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Deadline wijzigt
 
Ook deze maand valt De Dorps-
praet in de derde week bij u in de
bus. Dat willen we het komende
jaar continueren. Dit betekent wel
dat we de deadline voor het aan
leveren van artikelen iets naar
voren moeten schuiven. Houd er
dus rekening mee dat met ingang
van januari teksten en foto's 
uiterlijk voor de eerste van elke
maand ingeleverd moeten zijn.
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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 
Marja Verleun
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 1e 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
 
december 2021

 
Haastige spoed is..... 

 
Snel even een brood
je halen, een brief
posten of een pakket
je afgeven. Hups uit
de auto, vijf minuten
later weer terug

en.....  ja hoor: een boete van 100
euro. Helaas, vergeten de parkeer
kaart zichtbaar tegen de voorruit te
plaatsen. In een gedeelte van de
Dorpsstraat en de Arnhemseweg
geldt de blauwe parkeerzone. We
weten het wel, maar vergeten het ge
makkelijk. De wijkagent of de BOA is
soms dichtbij. De flitspaal aan de
Arnhemseweg is ook weer actief.
Tien kilometer te hard rijden levert al
een flinke boete op. Oppassen dus!

Hartelijk dank
 
In deze editie het laatste deel van de
straatnamenserie. Martin Hijink nam
ons dit jaar mee op zijn tocht langs
de acht Otterlose straatnamen die
vernoemd zijn naar bijzondere dorps
genoten. We zijn allemaal weer een
stukje wijzer geworden. Martin, harte
lijk dank. Ondanks de vele beperkin
gen waarmee we al een tijd moeten
leven hebben veel kinderen en vol
wassenen volop kunnen genieten
van Sint en zijn Pieten. De foto's op
pagina 10 en 31 spreken voor zich.
 
Het was me het jaartje wel!! Ook voor
ons als redactie van De Dorpspraet.
Toch is het gelukt om weer elf keer
een goed gevulde editie bij u in de
bus te doen vallen. U hebt ons daar
geweldig bij geholpen. Door het
plaatsen van advertenties, het opstu
ren van foto's, het aanleveren van
teksten over velerlei onderwerpen en
door het opperen van suggesties. Wij
kunnen als redactie nog zo goed ons
best willen doen, als u niet meehelpt
of meedenkt komt er weinig van te
recht. Hartelijk dank hiervoor.
 
We wensen u veel leesplezier.
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KLEINTJES
Kleintjes kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven.  
Voor particulieren worden geen kosten in rekening gebracht. 
De kosten voor bedrijven zijn € 48,50 voor een heel kalenderjaar.
Bij de kleine advertenties worden géén foto’s of logo’s geplaatst.

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 
________________________________________________________________

De Groene Loper
Janet Smeenk

 
Otterlo's Belang en de recreatieve
sector hebben samen de visie 'De
Groene Loper' gepresenteerd. Deze
visie op recreatie en toerisme kwam
tot stand in samenspraak met vele
belanghebbenden. Om Otterlo groe
ner, veiliger en aantrekkelijker te
maken zal er geïnvesteerd moeten
worden in de Otterlose leefomgeving.
Op de ledenvergadering van Otterlo's
Belang heeft Hans Bom, vertegen
woordiger van een groep recreatieve
bedrijven, deze plannen in een mooie
presentatie toegelicht. Een werk
groep bestaande uit deze bedrijven,
Otterlo's Belang, bewoners, O2, mid
denstand en Tegelmuseum heeft
meegewerkt aan het ontwikkelen van
een totaalplan waar Otterlo mee
vooruit kan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema’s als veiligheid, parkeren, be
wegwijzering, aantrekkelijkheid en
herkenbaarheid komen uitvoerig aan
de orde. Veel van deze onderwerpen
staan al langer op de agenda van Ot
terlo’s Belang. Leidraad in deze visie
is 'De Groene Loper': de route vanaf
de rotonde bij Otterlo (O.V.) naar de
entree van het Nationale Park de
Hoge Veluwe.
 
“Veluwe-op-1” is een Gelders samen
werkingsverband van 40 partijen.
Deze partners werken aan een zoge
naamde Veluwe-agenda. De Veluw
se ontvangstlocaties zijn een belang
rijk onderdeel van de Veluwe-agen
da. Deze locaties moeten een aan
trekkelijke entree vormen naar de re
creatieve gebieden. Met goede ver
keersstromen, parkeergelegenheid,
informatievoorziening, toiletten en
horeca. Voor deze ontwikkelingen
zijn subsidies beschikbaar gesteld.
Deze plannen sluiten heel mooi aan
bij de wensen van de werkgroep.
Otterlo heeft sterke punten zoals een
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levendig verenigingsleven, de ligging
midden in de natuur en toegangs
poort naar het Kröller-Müller Museum
en park De Hoge Veluwe. Het is cen
traal gelegen en een knooppunt van
toeristische routes. Bezoekers wor
den in Otterlo gastvrij onthaald.
 
In de toekomstvisie 'De Groene Lo
per' zoals gepresenteerd, kunnen de
verbeterpunten apart van elkaar wor
den opgepakt en gerealiseerd. Zoals
een betere regulering van het drukke
verkeer in het centrum van het dorp
en het aanpakken van de parkeer
problemen. Bewegwijzering en het
ontwikkelen van veilige wandelpaden
en oversteekplaatsen zijn ook be
langrijke stappen.
 
Het aanzicht van Otterlo is te verbe
teren met mooie bestrating, straat
meubilair, meer groen en zogeheten
flashbacks met toeristische/histori
sche informatie. Mogelijk kunnen ga
leries en winkels met een passend
assortiment een plek krijgen. De rea
lisatie van een herkenbare dorpskern
is een grote wens evenals het meer
allure geven aan de entree vanaf de
rotonde. Kunst, eventueel in samen
spraak met het KMM, zou in Otterlo
een grotere rol kunnen krijgen. Wild
kansels of kijkgaten, een bijzonder
fietspad of mooie klimtoren zijn voor
beelden die Otterlo aantrekkelijker
kunnen maken voor de natuurliefheb
ber.
 
Ook het Tegelmuseum verdient een
betere plek in Otterlo. Een goede lo
catie, liefst aan de 'Groene Loper',
met ruime parkeerplaatsen en pro
fessioneel opgezette exposities zal
het bezoekersaantal verhogen. De
historie van Otterlo en de regio zou
wellicht in het museum gehuisvest
kunnen worden. Door deze historie
beter in beeld te brengen gaat de
geschiedenis leven voor bewoners
en bezoekers.
 
Lang hebben overheden de proble
men in Otterlo niet onderkend maar
het tij lijkt gekeerd. Samen kunnen
we Otterlo weer toekomstbestendig
maken.
 
