heb een aantal coach-opleidingen
gevolgd: NLP en Coachen met Paar
den. Samen met Judith ben ik zelf
standige en we zijn een coach-prak
tijk begonnen. We coachen op het
gebied van life-style, teams en team
building. We adviseren op het gebied
van lichaam en voeding, geven we
meditatie-trainingen en maken mu
ziek. Judith zingt en ik speel gitaar.
We spelen Engelstalige en Neder
landstalige ballads, popsongs en
mantra’s. We treden op voor zorgin
stellingen, tijdens de begrafeniscere
monie, herdenkingsdiensten en festi
vals. We hebben een eerste cd met
mantra-muziek gemaakt die is te be
luisteren op Spotify (Anarupa). Judith
werkt als coach met onze honden en
helpt baas en hond elkaar beter te
begrijpen. Samen met een camera-
man maak ik in opdracht product-vi
deo's en ik geef demonstraties met
slowjuicers in Naarden. Ik ben vaak
te vinden bij de Beekse Hoeve. Hier
staan de paarden waar ik mee mag
coachen en er vinden allerlei activi
teiten plaats, die ik begeleid. Voor
scholen die hun kennismakingsda
gen houden, organiseren we team
buildings activiteiten waardoor de
leerlingen in een hele korte tijd zich
zelf en elkaar beter leren kennen.

Iedere dag genieten we er weer van
om zo dicht bij de Zanding te wonen.
Otterlo vind ik een heerlijk dorp. In
middels ken ik al wat mensen en een
praatje her en der is leuk. We wonen
in een leuke wijk met fijne buren en
we hebben het goed naar ons
zin. Het is heerlijk in een dorp te
wonen waar ik de hond buiten bij de
Spar kan laten liggen terwijl ik binnen
ben. Als ik voor een dag Koning van
Otterlo zou zijn dan zou die dag een
groot Otterlo’s feest plaatsvinden. De
skeelertocht zou doorgaan en het
schoolplein zou vol staan met men
sen, muziek en gezelligheid. Een lint
je zou ik geven aan alle zorgmede
werkers die juist nu voor hun mensen
willen blijven zorgen!

Ik zou meer willen weten van Anne
Huisman.

Anne, wil jij het stokje doorgeven
aan een man? Tekst (max. 550
woorden) en foto (300kb of meer)
kun je mailen naar:
dorpspraet@knpmail.nl
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De oorlogsgeschie
denis van Ede
  
7 wandel- en fietsroutes langs 30
indrukwekkende verhalen 
 
In de gemeente Ede vertellen dertig
informatiepanelen bijzondere verha
len over de oorlogsgeschiedenis van
Ede. Deze panelen staan door de
gehele gemeente, van het centrum
van Ede tot in Deelen en Harskamp.
Elk paneel markeert een bijzondere
historische plek; ze zijn geplaatst op
de plekken waar de verhalen zich af
speelden. Op vrijdag 3 september
werden de nieuwe informatiemarkers
onthuld door wethouder De Pater en
het Edese Kindercollege.
Samen met Ede Marketing en het
Platform Militaire Historie Ede is een
selectie gemaakt van 30 verhalen die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
afspeelden in de gemeente Ede. De
verhalen op de panelen zijn voorzien
van mooie en indrukwekkende foto’s;
de Edese oorlogsgeschiedenis komt
zo echt tot leven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandel- en fietsroutes
Er zijn verschillende wandel- en fiets
routes gemaakt die je meenemen op
een indrukwekkende reis door de
oorlogsgeschiedenis van Ede. Volg
een van de routes of plan je eigen
route. Een overzicht van de markers
en de uitgestippelde routes vind je op
bezoek-ede.nl/militair-toerisme. Op
deze webpagina zijn de 30 verhalen
ook te lezen.
Liever de routes afleggen met een
routeboekje? De 7 fiets- en wandel
routes, inclusief verhalen en een
overzichtskaart, zijn door Ede Marke
ting gebundeld in een compacte
pocketgids. Deze is onder andere te
koop bij VVV-informatiepunt Novy de
Vakman in Otterlo.
 

