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Drukbezochte Algemene Ledenvergadering
Otterlo's Belang

Janet Smeenk en Gerhard Starke
 
Ondanks alle coronaperikelen wisten toch velen, zowel jongeren als ouderen,
het dorpshuis te vinden. Het dorp staat dan ook aan de vooravond van
ingrijpende ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp sterk kunnen
beïnvloeden. 
De agenda was goed gevuld. De sfeer was goed en de vele vragen en op
merkingen werden dankbaar ontvangen. Het eerste deel van de avond werd
verzorgd door Evert Groeneveld. De nieuwe wijkagent Jeroen Verhaaf heeft
zich voorgesteld. (Zie elders in dit blad). De avond werd afgesloten door Hans
Bom die een presentatie gaf over ‘De Groene Loper’. Er kwam zoveel aan
bod dat niet alles op deze plek besproken kan worden. In volgende edities
zullen we aan enkele onderwerpen zoals De Groene Loper, meer aandacht
besteden. Het volledige verslag van deze avond is te vinden op de website
van Otterlo’s Belang.
In het bestuur van Otterlo’s Belang zitten nu Evert Groeneveld, Eric Zaar,
Maico Ploeg, Emmy van der Zee, John Veldman Peter Romeyn, Danny
Prangsma en Jacqueline Morren. Afgetreden zijn Sander Wakker en Rijk
Ploeg. Uit het jaarverslag bleek duidelijk hoe druk het de afgelopen jaren is
geweest. Direct of indirect heeft het bestuur zich beziggehouden met o.a. de
reconstructie Pothovenlaan, aanleg glasvezel, herdenking 75 jaar bevrijding,
Droomzomer, dodenherdenking, intentieovereenkomst met gemeente Ede,
Natuurlijk Otterlo en Otterlo’s Belang, en nog veel meer.
 
Elk jaar wordt een vrijwilliger van het jaar gekozen. De gelukkigen waren in
2019 de vrijwilligers van het MFDO en in 2020 de leden van de Natuurwerk
groep de Zanding.  

Vervolg op pagina 4

Surprise, surprise
 
Bij een Sinterklaasfeest horen
gedichten en surprises. Aan dat
laatste is dit jaar geen gebrek.
Immers, de intocht van de Goed
heiligman in Otterlo is omgeven
door verrassingen. Het enige dat
we zeker weten, is dat hij zater
dag 20 november om 14.00 uur
bij Eureka aankomt. Wat er daar
na gebeurt? Misschien weet u
het, wij in ieder geval niet. Als u
niets wilt missen is het raadzaam
om op tijd bij Eureka te zijn. Laat
u verrassen! 
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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 redac
tie 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: NL92RABO 0368550869
 
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
 
november 2021

Oplossingen
 
Plannen maken is de mens eigen, en
dat op alle niveaus en in alle kringen.
We doen het thuis, op het bedrijf, in
clubverband of in het dorp. In alle
edities van de Dorpspraet zijn daar
van voorbeelden te vinden. Plannen
uitvoeren is een tweede, lang niet al
tijd eenvoudige kwestie. Soms heb je
er geld voor nodig, medestanders of
een vergunning. Soms word je ook
ronduit tegengewerkt, door de buur
man, door de bank of door nieuwe
wetgeving. Iedereen heeft daar onge
twijfeld weleens mee te maken
gehad. Wat doe je dan? Ga je zitten
mokken of bedenk je een oplossing.
De praktijk leert dat veel mensen
naar oplossingen zoeken, ook in Ot
terlo. Het resultaat daarvan vind je
terug in deze Dorpspraet.  
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
 
 

5 mei 2022
 
 
 
 
 
 
Bevrijdingsdag 2022 zou voor Otterlo
zomaar een heel bijzondere dag kun
nen worden. In Canada worden na
melijk voorbereidingen getroffen om
in die periode met een groep nabe
staanden van gesneuvelde militairen
uit WO-II naar Nederland en België
te komen. Op het programma staat
op 5 mei in de namiddag een bezoek
aan Otterlo gepland. Dorpsgenoot
Jan Vos, auteur van het boek Fight
for Freedom, is hierover vanuit Cana
da benaderd. Het Otterlose comité
Otterlo, 75 jaar vrijheid zal als alles
doorgaat voor de ontvangst van de
Canadese bezoekers zorgen. De
plannen verkeren nog in een pril sta
dium, maar het zou geweldig zijn als
volgend jaar Bevrijdingsdag in Otterlo
op zo'n unieke wijze herdacht en ge
vierd kan worden.
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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 voorpagina
 
Wie heeft een goed idee?
Wat gaan we doen met de € 6.500,-
die Otterlo's Belang  met de aanslui
tingen van glasvezel gespaard heeft.
Ondanks een dringende oproep heeft
niemand een goed idee ingebracht.
Tijdens de vergadering werd nog ge
opperd een historische waterpomp
op het schoolplein te plaatsen of de
muziekkoepel te herbouwen. Het be
stuur doet een hernieuwde oproep
om ideeën die ten goede komen aan
het hele dorp of wijk alsnog in te
dienen. Mogelijk zal een deel van het
bedrag beschikbaar worden gesteld
aan het nieuwe multifunctioneel
dorpshuis (MFD).
 
 
 
 
 
 
 
 
Woningbouw 
Het onderwerp waar velen voor zijn
gekomen, wat te merken was aan de
vele vragen en opmerkingen. In het
kort werden de tot nu toe genomen
stappen opgesomd.
In de intentieovereenkomst gesloten
tussen gemeente Ede, Natuurlijk
Otterlo en Otterlo's Belang is afge
sproken dat de locatie Onderlangs de
functie natuur krijgt en dat bij de
inrichting van de Weversteeg zoveel
mogelijk natuurinclusief gebouwd
wordt. De vrijkomende locaties
dorpshuis en sportzaal krijgen een
andere bestemming. Natuurlijk Otter
lo heeft toegezegd mee te werken
aan de onderbouwing die nodig is
voor het verkrijgen van de natuurwet
vergunning.
Op dit moment wordt er gewerkt aan
het ontwerpbestemmingsplan. Een
deel van de benodigde onderzoeken
is in het verleden al uitgevoerd en
nog bruikbaar. Bijvoorbeeld archeolo
gie. Een aantal andere onderzoeken
zoals naar flora en fauna moet over
gedaan worden. De ingediende
zienswijzen op het eerdere ontwerp
bestemmingsplan worden zoveel als
mogelijk verwerkt.
Zo is de verwachting dat met
minimale zienswijzen deze procedure
doorlopen kan worden.

