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Excuses
In het decembernummer is een
vervelende fout geslopen. Door
een samenloop van omstandig
heden zijn tekst en advertenties
op pagina 10 en 11 niet goed
weergegeven. De drukker heeft
ons ter compensatie vier pagina's
extra aangeboden. Die ruimte
willen we opnemen in het juni/juli
nummer. Net voor de zomerva
kantie kunt u een dikke Dorpspraet in de bus verwachten.
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De volgende Dorpspraet verschijnt rond 18 februari.
U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk 1 februari; daarna uitsluitend in
overleg met de redactie.
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Colofon
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks.
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Groeneweg 19
6731 AN Otterlo
Telefoon: 06-21326728
Samenstelling redactie:
Audrey van den Berg
Betsy Rap (coördinator)
Cindy Bonthuis
Gerhard Starke (fotograaf)
Jan Bruil
Jan van den Berg
Janet Smeenk
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

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

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

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

Bezorgklachten:
s.v.p. doorgeven aan: Jan Bruil,
Arnhemseweg 52, telefoon 0318-592844 of
06-37419622
Bezorging dorp:
Audrey Bruil, Bea en Hans Lok
Bezorging buitengebied:
Tim van den Akker
Abonnement:
€ 38,50 per jaar.
Opgeven bij Mary Ascherman, bij voorkeur
per mail: dorpspraet@kpnmail.nl
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Van de
redactie
januari 2022

Goede wensen
Wat wensen we elkaar eigenlijk toe,
zo aan het begin van een nieuw jaar?
Een gelukkig nieuwjaar, alle goeds,
voorspoedig nieuwjaar. Kortom; alle
maal goede en positieve zaken. En
dat ligt natuurlijk ook voor de hand.
Je gaat niet iemand narigheid en te
leurstelling toewensen. Hoe dit jaar
voor een ieder van ons gaat verlopen
is ongewis. We hopen op voorspoed,
gezondheid, leuke momenten, een
nieuwe baan, promotie of een diplo
ma. Teleurstellingen zullen echter
niet uitblijven. Misschien kunnen we
elkaar wel een beetje helpen als het
even tegenzit. Een telefoontje ple
gen, een kaartje sturen, een praatje
aan de deur. Iemand die het moeilijk
heeft te eten vragen. Samen een
wandeling maken. Het zijn vaak van
die eenvoudige dingen waarvan ie
mand een opkikkertje krijgt.
We wensen u een goed jaar toe en
voor nu veel leesplezier.

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

je vindt het bij SPAR

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

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

Beste Otterloërs,
Inmiddels is de jaarwisseling alweer
even geleden en zijn de vakanties
achter de rug. Het normale leven is
weer begonnen. Ware het niet dat
veel nog niet normaal is.
Toch zijn wij positief gestemd over
2022.
De planvorming voor de nieuwbouw
op de Weversteeg vordert gestaag.
De stikstofwetgeving biedt inmiddels
ruimte om door te gaan en het ont
werpbestemmingsplan is vergevor
derd. Het is zeer waarschijnlijk dat
het dit kwartaal ter inzage komt.
vervolg op pagina 4
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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: Huurwoning in Otterlo, max € 630,- i.v.m. huurtoeslag. Of woningruil met grote tweekamer-nieuwbouwwoning in Westerparkbuurt Amsterdam.
Info Michèle Negele 06-40214276.
________________________________________________________________
Gezocht! Verpakkingsmateriaal. Heeft u na ontvangst van een pakket het
verpakkingsmateriaal over? Ik haal graag uw vlokken, bubbeltjesplastic of
luchtkussentjes bij u op. Gelieve geen piepschuim. Bel of app: 06-21326728.

Vacature

In het voorjaar van 2021 opende de Wever Lodge haar deuren. Dit kleinschalige hotel restaurant in Otterlo kijkt uit over
de Veluwse heidevlakte en brengt onze gasten rust.
Eenvoud en kwaliteit komen hier samen met lokale ambachten en de omringende natuur. In een wereld van versnelling
willen wij vertragen. We willen graag 7 dagen per week open en daarvoor hebben we extra Lodge medewerkers nodig.
Ben jij of ken jij iemand die met creativiteit en passie fulltime mee wil werken aan onze droom?
Assistent Lodge Manager
Medewerk(st)er bediening
Stagiaire
Heb je interesse in één van de bovenstaande vacatures en woon je in de omgeving van Otterlo? Neem dan contact op met
Heleen Kam via heleen@hiddenlodges.com. Wij gaan graag in gesprek tijdens een wandeling over de hei in onze voortuin.

www.weverlodge.com
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vervolg van pagina 3
Als alles daarna zonder nieuwe te
genslagen verloopt, zou in de loop
van dit jaar daadwerkelijk de schop in
de grond kunnen. Lang gekoesterde
wensen kunnen dan gerealiseerd
worden. Een nieuw multifunctioneel
dorpshuis met sporthal om de Aan
loop en de SERO te vervangen en,
minstens zo belangrijk, Otterlo krijgt
eindelijk weer een nieuwbouwwijk
met woningen voor jong en oud.
Ook aan de veelgehoorde zorgen
over verkeersveiligheid en de par
keerproblemen in de dorpskern wordt
gewerkt. Veilige oversteekplaatsen
op de Arnhemseweg, wandelpaden
van en naar het centrum en een per
manente parkeervoorziening voor be
zoekers in het centrum staan op ons
wensenlijstje. De gemeente Ede is
gestart met een gebiedsproces voor
Otterlo, waarin deze onderwerpen
uitgebreid aan bod komen. U gaat
daar ongetwijfeld meer van horen en
zien dit jaar.

Verder verwachten we dit jaar con
crete stappen te zetten in een nieuw
zorgconcept voor ouderenzorg in
Otterlo. Dit zijn ingewikkelde proces
sen welke veel energie vragen. Maar
ook hier wordt vooruitgang geboekt.
Binnenkort leest u hier meer over in
de Dorpspraet.
Dit zijn een aantal onderwerpen waar
wij ons al langere tijd mee bezig hou
den. Het ziet er naar uit dat het ko
mende jaar de resultaten van de vele
vergaderingen zichtbaar gaan wor
den. Uiteraard houden we een slag
om de arm, we zijn immers afhanke
lijk van veel factoren, maar het ziet er
veelbelovend uit!
We hopen samen van 2022 weer een
geslaagd jaar te maken.
Namens bestuur Otterlo’s Belang,
Evert Groeneveld