vervolg op pag. 23 
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

OKTOBER 2021

Alle activiteiten zijn 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
zo 26-9 Otterlo Open (TVO en De Wever Lodge) Tennispark Otterlo 09.00-18.30 uur

26-9 t/m 2-10 HandicapNL DorpOtterlo  

3 t/m 9-10 Dierenbescherming Dorp Otterlo  

ma 4-10 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 4-10 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 4-10 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

vr 8-10 Levenganzenbordspel zie www.cjgede.nl  

vr 8-10 Dorpsloket De Spar 15.00-16.00 uur

vr 8-10 Inloop/spreekuur Malkander De Spar 15.00-16.00 uur

za 9-10 Open dag 'Nazomerbollen-op-pot' Kwekerij Jaap Duijs 10.00-17.00 uur

10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting Dorp Otterlo  

di 12-10 Harlekijntje met Muziek op schoot De Aanloop 09.30 uur

ma 18-10 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

do 21-10 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

do 21-10 Inloop/Spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

Week van de opvoeding - Thema: 'Vertel eens......'
 

Opvoeden doe je nooit alleen. Rondom de Week van de
Opvoeding (5 t/m 10 oktober) wordt hier elk jaar in het
hele land extra aandacht aan besteed met diverse
activiteiten. Dit jaar is het thema: Vertel eens... De Week
draait om ontmoeting, uitwisseling van kennis en het
delen van ervaringen — met, voor en door ouders,
medeopvoeders en professionals.
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in Ede en
in de dorpen in samenwerking met andere organisaties
een aantal leuke activiteiten. Zo komt Harlekijntje met
Muziek op Schoot lessen voor kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar naar elk dorp toe. Op 12 oktober om 9.30 uur
zitten we in De Aanloop in Otterlo. Op een speelse en
ontspannen manier komen kinderen (en hun ouders of
opa’s/oma’s) in aanraking met muziek. Na de lessen is er
gelegenheid om koffie of thee te drinken.
Daarnaast wordt in samenwerking met Malkander een
levendganzenbordspel georganiseerd. Ouders en
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar mogen zich hiervoor
opgeven en uiteraard zorgen we ook voor iets te eten en
drinken. Op 8 oktober in de middag wordt het spel ook in
Otterlo gespeeld.
 
Voor alle informatie (ook over andere activiteiten in de
gemeente) en aanmelden, ga naar www.cjgede.nl en kijk
bij Aktiviteiten.
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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.

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.

Bronst en het burlen
Vooral in de nacht goed hoorbaar
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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

Receptenestafette
Eveline van de Pol

 
Wat heb je nodig:
750 gr. half om half gehakt
5 uien fijn gesneden
1,5 bollen knoflook fijngesneden
0,5 bos bleekselderij en 5 wortels
fijngehakt
2 blikjes tomatenpuree van 65 gr
2 eetlepels suiker
2 el gedroogde kruiden zoals tijm,
oregano, rozemarijn
1,5 el miso of 4 bouillonblokjes
2 blikken tomaten 40 gr per blik
0,5 liter passata de pomodori
½ liter rode wijn en ½ liter volle melk
100 gr. Parrano snippers originale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en koken maar...
Begin met het bruinbakken van het
gehakt. Haal uit de pan en laat het
vet van het gebakken gehakt in de
pan zitten.
Bak nu de ui en knoflook goudbruin
in dezelfde pan, ongeveer 8 minuten.
Doe nu de wortel en bleekselderij
erbij en bak weer 8 min.
Bak nu de tomatenpuree een paar
minuten mee. Doe de suiker erbij en
bak nog eens 5 min. De suiker kun je
ook weglaten of vervangen door een
beetje honing.
Doe de gedroogde kruiden erbij en
bak 2 minuten mee.
Doe de miso of bouillonblokjes, to
maten uit blik, passata, rode wijn en
melk erbij. Door het koken verdampt
de alcohol volledig. En is dus kids
safe! Doe het gehakt er weer bij.
Laat lekker lang pruttelen. Als het
droog komt te staan tussendoor aan
vullen met water. 