De presentatie kan worden bekeken
op de site van Otterlo's Belang:
https://otterlosbelang.nl
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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 

Verrassend licht!
Marjon Fluit

 
December neemt ons altijd mee van
het ene feest naar het andere. De
Sint net uitgezwaaid en de aandacht
werd op De Ericaschool alweer ge
trokken naar een ander feest. Ik ging
de groepen in met een cadeautje.
Wat zou het zijn? Misschien nog een
verlaat pakketje van de Sint? Nee!
Een kerstcadeautje dan misschien?
Nou, het heeft wel met Kerst te
maken... We bespraken met de kin
deren wat Kerst nu eigenlijk is. Er
kwam van alles naar boven; gezellig
heid, familie, kerstballen, de geboorte
van Jezus, vakantie, sneeuw, lekker
eten, etc. Wat een geluk dat de kin
deren aan al deze mooie dingen den
ken bij het woord Kerst. Want dat be
tekent dat er mooie herinneringen en
verwachtingen zijn rond Kerst. Ook
werd het woordje licht genoemd. En
precies over dat woord vertelde ik de
kinderen een verhaal. Misschien
weten ze het nog wel thuis?! De boer
in het verhaal zei; “Nee, ik heb een
klein vuurtje, dat is voor mij, dat is
niet genoeg voor jou!” Maar de her
dersjongen in het verhaal liet de boer
zien dat je licht altijd kunt delen, dat
er altijd genoeg is. Bij dit verhaal kre
gen de kinderen de opdracht om in
de adventstijd te onderzoeken hoe je
een licht voor een ander kunt zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, weet
ik nog niet wat de kinderen gaan ont
dekken. Maar ik weet zeker dat ze
het op heel veel verschillende manie
ren zullen doen. Een leerling zei van
daag: “Zoals bij dat spreekwoord; wie
goed doet, goed ontmoet”. Precies,
want van licht geven, ga je zelf ook
stralen. Ik wens u allemaal een kerst
vol licht, dat u zelf en de mensen om
u heen mogen stralen!
Namens het team van De Erica
school, een hartelijke groet.
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Kennismaken
 
Als je in een leesclubje zit, heb je
meestal wel iets met taal. Dat moet
Janet gedacht hebben toen ze bij ons
leesclubje vroeg wie er zin had zich
bij de redactie van de Dorpspraet
aan te sluiten. Er was behoefte aan
iemand die de teksten kan controle
ren op foutjes, waar je als tekstschrij
ver vaak overheen leest. Een mooi
klusje voor een ‘Pietje Precies’ als ik.
Mijn naam is Marja Verleun. Ik ben
63 jaar geleden geboren in Den
Hoorn, een dorpje bij Delft, waar ik
een groot deel van mijn leven heb
gewoond. Sinds juni 2019 woon ik
met mijn man Theo in Otterlo. Sinds
ruim een jaar met onze hond Rocco.
We genieten hier van de natuur en
ruimte. Het redactiewerk bij de
Dorpspraet kan me goed helpen bij
het 'inburgeren'. Dan weet ik wat er
speelt in Otterlo.
Er gaat nu veel tijd zitten in de op
voeding van onze hond, waar we erg
van genieten. Ook zijn we nog volop
bezig om de tuin naar onze ideeën in
te richten. Daarnaast assisteer ik
mijn man Theo met de administra=
tieve verplichtingen bij zijn bedrijf.
Ik heb 34 jaar gewerkt bij Erasmus
MC in Rotterdam op verschillende
laboratoria. Ook secuur werk dus.
Als vrijwilliger in natuur- en milieu
educatie bij een aantal natuurorgani
saties in Delft, heb ik een aantal
jaren bestuursfuncties vervuld en
meegewerkt aan o.a. clubblad en
website en als jeugdbegeleider. Alles
wat leeft, groeit en bloeit in de na
tuur, maar ook in eigen tuin, heeft
altijd mijn interesse gehad.
Via de Dorpspraet hoop ik een bijdra
ge te kunnen leveren aan de Otterlo
se gemeenschap.
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Inzamelactie Lions
Club

Evert van Milligen
 
Ook dit jaar treft u bij uw Sparwinkel
weer een Lionsdoos aan voor
DE-punten en voor uw buitenlands
geld of oud geld.
Vorig jaar hebben we in de gemeente
Ede weer 700 pakken DE-koffie aan
de voedselbank Ede kunnen geven.
 
 
 
 
 
 
 
 
Het in de gemeente Ede ingezamel
de vreemd- en oud geld was goed
voor 40 staaroperaties.
We danken Spar van Leijenhorst
voor de jaarlijkse medewerking en
ook rekenen we weer graag op u.
 
Met vriendelijke groet, de Lionsclub
Ede Nederveluwe

Open eettafel
tijdelijk niet geopend

Helaas. De laatste drie maaltijden
van dit jaar en het kerstdiner van de
open eettafel zijn niet door gegaan
i.v.m. de maatregelen rondom coro
na. We hopen als organisatie op 10
januari weer fris en fruitig te kunnen
starten. De kosten voor de avonden
zijn €10,- per persoon. Mail voor
informatie en aanmelden naar 
aanloop@dorsphuisotterlo.nl of
neem telefonisch contact op met
0318-592246. 
Voor nu wees lief en blijf gezond.

Team open eettafel
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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

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 19.30 tot 20.30 uur

Woensdag  

Kreatief met Kunst met Klaasje Smit (om de week) 10.00 tot 12.00 uur

Kreatieve werkplaats met Klaasje Smit(om de week) 10.00 tot 12.00 uur

Biljarten inloop 10.30 tot 12.30 uur

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

Kindermiddag (1 x per maand) 13.45 tot 16.45 uur

Schilderen voor kinderen door Michèle 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 Beelaerts

09.45 tot 10.30 uur

Inloop koffieochtend 10.00 tot 12.00 uur

Biljartclub 13.30 tot 16.00 uur

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 19.30 tot 20.30 uur

Biljartclub De Aanstoot 19.30 tot 22.30 uur

Vrijdag  

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)
 
Zolang de coronamaatregelen gelden is het dorpshuis vanaf 17.00 uur dicht.
Kindermiddagen en Open-eettafel  kunnen voorlopig niet doorgaan.
 
Kreatief met Kunst:     start woensdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur
Kreatieve werkplaats: start woensdag 26 januari van 10.00 tot 12.00 uur  

Cursus & Werkplaats
Kreatief in Kunst
Plezier hebben in kunstzinnig bezig
zijn. Genieten van knoeien met verf
en kleuren. Je laten verwonderen en
genieten van de expressie. Soms je
laten inspireren door een kunstenaar
uit de moderne kunst. Kunstenaars
van de 20e eeuw waren vaak bezig
de weg terug te vinden naar oor
sprong en spontaniteit. Ze gingen
experimenteren met materialen en
technieken. Dat gaan wij ook doen.
We laten ons door hen inspireren.
Ervaring en kunnen tekenen is niet
nodig. Het gaat om ontspannen en
creatief bezig zijn.
We beginnen op woensdagochtend
19 januari. Van 10.00 – 12.00 uur.
Het is 1x per veertien dagen. De
totale cursus is zeven keer. Het kost
€ 20,- per keer inclusief materiaal.
Je geeft je op voor de hele cursus.
Maximaal 6 deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatieve Werkplaats 
Nu is je kans. Soms is het lastig om
thuis creatief bezig te zijn. Je hebt
niet genoeg ruimte, of niet de goede
materialen. Je wilt wel, hebt ideeën
maar je komt er niet aan toe. Een
ochtend doen waar je zin in hebt of
vanuit mijn map met suggesties aan
het werk. Of als je wilt doorwerken op
Kreatief met Kunst. Een soort crea
tieve inloopochtend bij de Aanloop. In
principe kun je voor jezelf aan het
werk. Ik ben beschikbaar voor onder
steuning. Het begint op 26 januari
van 10.00 -12.00 uur en is 1x per
veertien dagen. Het kost € 20,- per
keer inclusief alle materialen.
Maximaal 6 deelnemers. 
Op 11 en 18 mei maken we er een
feestelijke afsluiting van.
 