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.
________________________________________________________________
Gezocht voor onze webshop: 1 of 2 scholieren die graag een bijbaantje wil
len. Vanaf 13 jaar. Werk meestal op zaterdag en vakanties/vrije dagen. Op
schooldagen eventueel ook, maar dat mag pas vanaf 15 jaar. Werkzaamhe
den zijn in Otterlo. Het is makkelijk werk, meestal verwerken van binnengeko
men goederen. Stuur bij interesse even een berichtje aan: 06-25113921.
________________________________________________________________
De Houtkamp. Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste, flexibele
schoonmaakhulp. Op maandag- en vrijdagmorgen. Voor meer informatie bel
naar: 0318-591706. Of mail naar Evelien van Omme: info@dehoutkamp.nl
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Als gevolg van de stikstofregelgeving
moet de uitstoot van stikstof die vrij
komt bij het bouwen gecompenseerd
worden. Nieuwe regelgeving maakt
extern salderen mogelijk. Dat bete
kent dat stikstofrechten worden op
gekocht, voornamelijk bij agrarische
bedrijven, om de ontwikkelingen el
ders mogelijk te maken. Alle provin
cies hebben deze regeling inmiddels
opengesteld behalve provincie Gel
derland. De benodigde stikstofruimte
voor dit project is overigens al be
schikbaar. Met veel dank aan de fa
milie Van Omme voor de medewer
king en het geduld.
 
Vanwege de stijgende bouwkosten
wordt ook gekeken naar alternatieve
financieringsvormen voor starters-
woningen zoals bijvoorbeeld Koop-
garant maar vooral probeert Otterlo's
Belang een voorrangsregeling voor
Otterloërs te bewerkstelligen. 

Een bezorgde Otterloër roept dorps
genoten op bij verkoop van hun wo
ning deze aan (Otterlose) jeugd te
gunnen. Een ander vraagt of het mo
gelijk is om met een groep in eigen
beheer een aantal huizen te bouwen.
Op de verlaatlocatie Sero komen
waarschijnlijk 10 huurappartementen
en op de locatie Weversteeg 20
koopappartementen en woningen in
meerdere prijsklassen.
Op de logische vraag hoelang het
nog gaat duren voordat kan worden
gestart met de bouw is het spijtige
antwoord dat het moeilijk is een
exacte termijn aan te geven. Enkele
factoren zijn nog onzeker zoals de
stikstofregelgeving. Maar zonder te
genslagen is de verwachting dat in
de 2e helft van 2022 kan worden ge
start met bouwen.
 
Andere onderwerpen die aan de orde
zijn gekomen zoals: dorpscoöperatie,
ontvangstlocatie, Ede Doet, omge
vingsvisie, De Groene Loper, verkeer
en parkeren zullen in volgende edi
ties aandacht krijgen.
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Kinderhalloween op
het tennispark

Tennisvereniging Otterlo
 
Op zaterdag 30 oktober is er bij TVO
voor de kinderen van Otterlo een
hele leuke middag georganiseerd
met als thema Halloween. Het tennis
park en het clubhuis waren schitte
rend versierd en er was door een
aantal ouders een leuk programma in
elkaar gezet met onder andere een
speurtocht en bingo. 
 
Bij aankomst op het terrein van TVO
werd uiteraard eerst ieders outfit be
wonderd. Wat had iedereen zijn of
haar best gedaan om er prachtig uit
te zien. Sommigen zagen er echt eng
uit; we hebben bijvoorbeeld heksen
gezien, mummies, en zelfs zombies.
Anderen zagen er juist heel schattig
uit. Er was bijvoorbeeld een poes,
maar ook een aap en zelfs Spider
man is gesignaleerd! Nadat er wat
gedronken en gesnoept was, werd
uitleg geven over de speurtocht met
opdrachten. Vervolgens  werden de
kinderen in groepjes verdeeld. 
Nadat iedereen klaar was met de op
drachten was er weer tijd om iets te
drinken en te snaaien want het snoep
was nog lang niet op…. Eind van de
middag was het tijd voor patat en
snacks (gesponsord door de tennis
vereniging), waarna er een rondje
bingo werd gespeeld. Hiermee kon
den prijsjes gewonnen worden.
 
Daarna werden de feestelijkheden af
gesloten en kreeg iedereen een mini
tasje met wat leuks en lekkers mee
naar huis. Aansluitend gingen enkele
kinderen nog het rondje Halloween
door het dorp maken.
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor
jullie inzet, en natuurlijk alle kids voor
jullie gezelligheid en aanwezigheid.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar
weer!             

* 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 

6 De Dorpspraet



Griezelen en
gruwelen 

Cindy Bonthuis
 
Een keer per jaar verandert Otterlo
van een pittoresk - in een griezel
dorp. Huizen worden dan opgetuigd
met spinnen(webben), heksen, spo
ken en andere griezelfiguren. Veel
wijken deden ook dit jaar weer mee
aan dit spektakel, ontzettend leuk!
Men deed er alles aan om de jeugd
de stuipen op het lijf te jagen, en
soms lukte het ook om ouders kip
penvel te bezorgen. Mensen verstopt
in containers sprongen tevoorschijn,
er werd plots geklopt en spooky
stemmen klonken door de straten.
Ondanks de regen trotseerden veel
jongeren de donkere straten, ver
kleed als heks, monster of soldaat.
Het maakte niet uit, ze hadden maar
één doel voor ogen en dat was
snoep scoren. En dat is goed gelukt.
Met tassen vol gingen veel kinderen
huiswaarts. Het was weer een ge
slaagd spookachtige avond. Dank
aan de dorpsbewoners die er ook dit
jaar weer een spektakel van hebben
gemaakt. Hopelijk volgend jaar we
derom een trick or treat.

De puntjes op de i
 
Een komma teveel, wél of geen
hoofdletter, d of dt. De redactie is
soms uren bezig om alle tekst in zo
goed mogelijk Nederlands weer te
geven. M.i.v. december gaat Marja
Verleun ons daarbij helpen. Wij zijn
heel blij met deze versterking en we
verwachten daarmee weer een extra
kwaliteitsimpuls aan de Dorpspraet te
kunnen geven. In een volgende editie
zal Marja zich aan u voorstellen.
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Smakelijk én
gezellig eten

Audrey van den Berg  

Na de zomerstop zijn de open-eetta
fels voor iedereen van 65 jaar of
ouder weer enthousiast van start
gegaan. Nieuwe gasten schoven aan
in het dorpshuis. Gezellig samen
eten staat voorop, maar de smake
lijkheid is natuurlijk ook belangrijk.
De volgende open-eettafels staan
gepland voor 29 november en 13 de
cember.

29 november staat in het teken van
Sinterklaas en 13 december is het
kerstdiner. Er kunnen maximaal 50
gasten plaatsnemen. Tot uiterlijk één
week van te voren kunt u zich aan
melden tot het maximum aantal is
bereikt. Vaste gasten genieten voor
rang. 

Deelname kost € 10,- per persoon,
voor het kerstdiner € 15,-. In verband
met de stijgende kosten wordt de
prijs m.i.v. januari verhoogd.

Belangstelling om eens aan te schui
ven? Bel met dorpshuis De Aanloop,
06-465 638 81 of met Emmy vd Zee
06-151 541 73.