De Dorpspraet

MFDO

Janet Smeenk

Hoogtijd dat het nieuwe dorpshuis en
sporthal een naam krijgen. Multifunc
tioneel Dorpshuis Otterlo is een
mondvol en de afkorting raakt maar
niet ingeburgerd. Verwacht wordt dat
vanaf nu regelmatig geschreven kan
worden over de voortgang van het
bouwproces; dan is een korte naam
wel zo handig.
Na een lange stilstand hebben het
bestuur en de gemeente Ede het pro
ces weer voortvarend ter hand geno
men. De nieuwgevormde project
groep van de gemeente Ede heeft in
korte tijd al veel bereikt. Het architec
tenbureau KAW en adviesbureau
HEVO zijn weer bereid gevonden om
verder te gaan, daar waar ze geble
ven waren.
Gezamenlijk is er gekeken naar de
functie van het MFDO. Ruimte bie
den aan organisaties en de saamho
righeid bevorderen binnen de ge
meenschap zijn vanzelfsprekende
functies. Maar ook fysiek zal het ge
bouw verbinding moeten zoeken met
zijn omgeving door het MFDO zo te
plaatsen, dat de wijken kunnen inte
greren en door de gevels een open
en uitnodigende uitstraling te geven.
Het bestuur heeft een begin van een
ruimteboek gemaakt. Per ruimte
wordt bekeken wat er nodig is voor
de gebruikers. Dat gaat van het aan
tal stopcontacten, afwerking muren
tot benodigde geluidsisolatie. Heel
handig in het overleg met de gebrui
kersgroepen, gemeente en architect.
HELP! Alle bestuursleden hebben
een eigen aandachtsgebied maar tot
op heden ontbreekt een bestuurslid
met een sporthart. Dirk Meijer heeft
tot nu toe die taak met hart en ziel op
zich genomen maar is geen officieel
lid van het bestuur. Je hoeft geen ex
pert te zijn, alleen maar iemand die
namens alle sporters de belangen wil
behartigen binnen het grote belang
van een gezamenlijk gebouw. In de
bouwfase is het vooral zaak dat alle
faciliteiten die nodig zijn voor de
sporters er ook komen. Als iedereen
om de beurt een paar jaar als vrijwilli
ger (bestuurs)werk doet dan houden
we het dorp vitaal. Stel gerust je vra
gen aan een van de bestuursleden.
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> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken,
ongeacht waar u lid en/of verzekerd bent
> Verzorgt uitsluitend begrafenissen
> Beschikt over opbaarruimtes en een familiekamer in huiselijke sfeer
Hugo de Grootlaan 2 | 3771 HL Barneveld | 0342 49 28 28 | www.koehoorn-begrafenis.nl
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Geslaagd kerstdiner
voor de bewoners
van Eureka

Cor van Voorthuizen

Elk jaar worden de bewoners van Eu
reka getrakteerd op een groot kerst
diner. Een enthousiast kerstteam, be
staande uit een groep vrijwilligers en
de huiskok van Eureka, verzorgt dan
tot in de puntjes een 5-gangenmenu,
de aankleding en de bediening. In
2020 hebben we het diner helaas
moeten cancelen in verband met een
lockdown.
Vol goede moed trof het kerstteam
dit jaar de voorbereidingen voor een
kerstdiner op donderdagmiddag 16
december. De bewoners keken er al
echt naar uit. Alles was tot in de
puntjes uitgewerkt, maar opnieuw
dreigden coronamaatregelen weer
het spreekwoordelijke roet in het eten
te gooien.
De ontmoetingsruimte van Eureka
was net te klein om alle bewoners en
andere genodigden verantwoord op
minimaal 1,5 meter afstand aan ta
fels te kunnen plaatsen. Gelukkig
konden we uitwijken naar de grote
zaal van De Waldhoorn en kon het
kerstteam ook eens zelf deelnemen
aan het kerstdiner. Er werd een mooi
kerstgedicht van Michel van der Plas
voorgedragen en ook een kerstver
haal passeerde de revue.
Zoals we van De Waldhoorn gewend
zijn, was het 3-gangendiner heerlijk
en de bediening uitstekend. Als klap
op de vuurpijl werd die middag be
kend gemaakt dat het diner geheel
bekostigd is vanuit een anonieme
gift. Het geluk was aan onze zijde,
een paar dagen na het diner ging het
land weer geheel op slot.
* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

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

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

Audrey van den Berg
Ben jij;
Betrokken bij wat er leeft in
Otterlo.
Wil jij:
Een bijdrage leveren aan de
nieuwsvoorziening voor Otterlo.
Ben jij:
Nieuwkomer of geboren en geto
gen Otterloër.
Wil jij:
Nieuwkomers helpen om Otter
loër te worden of Otterloërs infor
meren over wat er speelt.
Ben jij:
Dertiger, veertiger of vijftiger.
Wil jij:
Meedoen met een leuke enthousiaste groep mensen, de redactie
van de Dorpspraet?
Kortom: wil je iets bijdragen aan
de Dorpspraet, maar weet je niet
precies wat je zou kunnen doen?
Bel ons dan, best kans dat we
samen tot iets moois komen! Tel
06 23 37 12 25.

Historische vondsten

Betsy Rap

Uit historische geschriften is al langer
bekend dat er in vroegere eeuwen
belangrijke handelswegen liepen van
Arnhem naar Harderwijk, over de Ve
luwe dus. Dit waren uiteraard geen
verharde wegen; het waren niet meer
dan karrensporen. Ze hebben ook
door het Park De Hoge Veluwe gelo
pen. Zou daar nog iets van te zien of
terug te vinden zijn? In april 2014
hebben promovendus Willem Vletter
en hoogleraar Theo Spek (tevens lid
van de Raad van Toezicht van het
Park) van de Rijksuniversiteit Gronin
gen een archeologische opgraving
uitgevoerd van enkele van deze kar
rensporen op het Oud-Reemsterzand
op de Hoge Veluwe. Een samenvat
tend verslag daarvan treft u aan op
pag. 26 en 27. Het wetenschappelijke artikel hierover kunt u lezen op:
https://doi.org/10.1080/
01433768.2021.1999012
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Zingend door Otterlo
op Eerste Kerstdag

Arianne, Bep en Netty

Op Eerste Kerstdag zijn we weer zin
gend door de straten van Otterlo ge
gaan. Na een bemoedigend gebed
van Ds. Verspuij zijn we om 6.45 uur
op pad gegaan. De start was zo
vroeg omdat de mensen dan thuis
zouden zijn. De straten zijn nog stil
en verlaten zodat het gezang extra
goed te horen was. Reden is ook dat
iedereen op tijd terug kon zijn om de
kerkdienst te volgen én eenieder
daarna de rest van de dag voor zich
zelf zou hebben.