Opgeven bij KlaasjeSmit:
0611010685 of 
klaasjesmit.ks@gmail.com 
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Ieder mens is uniek en daarom ook zijn 

uitvaart’  
 

Livestro Uitvaartzorg is al elf jaar een begrip op de 

Veluwe. 

‘Wij gaan altijd op zoek naar wat bij de overledene 

en de nabestaanden past’, zegt Immanuel Livestro. 

 

Immanuel runt Livestro Uitvaartzorg samen met zijn 

vrouw Marjolein en een team gemotiveerde mensen. 

Sinds kort is er een tweede uitvaartleider, Jan Torn, 

én een tweede kantoor aan het Torenplein in Barneveld. Immanuel: ‘Wij hebben met elkaar al veel 

mogen betekenen voor families. Ten tijde van de haast onmenselijke coronamaatregelen hebben wij 

getracht het menselijke terug te brengen. Iedere uitvaart is uniek en moet bij een overledene en de 

familie passen. Dat dit wordt gewaardeerd, zien wij terug in de beoordelingen van families.  

Er is een gemiddelde klanttevredenheid van 9,6.’  

 

Iets wat bij Livestro Uitvaartzorg ook als belangrijk wordt gezien, is het rouwproces en de nazorg. 

‘Onze begeleiding stopt niet op de dag van de uitvaart’, zegt Immanuel. ‘Wij doen er alles aan om 

de familie en naasten goed het rouwproces in te laten gaan. Wij ontzorgen en ondersteunen, met 

kerst sturen wij een kaartje en denken wij extra aan hen.’ 

 

De uitvaartondernemer benadrukt tot slot dat Livestro Uitvaartzorg een keurmerkbedrijf is.   

‘Een fijn gegeven in een tijd waarin veel misgaat in de branche door wildgroei.’ 

ADVERTENTIE
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Straatnamen(slot)
Martin Hijink

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Feenstraweg loopt door ons dorp
vanaf de van Broekhuyzenstraat tot
aan de Zandingsweg. De toekenning
begin jaren tachtig was een eerbe
toon aan Gerrit Feenstra, van beroep
architect, maar vooral de ‘founding
father’ van het Nedelands Tegelmu
seum aan de Eikenzoom in ons dorp.
Gerrit Feenstra is in 1890 op een
boerderij/kaashandel te Hijlaard,
Friesland geboren. Na de ambachts
school werkte hij zich op tot bouw
kundig opzichter en -tekenaar. Na
korte functies in het oosten van het
land kreeg hij een aanstelling bij de
gemeente Arnhem als medewerker
voor de stadsuitbreiding. In 1920
startte hij een zelfstandig architecten
bureau. Tot zijn pensionering in 1960
heeft hij aan ruim 1600 bouwprojec
ten meegewerkt of zelf ontworpen.
Zo werd hij in 1925 ingeschakeld bij
de wederopbouw van Borculo na de
alles verwoestende cycloon. WO-II
gaf een dip in de productie, ook
omdat Feenstra niet voor de Duitsers
wilde werken. Hij ontwierp of werkte
mee aan huizen, scholen, kerken,
boerderijen, winkels, kantoren e.a.
bouwzaken. Maar ook honderden
zuivelfabrieken! Gerrit Feenstra was
in die tijd dus een van de leidende ar
chitecten in Noord-  en Oost-Neder
land. In 1957 kreeg hij een Koninklij
ke onderscheiding voor zijn werk; hij
werd benoemd tot officier in de Orde
van Oranje Nassau. In 1960 trok hij
zich terug uit zijn architectenbureau.
Na zijn ‘pensionering’ wijdde hij zich
aan het verzamelen en bestuderen
van tegels. Hoe groeide dat bij hem?
Hij had in 1952 in Formerum op Ter
schelling een oude ‘commandeurs
woning’ gekocht, waarvan enkele
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muren met tegels waren bekleed.
Voor beschadigde exemplaren ging
hij op zoek naar vervangende tegels.
Hij leerde de handel kennen en
merkte dat er veel exemplaren naar
het buitenland verdwenen. Hij be
sloot daarop, samen met zijn vrouw,
een representatieve collectie aan te
leggen van oude Nederlandse tegels.
De collectie werd al gauw te groot
voor zijn woonhuis in Arnhem, waar
op hij besloot bouwgrond te kopen
aan de Eikenzoom te Otterlo. Hij
bouwde er drie bungalows, een
ervan met enkele museumzalen. Hij
ging er zelf wonen en noemde het
huis ‘It noflik sté‘, Fries voor ‘Het ge
noeglijke plekje’.
Op 12 juli 1961 stelde hij zijn collectie
open voor het publiek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was dus het begin van het Neder
lands Tegelmuseum. In 1963 richtte
Feenstra de Stichting Tegelmuseum
‘It noflik sté‘ op, die de collectie in
bruikleen verkreeg. In 1968 werden
collectie en gebouwen bezit van ge
noemde stichting. In 1973 zijn
Feenstra en echtgenote weer naar
Arnhem verhuisd. De collectie tegels
en ander keramisch werk is in de
loop der tijd flink uitgebreid tot meer
dan 12.000 inventarisnummers. Voor
zijn werk aan en oprichting van het
tegelmuseum werd hem in 1982 de
gouden erepenning van de provincie
Gelderland toegekend. Het gemeen
tebestuur van Ede noemde tegelijk
een straat naar hem; de Feenstra
weg. Gerrit Feenstra overleed in
1985 en werd op het kerkhof van Ot
terlo begraven. De Stichting wordt
ondersteund door een actieve Vrien
denorganisatie met ca. 400 leden,
woonachtig door het hele land. Zij
dragen onder meer bij aan de sa
menstelling van exposities. Enkelen
van hen doen vrijwilligerswerk, bij
voorbeeld in de winkel, waar altijd
hulp welkom is. Het museum geeft
het meest volledige overzicht van de
rijke Nederlandse tegelgeschiedenis.
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Wie kent haar niet
Audrey van den Berg 

 

Hoi hoi, ik ben Lisanne Blotenburg en
ik ben 25 jaar. Ik ben geboren in
Otterlo op de Dries. Toen ik 1 jaar
was zijn we verhuisd naar de Groe
neweg waar ik 22 jaar heb gewoond
samen met m'n ouders en m'n zus. Ik
heb in Otterlo op de basisschool ge
zeten en ben daarna naar Barneveld
naar school gegaan. Een jaar gele
den ben ik op de Dries gaan samen
wonen met mijn vriend Erik Vonk. We
hebben het hele huis moeten schu
ren en verven, maar gelukkig kregen
we hulp van mijn schoonvader, die
schilder is.