OPROEP OBK
 
De Otterlose muziekvereniging OBK
zoekt (uiteraard tegen vergoeding)
stallingsruimte voor de kar met mu
ziekinstrumenten (2.95m hoog,
2.40m breed en 4m lang). Geen car
port maar echt een binnenstalling.
De nood is hoog: er is op dit moment
geen vaste plek voor het slagwerk en
de materialen hebben te lijden van
het vocht. Niet goed dus. Hebt u zelf
ruimte of kent u iemand, neem dan
s.v.p. contact op met Frits Zwanen
burg, tel. 0655813088.
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo.
Tel.: 0318 - 592246
aanloop@dorpshuisotterlo.nl
René van den Bergh. tel. 06 4656381

Maandag  

Peuterspeelzaal De Heidehummel 08.30 tot 12.00 uur

Schildercursus wekelijks door Klaasje Smit 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

Toneelvereniging 19.30 tot 20.00 uur

Biljartvereniging 19.30 tot 22.30 uur

Do-in Yoga met Debbie Hulleman  

Woensdag  

Biljarten inloop 10.30 tot 12.30 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

Schilderen voor kinderen door Michéle Negele 15.00 tot 17.00 uur

Bridgen 19.30 tot 23.00 uur

Donderdag  

Peuterspeelzaal De Heidehummel 08.30 tot 12.00 uur

Ontspannen bewegen Sportservice Ede o.l.v. Marie
José Beelaarts

09.45 tot 10.30 uur

Inloop koffieochtend 10.00 tot 12.00 uur

Biljartclub 13.30 tot 16.00 uur

Schelpen decoreren; workshop door Klaasje Smit op
9 december

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  

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 10.00 tot 11.00 uur

Darten 19.30 tot 23.00 uur

Klaverjassen 3e vrijdag in de maand 19.30 tot 23.00 uur

WEEKPROGRAMMA

                              Nieuw(s) 
Biljarten inloopochtend; voor iedereen die biljarten leuk vindt of leuk lijkt.
Woensdagmorgen vanaf 10.30 uur.
Workschop schelpen decoreren; op donderdagavond 9 december.
Van 19.30 tot 21.30 uur. € 15,-, inclusief materiaal en koffie/thee.

Biljarten voor iedereen
Otterlo telt twee biljartclubs en bei
den hebben een groot aantal leden.
Doordat het dorpshuis maar twee
biljarttafels heeft is om competitie te
kunnen spelen het ledenaantal be
grensd. Een paar biljarters hebben
het plan opgevat om ook op de
woensdagochtend te gaan spelen.
Misschien zijn er dorpsgenoten die
gewoon voor de gezelligheid willen
biljarten of het juist willen leren. Dan
is de woensdagochtend je kans.
Loop binnen en speel gezellig een
potje mee. Bij voldoende deelname
kan er misschien een nieuwe
competitie opgezet worden. Overi
gens hopen de dames op de club dat
meer vrouwen zich gaan aanmelden.
 
Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk in het dorpshuis is
dankbaar en gezellig werken achter
de bar maar ook een leuke bijver
dienste. Jong of oud, iedereen kan
dit werk doen. De vergoeding die je
krijgt is tot maximaal € 1800,-  per
jaar belastingvrij. Zonder vrijwilligers
kan het dorpshuis niet draaien en
kunnen sommige activiteiten niet
doorgaan. Dus mensen kom de
vrijwilligersbrigade in het dorpshuis
versterken.
 
 
 
 
 
Workshop schelpen decoreren
door Klaasje Smit
Kun je niet kunt tekenen of schilde
ren; je gaat toch met een mooi resul
taat naar huis. De schelpen zijn
schoongemaakt, dus direct beschil
derbaar. De schelpen worden afge
werkt met een beschermlaag. Het
eindresultaat is een bijzonder mooi
(kerst)geschenk, te gebruiken als sie
raad, schaaltje of presentatie-object.
Ervaring is niet nodig; het lukt altijd!
Alle schelpen kun je beschilderen:
oesters, mossels, kokkels enzovoort.
Zo wordt een dagje naar het strand
en schelpen zoeken een nieuwe
hobby. Tijdens de workshop kun je
meerdere en verschillende schelpen
beschilderen. 9 december van
19.30 – 21.30 uur. € 15,- incl. materi
aal en koffie/thee. Opgeven bij 
Klaasje Smit: tel. 06 11010685 of
klaasjesmit.ks@gmail.com
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De redactie kwam onverwachts in het bezit van deze prachtige foto. Bijna 100 mannen en vrouwen gingen in 1984
een dagje op stap. Waar gingen ze heen? Herkent u zichzelf, uw vader of moeder? Wie heeft een verhaal bij deze
foto? Mail uw reactie naar dorpspraet@kpnmail.nl of doe een briefje in de bus op het adres Groeneweg 19. 
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Mag ik even naar je luisteren… 

Één van de meest bijzondere taken van mijn werk, vind ik nazorg. 
Als uitvaartleider mag je vaak een week heel intens meeleven met 
een familie en laat men je heel dichtbij komen. Maar na zo’n week 
scheiden de wegen en ga ik deze weg weer met een nieuwe familie 
en moeten zij zelf verder op de weg die rouw heet. Toch stopt het 
voor mij daar niet en vind ik dit loslaten misschien wel het 
moeilijkste van mijn vak. 
 
Ik vind het altijd enorm fijn om na een paar weken weer bij de 
nabestaanden aan tafel te kruipen. Nu even niet in het zwarte pak, 

maar als de luisteraar om te horen hoe het nu gaat en in de hoop een wegwijzer te kunnen zijn op hun weg van rouw. 
Als mensenmens zijn dit vaak de meest bijzondere uurtjes van mijn week.  
 

Vandaag had ik twee van deze bezoekjes. 
Één van een uitvaart van 3 weken geleden, maar ook één van december vorig 
jaar. Ik denk dat dit nu de derde keer was dat ik op bezoek kwam na de 
uitvaart en bij het afscheid gaven we elkaar een dikke knuffel.  
De woorden: “Ik hoop dat we contact blijven houden al is het maar af en toe 
een appje”, klonken. “Natuurlijk” zei ik. “Ik zou dat zelf ook fijn vinden.” Ik 
keek naar de foto van haar met haar partner in de kast. “Mooie foto” zei ik, 
terwijl tranen in mijn ogen kwamen. We deelden iets. Iets dat ons verbond, 
ook nu bijna een jaar later. 
 

De mensen van voorbij - ik neem ze mee in mijn hart, maar niet alleen hen,  
ook al die lieve families waarmee ik mij ook na jaren verbonden blijf voelen. 
Zo kan de dood scheiden, maar ook verbinden! 
Zonder woorden, maar door enkel te luisteren en een arm te zijn om bij te schuilen en te huilen… 

ADVERTENTIE
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H.P.Prangsmalaan    
Martin Hijink