Tip! Lekker met Parrano kaassnip
pers!

Het stokje geef ik graag door aan
Joep van Lambalgen..zeer
benieuwd!
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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. 

De grondwaterstand in Otterlo (deel 2)
Betsy Rap

 
Hoe zou het zijn met de grondwaterstand bij Klaas Langerak aan de Koeweg? In het aprilnummer lieten we u het
verloop tot eind maart zien. Hiernaast ziet u een bijgewerkte grafiek tot 7 september. De rode lijn geeft het verloop van
2020 weer. De zwarte lijn is een weergave van dit jaar. Bovenaan vindt u de hoeveelheden neerslag van dit jaar. Aan
het begin van dit jaar stond het grondwaterpeil op 2.78 meter. Dat is 31 cm lager dan op 1 januari van het jaar
daarvoor (2.57 meter). Op 7 september van dit jaar stond het peil op 3.05 meter. Vorig jaar om diezelfde tijd was dat
3.19 meter. Dat is 14 cm hoger. In 2020 heeft Klaas de neerslag niet bijgehouden. Toch kunnen we wel concluderen
dat het dit jaar in ieder geval tot nu toe aanmerkelijk natter is geweest dan het vorige jaar.

 De gevolgen daarvan vinden we
terug in de grafiek. Waar we vorig
jaar vanaf eind maart een scherpe
daling van het peil zien, is dat dit jaar
helemaal achterwege gebleven. Of
dit op andere plekken in Otterlo ook
zo is, en of de hoeveelheid neerslag
de enige reden is, weten we (nog)
niet. Ondergrondse stromingen en de
hoeveelheid water die aan de bodem
onttrokken wordt, spelen waarschijn
lijk ook een rol. Wat we wel weten is
dat op relatief korte afstand grote
verschillen kunnen voorkomen. Het
zou interessant zijn als we gegevens
kunnen verzamelen van andere loca
ties in de directe omgeving. Mis
schien heeft iemand nog metingen uit
vroegere tijden? Wellicht kunnen we
dan een meer compleet beeld krij
gen. In ieder geval gaat Klaas Lange
rak voorlopig door met meten.
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Van de kweker

 
Herfstklokje 

Jaap Duijs
 
Lenteklokje, zomerklokje, herfstklokje
en sneeuwklokje. Het zijn bolgewas
sen die in verschillende tijden van het
jaar groeien en bloeien. Ze behoren
alle vier tot de familie van de Amaryl
lidaceae. Het sneeuwklokje is van
deze vier de meest bekende soort en
behoort tot het geslacht Galanthus.
Lenteklokje en zomerklokje zijn bij
het geslacht Leucojum onderge
bracht. Het herfstklokje werd daar
vroeger ook toe gerekend. Toch is
die laatste soort vanaf 2004 inge
deeld bij het geslacht Acis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belangrijkste reden daarvoor was
de afwijkende bladbreedte. Leucojum
vernum (lenteklokje) en Leucojum
aestevivum (zomerklokje) hebben
beide brede bladeren, evenals het
sneeuwklokje. Het herfstklokje (Acis
autumnalis) daarentegen heeft heel
smal blad. Het is een vrij onbekend
bolgewas, inheems in gebieden rond
de Middellandse Zee. Dat doet ver
moeden dat het om een subtropische
soort gaat, die bij ons niet winterhard
is. Dat valt mee. Er zijn selecties die
het in de meer noordelijke contreien
uitstekend doen.
Acis autumnalis, vernoemd naar de
gelijknamige riviergod uit de Griekse
mythologie, bloeit vanaf eind juli tot in
oktober met tere hangende bloem
pjes op dunne steeltjes. De bloemen
zijn wit met een lichte roze tekening
bij de steelaanzet. De smalle gras
achtige bladeren verschijnen pas aan
het eind van de bloei. Het hele ge-
was wordt niet hoger dan 10—12 cm
en komt het beste tot zijn recht in een
rotstuin. Met een laagje afgestorven
blad of compost komt de bol prima
de winter door.