Door de mooie opkomst konden we
ons verdelen in vijf groepjes; één
groepje ging naar het buitengebied
en vier groepjes liepen door het dorp.
Alle groepjes verzamelden zich rond
7.45 uur bij Eureka waar we al dank
baar werden opgewacht. Hier heb
ben we gezamenlijk alle bewoners
toegezongen.
We kijken er nu al naar uit om op
Eerste Kerstdag in 2022 weer zin
gend door de straten te gaan en
hopen dat er meer bewoners uit Ot
terlo mee willen zingen; dan kunnen
we nóg meer mensen in Otterlo be
reiken.
Wat was het prachtig om de reacties
te zien of daarna te horen hoe fijn en
bemoedigend het was ervaren. Het
was een mooie en dankbare start
van de kerstdagen!
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DorpsAtelier
In februari wordt er weer gestart, als
de coronamaatregelen dat toelaten,
met cursussen en workshops. Kosten
voor workshop en cursus zijn € 20,
per keer. De cursussen zijn 1x per
veertien dagen. Je geeft je op voor
de hele cursus. In de week na de
meivakantie volgt er een feestelijke
afsluiting. Opgeven bij Klaasje Smit:
klaasjesmit.ks@gmail.com

Workshop droge naald etsen
7 februari: 19.30-21.30 uur: Een
leuke manier om kennis te maken
met etsen. Droge naald is de meest
eenvoudige en directe etstechniek.
Een techniek waarbij getekend en
gekrast wordt op een plaatje van zink
of kunststof. In deze workshop wordt
dat gedaan in karton. De braam die
ontstaat tijdens het krassen in de
plaat zorgt voor de typerende
'wolkige' afdruk waar je een droge
naald aan kunt herkennen. Het levert
snel bijzondere resultaten op, ook als
je geen of weinig ervaring hebt.
Kreatief met kunst
Start 2 februari woensdagochtend
van 10.00-12.00 uur. Als groep onder
begeleiding schilderen met acrylverf.
Vanuit een opdracht aan het werk.
Met als inspiratie, soms een kunste
naar, soms een techniek. Vanuit je
intuïtie ontspannen bezig zijn met
expressie.
Kreatieve werkplaats
Start 9 februari. Woensdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur. Nu is je kans.
Soms is het lastig om thuis creatief
bezig te zijn. Je hebt niet genoeg
ruimte. Je wilt wel, maar je komt er
niet aan toe. Een plek om individueel
met begeleiding aan het werk te zijn.
Zo ontstaat er structuur en regel
maat. Het basismateriaal om in het
platte vlak creatief te kunnen werken,
is aanwezig. Denk aan acrylverf, pas
telkrijt, oliepastel, kleurpotlood e.d.
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Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo.
Tel.: 0318 - 592246
aanloop@dorpshuisotterlo.nl
René van den Bergh. tel. 06 4656381

Nieuw(s)

Het DorpsAtelier.
Kunst in een ander jasje. Dorpshuis De Aanloop zorgt voor de ruimte en
materiaal. Vrijwilliger Klaasje Smit zorgt voor de professionele begeleiding.
Deze activiteiten gaan verder onder de naam 'het DorpsAtelier'.
Zie de kolom hiernaast voor meer informatie.
WEEKPROGRAMMA
Maandag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Biljarten
Sportservice Ede gym met Cora Stegman
Sjoelclub De Ingooi (even weken)
Open-eettafel 2 x per maand (even weken)
Darten, competitie
Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand)
Tafeltennisclub TTCO vanaf september
Dinsdag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Biljarten
Volksdansen Sportservice Ede met José ter Huurne
Toneelvereniging
Biljartvereniging
Do-in Yoga met Debbie Hulleman
Woensdag
Kreatief met Kunst met Klaasje Smit (om de week)
Kreatieve werkplaats met Klaasje Smit(om de week)
Biljarten inloop
Game-Zone - 1e woensdag in de maand
Kindermiddag (1 x per maand)
Schilderen voor kinderen door Michèle Negele
Bridgen
Donderdag
Peuterspeelzaal De Heidehummel
Ontspannen bewegen Sportservice Ede o.l.v. Marie
José Beelaerts
Inloop koffieochtend
Biljartclub
Do-in Yoga met Debbie Hulleman
Biljartclub De Aanstoot
Vrijdag
Do-in Yoga met Debbie Hulleman
Darten
Klaverjassen 3e vrijdag in de maand

08.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
13.30 tot 14.15 uur
14.45 tot 16.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
19.30 tot 22.00 uur
20.00 tot 21.30 uur
08.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 15.00 uur
13.30 tot 14.30 uur
19.30 tot 20.00 uur
19.30 tot 22.30 uur
19.30 tot 20.30 uur
10.00 tot 12.00 uur
10.00 tot 12.00 uur
10.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 16.00 uur
13.45 tot 16.45 uur
15.00 tot 17.00 uur
19.30 tot 23.00 uur
08.30 tot 12.00 uur
09.45 tot 10.30 uur
10.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
19.30 tot 20.30 uur
19.30 tot 22.30 uur
10.00 tot 11.00 uur
19.30 tot 23.00 uur
19.30 tot 23.00 uur
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Oud en Nieuw
Gerhard Starke en Betsy Rap

Nieuwe rubriek
Jarenlang hebben we in bijna iedere editie een foto geplaatst 'Uit De Oude Doos'. Die doos is nog lang niet leeg, maar
we willen het accent verleggen. In plaats van personen centraal te stellen, gaan we vanaf nu de nadruk leggen op een
bijzonder gebouw, dorpsgezicht of natuurgebied. Steeds plaatsen we dan twee foto's naast elkaar: de oude situatie
versus het nieuwe aangezicht. In deze editie mag het verenigingsgebouw van en naast de kerk de spits afbijten.
Zoals u ziet hebben we het over Eben Haëzer. In vroegere tijden werd alleen de benedenverdieping door de kerk ge
bruikt. Op de bovenverdieping was een pension gevestigd. Pension 'De Spits' werd geëxploiteerd door de familie de
Wit. Wie kan ons en onze lezers er meer over vertellen. We zijn benieuwd naar uw verhaal.
Mail uw reactie naar: dorpspraet@kpnmail.nl of doe een briefje in de bus op Groeneweg 19.
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Nearer My God To Thee

ADVERTENTIE

Vandaag (3 januari) sloten we een uitvaart af
met het prachtige nummer "Nearer My God
To Thee" (Nader mijn God tot U) uitgevoerd
door het orkest van Andre Rieu.
De overledene kende het nummer uit de
bekroonde film de Titanic, die zij (net als ik)
verscheidende keren had gekeken. Het was dit
lied dat de orkestleden die aan boord van het
zinkende schip waren, bleven spelen als troost
voor hen die trachtten de sloepen te bereiken
en voor hen die de dood tegemoet gingen.
Het is een lied van troost en net als tijdens de film kreeg ik vandaag kippenvel. Het was zo passend
bij het leven van deze vrouw die ik 22 december leerde kennen, slechts 4 dagen voor haar overlijden,
op 2e kerstdag. Het is bijzonder wat een lied als dit dan kan verwoorden in zo'n dienst.
Heeft u er al eens over na gedacht welk lied er op uw uitvaart moet klinken?! En heeft u dat
vastgelegd of gedeeld met uw naasten? Wacht a.u.b. niet tot het te laat is maar leg al nu uw wensen
vast. Niet alleen voor uzelf maar ook voor uw nabestaanden.
Want vandaag, hoe verdrietig en moeilijk dan ook, wisten we één ding zeker.
We hadden het gedaan zoals zij graag gewild had.
Tot ziens lieve Mieke..

nr.1 /jan 2022
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Waardevolle traditie

Albert Hummelen

In het novembernummer van De
Dorpspraet werd in de rubriek Uit De
Oude Doos een groepsfoto getoond
van de deelnemers aan een senio
rentocht, met de oproep om hierop te
reageren. In het decembernummer
heb ik vermeld dat deze foto ge
maakt is ter gelegenheid van de
50ste seniorentocht; een tocht die
plaatsvond op dinsdag 12 juni 1984
met als bestemming Elburg.
Met een stoet van 23 auto's en met
totaal ongeveer 100 personen ver
trokken we om 11.00 uur uit Otterlo.
We werden begeleid door een team
van vier motorordonnansen, waarvan
o.a. Kees Strookman en Jacob Bak
ker jarenlang deel hebben uitge
maakt. In Elburg stapten we op de
rondvaartboot voor een twee uur du
rende tocht over het Veluwemeer. Op
de boot werd een koffietafel geser
veerd. Op de terugweg werd op de
hei bij Hoog Buurlo de inmiddels wel
bekende groepsfoto gemaakt door
Riezebos uit Harskamp. Iedere deel
nemer aan de tocht kreeg deze foto
als herinnering cadeau. Jarenlang
vond aan het einde van de tocht het
'borreluurtje' en aansluitend diner
plaats in restaurant Rust een Weinig
in Hoenderloo.