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De straat met deze naam is een zij
straat van De Dries en loopt met een
haakse bocht tot de Zandingsweg.
De woningbouw van dit gebied stamt
uit ca. 1995. De naam ‘laan’ lijkt wat
overdreven; er staat tot nu toe geen
boom. Herman Pieter Prangsma
(H.P.) is geboren in 1916 op een
boerderij in Ambt Hardenberg. Na de
middelbare landbouwschool werd hij
toegelaten tot de twee jaar durende
bos- en cultuurtechnische bedrijfsop
leiding van de Heidemij te Arnhem.
Opgericht eind 19e eeuw en vooral
gericht op de ontginning van woeste
gronden, aanplant bossen, ontwate
ring e.d., kreeg de Heidemij in de cri
sistijd vanaf 1930 het tij mee, doordat
veel werklozen te werk gesteld wer
den in ontginningsprojecten. Ge
meenten, die deze mensen moesten
onderhouden, kregen voor dergelijke
projecten 75% van de kosten door
het Rijk vergoed. Door de gemeente
Ede werd ook een aantal projecten
ontwikkeld, zoals de aanleg van De
Zanding (vanaf 1932) en het Open
luchttheater te Ede (1936). Honder
den arbeiders vonden op deze ma
nier werk tegen een karig loon. Voor
de uitvoering werd vaak de Heidemij
ingehuurd, die daarvoor goed opge
leide opzichters en werkbazen nodig
had. H.P. studeerde in 1936 af en
werd door de Heidemij ingezet als
opzichter o.a. voor de aanleg van
grind- en wandelpaden op de Hoge
Veluwe. Kennelijk, en misschien
speelde WO II daar een rol bij, had
hij interesse gehouden voor het boe
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renbedrijf en in 1941, toen boerderij
Mossel vrij kwam, stapte hij daarnaar
over en werd hij boer. Mossel, een
oude boerenvestiging vanaf de veer
tiende eeuw, bezat eeuwenlang 17
ha landbouwgrond, een flink boeren
bedrijf in die tijd. De eigenaar van het
Planken Wambuis, vanaf 1934 Uni
tas Administratiebureau te Utrecht,
wilde een groter rendement uit het
landgoed halen en startte met nieu
we ontginningen tot landbouwgrond
en inplant van nieuwe bossen. Zo
kreeg Mossel er een nieuw land
bouwperceel van 40 ha bij, een uitda
ging voor H.P., die bij de Heidemij
geleerd had hoe je ontginningsgron
den vruchtbaar maakt. Achteraf ge
zien is H.P. met zijn bedrijf WO II
goed doorgekomen. Omdat Mossel
precies buiten de ‘Sperzone’ van de
Duitsers met verplichte evacuatie van
de bewoners van Arnhem en de
noordelijke Rijnoever lag, kwamen
daar tientallen evacués terecht. H.P
kon in de vijftiger jaren ook nog de
landbouwgronden van de iets zuide
lijker gelegen Hindenkamp pachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk genoeg zou je zo zeggen. Maar
hij had ook belangstelling voor het
georganiseerde bedrijfsleven en
plaatselijke maatschappelijke organi
saties. Hij was voorzitter van de
plaatselijke afdeling van de Gelderse
Mij voor Landbouw, voorzitter van de
zuivelcoöperatie Concordia, commis
saris van de Riedel Drankenindustrie
Ede, en verschillende andere organi
saties. In de eigen omgeving was hij
jarenlang voorzitter van Otterlo’s Be
lang, bestuurslid van de Edese
Schaapskudde en voorzitter van de
VVV-Otterlo. En dan zijn echt nog
niet alle functies genoemd. Herman
Pieter Prangsma is op 9 juni 1985 te
Arnhem overleden. In 1995 werd de
landbouw op Mossel beëindigd en de
betreffende percelen teruggegeven
aan de natuur. Maar op het erf en in
de gebouwen runt de huidige genera
tie Prangsma voor toeristen een
groepsaccommodatie en theetuin.     
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Wie kent hem
niet?

Marcel Veenschoten
 
Hey ik ben Marcel en ik zal eens wat
over mijzelf vertellen. Ik ben geboren
en getogen in Otterlo en ben 30 jaar
oud. Samen met mijn ouders en ou
dere zus heb ik jaren op De Dries ge
woond. Wij zijn daarna verhuisd naar
de Arnhemseweg, waar ik een jaar of
18 heb gewoond. Ik heb altijd geroe
pen dat ik graag in Otterlo wilde blij
ven wonen en dat is gelukt! Ik zit
sinds de kerst van 2019 in het oude
huis van mijn oma die naar Eureka is
verhuisd.

Samen met mijn vader en zwager
hebben wij het huis helemaal ver
bouwd. We hebben alles aangepakt
en alles is nieuw. We hebben er 8
maanden over gedaan, alle avonden
en zaterdagen gingen er in zitten,
maar ik ben er erg blij mee en heel
trots op. Voor de zomer de achtertuin
gedaan en daar heb ik mooi de hele
zomer van kunnen genieten. Met de
vrienden of familie steek ik dan lek
ker de barbecue aan en maak daar
graag wat lekkere dingen op klaar.

 
De meeste mensen zullen mij wel
kennen van de tijd bij de Waldhoorn.
Daar heb ik 11,5 jaar als kok in de
keuken gestaan. Daar heb ik altijd
met plezier gewerkt en geholpen aan
de mooie groei die het bedrijf heeft
doorgemaakt. De afgelopen 2,5 jaar
heb ik op kantoor gezeten als calcu
lator bij een staalbouwbedrijf. De
enorme switch van een staande baan
naar een kantoorbaan was zeker niet
makkelijk en daarom deze zomer
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toch een beetje gaan rondkijken. Een
maatje van mij heeft mij getipt voor
een andere baan bij een bedrijf waar
hij werkt.

Sinds een maand ben ik begonnen
aan die nieuwe uitdaging. Ik ben ge
start als projectleider van een keu
kenzaak. Na de verkoop is het de be
doeling dat de keuken van a tot z
netjes gezet en afgewerkt wordt, en
ik ben daarin het aanspreekpunt voor
de klant, monteurs en onderaanne
mers. Ik heb het enorm naar mijn zin!

Nu ik weer de weekenden vrij heb,
ben ik ook weer vaker op het voetbal
veld te vinden, maar dan wel om te
kijken en een lekker biertje te doen in
de mooie kantine. Ook ben ik in de
kantine wel bekend als dj Marcel. Ik
vind het leuk om plaatjes te draaien
op feestjes en ik doe dit op verjaar
dagen, bruiloften en andere partijen.
Gelukkig mag het nu weer een beetje
na 1,5 jaar corona.

De rest van mijn tijd breng ik graag
door met mijn maten en familie. Ik
heb al een superleuk nichtje van 4
jaar en hoop in april volgend jaar
voor de tweede keer oom te worden.
Ook heb ik dit jaar het racefietsen
ontdekt. Ik wist al dat wij hier een
mooie omgeving hebben maar heb
met het fietsen echt nog veel meer
mooie plekken ontdekt. Je kunt hier
zoveel mooie kanten op dat geen rit
hetzelfde is.

Mijn wens voor Otterlo?
Het zou leuk zijn als mijn vrienden en
de andere jeugd van Otterlo ook hier
kunnen blijven wonen. De nieuw
bouwwoningen moeten nu echt op
schieten. Als je kijkt wat er in Weker
om en Harskamp wordt gebouwd
snap ik niet waarom het hier zo lang
duurt.

Maar genoeg over mij, nu is het tijd
om Lisanne Blotenburg iets beter te
leren kennen.