Acis autumnalis 
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Start nieuwe schooljaar
Helga Hummelen

 
Maandag 30 augustus was de eerste schooldag voor de
kinderen van de Ericaschool. Kinderen, juffen en meester
zijn dit schooljaar letterlijk ‘het nieuwe jaar’ ingesprongen!

’s Morgens was het plein
door moeders van de
Oudercommissie en het
team feestelijk met vlag-
getjes versierd. De juffen en
de meester hadden veel zin
om alle kinderen weer te
zien. Bij hun eigen groep en
juf of meester konden de
kinderen het plein met
stoepkrijt versieren. Voor
veel kinderen was het ook
spannend, die eerste
schooldag. Na het wel-
komstpraatje van directeur

Marjon Fluit, konden alle kinderen via de trampoline, de
dikke mat en de ‘stapstenen’ het jaar en de school
inspringen. Samen gaan we er een mooi jaar van maken!

Ericaschool zet verrassende stap naar groei
Betsy Rap

 
De term International Baccalaureate wekt in eerste
instantie misschien de indruk dat het intelligentieniveau
een grote rol speelt of dat alleen de bollebozen hiervoor
in aanmerking komen. Marjon weet die indruk met
overtuiging weg te nemen.
"De mate van intelligentie speelt geen enkele rol bij het
IB-onderwijs. Het is een vorm van onderwijs, die uitgaat
van de mogelijkheden van het kind. Dat doen we aan de
hand van 5 units. De eerste unit gaat over 'Wie zijn wij'.
Dat is een onderzoek naar onszelf. Wat geloven we, wat
zijn onze normen, wie ben ik, ben ik een moedig iemand
of een zorgzaam iemand. Ben ik een denkertje of een
prater. Wie is mijn familie. In de tweede unit houden we
ons bezig met de vraag 'Hoe uiten we ons'. Hierin gaat
het om hoe we laten zien wat we denken en voelen. Hoe
doen andere culturen dat. Natuurlijk gaan we in groep 1
heel anders met de units om dan in groep 8. Centraal
staat wat een mens, een kind nodig heeft om succesvol
en gelukkig in het leven te staan."
 
Deze nieuwe manier van lesgeven heeft ook een grote
impact op de leerkrachten. Zij kunnen veel meer dan
voorheen vanuit hun eigen vaardigheden en interesses
de kinderen begeleiden. Marjon vertelt dat leerlingen en
leerkrachten meer verbinding zullen zoeken met de
directe omgeving. Bij voorbeeld als afronding van een
unit een expositie houden voor de ouders of voor de
Otterlose gemeenschap.
Op de deur van een van de klaslokalen staat 'Streef naar
groei, niet naar perfectie'. Een treffende samenvatting
van de nieuwe werkwijze van de Ericaschool.   

 
 
 
 
 
Als enige basisschool in de gemeente Ede mag de
Otterlose Ericaschool zich kandidaat IB World School
noemen. De afkorting IB staat voor 'International
Baccalaureate'. Een term die al dateert uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw en gebruikt wordt op internationale
scholen, waar een groot deel van de leerlingen afkomstig
is uit gezinnen van buitenlandse werknemers, de
zogenaamde expats. Op die scholen is altijd al de
noodzaak geweest van tweetalig onderwijs en een brede
oriëntatie op wereldwijde ontwikkelingen. Een gesprek
met directeur Marjon Fluit maakt al snel duidelijk waarom
en hoe de Ericaschool daar invulling aan wil geven.
 