Het laatste stukje van de tocht ging
altijd door het park De Hoge Veluwe.
Bij restaurant De Sterrenberg wacht
te OBK ons op en onder de vrolijke
klanken van de muziek werd van
daaruit de route naar het schoolplein
afgelegd. Namens het organiserend
comité werd dan nog een praatje ge
houden over het verloop van de tocht
en werd iedereen bedankt voor het
slagen ervan.
De eerste seniorentocht, toen nog
'ouden-van-dagentocht' geheten,
vond plaats op dinsdag 10 juli 1934.

12

De Dorpspraet

Bejaarden uit Otterlo, Harskamp,
Wekerom, Hoog Baarlo en Ede, in to
taal 240 personen in 80 auto's en
met 6 motorrijders, maakten een uit
stapje naar Harderwijk. In 1936 gin
gen bejaarden uit Otterlo, Harskamp
en Wekerom samen op stap. Het
werd echter steeds lastiger om de
lange stoet auto's veilig door het
drukker wordende verkeer te leiden.
In 1968 besloot men dat elk dorp
voortaan apart op reis zou zijn.
De jaarlijkse seniorentocht is een tra
ditie die door corona de afgelopen
twee jaar niet kon worden gehouden.
Van harte hoop ik dat het dit jaar
weer door kan gaan. Vaak hoor je de
opmerking: "een seniorentocht is niet
meer van deze tijd". De senioren van
nu zijn over het algemeen mobiel en
gaan veel op vakantie of maken
lange reizen. Kijk maar naar de
tv-serie 'We zijn er bijna'. Toch hoop
ik dat deze traditie in stand zal blij
ven. Het sociale aspect van het el
kaar weer zien en spreken is zeer
waardevol. Ik wens het organiserend
comité van nu veel succes bij de
voorbereidingen van dit uitstapje!

Noot van de redactie
Dank zij het zorgvuldig bewaarde en
uitgebreide archief van Albert Hum
melen kunnen we u bovenstaande
originele lijst laten zien. Het maakt
duidelijk hoeveel chauffeurs in die
jaren nodig waren om de senioren
uitstapjes mogelijk te maken.

nr.1 /jan 2022
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Wie kent hem
niet
Hey hallo!
Ik ben Hubrien Jansen. Ik ben 29 jaar
oud en kom uit het mooiste dorp van
de Veluwe: Otterlo!

Van kleins af aan ben ik in Otterlo
opgegroeid en heb ik jaren aan het
Mosselsepad gewoond, samen met
mijn ouders en zusje. Na de Erica
school en De Meerwaarde heb ik in
Harderwijk de studie financieel admi
nistratief medewerker afgerond. Na
mijn diploma heb ik nog een jaartje
gewerkt bij mijn oom Siebe als revi
siemonteur.
Uiteindelijk ben ik beland bij Van de
Haar Groep in Wekerom waar ik met
plezier al ruim 9 jaar werk op de af
deling Back-Office. Momenteel volg
ik naast mijn werk nog een studie
voor bedrijfsadministrateur.
Genoeg over mijn cv. Waar vind je
mij nog meer in Otterlo?
Toen ik nog jong was ben ik na het
behalen van mijn zwemdiploma op
voetbal gegaan. Dit was destijds nog
op het oude sportpark Onderlangs.
Tegenwoordig zit ik bij ‘Het’ team van
Otterlo, Otterlo 4. Ons motto is om
plezier te hebben en kampioen te
worden. Al wordt dat laatste ons een
beetje door de neus geboord vanwe
ge corona.
Verder zit ik in de activiteitencommis
sie van SV Otterlo, waarvoor wij de
feestjes en toernooitjes regelen.
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Kortom, ik hou wel van een feestje!
Na een training of wedstrijd ben ik
dan ook regelmatig te vinden bij
Sjaak aan de bar.
Naast voetbal zit ik ook nog op tennis
en spreek ik vaak af met vrienden.
Naast dat SV Otterlo uiteraard de
mooiste club is, ben ik ook trouwe
supporter van Vitesse. Hier gaan wij
met een mooi clubje vrienden vrijwel
altijd heen. Hopelijk mogen we dit
jaar weer genieten van een aantal
mooie wedstrijden.
Mijn wens voor Otterlo is, net als alle
jongeren, dat de nieuwbouw snel van
de grond komt. Dit zodat starters niet
worden verplicht om buiten Otterlo
iets te zoeken. Zo zorgen we ervoor
dat het ons Otterlo is en blijft!
Voor nu de beste wensen en nog een
gelukkig nieuwjaar.
Mocht je vragen hebben, jullie weten
mij te vinden
Ik geef het stokje door aan Roos
Lagerweij.
Groeten,
Hubrien Jansen (#huibiecam)
Roos, wil jij het stokje doorgeven
aan een man? Tekst (max. 550
woorden) en foto (300 kb of meer)
kun je mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl

Open Eettafel

Emmy van der Zee

Wanneer kunnen we weer? Voorlo
pig wachten we de maatregelen af.
Er zit even niets anders op. Als het
weer kan en mag, nemen we contact
op met onze vaste gasten.
Voor nu, wees lief en blijf gezond.