Lisanne, wil jij het stokje doorge
ven aan een man? Tekst en foto
(max. 550 woorden en foto (300 kb
of meer) kun je mailen naar: 
dorpspraet@kpnmail.nl
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Gezocht: liefhebbers
van kerstliederen

Netty, Arianne en Bep
 
Op Eerste Kerstdag gaan we kerstlie
deren zingen in de straten van Otter
lo. Hiervoor zijn we op zoek naar
adressen waar we kunnen zingen.
Kent u iemand die wat extra kerst
vreugde kan gebruiken of doen wij u
een plezier met het zingen van kerst
liederen voor uw huis? Meld u dan
aan via kerstzingenotterlo@outlook.
com. Wilt u graag meezingen of vindt
u het leuk om mee te spelen op een
instrument? U bent van harte wel
kom! We verzamelen om 6.45 uur bij
de kerk. Daarna gaan we in groepjes
door de straten van Otterlo. 
 
Omdat het nog donker is, is het han
dig een lantaarn of lampje mee te
nemen. Om 7.45 uur zingen we
samen nog een aantal liederen bij
Eureka. Voor wie wil, staat daarna
koffie met wat lekkers klaar in het
verenigingsgebouw bij de kerk.
Heeft u vragen of wilt u zichzelf of ie
mand anders aanmelden, neem dan
contact met ons op via:
kerstzingenotterlo@outlook.com
of tel: 0620901677.

Fruit op school
 
Van 15 november tot 22 april volgend
jaar krijgen de kinderen van de Erica
school per week gratis drie porties
fruit of groente. De school doet na
melijk mee aan EU-Schoolfruit. Ook
zijn er lessen over fruit, groente en
gezonde voeding. Op deze manier
leren kinderen spelenderwijs fruit en
groente te eten. Leuk en gezond.
Meer weten? Kijk op:
www.euschoolfruit.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

NOVEMBER-DECEMBER 2021

Datum Wat Waar Tijdstip

za 20-11 Intocht Sinterklaas Eureka 14.00 uur

21 t/m 27-11 Collecte Kerk in Actie Dorp Otterlo  

28-11 t/m 4-12 Fondsenwerving Leger des Heils Dorp Otterlo  

ma 29-11 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

ma 6-12 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 6-12 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

vr 10-12 Dorpsloket De Spar 15.00-16.00 uur

vr 10-12 Inloop/spreekuur Malkander De Spar 15.00-16.00 uur

za 11-12 Open dag 'Winterbloeiers' Kwekerij Jaap Duijs 10.00-17.00 uur

ma 13-12 Open eettafel - kerstdiner De Aanloop 17.00 uur

di 14-12 Volkskerstzangavond Partycentrum De Molen 19.30 uur

do 16-12 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

do 16-12 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Informeer van tevoren of een acitiviteit doorgaat. 

Dag van de vrijwilliger
 

Audrey van den Berg
 
Er zijn in Nederland maar liefst zeven miljoen mensen die
minimaal 1x per jaar vrijwilligerswerk verrichten. 2021 is
het jaar van de vrijwilliger en dinsdag 7 december is een
speciale dag: de dag van de vrijwilliger. Een dag om
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Mocht je die dag een
vrijwilliger tegenkomen, sta daar dan even samen bij stil.

Wil je zelf misschien vrijwilliger worden? Kijk dan op
www.nlvoorelkaar.nl voor vrijwilligerswerk in de buurt. Of
loop even langs bij het Dorpsloket Otterlo.

Inloopspreekuren
Voor data en tijden van het inloopspeekuur: zie de
agenda elders in de Dorpspraet

Wist u dat
Malkander al weer vijf jaar bestaat. We mochten dat met
alle collega’s vieren in Otterlo!
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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.

          LAATSTE NIEUWS 
 
De provincie Gelderland gaat ak
koord met de stikstofregeling. Het
opkopen van boerenbedrijven
door overheden ter compensatie
van de stikstofuitstoot wordt nu
mogelijk. Een belangrijk besluit
voor de woningbouw in Otterlo. 
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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

Kerstkaarten Woord
en Daad

Tanja Sturm
 
Ook dit jaar verkopen wij weer kerst
kaarten voor Woord en Daad. Vanuit
Bijbels perspectief verbindt Woord en
Daad mensen over de hele wereld in
de strijd tegen armoede. We willen
hiermee een bijdrage leveren aan
duurzame verandering in Nederland
en wereldwijd.
We willen met de opbrengst een pro
ject ondersteunen van Woord en
Daad. Dit jaar helpen wij basisscho
len in Ethiopië aan schoon (drink)wa
ter, goed sanitair en betere hygiëne.
Wilt u ook hieraan meedoen?
Het zijn prachtige kaarten geworden!
Maak een afspraak en haal de kaar
ten bij de volgende personen 
Harskamp: Leny Schreuder, Kraats
weg 68, 0318-456186
Wekerom: Agnes van de Craats De
Ring 33, 0318-461074
Otterlo: Detty van Beek Mosselsepad
37, 06-18581473
De kaarten zijn tot eind december te
verkrijgen.

Otterlo als eerste aan
de beurt

Janet Smeenk
 
In de gemeenteraad van Ede is een
motie aangenomen met 32 stemmen
voor en 6 tegen. In de motie die
door VVD en SGP is ingediend wordt
het college van burgemeester en
wethouders verzocht om bij de uit
voering van de Omgevingsvisie als
eerste de knelpunten in Otterlo op te
lossen. De gemeenteraad erkent dat
Otterlo al heel lang heeft moeten
wachten op verbeteringen van de
woon- en leefomgeving.

19nr. 11 /nov 2021



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. 

Even voorstellen
Jeroen Verhaaf

 
Beste wijkbewoners,
 
Mijn naam is Jeroen Verhaaf, 35 jaar oud en samenwonend met mijn vriendin en onze drie kinderen in Veenendaal.
Na een opleiding in de zorg ben ik in 2007 bij de Politie aangenomen.
Ik heb tijdens de opleiding op meerdere politiebureaus stage gelopen en werd uiteindelijk in Renkum-Wageningen ge

plaatst.
Na tien jaar Renkum-Wageningen werd het tijd voor een verplaatsing.
Ik koos voor de meldkamer in Arnhem maar ik miste de persoonlijke contacten met
de burger in het werk, waardoor ik solliciteerde als wijkagent Ede-buitengebied.
 
Ik koos voor Wekerom, Otterlo, Harskamp en Deelen vanwege de mentaliteit en
sentimenten.
Daar komt natuurlijk ook een stukje omgeving en natuur bij kijken, want wat is het
prachtig in ons gebied. Ik probeer dan ook zoveel als mogelijk mee te denken en
te participeren met ontwikkelingen, en dan vooral op het gebied van veiligheid en
het daarbijbehorende veiligheidsgevoel.
 
In dit drukke maar mooie halfjaar waarin ik nu uw wijkagent ben van uw dorp heb
ik al goede en leuke contacten gelegd. Vooral in de samenwerking met de part
ners zoals Malkander en Otterlo’s Belang. Ik hecht enorm veel waarde aan sa
menwerken. Dat levert altijd het beste resultaat op.
 
Ik wil graag gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar zijn voor een ieder, dus schroom
niet om contact op te nemen. Ik kom graag in contact met u, ook nu met de huidi
ge coronamaatregelen is daar zeker een manier voor te vinden.
 