"Het afgelopen schooljaar hebben we ons als leer-
krachten afgevraagd op welke manier wij onderwijs-
kundige stappen vooruit kunnen zetten. We zochten niet
persé naar andere methodes of ander lesmateriaal, maar
naar een bredere kijk op het onderwijs, een soort paraplu,
waaronder we ons onderwijs kunnen invullen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met hulp van Proominent, de overkoepelende
organisatie, en samen pratende en onderzoekende
kwamen we uit bij de werkwijze van een aantal
internationale scholen. Ook daar worden vakken als
rekenen, lezen, schrijven en geschiedenis aangeboden,
maar het verschil zit in de manier waarop. Er wordt niet
zozeer lesgegeven vanuit een boekje, maar meer vanuit
de vaardigheden van ieder kind, de eigen leefwereld en
vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. Een
voorbeeld: Als we het in de les over de Tweede
Wereldoorlog hebben, moeten we natuurlijk de feiten
noemen. Maar beter is het als de kinderen begrijpen dat
er in een oorlog sprake is van een conflict. We vragen
ons dan af, wat is een oorlog, wanneer heb je een oorlog,
wanneer is er een conflict, heb je zelf weleens een
conflict, is er een leider in een oorlog, wat doet die leider,
wat jou je zelf doen en waarom, wat betekent een conflict
voor de mensen om je heen, enz. We blijven dus heel
dicht bij onze eigen leefwereld''.  
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debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin! 

  Het adres voor:  
 Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten – 

 Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,  

In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten 

buitenplanten, 

Creatief en gezellig 
Vanaf €14,95 kunt u bij ons terecht voor 

 een leuke workshop. 

Voor info en of reservering kijkt u op onze site 

www.debruinemeren.nl 

*Tip combineer dit uitje met een high tea of lunch. 

 

 

Oorlogsgeschiedenis van Ede
Eén van de fietsroutes die je bij de
Novy kunt kopen is de militaire fiets
route 'Lunteren-Harskamp'. Deze
route is ongeveer 36 km lang en
voert door zeer verschillende land
schappen van de gemeente Ede,
ieder met zijn eigen charme.
Onderweg kom je langs 11 informa
tiepanelen met indrukwekkende
oorlogsverhalen.
 
Historische huizen en vrije
vergezichten
Als je start bij knooppunt 65, ben je
op het hoogste punt van Ede, de
Paasberg. Je rijdt langs Landgoed
Kernhem. Het huis heeft een lange
historie en is met bos en omringende
tuin beeldbepalend in dit deel van
Ede.
Daarna fiets je via Lunteren naar Het
Luntersche Buurtbosch, met Uitkijkto
ren De Koepel. Op weg naar Hars
kamp zie je links het Wekeromse
Zand, een uniek zandverstuivingsge
bied met bos en heidevelden.
Na Harskamp, met het Infanterie
Schietkamp, gaat het naar Otterlo.
Zeer geliefd bij toeristen die bijvoor
beeld bij De Waldhoorn (informatie
paneel 25) een heerlijke rustplaats
vinden. Na knooppunt 84 fiets je tus
sen de natuurgebieden de Mossel en
Planken Wambuis door, en je sluit af
met vergezichten over de uitgestrek
te Eder Heide rechts en de Ginkelse
Heide links.
 
Militaire verhalen onderweg
Tijdens deze route fiets je langs de
volgende militaire verhalen:
 
  8 | Hotel pension De Langenberg 
       wordt Duitse commandopost
12 | Onderwijs in Ede na de oorlog
23 | De fatale wapendropping bij de
       Keuenklep
24 | Evacués op de Veluwe
21 | Luchtaanval op Wekerom
29 | Modelboerderij 'De Harcamp
        van de familie Kröller-Müller
26 | Hervormde Kerk van Otterlo,
       het 'Rode Kruisdorp'
27 | De bevrijding van Otterlo
25 | Café de Waldhoorn in oorlogstijd
10 | Mossel met de boerderij van
       Prangsma
  7 | De bevrijding van Ede

vervolg van pag. 16
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Geen Oktoberfeest...
 