nr.1 /jan 2022
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Kinderopvang gered!
Janet Smeenk
De schrik was groot toen Bijdehand
jes, de organisatie die de kinderop
vang regelde, aangaf niet langer in
Otterlo actief te willen zijn.
Razendsnel hebben de Erica
school, Otterlo’s Belang en de ge
meente Ede een nieuwe aanbieder,
KindRijk, bereid gevonden de kinder
opvang per 10 januari over te nemen.
1 maart gaat ook de Peuterspeelzaal
over naar de nieuwe organisatie.
Locatiemanager
Laura Heij, een en
thousiaste en initia
tiefrijke vrouw, vertelt
heel veel zin te heb
ben om te komen
werken in Otterlo. In
het kort legt ze uit wat er mogelijk is.
Het dagverblijf is verdeeld in twee
groepen; de kleinsten van 0 tot 2,5
jaar en de iets ouderen van 2,5 tot 4
jaar. De kleintjes worden opgevan
gen in een rustige, veilige en ver
trouwde ruimte waar ze kunnen spe
len en de wereld voorzichtig ontdek
ken. Binnen de peuteropvang wordt
wat het kind zelf al kan, het uitgangs
punt. Van daaruit kan het nieuwe
stapjes maken. De peuter wordt zo
spelenderwijs voorbereid op de ba
sisschool. De voor- en buitenschool
se opvang, de VSO en de BSO, is
voor 4- tot 13-jarigen. Laura vertelt
dat deze kinderen weer heel andere
behoeften hebben. Hier moet het een
plek zijn waar elk kind zichzelf kan en
mag zijn. Waar ze kunnen sporten,
knutselen, chillen, spelletjes spelen
of lezen.
De opvang start al vroeg en is open
van 7.00 tot 18.30 uur. In de school
vakanties gaat de opvang ook ge
woon door. De kinderen in de dagop
vang eten tussen de middag, gezellig
met elkaar, een verse en gezonde
warme maaltijd.
Laura legt uit dat KindRijk de ambitie
heeft een fijne en veilige plek te
creëren waar ieder kind van harte
welkom is, zodat de ouders rustig de
werkdag kunnen starten.
Meer informatie is te vinden op
www.kindrijk-ede.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
JANUARI 2022 - FEBRUARI 2022
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Informeer van tevoren of een acitiviteit doorgaat.
Datum

Wat

Waar

Tijdstip

30-1 t/m 5-2
di 1-2
di 1-2
za 5-2
m a 7-2
za 12-2
di 15-2
do 17-2
do 17-2

Collecte Hersenstichting
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander
SV Otterlo 1 - Zeewolde 1
Inloop/spreekuur Malkander
Open dag 'Voorjaarsbollen-op-pot'
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpsloket
Inloop/spreekuur Malkander

Dorp
De Aanloop
Eureka
Sportpark Kastanjebos
De Aanloop
Kwekerij Jaap Duijs
Eureka
Eureka
Eureka

n.v.t.
14.00-15.00 uur
14.00-15.00 uur
14.30 uur
13.30-14.30 uur
10.00-17.00 uur
14.00-15.00 uur
14.00-15.00 uur
14.00-15.00 uur

Damesvoetbal SV Otterlo

Céline Hazeleger & Yvette Demmers

In het nieuwe jaar blikken wij graag even terug: zes jaar damesvoetbal bij SV Otterlo. Ruim zes jaar geleden is er een
vriendinnengroep begonnen met het werven van speelsters om ervoor te zorgen dat er binnen SV Otterlo gestart kon
worden met een meidenteam. Na een succesvolle wervingsactie kon er gestart worden en werd het team ook inge
schreven in de competitie. Het plezier wat daar werd beleefd was aanzienlijk. De dames wisten dit enthousiasme ook
over te brengen op andere meiden, binnen en buiten Otterlo. Hierdoor groeit het aantal dames binnen SV Otterlo nog
elk jaar. Wij kunnen dan ook met trots zeggen dat er momenteel vier dameselftallen zijn binnen de voetbalvereniging:
Vr1, Vr2, 30+ en MO15. Naast deze vier elftallen zien wij in de jeugd jonge meiden gemixt spelen met jongens die
straks weer voor doorstroming zorgen naar de senioren. Kortom, SV Otterlo kan niet meer om vrouwenvoetbal heen
en we zien dan ook bijna honderd vrouwelijke leden binnen de club. Hoe mooi zou het zijn dat jij in 2022 het 100ste
vrouwelijke lid wordt!
Vrouwen 1 en 2
Een aantal huidige speelsters uit de elftallen van VR1 en VR2 behoren tot het oorspronkelijke team waarmee het
vrouwenvoetbal binnen SV Otterlo in 2016 is opgericht. Deze dames zijn als jonge speelsters in de “wei” (voormalig
grasveld Onderlangs) uitgegroeid tot volwassen vrouwen die met veel passie en plezier graag een goed potje voetbal
laten zien. De ontwikkeling van de speelsters is te danken aan de gepassioneerde trainers, waardoor de kwaliteit van
het voetbal is toegenomen. Deze resultaten zijn niet geheel onopgemerkt gebleven, waardoor de aanwas van buitenaf
ook toe is genomen. Sinds vorig seizoen zijn er twee elftallen actief, die beiden in dezelfde competitie spelen. De
sfeer binnen beide teams is erg goed: ze helpen elkaar waar dit kan en kijken uit naar de onderlinge ontmoeting voor
een plekje in de top 3.
Na twee coronaseizoenen hopen wij snel weer te
mogen trainen en actief te zijn in de competitie. Wij
hebben allemaal zin om weer te mogen voetballen!
Ben je benieuwd of voetballen ook iets voor jou is?
Je bent altijd welkom om eens mee te trainen. Check
ook onze social mediakanalen: @svodamesvoetbal.
In de volgende editie vertellen we meer over het
Mo15 team en het Vrouwen 30+ en hopelijk kunnen
we jullie dan uitnodigen om live te komen kijken!

nr.1 /jan 2022
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Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo

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

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

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

Dorpspraet online
Voor iedereen die niet in Otterlo
woont, liever op de Ipad leest of
de editie van een paar maanden
geleden nog eens wil lezen: De
Dorpspraet wordt iedere maand
op de website van OtterloNu ge
plaatst: www.otterlonu.nl
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Mexicaanse
kipschotel

Mega keuze

René Veltman

Ingrediënten voor 4 personen
• 180 gr rijst
• 300 gr rode kidneybonen uit blik,
afgespoeld en uitgelekt
• 4 eetlepels verse koriander
• 1 eetlepel (pittige) olie
• 600 gr kipfilet in stukjes gesne
den
• 400 gr pittige of milde tacosaus
uit een potje
• potje Jalapeño pepers in plakjes
• 250 gr geraspte belegen kaas
• 130 gr zure room of Griekse
yoghurt

Zwenkwielen & stoelwielen

Zwenkwielen nodig?
U vindt ons naast De Bruine Meren

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

Verwarm de oven voor op 180°C en
kook de rijst volgens de verpakking.
Meng de rijst met de kidneybonen en
de helft van de koriander door elkaar
in een flinke overschotel. Druk het
mengsel enigszins aan en strijk het
plat. Verhit de olie in een braadpan of
koekenpan en bak de kipfilet bruin, in
3 min. op hoog vuur. Voeg de taco
saus toe en bak deze nog 3 min.
mee. Verdeel de helft van de kaas
over de rijst. Schep de kip met saus
erop. Leg hier bovenop wat plakjes
jalapeño (niet teveel maar als een
pittige maaltijd je ding is kom je met
een half potje in de buurt). Verdeel
hierover de helft van de overgeble
ven koriander en daarover de rest
van de kaas. Dek het geheel af met
aluminiumfolie. Zet de schotel 35
min. in het midden van de voorver
warmde oven, de laatste 5 min. zon
der de folie.
Bij het serveren de overgebleven ko
riander erop en een schep zure room
of yoghurt toevoegen. Eet smakelijk!
Ik ben heel benieuwd waarmee Jan
Calon ons de volgende keer gaat
verrassen.
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AED (Automatische Externe Defibrillator)