Tot ziens,
Jeroen Verhaaf
Volg mij via Instagram of neem contact op via 0900-8844.   
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Het Dorpsloket
 Cor van Voorthuizen

 
-Een tijdelijke huishoudelijke hulp in
de zomervakantie, omdat de vaste
hulp een tijdje met vakantie is;
-Moeite met een nieuwe laptop en
daarbij hulp gezocht;
-Ondersteuning bij kleine technische
klusjes in huis;
-Op zoek naar vervoer naar het zie
kenhuis en dagbesteding;
-Ik heb een huishoudelijke hulp
nodig, hoe vraag ik dit aan?
-Ik wil graag tochtjes fietsen en ik
zoek daarbij een maatje;
-Ik ben mantelzorger en loop tegen
problemen aan;
-Organisaties die op zoek zijn naar
vrijwilligers;
 
Zomaar een paar voorbeelden van
de vele vragen die dit eerste jaar bij
het Dorpsloket zijn binnengekomen.
 
De oprichting van het Dorpsloket is
een direct gevolg van een in 2019
uitgevoerde enquête. Hierin hadden
de inwoners van Otterlo de wens uit
gesproken voor een centraal punt
voor diverse (hulp)vragen. Het loket
bestaat uit vijf mensen die al roule
rend 'dienst' hebben. Drie keer per
maand is er een inloopuurtje bij het
dorpshuis, de Spar en Eureka. Data
en tijden worden iedere maand ver
meld in de Dorpspraet. Vragen kun
nen ook telefonisch, per e-mail en via
social media gesteld worden. Het
loket werkt met een appgroep met
vrijwilligers, maar ook via eigen net
werken en diverse mediakanalen
worden oproepen gedaan. Het loket
wordt daarnaast ondersteund vanuit
de gemeente en welzijnsorganisatie
Malkander.
Heeft u een vraag of een probleem?
Neem dan contact met ons op, dan
proberen wij een oplossing voor u te
zoeken. Wilt u juist hulp aanbieden,
dat kan natuurlijk ook.
 
Onze contactgegevens:
Bellen of appen: 06-83319432
e-Mail: dorpsloket@OtterloNU.nl
www: https://otterlonu.nl/het-
dorpsloket
Facebook: https://www.facebook.
com/dorpsloketotterlo
Instagram: https://www.instagram.
com/dorpsloketotterlo
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De bijzondere hobby van Laurens Prophitius
 

Jan van den Berg

In een eerdere uitgave van de Dorpspraet heeft Laurens al een keer gestaan;
in oude legerkleding op een oude legerfiets. Als redactie van de Dorpspraet
dachten we, daar moet een verhaal achter zitten. Dus zijn we eens bij Lau
rens gaan buurten.
 
Als we Laurens vragen naar de geschiedenis bij de foto komt er een mooi en
indrukwekkend verhaal los. Als kind vond hij het al heel interessant om tijdens
de Airborne Herdenking te kijken naar het parachutespringen op de Ginkelse
Heide. Wat later kwam hij in aanraking met mensen in Otterlo die lid waren
van ‘Keep Them Rolling’ en kon hij meerijden met een jeep in de optocht over
de Noord-Veluwe. Toen gelijk al met de oude stalen legerhelm van z’n opa
op….. Een slecht idee, want daarna kreeg hij goed hoofdpijn….
 
Tijdens die optocht kwam Laurens erachter dat er meer was dan alleen die
dropping op de Ginkelse Heide. Er is namelijk ook elk jaar de Race to the
Bridge, een optocht van oude Britse voertuigen vanaf Eethuys Airborne in
Renkum, via Doorwerth en dan onderlangs naar de John Frostbrug. Dat is
dezelfde route die het 2e bataljon in 1944 heeft afgelegd. Daarna gaat de
route via de Utrechtseweg naar het Airborne Museum in Oosterbeek.
 
Aan de Race to the Bridge wilde Laurens graag meedoen, maar dan heb je
een voertuig nodig. Dat kan met een jeep. Daarvoor heb je geld, ruimte en 2
rechterhanden nodig …… Het kan ook met een fiets, dus Laurens ging het op
de fiets doen. Eerst een oude fiets van de opoe van z’n schoonzus, toen werd
er een oude Gazelle transportfiets gekocht. Dat was een wat minder idee met
al dat 'vals plat'. En toen kon hij een oude Zwitserse legerfiets kopen, die ook
in 1944 gebruikt is. En op die fiets doet Laurens nu nog jaarlijks mee met de
Race to the Bridge.
De fiets heeft nog allerlei erg mooie details en is maar op een paar punten
aangepast aan de huidige wetgeving. Ook de bijbehorende reparatieset met
gereedschap zit er nog bij. Gezien de leeftijd van de fiets, blijkbaar weinig
gebruikt…
 
De race is op dezelfde dag als de dropping op de Ginkelse Heide. De race
wordt georganiseerd door Airborne Battlewheels Oosterbeek. Oorspronkelijk
inderdaad een race wie het eerste bij de John Frostbrug was. Nu een optocht
met door de Britten gebruikte voertuigen in de oorlog. Als je met zo’n optocht
meedoet, ga je ook meekrijgen dat er veel meer dingen gebeurd zijn. Zo zijn
er ook Britse para’s geland bij het witte huis van Brouwer aan de Arnhemse
weg. Die moesten dus vanaf dat punt nog naar Oosterbeek in vijandelijk ge
bied. Tijdens het 75-jarig jubileum heeft Laurens kunnen praten met een ruim
90-jarige veteraan en zulke verhalen vergeet je nooit meer. Dat is goed want
nu al gaan de verhalen wat verloren.
Op 17 september was bijvoorbeeld de dropping bij Renkum en op 18 septem
ber op de Ginkelse Heide. Die moest diezelfde dag rondom ook bewaakt wor
den. Alleen al tijdens dat bewaken en tijdens de verplaatsing naar Ooster
beek zijn er 250 Britse soldaten gesneuveld.
 
Die verhalen moeten dus niet vergeten worden. Dat is ook een reden waarom
Laurens meedoet, om het verhaal levend te houden en de jeugd ermee te
triggeren. Daarom is het ophangen van de banieren in de Dorpsstraat ook
een heel goed initiatief geweest.

 Laurens met fiets in vol ornaat onderweg naar
de 'Race to the Bridge'

 De fiets uit 1944 met diverse mooie details, ruim
75 jaar oud!

 Het jaar 1944 met de Zwitserse vlag als mooi
detail op de zadelbuis

 Het originele gereedschap bij de fiets, met een
kleine 'Engelse sleutel' die nog  prima
functioneert

Zijn er na het lezen van dit verhaal meer Otterloërs die een interessante hobby met een verhaal hebben, of een bij
zondere verzameling waar u graag wat over wilt vertellen? Neem contact op met de redactie van de Dorpspraet.

22 De Dorpspraet



debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin! 

  Het adres voor:  
 Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten – 

 Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,  

In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten 

buitenplanten, 

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

 een leuke workshop. 

Voor info en of reservering kijkt u op onze site 

www.debruinemeren.nl 

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

 

 

Zuurkool net
even anders

Mieke Romeijn
   
De dagen worden korter, de herfst is
in volle gang. Voordat je het weet
staat de winter weer voor de deur
met allerlei lekkere stamppotten. In
deze zuurkoolschotel wordt het zuur
verzacht door een heerlijke zoete
gehaktmix.