Het is nu 2 jaar op rij dat het
Oktoberfeest helaas niet door kan
gaan. Vorig jaar waren het de snel
aangescherpte maatregelen waar
door het helemaal niet mogelijk was.
Wij als comité (Joost Groenveld,
Remco Koops, Max Meijer en Jarno
Jonkers) hebben continue gekeken
of het dit jaar wél door kan gaan. Er
zijn meerdere redenen om het te ver
plaatsen naar volgend jaar, namelijk:
de essentie van het Oktoberfeest is
dat elke Otterloër vanaf 18 jaar hier
bij aanwezig kan zijn voor een leuke
feestavond met muziek, hapje,
drankje en de mogelijkheid om te
dansen met veel gezelligheid. Dit is
niet haalbaar. Het is facilitair moeilijk
in verband met de voorwaarden van
coronaveiligheid. Als nieuw comité
hebben wij nog niet de eer gehad om
voor jullie dit prachtige feest te orga
niseren en hier balen wij enorm van.
Helaas zijn wij net als bij veel andere
evenementen nu eenmaal afhankelijk
van wat er mogelijk is binnen de
geldende regels.  
Daarom hebben wij het vizier op
2022 gezet en wij gaan er vanuit dat
het feest dan weer door kan gaan.
 
Het Oktoberfeestcomité

Karakterbeeldjes 
Jolanda Aalbers

 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je een middag creatief bezig zijn
op een laagdrempelige manier? Kom
dan gezellig op maandag 18 okto
ber om 14.00 uur in Eureka (Brum
melweg 43 Otterlo) een karakter
beeldje schilderen. Vanaf 14.00 uur
is de inloop met koffie. Om 14.15 uur
gaan we na de introductie door 'kun
stenaar' Herman aan de slag. Rond
16.30 uur stoppen we. Kosten zijn
€ 7,50 incl. materiaal, koffie of thee.
Graag opgeven bij Jolanda Aalbers
(Malkander) jaalbers@malkander-
ede.nl of tel. 06-227 62 385.
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Airborne 2021
Gerhard Starke

 
18 september werd iin Ede de Slag
om Arnhem herdacht. In 1944 tijdens
Operatie Market Garden vochten
duizenden soldaten voor onze
huidige vrijheid. Tijdens de her-
denking sprongen honderden para
chutisten uit diverse vliegtuigen
boven de Ginkelse Heide. De para’s
van de 11 Luchtmobiele Brigade, 336
Squadron en enkele manschappen
uit de VS, Polen en Italië lieten hun
kunnen zien. Met toespraken, muziek
en mooi weer was het ondanks het
geringe aantal toeschouwers een
zeer geslaagde herdenking. 
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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

De boszandloopkever
op de Zanding
 

Roel van Ekeris
 
Het gebied de Zanding is een geliefd
stukje natuur rond Otterlo. Menigeen
kent het vanwege de prachtig paars
kleurende heide en de hoge zandber
gen. Vele mensen genieten er tijdens
een ommetje. Dat we een band voe
len met dit unieke gebied getuigd wel
van de diverse vrijwilligers die zich
inzetten om de natuur mooi te hou
den of de waarde van de natuur in
kaart te brengen.
 