Danny Prangsma, Otterlo's Belang

Beste dorpsbewoners,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november is de AED-situatie in het
dorp ter sprake gekomen. Veel bedrijven in Otterlo hebben zelf een AED en de
dekkingsgraad is behoorlijk goed te noemen. Ook hebben diverse wijken of buurt
schappen een gezamenlijke AED. Een paar jaar geleden bleek echter dat de AED
op de Pothovenlaan niet werd onderhouden. De wijk had er wel een aangeschaft
maar over onderhoud waren geen afspraken gemaakt. Dit zorgt voor een schijn
veiligheid want als een AED niet jaarlijks wordt nagekeken, is hij niet meer be
trouwbaar te noemen. Als Otterlo’s Belang hebben wij toen beslist dat het jaarlijk
se onderhoud door Otterlo’s Belang wordt betaald. Dit om te voorkomen dat er si
tuaties ontstaan waarbij achteraf gezegd zou worden “hadden we maar”.
Wij moedigen wijken/buurschappen van Otterlo daarom aan om gezamenlijk een
AED aan te schaffen en zo de dekkingsgraad nog beter te maken. Veel wijken
hebben al een App-groep, wij willen daarom voorstellen dat u initiatief neemt op een van de groepen en overgaat tot
de aanschaf van een AED voor uw wijk/buurtschap. Financieel zou de wijk bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de
EDE DOET- bonnen.
Het jaarlijkse onderhoud nemen wij dan voor onze rekening, wij betalen dus niet de AED en zorgen ook niet voor ver
vanging als de AED door zijn levensduur heen is. Er zijn slechts een paar voorwaarden:
1. AED moet openbaar en 24/7 bereikbaar zijn voor iedereen.
2. Onderhoud verloopt via Otterlo’s Belang; we gaan dus niet achteraf facturen betalen.
3. Otterlo’s Belang wordt graag betrokken bij de aanschaf.
Om afspraken te maken neemt u contact met ons op via secretaris@otterlosbelang.nl onder vermelding van 'AED'.

Uw huis is meer waard!
Bel voor een gratis
waardebepaling!

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

Wilhelm Makelaars,
gewoon beter
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Ontdekken van
kennis!

Marjon Fluit

Terwijl ik dit stukje
voor de Dorpspraet schrijf, zit
mijn zoon tegen
over mij en oefent zijn essay voor
Engels. Hij heeft het onderwijs als
onderwerp gekozen. En wel het grote
motivatieprobleem dat er in Neder
land is bij middelbare scholieren. Ne
derland staat qua motivatie bij leerlin
gen laag op de ranglijsten als we
naar de wereldwijde cijfers kijken. Hij
houdt een betoog voor onderwijs met
'exploring knowledge' in plaats van
'consuming knowledge'. Oftewel het
ontdekken van kennis in plaats van
het consumeren van kennis. U be
grijpt, een onderwerp uit mijn hart!
In de vakantie las ik een boek over
toekomstbestendig onderwijs. Het
boek geeft inzicht in het ontstaan van
ons huidige onderwijssysteem en van
daaruit wordt een brug gemaakt naar
wat het onderwijs nu nodig heeft. On
derwijs dat ontstond in de Middeleeu
wen waar de leermeester zijn leerling
het ambacht leerde. Het leren begon
als concrete ambacht en is in de loop
van de eeuwen steeds abstracter ge
worden. Kinderen leren zo veel
zaken waar ze zich eigenlijk geen
voorstelling van kunnen maken.
Zeker na de basisschool is dit het
geval. Alle nieuwe inzichten en tech
nieken bieden natuurlijk nieuwe kan
sen. En het is heel mooi om deze in
te zetten. Maar laten we opletten dat
deze ontwikkeling niet heel ver af
gaat staan van de beleving van het
kind. Wat doet dat met de motivatie?
Het zet mij in ieder geval aan het
denken. Hoe belangrijk is het om het
leren van kinderen levend te maken.
De school als oefenplaats voor de
maatschappij. Kennis eigen maken,
doordat je weet hoe en waar je het
toepast. Kennis eigen maken, door
dat je maatschappelijk betrokken
raakt. Dat is kennis die je niet meer
vergeet en je echt vormt!
In een interview spreekt de nieuwe
minister van Onderwijs Dijkgraaf over
de nieuwsgierigheid van kinderen.
vervolg op pag.24
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Een onverwacht pareltje aan de Molenweg
Het verhaal van Guus en Anneke Kuit.

Janet Smeenk en Marja Verleun
Velen zijn er langsgefietst of gewandeld; het woonhuis van Guus en Anne
ke aan de Molenweg in Harskamp. De beelden in de tuin en het bord met
'Galerie Zuid' verraden dat dit geen gewone woning is. Je verwacht het niet
maar achter het huis is een uiterst gezellige galerie. De vele gebouwtjes zijn
gevuld met kunst, boeken, curiosa en oude grafiek; uiteraard van Guus maar
ook van andere exposanten. Om de paar maanden wisselt de tentoonstelling
met steeds een ander thema. De nieuwe tentoonstelling, 'Reeds is de winter',
loopt tot 9 april. De titel is ontleend aan een gedicht van Herman Gorter.
De missie van Guus en Anneke is om kunst bereikbaar te maken voor ieder
een. Dat betekent betaalbare kunst die geen uitleg behoeft. Ook voor een
klein geschenk kun je bij de familie Kuit terecht.
Na de MTS heeft Guus de kunstacademie gevolgd. Wellicht dat door zijn
technische achtergrond hij een voorliefde voor grafiek ontwikkelde. De tech
niek die je gebruikt bepaalt de uitstraling van het kunstwerk. Bekend is Guus
vooral van zijn etsen met de droge naald. Daarbij graveer je met een naald in
een metalen plaatje die je dan afdrukt op papier met een pers. En persen
heeft Guus. Prachtige oude exemplaren staan in zijn werkplaats maar ook in
de tentoonstellingsruimte. Dankzij bijzonder mooi gereedschap uit Frankrijk,
heeft Guus zijn oude liefde de houtsnede weer opgepakt. Een houtsnede
heeft een heel andere uitstraling dan etsen met de droge naald. Hierbij gaat
het meer om de vlakken dan om de lijnen. Op de foto’s twee roodborstjes. De
eerste is gemaakt met de droge naald en de tweede met een houtsnede.
Op de dagen dat de galerie open is ontvangt Anneke de bezoekers met een
kopje thee of koffie. Her en der zijn zitjes waar je in alle rust kunt genieten
van de kunst en de gezelligheid. Anneke heeft tot voor kort lesgegeven aan
het MBO maar heeft daarnaast altijd meegeholpen in de galerie. Regelmatig
struinen ze samen galeries, kunst- en rommelmarkten af om de verzameling
boeken, grafiek en bijzondere curiosa aan te vullen maar ook om contact te
leggen met de kunstenaars. Kunstenaars met vakmanschap, originaliteit en
een eigen herkenbare signatuur, zowel in het platte vlak als met ruimtelijke
werk, worden uitgenodigd om te komen exposeren. Aan de hand van een
thema en de laatste tijd aan de hand van een gedicht, leveren zij werk in dat
bij het thema past. Ook op internet weten ze de weg naar veilingen, hande
laars en particuliere verkopers te vinden. Met als gevolg een unieke
verzameling bijzondere boeken en oude grafiek.
Naast de galerie is een kabouterbos waar kinderen een route kunnen volgen
met honderden kabouters langs het pad. De lijstenmakerij, nog een talent van
Guus, en de galerie zijn op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in de
middag geopend en in de ochtend alleen op afspraak.
Neem een kijkje op de site: www.galeriezuid.nl
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Wilt u een
steuntje in de
rug zijn?