 
Ingrediënten:
1 kg kruimige aardappelen, 500 g
zuurkool, 500 g gehakt, 1 ui, 2 appels
en 2 bananen, 1 hand rozijnen.
 
Schil de aardappelen en kook ze 20
minuten. Maak er samen met een
scheutje melk, een beetje boter en
een beetje zout een heerlijke aardap
pelpuree van. Snipper de ui, fruit
deze, voeg het gehakt toe en bak
deze rul. Voor extra smaak kun je
wat gehaktkruiden toevoegen. Schil
de appels en maak er kleine blokjes
van. Doe deze samen met het handje
rozijnen bij het gehaktmengsel. Aan
het einde van het bakken voeg je de
bananen in kleine schijfjes toe, niet te
lang mee bakken.
 
Verwarm de oven voor op 200°C.
Pak een ingevette ovenschaal, schep
de helft van de puree in de schaal en
verdeel over de bodem. Daar boven
op het bereide gehaktmengsel. Op
het gehaktmengsel de uitgelekte
zuurkool scheppen en verdelen als
nieuwe laag. En als laatste voeg je
de resterende aardappelpuree toe.
Strooi er nog een klein laagje pa
neermeel overheen. Zet de schaal 20
minuten in de oven. Schep door alle
lagen heen bij het opscheppen zodat
je van elke laag wat hebt.
 
Eet smakelijk! Het stokje geef ik door
aan Bastiaan Meelberg.
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Volkskerstzangavond 
 
Na enkele jaren van afwezigheid
door de corona zal er op dinsdag
avond 14 december a.s. weer een
volkskerstzangavond worden gehou
den. Deze avond wordt georgani
seerd door de Zanggroep Otterlo in
samenwerking met Partycentrum de
Molen. De avond zal in het teken
staan van de geboorte van het kindje
Jezus. Aan deze avond wordt mede
werking verleend door het muziek
korps en het zangkoor van het Leger
des Heils Valleistreek uit Ede.
Kapitein J. van Dijk van het Leger
des Heils zal een korte gedachte-
wisseling houden over de geboorte
van het Kindje Jezus.
 
Naast zang van het koor en muziek
van het korps is er voor u als luiste
raar voldoende gelegenheid om vele
mooie kerstliederen te zingen samen
met het muziekkorps. Tijdens deze
avond zal een collecte worden ge
houden voor een goed doel. De
avond zal worden gehouden in Party
centrum De Molen aan de Molenweg
12 te Harskamp. Aanvang 19.30 uur.
De zaal gaat open om 19.00 uur. In
verband met de geldende corona
maatregelen wordt bij de ingang van
de zaal een coronacheck gehouden.
Wij hopen u allen te mogen begroe
ten op deze volkskerstzangavond.

Geen Kerstmarkt
 
Helaas dit jaar toch geen kerstmarkt
in Otterlo. Team de Waldhoorn meldt
dat de organisatie hiervan i.v.m. de
aangescherpte coronamaatregelen
onmogelijk is geworden. Een kerst
markt wordt aangemerkt als een
doorloopevenement. Dat betekent
minimaal werken met 1 ingang, een
coronacheck voor iedere bezoeker
én een looproute. En dan nog is het
maar de vraag of er tussen nu en 11
december geen aanvullende maatre
gelen worden bekendgemaakt. Het is
heel jammer dat de kerstmarkt niet
doorgaat, temeer daar dit al voor de
tweede keer is. Onder dorpsbewo
ners en potentiële standhouders ont
stond juist een opgewekte en positie
ve stemming om er een gezellig en
sfeervol Otterlo's evenement van te
maken. Helaas, het is niet anders.
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How the world works
Marjon Fluit, directeur Ericaschool

Even nieuwsgierig; weet u
wat dit object op de foto is?
En zou een leerling bij ons
op De Ericaschool het ook
weten? Een mooie vraag om
te onderzoeken. En dat is nu
precies waar ons team op 4

en 5 november over geleerd heeft. Over het
onderzoekend leren. Op die twee dagen waren onze
kinderen vrij en is ons team weer een stuk verder
gedoken in het IB-onderwijs. Een belangrijk onderdeel
daarvan is onderzoekend leren. In deze twee dagen
hebben we de volgende unit voorbereid. Het IB-onderwijs
werkt namelijk met units die ongeveer 8 weken duren. In
deze unit verwerken wij het onderwijs van aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. We maken hierin waar
mogelijk ook verbinding met andere vakken, en zeker ook
met de wereld om ons heen.
De volgende unit start in januari en gaat over 'How the
world works'. Centraal staat hierbij dat kinderen leren dat
er zowel in de natuur als in de techniek allerlei systemen
zijn die op een bepaalde manier werken. Daarbij hebben
natuur en techniek ook nog verbinding met elkaar. Hoe

werkt nu het proces van zaadje naar plantje? Waarom
blijft kurk drijven en ijzer niet? En hoe werkt een
magneet? En waarom wordt een ijzeren lepel heet en
een pollepel niet? En hoe werkt nu telefonie? En hoe
heeft dat de samenleving beïnvloed? En welke rol heeft
de techniek daarin? Wat is er veel te onderzoeken en
veel te leren! Er is echt een wereld te ontdekken voor
iedereen.

Weer even nieuwsgierig;
weet u wat dit object op de
foto is? En zou een leerling
bij ons op De Ericaschool
het ook weten? De wereld
van vroeger, van nu en van
later. De wereld werkt met
de ervaring en kennis van
vroeger en van nu. En als
school willen we de kinderen
dat leren. Deze unit start in januari en we laten tegen die
tijd graag wat meer zien van wat onze kinderen ontdekt
en geleerd hebben.
Hartelijke groet,
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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 gladde slang
Roel van Ekeris

 
Naast de ringslang en adder komt er
van nature nog een slangensoort in
Nederland voor, te weten de gladde
slang. In tegenstelling tot de adder is
de gladde slang geen gifslang. Hij
wordt meestal niet zo lang als bij
voorbeeld een ringslang, ongeveer
50 cm. Mensen zien vaak het ver
schil niet tussen een gladde slang en
een adder. De adder heeft altijd zig
zagstrepen over zijn lijf, terwijl de
gladde slang geen zigzagstrepen
heeft. De laatste soort is getekend
met een vlekkenpatroon in twee rijen
naast elkaar. Sommige mensen zijn
in staat op basis van de diverse ken
merken van koptekening en vlekken
patronen de dieren van elkaar te on
derscheiden. De gladde slang heeft
een stompe snuit. Vanaf de voorkant
van de snuit, nabij zijn neusgaten,
loopt een donkere streep. Dit noe
men we een oogstreep.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een tweede belangrijk kenmerk
om een gladde slang en een adder
van elkaar te onderscheiden. Boven
dien heeft een gladde slang ronde
pupilogen. Dit in tegenstelling tot de
adder, die meer spleetachtige ogen
heeft. Gladde slangen kunnen zeer
variabel gekleurd zijn. Van lichter
grijs, bruin- tot roodachtig. Ze kunnen
goed ruiken met hun tong en reage
ren vaak op trillingen uit de omge
ving. Tijdens het vervellingsproces
kronkelen ze vaak door het zand om
hun huid voor te bereiden op de ver
velling. De gladde slang kan zowel in
vochtige als drogere heidegebieden
voorkomen. Ze leven ook vaak in
bosranden en open plekken in het
bos, steilrandjes van taluds in bos en
in de structuurrijke heide. Reliëf is
belangrijk voor ze. Ze zonnen im
mers graag. Gladde slangen zijn, net
zoals hazelwormen, liefhebbers van