Sinds juli hebben we een kat ge
naamd Tommy. Hij was in het begin
erg druk en sloopte veel. Gelukkig
gaat het nu wat beter nu die naar bui
ten mag. Wij wonen nu heel toevallig
naast het huis waar ik ben gebo
ren. Één huis verder woont mijn zus
wat natuurlijk heel gezellig is. Verder
heb ik altijd in de horeca gewerkt. Bij
De Waldhoorn heb ik 9 jaar gewerkt
en bij Brunch in Hoenderloo ben ik in
november weggegaan. Sinds kort
ben ik een nieuwe uitdaging aange
gaan in Barneveld waar ik nu sup
portmedewerker ben. Dat bevalt me
tot nu toe nog heel erg goed!
In het weekend ben ik vaak te vinden
op het voetbalveld. Ik speel namelijk
in vrouwen 1 van SVO, wat natuurlijk
heel erg gezellig is met al die mei
den. Ook spreek ik graag af met
vrienden om een drankje te gaan
doen of lekker te gaan eten.
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Natuurlijk houd ik ook nog wel van
een feestje, maar helaas gaat dat de
laatste tijd niet meer. Daarom heb
ben wij op onze zolder een kleine bar
gebouwd om nog gezellig een drank
je te kunnen doen met vrienden.

Mijn wens voor Otterlo is dat er meer
betaalbare woningen komen, zodat
er meer jeugd in Otterlo blijft. Nu wor
den we allemaal bijna verplicht om
Otterlo uit te gaan, omdat de prijzen
super hoog zijn.

Ik geef het stokje door aan Hubrien
Jansen.

Hubrien, wil jij het stokje doorge
ven aan een vrouw? tekst (max 550
woorden) en foto (300 kb of meer)
kun je mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl

Automobiel met
Malkander

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een doktersbezoek, boodschap of op
visite gaan. Malkander heeft in
samenwerking met de gemeente Ede
voor minder mobiele inwoners van
Ede de vrijwillige vervoersservice
AUTOMOBIEL. Deze vervoers-
service werkt met geselecteerde
chauffeurs die zich met eigen auto
vrijwillig ter beschikking stellen. Wie
gebruik wil maken van AUTOMO
BIEL belt naar het coördinatiepunt
van Servicepunt AUTOMOBIEL
(088-7004100). De medewerker daar
kijkt of er een chauffeur beschikbaar
is die u kan brengen en/of ophalen.
Wanneer u akkoord gaat, wordt de
afspraak voor u gemaakt. U betaalt
€ 0,30 per km. U krijgt de totaalprijs
bij aanvraag van de rit te horen. Het
bedrag betaalt u contant en met ge
past geld aan de chauffeur.
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Spareribs
Bastiaan Meelberg

 
Ingrediënten: 2 of 3 spareribs
2 el mosterd 
1 dl appelsap/appelazijn  
een lekkere BBQ-saus 
Voor de rub: 
1 el zwarte peper 
3 el donkere basterdsuiker 
2 el paprikapoeder 
1 el cayennepeper 
2 el zeezout (grof) 
1 el uienpoeder 
2 tl knoflookpoeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiden op de BBQ, maar in de
oven kan ook. Verwijder het vlies van
de achterkant van de ribben. Gebruik
daarvoor een bot mes en een keu
kenpapiertje. Meng de ingrediënten
van de rub. Smeer de ribben dun in
met de mosterd en bestrooi beide
kanten met de rub. Niet wrijven maar
duw mengsel op de ribben. Leg de
ribben een uurtje in de koelkast. Ver
warm de oven/BBQ voor op 125 gra
den. Leg de ribben met de holle kant
naar onderen op een grillrooster.
Plaats de bakplaat onder het rooster
en vul met een laagje water en ap
pelsap/ appelazijn. Op de BBQ spray
je met een plantenspuit gevuld met
appelsap/appelazijn de ribben elke
30 minuten. 
Laat de ribben 2,5 tot 3 uur rustig
garen. Vervolgens de ribben apart in
aluminiumfolie wikkelen en een klein
beetje appelsap in de folie gieten.
Leg de pakketjes 2 uur terug in de
oven/BBQ en verhoog de tempera
tuur naar 150 graden. Haal de ribben
uit de folie en leg ze terug op het
rooster. Smeer de ribben rijk in met
een lekkere BBQ-saus. Nu nog een
half uur in de oven om de BBQ-saus
zijn werk te laten doen. Laat even
rusten en je hebt heerlijke spareribs
waarvan het vlees van het bot valt.
Eet smakelijk! 
Het stokje geef ik graag door aan
René Veltman.
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

DECEMBER 2021 - JANUARI 2022

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

Zingen op kerstochtend
 
In de vorige Dorpspraet hebt u al een oproep kunnen
lezen over het zingen op kerstochtend. Nog even een
herinnering. Op de ochtend van Eerste Kerstdag gaan
groepjes mensen kerstliederen zingen in de straten van
Otterlo. Kent u iemand die wat extra kerstvreugde kan
gebruiken of wilt u graag dat er bij u gezongen wordt?
Meld dit dan op onderstaand mailadres. Maar ook als u
graag meezingt of een instrument bespeelt bent u harte-
lijk welkom. Verzamelen om 6.45 uur bij de kerk. Na het
zingen, zo tegen 8.00 uur, worden er nog een paar
liederen gezongen bij Eureka. Daarna is er koffie met wat
lekkers in het verenigingsgebouw bij de kerk. Mail of bel:
kerstzingenotterlo@outlook.com of 0620901677

Hé ha l lo ,  
 Missch ie  ke  j e  o s  og  e l ?  Wi j  z i j  Babs  e  Br i t t .  

I  de  zo er aka t ie  are  i j ,  sa e  e t  o ze  
r ie de ,  i  Ot ter lo  b i j  de  aka t ieb i jbe l eek .  

E  u  hebbe  e  goed  ieu s :  Wi j  ko e  eer
terug !  Op  eers te  kers tdag  i l l e  i j  g raag  sa e

et  ju l l i e  op  re i s .
 

O dat  e  u  og  ie t  zo  goed  e te  a t  de
coro arege ls  da  z i j  rage  e  j e  o  e e  op  de

ebs i te  a  de  kerk  te  k i j ke :
.her or dot ter lo . l  daar  s taat  t . z . t .  de  eest

rece te  i for at ie  ro do  de  toega g  oor  deze
d ie s t .  De  l i k  o  de  kers td ie s t  a u i t  hu is  te

ku e  o lge  s taat  ook  op  de  s i te .  
 

Wi j  z ie  er aar  u i t  o  sa e  e t  ju l l i e  
op  re i s  te  gaa  e  het  kers t feest  te  i e re !  