Jolanda Aalbers

Het adres voor:
Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten –
Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,
In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten
buitenplanten,

Bent u op zoek naar een zinvolle
vrijetijdsbesteding? Welzijnsorgani
satie Malkander in Ede is op zoek
naar vrijwilligers voor “Moeders infor
meren Moeders” en “Home-Start”.
Als vrijwilliger heeft u leuk en zinvol
vrijwilligerswerk en bent u tijdelijk het
steuntje in de rug van een gezin, wat
een groot verschil kan maken.

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

debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin!

Een luisterend oor bieden of prakti
sche hulp. Voor het eerst vader of
moeder worden kan vragen of onze
kerheid met zich meebrengen. Als
vrijwilliger bij “Moeders informeren
Moeders” loopt u een tijdje met ouder
(s) mee die voor het eerst ouder(s)
zijn geworden o.a. door een luiste
rend oor te bieden en er voor ze te
zijn. Vaak kan het al een groot ver
schil maken als u één keer in de 3 à
4 weken contact heeft.

Bij “Home-Start” ondersteunt u een
gezin een dagdeel in de één à twee
weken. U biedt praktische hulp of on
dersteuning, vergroot het netwerk en
versterkt het zelfvertrouwen bij het
gezin. U maakt even deel uit van het
gezin en helpt mee om de hulpvraag
te verkleinen. Ondersteuning ont
vangt u van de coördinator van Mal
kander. Ook wordt er op regelmatige
basis intervisie georganiseerd en
door themabijeenkomsten wordt
extra verdieping geboden.
Enthousiast om vrijwilliger te worden
of wilt u meer informatie? Neem con
tact op met de coördinator via 0318
208080 of stuur een mail naar
info@malkander-ede.nl of kijk op
www.malkander-ede.nl

nr.1 /jan 2022

23

vervolg van pag.21
Dat we deze nieuwsgierigheid en
leergierigheid van de kinderen vast
moeten houden in het onderwijs van
groep 1 tot en met het MBO, HBO of
de Universiteit. En dat zijn rijke woor
den als basis voor goed onderwijs.
Als school worden we heel blij van
deze woorden, want het IB-onderwijs
gaat uit van die natuurlijke nieuws
gierigheid van kinderen en prikkelt
deze met de deskundigheid van de
leerkracht.
We staan voor een nieuw jaar en ik
hoop dat het onderwijs hoog op de
agenda staat. Niet omdat we open of
dicht zijn, maar omdat we de uitda
ging aan gaan om het onderwijs nog
betekenisvoller te maken en onze
leerlingen te prikkelen tot leren en
ontdekken! De Ericaschool wenst u
een heel gezond en betekenisvol
2022 toe!
Hartelijke groet,

Witte voetjes

Sjoerd van Beek

Afgelopen december hebben de wijk
agenten van Lunteren en Otterlo, in
samenwerking met Toezicht en
Handhaving, wederom een 'Witte
voetjes actie' gehouden. Tijdens
deze actie zijn zij langs woningen ge
gaan om te kijken of er makkelijk kan
worden ingebroken en of spullen ge
stolen kunnen worden. Bijvoorbeeld
omdat deuren of ramen van huizen of
schuren niet op slot zitten. In dat
geval wordt er een
'wit voetje' achter
gelaten. Dit betreft
een flyer in de
vorm van een
schoenafdruk.
Hierop de tekst "Deze schoenafdruk
had van een inbreker kunnen zijn".
Sluit daarom, zeker in de donkere
maanden, uw woning, schuur of ga
rage goed af! Ook al bent u maar
even weg, 'Even' is net wat een in
breker nodig heeft!
Leg vooral uw huishoudtrap of ladder
in een afgesloten ruimte of doe er
een slot omheen. Deze worden maar
al te vaak gebruikt om via een open
staand raam binnen te dringen!
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Een zeldzame gast op de Zanding
Roel van Ekeris

Wespvlinders zijn aparte verschijningen in de natuur
vanwege hun vormgeving. De wespvlinders behoren tot
de groep van de glasvleugelvlinders en worden gerangschikt onder de nachtvlinders. Ze hebben doorgaans
aparte doorzichtige vleugels. Sommige vlinders uit deze
categorie hebben enige gelijkenis met wespen. Ze
bootsen de vorm van wespen na. Daarmee brengen ze
hun potentiële vijanden in verwarring. In de natuur
worden dit soort verschijningsvormen aangeduid als
mimicry.
In de vroege zomermaanden kun je, met veel geluk, in
ons waardevolle natuurgebied de Zanding zo’n wespvlinder aantreffen. Dat is de eikenwespvlinder. Het is een
nachtvlinder, die ook overdag actief kan zijn. Ze komen
doorgaans louter op hogere en drogere zandgronden
voor. De eikenwespvlinder staat op de Rode Lijst van
nachtvlinders. Zijn status op deze nationale lijst van
nachtvlinders in Nederland is bedreigd. De eikenwespvlinder is een zwart getekende nachtvlinder die op zijn
borststuk en achterlijf getekend is met gele zij- of
dwarsbanden. De vleugels zijn doorzichtig met een fijne
beadering. De bovenzijde van de vleugels hebben een
roodachtige verkleuring. Let maar eens op het staartpluimpje dat, vooral bij het vrouwtje, goed zichtbaar is.
Vooral rond jonge eikjes kun je mannetjes aantreffen die
op zoek zijn naar vrouwtjes. Eieren zetten ze af op
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bastbeschadigingen van eiken of pas afgezaagde
boomstronken. Net zoals bijvoorbeeld voor de
bosparelmoervlinder, geldt ook voor de eikenwespvlinder
dat eikenhakhoutbeheer gunstig voor ze is. Dit beheer
werd in vroegere tijden veelvuldig toegepast in onze
omgeving. De boom wordt daarbij niet helemaal gekapt,
maar tot net boven de stambasis. Langs de reliëfrijke
randwal van de Weversteeg staan bijvoorbeeld nog
relicten van een oud eikenspaartelgenbos. Een indicatie
van voormalig bosbeheer door vroegere bewoners van
Otterlo die in vorige eeuwen regelmatig daar eiken
hebben afgezet.
Let komend jaar in de maanden mei en juni maar eens
extra op jonge eikjes in de Zanding die een lichte
beschadiging hebben opgelopen. Misschien kom je dan
oog in oog te staan met een eikenwespvlinder, een
bijzondere verschijningsvorm van moeder natuur die het
natuurgebied de Zanding juist zo’n extra cachet geeft.
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Historische wegen

Theo Spek

In het Nationale Park De Hoge Velu
we komen honderden historische
wegen voor. Dat zijn niet alleen de
zandwegen zoals we die tegenwoor
dig nog vaak in het landschap aan
treffen, maar ook allerlei oudere kar
rensporen die verborgen liggen in de
heide of het bos en die alleen door
gedetailleerd veldwerk kunnen wor
den opgespoord. Onder andere
Gerrit Breman heeft zich hiermee in
het Park uitgebreid beziggehouden.
Een andere manier om deze oude
karrensporen te ontdekken is via
lasermetingen vanuit vliegtuigen. Die
geven verrassend gedetailleerde ge
gevens.