Maar ook de mens wil er veel. In dat
spanningsveld leeft bijzondere na
tuur. Veel mensen waarderen de
Veluwe vanwege de verscheidenheid
aan 'aaibare' en geliefde zoogdieren.
Dieren die ook veel invloed hebben
op de vegetatie van de zandgronden.
De Zanding is op dat gebied uniek.
Er komen immers geen grote grazen
de dieren voor die zomereikjes, berk
jes, lijsterbessen etc. onderdrukken.
De gelaagdheid van de bosranden is
divers. Van open zand, mos-, gras-
en struiklaag naar in leeftijd stijgend
bos. Dit zorgt voor veel variatie. De
warme zandgronden trekken dan ook
kleinere dierengroepen aan die er
kunnen leven, waar het op veel an
dere plekken in de natuur niet ge
schikt voor ze is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit geldt ook voor een aparte ver
schijning in de Zanding, die door wei
nig mensen herkend zal worden. Een
soort die zeer zeldzaam in Nederland
voorkomt. Het is de boszandloopke
ver. In het gebied de Zanding kun je
de bruine -, groene - en boszand
loopkever aantreffen. Deze soorten
zijn niet bepaald algemeen in de
Zanding. Ze zetten hun eieren
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immers af in het zand. De recreatie
druk is daarom een scherprechter
voor deze diertjes.
De boszandloopkever is de zeld
zaamste. In veel omringende landen
is deze heide- en stuifzand gebonden
kever al uitgestorven of op punt van
verdwijnen aanbeland. Deze kever is
een soort van de grotere droge hei
deterreinen in Nederland, binnen een
mozaïek van zonnige plekken met
verspreid voorkomende polletjes
heide, open zand, ijl begroeide korst
mosrijke vegetatie en de luwte van
bosranden in de nabijheid. Ze jagen
graag op mieren en hebben een
goed vliegvermogen.
Zodra ze verstoord worden vliegen
ze op en kunnen daarbij lange toch
ten maken. Ze eten vooral rode bos
mieren. Ze leven van mei tot septem
ber. Doordat het stuifzandlandschap
zeldzamer wordt en heide meer ge
sloten raakt, krijgt deze soort het
steeds moeilijker.
 
Weinig mensen zullen hem ooit ge
zien hebben. De gemeente Ede heeft
door de jaren heen een aantal prima
maatregelen genomen door her en
der wat kleinschalig en mozaïekvor
mig open zand te maken. Daar profi
teren meer zeldzaam voorkomende
kleine dieren van.
De grootste bedreiging voor deze
soort is echter de mens. Want niet al
leen neemt zijn leefgebied in Neder
land en Europa af, maar ook de re
creatiedruk zorgt voor een dreigend
gevaar. Immers de gangen in de
grond waar de larven leven, lopen
gevaar op vertrapping bij betreding.
 
De zeldzaamheid en zeer specifieke
eisen die deze soort aan zijn leefom
geving stelt, maakt dat het natuurge
bied de Zanding nog zo waardevol is.
De bruine zandloopkever heeft een
bronzig bruin dekschild met vier wit
gelige vlekken. De onderste vlekrand
van de dekschilden is golvend. De
groene zandloopkever heeft groene
dekschilden en de boszandloopkever
heeft dof bronzig zwarte dekschilden.
Ze zijn wat smaller qua vormgeving,
hebben een donkere kop en onmis
kenbaar zijn de twee witte vlekjes op
de onderzijde van hun dekschilden,
waar de bruine zandloopkever dus
twee golfjes heeft. Wie weet komt u
ze volgend jaar tegen tijdens een
ommetje over de Zanding.
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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 

Nieuwe exposities
Tegelmuseum
 
Raakvlakken tussen oost en west
Het Nederlands Tegelmuseum opent
op 24 september de tentoonstelling
‘Raakvlakken tussen oost en west.
Onderzoek van geometrische tegel-
decors uit de Nederlanden’. De expo
sitie geeft antwoord op de vraag
waar de voorliefde voor eindeloos
repeterende patronen op tegels van
daan komt en voert ons terug naar
de bakermat van de geometrie, het
oude Iran.
 