 
                Groet jes  Babs  &  Br i t t

 

Kerstdiensten: 

1ste kerstdag om 09:30

1ste kerstdag gezinsdienst om 15:00

2de kerstdag om 09:30 

2de kerstdag om 15:00

U I T N O D I G I N G  G E Z I N S D I E N S T  E E R S T E  K E R S T D A G

Datum Wat  Waar Tijdstip

di 21-12 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

za 25-12 Zingen op kerstochtend Dorp Otterlo 07.00-08.30 uur 

ma 3-1 Dorpsloket De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 3-1 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 10-1 Openeettafel De Aanloop 17.00 uur

vr 14-1 Dorpsloket De Spar 15.00-16.00 uur

vr 14-1 Inloop/spreekuur Malkander De Spar 15.00-16.00 uur

za 15-1 Trailrun(zie pag.19/21) Sportpark Kastanjebos vanaf 13.00 uur

do 20-1 Dorpsloket Eureka 14.00-15.00 uur

do 20-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

Geen lichtjeswandeling
Betsy Rap

De lichtjeswandeling
gaat dit jaar voor de
tweede keer op rij niet
door. Truida, Lysan en
Manon hebben dit met
pijn in het hart moeten
besluiten. Ze waren vol
goede moed aan de
voorbereidingen begonnen; Truida als oudgediende voor
de laatste keer en Lysan en Manon als kersverse,
enthousiaste nieuwelingen. Door de coronamaatregelen
wordt het te ingewikkeld om dit geweldig gezellige
evenement op een verantwoorde manier te laten
verlopen. Truida, hartelijk dank voor je jarenlange inzet.
We vertrouwen erop dat alle sponsoren en vrijwilligers
volgend jaar weer willen meehelpen. Honderden kinderen
en volwassenen hopen dat ze eind 2022 van een
sfeervolle tocht kunnen genieten.
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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.

Wegwerkzaamheden N310
 
Tussen maart en juni 2022 wordt
groot onderhoud uitgevoerd op
de N310 tussen Otterlo en de
aansluiting met de A1. Tevens
worden de verkeersveiligheid en
groenvoorzieningen verbeterd.
De weg blijft een 80km-weg. 
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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

Trailrun op 15 januari
Angelique & Hennie Meyer

 
Zaterdag 15-01-2022 is het weer
zover, de derde editie van de ‘Otterlo
Trailrun’.
Nog in afwachting van de dan gel
dende COVID-regels willen we graag
weer deze run organiseren.
Start en finish zijn bij de kantine van
het sportpark Kastanjebos van SV
Otterlo aan de Hoenderloseweg 4a.
Dit betekent dat er na afloop gebruik
gemaakt kan worden van de douches
om heerlijk opgefrist te kunnen ge
nieten van een drankje en een hapje
in de kantine. Ook hiervan is het de
vraag of dit mogelijk is i.v.m.
COVID……
Twee jaar geleden waren er om
streeks 450 deelnemers verdeeld
over de 3 afstanden. Ook waren er
her en der naast het parcours toe
schouwers om de deelnemers aan te
moedigen. Na afloop was het dan
ook weer een gezellige boel in de
kantine en de verhalen werden, naar
mate de tijd verstreek, steeds
sterker!
 
Dit jaar zijn er weer 3 afstanden nl:
25 km. start om 13.00 uur,      
inschrijving € 25,00;    
17 km. start om 13.30 uur,     
inschrijving € 20,00;
10 km. start om 14.00 uur      
inschrijving € 15,00.
 
Onderweg staan er 1 of 2 verzor
gingsposten, om even bij te komen,
met iets zoets, een slokje water, en
doorrrr!                                    
Natuurlijk zijn bij deze editie canitrai
lers ook van harte welkom. Canitrail
zijn trailrunners die met hun hond (al
tijd aangelijnd) de trail lopen.
RUN2DAY Arnhem & Nijmegen zorgt
weer voor de start/finishboog en de
verzorgingstenten. Bovendien zal er
bij deze editie een tijdwaarneming
zijn zodat je je gelopen tijd kunt zien!

vervolg op pag. 21
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Bel voor een gratis Bel voor een gratis 
waardebepaling!waardebepaling!

Wilhelm Makelaars, 
 gewoon beter

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

0318 - 6123 00  |  info@wilhelm-ede.nl

Uw huis is meer waard! Uw huis is meer waard! 

www.wilhelm-ede.nl

Otterlo 1 wint de 1e periode!!
Gerard de Rooy

Na twee vreemde en rommelige jaren, waar er door corona geen volledige seizoenen werden afgemaakt, begonnen
de mannen van trainer Ronald Lieftink op 7 augustus aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De selectie was
grotendeels gelijk gebleven. Vanuit Otterlo 2 kwam Ruben Kampert over en van J019 Jelmer Verschuur. Vanbuitenaf
kwamen Rence van der Wal en (Meester) Jesper Aben. Vier waardevolle aanvullingen die passen bij onze ambitie om
te spelen voor de prijzen in de zware 3e klasse B. Een klasse met veel regionale tegenstanders die allen dezelfde am
bitie hebben.
 
We hadden een wat onrustige voorbereiding met toch wat blessures door de onregelmatige coronaperiode ervoor en
spelers die toch nog in augustus gebruik maakten van een last minute vakantie. De 1e ronde van de beker, poule van
4, werd gewonnen om vervolgens op zaterdag 25 september de competitie te starten thuis tegen het lastige VVOP.
Deze werd uiteindelijk relatief eenvoudig verslagen. De weken erna wonnen we van Hoevelaken en Terschuurse Boys
om vervolgens nipt te verliezen van en bij concurrent Zeewolde. Deze teleurstelling werd snel op zij gezet; er werd ge
wonnen tegen Advendo, Zwart Wit ’63 en Veenendaal.

Op 27 november hadden de mannen aan een gelijkspel voldoende om de 1e peri
odetitel te winnen. Rood Wit uit Putten was de gastheer. Met een geheel verdien
de vakantie vierende Bas Pol als grote afwezige werd, omdat ook 2e keeper Wim
van Dam afwezig was, met “good old” Edwin Lagerwey op doel, ook deze tegen
stander aan de zegekar gebonden. Een fantastisch resultaat waar helaas door de
nieuwe regels geen publiek bij aanwezig mocht zijn. Heel vervelend, maar uitein
delijk telde de winst en hebben we het binnen de mogelijkheden toch in ons club
huis kunnen vieren. Een prijs die recht geeft op deelname aan de nacompetitie in

juni volgend jaar met als doel promotie naar de 2e klasse! Een mooi vooruitzicht, maar onze mannen willen eigenlijk
deze nacompetitie aan zich voorbij laten gaan. Dit kan door kampioen te worden.
 
Een zware klus maar met op dit moment 6 punten voorsprong met een wedstrijd minder gespeeld op nummer 2.  24
punten uit 9 wedstrijden is een unicum qua competitiestart in de geschiedenis van Otterlo in deze 3e klasse. Na de
winterstop starten we 22 januari aan de 2e helft van de competitie. Wij nodigen een ieder uit ons team aan te komen
moedigen. Naast veelal attractief voetbal is er ook een middag gezelligheid met veel bekende gezichten. Tot snel op
ons mooie complex, het Kastanjebos!
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vervolg van pag. 19
 
Bij deze willen we natuurlijk ook SV
Otterlo bedanken voor de medewer
king en dat we gebruik mogen maken
van het terrein, douches, etc. op het
sportpark het Kastanjebos.
 
Ook zin gekregen om de kilootjes
(die er waarschijnlijk zo rond de
kerstdagen & oud en nieuw erbij ko
men) er weer af te lopen? Schrijf je
dan nog snel in, dit is online mogelijk
op: www.otterlo-trailrun.nl.
Wij van de organisatie wensen ieder
een prettige kerstdagen en een fijne
jaarwisseling toe, om dan weer fris
en sportief van start te gaan tijdens
de Otterlo Trailrun op 15-01-2022.
PS. Mocht door eventuele aange
scherpte COVID-regels dit evene
ment niet door kunnen gaan, wordt
het inschrijfgeld, minus € 2,50 admi
nistratiekosten, teruggestort op uw
rekening.