 De gladde slang
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goed doorgraafbare bodems. Rond
dood hout houden ze zich nogal eens
op. Liggende takkenbossen en sterk
verwerend hout spelen een rol bin
nen hun leefgebied. Dichtere gras
pollen en dichtere heidestructuren
geven dekking tijdens verplaatsin
gen, maar bieden ook een plek om
zich veiliger op te warmen.
De gladde slang is een wurgslang en
geen gifslang. Van een gladde slang
heeft de mens niets te vrezen. Ze
zoeken holletjes in het landschap af
naar voedsel om o.a. hazelwormen
en andere hagedissen te vinden.
Soms wordt zelfs een adder in de
wurggreep genomen.
Rond ons dorp komt de gladde slang
ook voor. Veelal in omringende na
tuurgebieden. De beboste randen
van ons dorp zouden potentieel en
actueel geschikte overwinteringsge
bieden kunnen zijn.
Een waarneming van een gladde
slang is een waarneming die je bij
blijft. Het zijn bijzondere ontmoetin
gen met zeldzame natuur. Ze verrij
ken je natuurbeleving en je realiseert
je tegelijk dat zo’n zeldzame ontmoe
ting ook vraagt om respect voor zijn
leven en woonomgeving. Je bent
trots op zulke bijzondere natuur rond
Otterlo.

Snertwandelingen
 
Wildsporen of plukjes dierenhaar ont
dekken, de schaapskudde ontmoe
ten? En dan na afloop een kop dam
pende erwtensoep met rookworst?
Stichting Natuurcentrum Veluwe or
ganiseert op zondag 21 en 28 no
vember een 'snertwandeling'. De
wandeling start om 14:00 uur en
duurt ongeveer 2 uur. Deelnemers
worden verzocht een half uur voor
aanvang van de wandeling aanwezig
te zijn. Warme kleding en een verre
kijker worden geadviseerd. Startpunt
is het Natuurcentrum Veluwe, Groot
Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede.
De kosten van de 'snertwandeling',
inclusief een kop snert, bedragen
€ 12,50 p.p. voor volwassenen en
€ 10,00 p.p. voor kinderen van 8 tot
en met 12 jaar. Voor deelname aan
deze excursie is reserveren noodza
kelijk. Reservering en betaling kan
alleen via
www.natuurcentrumveluwe.nl
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Van de kweker
 

B(l)oeiend werk
Jaap Duijs

 
Een plantenveredelaar is voortdu
rend bezig om door de mens ge
wenste eigenschappen in een nieu
we soort te verenigen. Dat kan de
bloemkleur zijn, maar ook de bloem
lengte, de bloeitijd of resistentie. Een
klassieke veredelaar, zoals ik dat
ben, doet dat door verwante planten
bij elkaar te zetten in de verwachting
dat door middel van kruisbestuiving
nieuwe eigenschappen ontstaan. In
de praktijk kan 99% van de nieuwe
zaailingen worden weggegooid,
omdat die niet aan de eisen voldoen
Dat heet selectie en het is het meest
belangrijke onderdeel van de verede
ling. Ik ben ruim dertig jaar bezig met
het veredelen in het geslacht van de
Hypoxidacea (sterretjes) en ik denk
dat ik al een kleine duizend zaailin
gen op de composthoop heb gedepo
neerd. Gelukkig heb ik ook succes
volle nieuwe soorten gevonden. Om
dat in de toekomst te kunnen blijven
doen is het belangrijk dat er voldoen
de genetische variatie in de ouder
planten (het uitgangsmateriaal) blijft
bestaan. Tot nu toe gebruikte ik daar
voor hypoxis, rhodohypoxis en de
kruisingen daarvan, de rhodoxis. El
ders op de wereld zijn er collegakwe
kers die met andere soorten uit de
zelfde familie werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo heb ik al jaren contact met een
kweker uit het Spaanse Sevilla. Hij
krijgt ieder jaar van mij een aantal
nieuwe cultivars. Onlangs stuurde hij
mij per post een pakketje met drie
zakjes van ieder twintig bolletjes. Ik
kan nu komend voorjaar met deze
planten andere en hopelijk betere ei
genschappen inkruisen. Denk nu niet
dat ik daarvan volgend najaar al re
sultaten zie. Veredelen is een kwes
tie van jaren, en dus van geduld. Dat
maakt dit werk juist zo boeiend.

 cadeau uit Spanje
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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

'Welkom terug tante'
Cora Stegman

 
Dat is de titel van de klucht geschre
ven door Edwin Woons.
De spelers van toneelvereniging
Kunst Veredelt zijn na een coro
nastop weer gestart met de repetities
en hopen volgend voorjaar deze
klucht voor u te kunnen opvoeren.
Freule Emma woont met haar doch
ter Anna op het landgoed Heuvel-
vanck. Als tante Lydia uit Nieuw-Zee
land samen met haar persoonlijke
verpleegkundige Bregje onverwachts
op de stoep staat, brengt dat veel on
rust en stress.
In de volgende Dorpspraet vertel ik u
daar meer over, maar u kunt nu al
vast de volgende data in uw (digitale)
agenda noteren.
Vrijdag 1 april, zaterdag 2 april (seni
orenmiddag), vrijdag 7 april en zater
dag 8 april.
Wij hopen u dan te ontmoeten!

Winnaar puzzel
 
De puzzel van vorige maand is ge
wonnen door J. Methorst. Van harte
gefeliciteerd!!
De prijs, een cadeaubon t.w.v. € 10.-,
komt zo snel mogelijk naar u toe.

In het vuur
 
In de jaren 80 van de vorige eeuw
schreef melkboer Cees van der Sluis,
overleden 2007, negen schriften vol
met zijn oorlogsherinneringen. Het
resultaat is een uniek document over
Schaarsbergen in het laatste oorlogs
jaar, toen van heel Arnhem alleen dit
dorp nog bewoond gebied was. Het

is het verhaal van
gewone mensen
die hun best doen
de volgende dag
weer te halen.
Boeiend en her
kenbaar voor alle
Otterloërs die ban
den hebben met
dit buurdorp. Het
boek kost € 7,50

(excl. verzendkosten) en is te bestel
len bij Henk van der Sluis:
henksluis@hotmail.com

30 De Dorpspraet



Kleurplaat november
 
In november kunt u uw kleurpotloden weer tevoorschijn halen. Deze kleurplaat is voor jong en ouderen onder ons. We
verloten een cadeaubon t.w.v. € 10.-. Uw inzending kunt u t/m vrijdag 10 december inleveren aan de Groeneweg 19,
onder vermelding van naam, adres en leeftijd.
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 Adressen en afwezigheidsschema

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. Bij geen gehoor en spoed voor gezelschapsdieren: 026-3333730 (Evidensia
Dierenziekenhuis in Arnhem)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