De expositie laat etappes zien van
een reis waarin de techniek van het
tinglazuur samen optrekt met het
geometrisch ornament. In Iran en
Irak ontdekten pottenbakkers in de
middeleeuwen dat je met tinglazuur
een dekkende, witte laag op aarde
werk kunt aanbrengen, waardoor het
dicht bij Chinees porselein komt. De
techniek verspreidt zich in de loop
der eeuwen naar de kusten van de
Middellandse Zee en komt in Spanje
en Italië terecht. Via een Italiaanse
plateelbakker landt het in Antwerpen,
zijn nazaten en leerlingen versprei
den het weer verder.
 
Een ode aan de Veluwe
Het Nederlands Tegelmuseum heeft
van 16 oktober 2021 t/m 30 januari
2022 de tentoonstelling ‘Marjolein
Bastin. Een ode aan de Veluwe’. De
expositie toont 40 originele aquarel
len waarbij de kunstenaar zich heeft
laten inspireren door de Veluwe in
combinatie met oud-Hollandse
tegels. Voor het eerst is het werk van
Bastin te zien in haar woonplaats in
de gemeente Ede.
 
De aquarellen tonen Marjolein
Bastins grootste inspiratiebron: het
Edese landschap. De seizoenen op
de Veluwe vormen de basis van de
tentoonstelling. Het museum toont in
aanvulling op de aquarellen een
selectie oud-Hollandse tegels met
bloemen, planten en dieren.
Zij brengt met haar schitterende teke
ningen al meer dan veertig jaar de
natuur dichtbij. Mensen genieten van
haar creaties in het tijdschrift Libelle
en kunnen dat nu gaan doen in het
Nederlands Tegelmuseum.
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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

Schildercursus voor
kinderen

Michèle Negele
 
Ben je 7 t/m 13 jaar en lijkt het je leuk
om te schilderen, dan is er nu een
cursus in het dorpshuis. Ik, Michèle
Negele, geef al jaren enthousiast
schilderles aan kinderen.
Afgestudeerd aan de Rietveld-
academie en opgeleid als creatieve
handvaardigheidsbegeleider laat ik je
kennismaken met verschillende
aspecten van het schilderen zoals
bijvoorbeeld stillevens, perspectief,
kleurenleer. natuurtekenen en
natuurschilderen. 
Als het weer het toelaat kunnen we
een keer buiten werken of een
museum bezoeken. Ook kunnen we
een aantal keren werken aan een
gezamenlijk kunstwerk.
We sluiten af met een mooie
expositie.
De cursus wordt gegeven in blokken
van 3 maanden. De lessen duren
2 uur en kosten per keer 4,50 euro
(bij 10 kinderen) inclusief alle
materialen.
Maximaal 12 kinderen kunnen deel
nemen.
Bij voldoende deelname starten de
lessen op 6 oktober 2021 van
15.30 -17.30 uur.
Opgeven doe je door een mail te
sturen naar
michelenegele@hotmail.com
Vermeld hierin je naam, leeftijd,
adres en telefoonnummer.
Geef je gauw op want vol is vol. 
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Oplossing Sudoku 
Misschien is het u opgevallen; er zat een fout in de sudoku waarvoor onze excuses. Ondanks dat zijn er toch nog 5
gecorrigeerde juiste inzendingen binnengekomen. De winnaar is: J. v.d. Brink. De cadeaubon t.w.v. €10.- komt zo
snel mogelijk naar u toe.
 
Kleurplaat
De bladeren beginnen al te verkleuren; het teken dat de herfst er aan komt. We hebben daarom gekozen voor een
kleurplaat voor kinderen t/m 8 jaar. De kleurplaat kun je inleveren t/m donderdag 14 oktober aan de Groeneweg 19
onder vermelding van je naam, adres en leeftijd. Onder de juiste inzendingen verloten wij een cadeaubon t.w.v. €10.-.

Kleurplaat
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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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