Kerstballen zoeken
 
Heb je even genoeg van het binnen
zitten, ga dan lekker aan de wandel
bij het Natuurcentrum Veluwe. In de
kerstvakantie organiseert Natuurcen
trum Veluwe "Kerstballenspeurtoch
ten" voor het hele gezin. Van 24 de
cember t/m 9 januari kun je bij de
kassa van het Natuurcentrum een
gratis beschrijving, route en opdrach
ten afhalen. De speurtochten van ca.
5 km zijn voor kinderen t/m 12 jaar
onder begeleiding van ouders of
grootouders. Op de route hangen
enorme kerstballen met
meerkeuzeantwoorden.
Met alle goede antwoor
den kun je een originele
zin vormen. Ben je tussen
de 6 en 12 jaar oud? Dan
maak je kans op leuke
prijzen! 
Voor meer informatie zie:
www.natuurcentrumveluwe.nl
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                  Chr. Vrouwenbond De Schakel 1961-2021
 

Betsy Rap

Het zestigjarig jubileum van de plaatselijke
Christelijke Vrouwenbond 'De Schakel' is een mooie
gelegenheid om terug te kijken. De oorsprong van de
christelijke vrouwenbeweging in Nederland dateert
uit de jaren 1870-1920. Het was de tijd van de eerste
feministische golf, waarin vooral het kiesrecht voor
vrouwen en recht op onderwijs en betaald werk
centraal stonden. Als uitvloeisel daarvan werden in
de jaren daarna op diverse terreinen vrouwen-
organisaties opgericht. Vanwege de sterke verzuiling
vond die ontwikkeling onvermijdelijk in alle geloofs-
richtingen afzonderlijk plaats. 

Het platteland bleef niet achter. In 1933 stelde de
Christelijke Boeren- en Tuindersbond een ontwikkelings-
commissie in voor vrouwen en meisjes. Een commissie
die al na een paar jaar zelfstandig verder ging als
Christelijke Plattelandsvrouwen en -Meisjesbond (CPB).
 
Hoe ging het in onze regio?
De geschiedenis van wat nu heet de Christelijke
Vrouwenbond 'de Schakel' begon op 5 oktober 1961. Die
donderdagavond kwamen een aantal vrouwen in het
dorpshuis in Harskamp bij elkaar. Ze luisterden naar een
toespraak van mejuffrouw Luchtigheid, bestuurslid van de
landelijke CPB. Het onderwerp waarover zij sprak luidde:
‘Is een christelijke organisatie ook nodig voor
plattelandsvrouwen en -meisjes?’ Diezelfde avond nog
besloten de aanwezige vrouwen tot de oprichting van een
plaatselijke afdeling van de CPB. Er werden vijftien
vrouwen lid en er kwam een voorlopig bestuur. De
contributie werd vastgesteld op 7,50 gulden!
 
De eerste periode
Een maand later, vrijdag 10 november hield de nieuwe
vereniging haar eerste vergadering, in het Groene Kruis-
gebouw in Harskamp. De notulen hiervan zijn bewaard
gebleven. Ze zijn geschreven door Dina Onderstal, die bij
de oprichting voor een periode van 6 jaar tot secretaresse
werd benoemd. Dina is nog steeds lid. De eerste jaren
werden de ledenvergaderingen afwisselend in Harskamp,

Otterlo en Wekerom gehouden; in het verenigings-
gebouw, het Groene Kruisgebouw, het zaaltje bij de kerk
in Wekerom en Otterlo, ja zelfs wel eens in het Witte
Paard. Op de tweede bijeenkomst sprak een arts over
'De opvoeding van onze kinderen'. Dina Onderstal
zegt altijd genoten te hebben van de avonden die
gehouden werden. "Je was er eens even uit, er was toen
niet zo veel. Dan genoot je van een ontspannen avond
met prachtige beelden van de natuur, of van een boeiend
reisverslag. Je waande je even in een ander land." De
avonden stonden in het teken van de 3 O’s: Ontmoeting,
Ontspanning en Ontwikkeling.
Een ander onderwerp was elektrisch koken. Hiervoor
gingen de vrouwen naar een demonstratie bij de PGEM
in Arnhem. Huishoudconsulentes vervulden een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van
plattelandsvrouwen. Ze waren in dienst van 'De Stichting
Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande', een door het
Rijk gefinancierde stichting, opgericht in 1935. De
cosulentes gaven voorlichting over gezonde voeding,
omgaan met geld, aanleggen van een moestuin, enz.
In 1967 was het ledenaantal van de plaatselijke CPB-
afdeling uitgebreid tot veertig. De vergaderingen werden
sinds 1974 altijd in de Johannes Calvijnschool te
Wekerom gehouden.
 
Samenwerking
In 1994-1995 kwamen -niet toevallig- voorzichtige
gesprekken op gang tussen de CPB en de NCVB
(Nederlandse Christen Vrouwenbond), met als doel te
verkennen of en zo ja in welke vorm samengewerkt kon
worden. Deels kwam dat door het veranderende karakter
van de plattelandsbevolking. Immers de verstedelijking
van het platteland leidde tot een toename van het aantal
niet-agrarische vrouwen of in ieder geval vrouwen die
geen binding hadden met de plattelandscultuur. Een
tweede oorzaak lag in het dalende ledental, omdat zeker
de jongere vrouwen voor hun ontwikkeling en sociale
contacten niet meer afhankelijk waren van plaatselijke
organisaties. Een nieuwe tijd brak aan en die vroeg om
nieuwe organisatiestructuren.
 
In een volgende editie meer over de ontwikkeling van de
CPB van destijds naar De Schakel van nu.
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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. 

 

 

Van de kweker
 

Groei
Jaap Duijs

 
In de winter is het qua werkzaam-
heden wat rustiger op de kwekerij en
heb ik gelegenheid om collega's te
bezoeken en met hen te praten over
hoe zij met hun planten bezig zijn. Ie
dere kweker/veredelaar werkt met de
planten die bij hem passen. Bij mij
zijn dat vooral een aantal Zuid-Afri
kaanse bolgewassen, waarmee ik nu
al tientallen jaren ervaring heb. Ik ge
bruik de wintermaanden ook om over
mijn planten en mijn werkwijze te
schrijven voor plantentijdschriften en
vakbladen. Zo heb ik een aantal
jaren geleden een verhaal geschre
ven voor De Parel, het tijdschrift van
de Kuipplantenvereniging. In het le
denblad van de Vlaamse Vaste Plan
tenvereniging verscheen vorig jaar
een artikel van mijn hand. Af en toe
schrijf ik ook in het Engels voor vak
tijdschriften die in landen over de
hele wereld verspreid worden, zoals
in The Plantsman.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat is één van de tijdschriften van de
Royal Horticultural Society. Het is
een blad voor veredelaars en verza
melaars van bomen, vaste planten,
bloembollen, etc. Deze zomer heeft
een verhaal van mij gestaan in The
Rock Garden, het blad van The Scot
tish Rock Garden Club, een wereld
wijd actieve vereniging van rotsplan
tenliefhebbers. Deze organisatie on
dersteunt onder meer kwekers en
liefhebbers die onderzoek doen naar
planten, financiert het schrijven en
uitgeven van boeken en faciliteert ie
dere winter een grote uitwisseling
van rotsplantenzaden. Contacten met
andere plantenliefhebbers en uitwis
seling van kennis helpen je verder.
Niet alleen je planten moeten groei
en, dat moet je zelf ook.
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Firma Hak ligt op
schema

Betsy Rap
 
Grote projecten lopen nogal eens uit.
Zo niet de aanleg van de nieuwe wa
tertransportleiding Ede-Hoenderloo.
Als alles meezit rondt de firma Hak,
die het project in opdracht van Vitens
uitvoert, de werkzaamheden begin
maart 2022 af. Dat is twee weken
eerder dan gepland. De nieuwe lei
ding is nodig om ervoor te zorgen dat
de regio in de toekomst over vol
doende drinkwater kan blijven be
schikken. Achttien kilometer pijplei
ding met een diameter van 45 cm,
waar straks 800 m3 lekker drinkwater
per uur doorheen gaat.

De sleuf wordt gegraven
door middel van gestuur
de boringen, of simpel ge
zegd door de grond 'ge
schoten'. Voor deze tech
niek is gekozen om de
aanwezige natuur zoveel
mogelijk te sparen en de
boomwortels intact te

houden. Bovendien is de berm aan
de Apeldoornseweg te smal om een
traditionele brede sleuf te kunnen
graven. Om de waterdruk in de om
liggende woningen op peil te houden
wordt geboord met zo min mogelijk
water. In plaats daarvan wordt een
boorvloeistof op basis van bentoniet
(vochtvasthoudende klei) gemaakt,
waarmee het zand naar buiten wordt
gewerkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de rotonde staat een gigagroot
apparaat. Dat is een recyclingunit,
waarin de afgevoerde grond gerei
nigd wordt. De vrijkomende bentoniet
wordt dan hergebruikt en het zand
(cuttings) wordt afgevoerd. Het ge
deelte Ede-Otterlo (Koeweg) is voor
de helft gereed. Aan de Apeldoornse
weg schiet het ook lekker op. De ver
keersregelaars houden u en mij (niet
de bus) nog een paar dagen tegen,
maar vanaf 22 december is de weg
naar Hoenderloo weer open.
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Uit De Oude Doos
Gerhard Starke en Betsy Rap

Aan de kleding en de kapsels te zien,
is dit een foto uit de zestiger jaren
van de vorige eeuw. De jongens en
meisjes zijn een jaar of tien. Dat zou
betekenen dat zij nu ongeveer 70
jaar oud zijn. Hebben we gelijk? Mis
schien kunt u ons helpen. Is dit een
schoolklas of een jeugdclub? En ter
gelegenheid van welke gebeurtenis
is deze foto gemaakt? Minstens zo
belangrijk is de vraag wie we hier al
lemaal vereeuwigd zien. Mail uw re
actie naar dorpspraet@kpnmail.nl of
doe een briefje in de bus op Groene
weg nr.19.

De foto van de vorige maand leverde zoveel materiaal op, dat we ruimte te
kort komen in dit nummer. Albert Hummelen schreef ons: "Deze groepsfoto
van de seniorentocht in 1984 is gemaakt door Riezenbos uit Harskamp ter
gelegenheid van de 50-ste tocht. Op de terugweg van Elburg naar Hoender
loo is deze foto gemaakt op de hei bij Hoog Buurlo. Ik vond in het archief
nog een beschrijving van de tocht en een lijst van chauffeurs(23+2 res.). Het
organisatiecomité bestond toen uit de heren Aart van Santen, Fried Jonkers,
Kees Strookman en ondergetekende." We komen er t.z.t. uitgebreid op terug.
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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

'Rauschzeit' in Park
Henk Ruseler, boswachter 

 
Het burlen van de bronstige edelher
ten is verstomd. Toch wordt het nog
niet helemaal stil, want in deze perio
de van het jaar is het de paartijd van
de wilde zwijnen. De 'rauschzeit',
zoals onze oosterburen dit noemen,
is van november tot in januari. En
rauzen, dat doen ze in de zwijnenge
meenschap; er wordt gevochten of
het leven ervan afhangt. De solitair
levende keilers zoeken in de paartijd
de familiegroepen, bestaande uit
meerdere zeugen en jongen, op. De
hoogst in de hiërarchie staande zeug
is niet alleen de matriarch in de fami
lie, maar zorgt zelfs voor een syn
chronisatie van bronstig worden van
de overige zeugen. Er vallen dus
meerdere dames te winnen voor de
strijdende keilers. Aanvankelijk wordt
er eerst geïmponeerd maar wanneer
dit niet leidt tot de aftocht van één
van de mannetjes, komt het tot een
heftige strijd. Hierbij worden de vlijm
scherpe slagtanden ingezet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de centimeters dikke pant
serschilden van bindweefsel die kei
lers langs de flanken bezitten, ont
staan toch geregeld heftig bloedende
verwondingen, soms met de dood tot
gevolg.
 
Na de bronst komt er weer rust bin
nen de zwijnengemeenschap. Na
een draagtijd van vier maanden wor
den dan meestal in april-mei drie tot
twaalf jongen geboren.
Of we dit voorjaar een grote aanwas
van wilde zwijnen krijgen, valt sterk
te betwijfelen. De zeugen moeten
hiervoor in goede conditie de winter
kunnen doorstaan en daar zit nu de
crux. Wie de afgelopen tijd in het bos
heeft gewandeld zal hebben opge
merkt dat er dit jaar extreem weinig
eikels en beukennoten gevallen zijn.
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De Vereniging Wildbeheer Veluwe
zegt ons dat over de gehele Veluwe
pakweg 1,6 miljoen kilo gevallen is,
tegen een gemiddelde van 4,7 mil
joen kilo.
De rijke mastjaren in combinatie met
slappe winters hebben tot een fikse
toename van de zwijnenpopulatie ge
leid, ook in het Park. Doormiddel van
jaarlijks afschot wordt naar een -voor
het Park aanvaardbare- voorjaars
stand van 50 wilde zwijnen gestreefd.
Ondanks alle inzet van mijn collega-
jachtopzichters en -jagers is dit niet
gelukt. Tegelijkertijd zijn er tot vorig
jaar een onbekend aantal wilde zwij
nen via de twee wildpassages het
Park binnengekomen.
 
Dat de wilde zwijnenstand in het Park
flink is toegenomen wordt niet alleen
duidelijk door de aantallen zwijnen
die worden gezien, maar nog veel
meer door de zichtbare -soms desa
streuze- effecten op de vegetatie.
Rode- en blauwe bosbes, varens en
andere -soms ook zeldzame- hogere
plantensoorten zijn door het gewroet
van wilde zwijnen verwoest. Op plek
ken waar rasters de toegang voor
zwijnen beletten, zoals bijvoorbeeld
het raster rondom het Kröller-Müller
Museum, is het verschil in vegetatie
met- en zonder wilde zwijnen goed te
zien.
 
Alleseters als ze zijn, heeft een over
populatie aan zwijnen een groot na
delig effect op onze reptielenpopula
tie en bodembroeders. Meestal on
zichtbaar, verdwijnen populaties
overwinterende adders of eieren en
jonge vogels van nachtzwaluw, beide
Rode lijstsoorten, in de magen van
wilde zwijnen. Ook dieren die in hun
voortbestaan grotendeels afhankelijk
zijn van voldoende bodemleven,
zoals dassen, ondervinden grote
voedselconcurrentie door wilde zwij
nen. 
 
Moeten de wilde zwijnen bijgevoerd
gaan worden? Anno 2021 wordt deze
noodmaatregel pas overwogen wan
neer er een extreem hoge natuurlijke
sterfte optreedt. Tot die tijd wordt met
afschot de stand teruggebracht. Of
alle zeugen komend voorjaar jongen
krijgen, is nog maar de vraag. Vast
staat dat in het aanstaande voorjaar
de aanwas van wilde zwijnen erg
laag zal zijn.
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Kleintje

Gezocht huurwoning in Otterlo,
max. € 650,- ivm huurtoeslag. Of
woningruil met grote 2- kamer
nieuwbouwwoning in Wester
parkbuurt Amsterdam. Info
Michèle Negele 06-40214276.

Hulp gevraagd
Ron Reitsma

 
Wie kan helpen bij ondezoek naar
ondergedoken Joden.
 
Een groep vrijwilligers doet sinds
enkele maanden onderzoek naar in
Otterlo ondergedoken Joden. Veel is
al ontdekt maar vaak roept een op
lossing ook weer een vraag op. Kunt
u helpen met de volgende vragen?
 
Wie kende of heeft informatie over
H.C. van Dorssen  (Hendrik Christi
aan?), getrouwd met M. van Doorn.
Op 14-05-1945 is een zoon Huib
geboren. Er waren mogelijk al meer
kinderen. 
Het gezin woonde vanaf 1941 aan de
Hoenderloseweg 8 in Otterlo.
Bij deze familie was in ieder geval
Sophie Rosenberg-Hendler onder-
gedoken. Dat moet zijn geweest na
25 januari 1944, omdat zij voor die
datum met haar man en schoon-
moeder (Joseph Rosenberg en Jen
nij Rosenberg-Van Bienen) onderge
doken was bij mevrouw Blok-Note
boom, Arnhemseweg 4 (of 19?) in
Otterlo. Zij was waarschijnlijk de
enige die kon vluchten, Joseph en
Jennij zijn omgebracht in een
concentratiekamp.
 
Wie heeft informatie over mevrouw
Blok-Noteboom en over onderduikers
die bij haar zaten? Wie kende haar
persoonlijk? Op 25 januari 1944 zijn
dus twee onderduikers bij haar opge
pakt. Heeft dat consequenties voor
haar gehad?
 
Ook zou er een 'Pension Huber' aan
de Hoenderloseweg 6 Otterlo (in
1943) geweest zijn. Klopt dit adres
en wie was de pensionhouder, heeft
iemand hier informatie over?
 
Reacties graag naar Ron Reitsma
via: reitsma@euronet.nl
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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

Nieuw record
Janet Smeenk

 
‘Marjolein Bastin. Een ode aan de
Veluwe', de tentoonstelling in het
Tegelmuseum heeft een record
aantal bezoekers getrokken. 
 
Marjolein Bastin, woonachtig tussen
Ede en Otterlo, is niet alleen bekend
in Nederland maar ook internationaal
vermaard om haar aquarellen, illu
straties, boeken, kalenders, borduur
pakketten, kaarten en nog veel meer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libellelezers waarderen haar weke
lijkse impressie van de natuur om
haar heen. Jongeren groeiden op
met de verhalen van Vera de Muis,
prachtig geïllustreerd door Marjolein.
In het Tegelmuseum zijn haar aqua
rellen voor het eerst te zien in de ge
meente Ede. De tentoonstelling en
de opening door Prinses Margriet
kregen door de aandacht van de
landelijke pers en het programma
‘Blauw Bloed’ grote bekendheid. Nog
nooit hebben zoveel bezoekers het
museum weten te vinden. In een
mooie frisse zaal hangen naast de 40
unieke aquarellen prachtige tegels
met verwante afbeeldingen. Door de
coronamaatregelen is de tentoonstel
ling nu in alle rust te bekijken. Naast
deze expositie is er nog veel te zien,
zowel oude tegels als moderne
kunst. Bekende artikelen met de illu
straties van Marjolein Bastin zoals
servies en kalenders zijn te koop in
het tegelmuseum.
 
 
 
 
 
 
De tentoonstelling loopt nog tot
30 januari maar wordt waarschijnlijk
verlengd.
Heel bijzonder dat in Otterlo zo’n
unieke expositie kan plaatsvinden.
 

30 De Dorpspraet



Decemberpuzzel
 
En dan zijn we ineens aanbeland aan bijna het einde van dit jaar en ook de laatste puzzel van 2021. Dit keer, hoe kan
het ook anders, een kerstpuzzel. Onder de juiste inzendingen verloten wij een cadeaubon t.w.v. 10.-. Uw inzending
kunt u, onder vermelding van uw naam en adres, tot en met vrijdag 14 januari inleveren aan de Groeneweg 19.
 

Zie ginds komt de............
Helga Hummelen en Cindy Bonthuis

Vol verwachting keken de kinderen, juffen en meesters van de Ericaschool vrijdag 3 december
uit naar de aankomst van Sinterklaas en de Pieten. Hoe zou Sinterklaas komen? Toch wel op
Ozosnel? Of zou het paard nu nog lekker slapen? Want.... Ozosnel had eerder deze week de
Ericaschool al een bezoekje gebracht midden in de nacht; hij had heerlijk gesmuld van de wor
tels en het water wat de kinderen hadden klaargezet. Eindelijk, na veel liedjes zingen, zag ie
dereen in de verte de mooie rode mijter van de Sint, maar........ Ozosnel was er inderdaad niet
bij!! Sinterklaas kwam met een kameel en een dromedaris en de Pieten zaten erop! Dat zag er
bijzonder uit!! De hele morgen werd er feest gevierd op school en kwamen de groepen één
voor één bij Sinterklaas op bezoek in zijn, speciaal hiervoor ingerichte, kamer. Alle groepen
hadden iets voorbereid; er werden liedjes gezongen, moppen verteld, dansjes gedaan en ver
haaltjes voorgelezen.  De groepen 1 t/m 4 kregen ook nog echte pietengym in de gymzaal!

 
Helaas konden een aantal kinderen dit jaar niet naar school en misten
ze de boot. Maar de Goedheiligman bleek ook aan hen gedacht te
hebben want luid toeterend reed hij bij elk huis langs om de kinderen
te verrassen en te verblijden met een cadeau of surprise. Wat tof dat
de Sint niet aan deze huisjes voorbij is gegaan en de kinderen op deze
manier toch nog konden meegenieten.
 
En....... voor volgend jaar heeft Sinterklaas beloofd om weer langs te
komen!
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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. 
Afwezig: 8 t/m 16 januari 2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
8.00 uur 's morgens, in het weekeinde of tijdens feestdagen. Tel.: 0318-434945.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