De brede bundel sporen op deze laseralimetriekaart die van rechtsonder naar linksboven lopen,
zijn eeuwenoude karresporen van de vroege
Harderwijkerweg.

Tandartspraktijk

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

Helaas hebben wij op dit moment geen
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
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Zo blijkt over het Oud-Reemsterzand
een brede bundel van historische
karrensporen te lopen, die vooral op
de noordelijke afhelling van de stuw
wal van Oud-Reemst heel mooi te
zien zijn. Bij nader onderzoek blijken
deze te behoren tot de oude door
gaande handelsroute die vroeger
vanaf de Gelderse hoofdstad Arnhem
naar de belangrijkste Gelderse haven
Harderwijk heeft gelopen. Deze route
is waarschijnlijk in de dertiende eeuw
ontstaan, toen beide steden in het
toenmalige hertogdom Gelre sterk
groeiden. In de opgravingsputten
konden de karrensporen heel goed
worden waargenomen in de vorm
van V-vormige insnijdingen in de on
dergrond. Interessant was daarbij dat
de afstand tussen de beide wielen
1,28 m was, precies de spoorbreedte
van het vroeger verplichte ‘Hollands
spoor’. In de karrensporen werden op
twee plekken middeleeuwse kogel
potscherven gevonden, een sterke
aanwijzing dat het om een middel
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eeuwse route gaat.
Die ouderdom werd bevestigd door
een reeks geavanceerde laboratori
umdateringen die we lieten uitvoeren.
Het gaat om de zogenaamde OSL-
techniek (Optical Stimulated Lumi
nescence), een nieuwe techniek
waarmee kan worden bepaald hoe
lang het geleden is dat zandlagen
aan het zonlicht zijn blootgesteld.
Door zand uit de karrensporen zelf
én uit overstoven grond naast de
sporen te dateren, bleek in het labo
ratorium dat de ouderdom van de
verschillende karrensporen varieerde
van 13e-eeuws tot 19e-eeuws. Dit is
precies ook de periode die we op
basis van historische gegevens ver
wachtten: de Harderwijkerweg is ont
staan in de 13e eeuw en heeft tot de
19e eeuw gefunctioneerd. Daarna is
de weg verhard en vast komen te lig
gen ter plekke van de huidige Arn
hemseweg (N310) tussen Otterlo en
Schaarsbergen, die inderdaad langs
Oud-Reemst loopt. Toen het echt
paar Kröller-Müller kort na 1900 het
huidige park stichtte, bleven de oude
karrensporen achter in de heide,
waar ze als interessante cultuurhisto
rische relicten van vroegere infra
structuur tot op de dag van vandaag
zijn blijven liggen.

De man achter de tekentafel staat midden in het
diep in de heide liggende spoor. Links en rechts
daarvan golft het terrein omhoog, omdat zand uit
de oude sporen zijn opgestoven ten weerszijden
van de weg.

Naast dit soort middeleeuwse han
delswegen komen in het NP De
Hoge Veluwe nog tal van andere his
torische wegen voor, zoals oude
schaapsdriften van de vroegere her
ders van Otterlo, Deelen en OudReemst, 17e-eeuwse koningswegen,
aangelegd voor de jacht op last van
Koning Willem III en 17e- tot 19eeeuwse landgoedwegen op de voor
malige landgoederen De Kemper
berg en Otterlo. Opnieuw een mooi
bewijs van de grote rijkdom aan erf
goedwaarden op De Hoge Veluwe.
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Van de kweker

Jaap Duijs

Bijzondere bolletjes
Van tulpen, narcissen en krokussen
zijn honderden species ontdekt. Flin
ke aantallen dus. Daar komt nog bij,
dat van deze soorten door kruising
en selectie duizenden cultivars op de
markt gebracht zijn. Hoe anders is
dat met de Puschkinia, waar we
slechts twee soorten van kennen. De
meeste mensen kennen dit bolgewas
niet eens. Het is in de zeventiende
eeuw gevonden door de Russische
botanicus graaf Mussin-Puschkin. Hij
trof op 2000-3000m hoogte in de
Kaukasus dit bolgewas aan, dat
nauw verwant is aan Scilla en Chio
nodoxa.
Op het eerste oog zie je geen grote
verschillen. Die zijn er wel. Wat het
meest opvalt is dat de kroon (=de
bloem) samengesteld is uit meel- en
helmdraden.
Puschkinia scilloi
des var.libanotica
vormt een bloem
trosje van onge
veer tien ster- en
klokvormige licht
porseleinblauwe bloemetjes met een
blauwgroene middennerf.
Puschkinia scilloi
des var. libanotica
'Alba' is een zuiver
witte vorm van de
vorige soort.
Beide soorten bloeien in maart en
gedijen het beste als onderbeplanting
langs hagen of struiken. Omdat er in
het voorjaar nog geen blad aan de
bomen zit, krijgen de bolletjes altijd
voldoende zon. Ze worden niet hoger
dan 15 cm. Puschkinia is een vroeg
voorjaarsbloeiend bolgewasje, bij uit
stek geschikt voor verwildering. Dat
wil zeggen dat je de bolletjes niet
ieder jaar opnieuw hoeft te planten;
de bol zorgt zelf voor vermeerdering
en uitzaai. Het resultaat is een tuin
met een natuurlijke uitstraling. Dit is
bij ons te zien langs de Mosselseweg
onder de honderd jaar oude
Amerikaanse eiken.
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Museum bij u thuis

Verpleging en verzorging thuis...
We zijn er
als u ons
nodig heeft

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

www.werkenbijicare.nl

De musea zijn al een tijdje gesloten.
Toch kun je op een andere manier
wel van kunst genieten. Neem als
voorbeeld het Kröller-Müller Muse
um. Op de website van het KMM is
een videoserie af te spelen. In tien
afleveringen vertelt directeur Lisette
Pelsers welke kunstwerken tot haar
favorieten behoren. Bijvoorbeeld een
beeld van Barbara Hepworth of een
schilderij van Piet Mondriaan. Zittend
in een gemakkelijke stoel bij de ka
chel kun je kennisnemen van de ge
schiedenis van een bepaald kunst
werk: wie heeft het gemaakt, wat wil
het zeggen, welke techniek is er ge
bruikt.
Het is ook mogelijk zelf aan het werk
te gaan. Met behulp van korte in
structies (tutorials) kun je een zelf
portret van ijzerdraad maken. Of een
eigen beeldentuin ontwerpen. Of zelf
een kunsttuin maken.

Deze kleurplaat hoort bij ‘Zwaan zoekt een vriendje’ (prentenboek en lespakket).
© Ingi Jensson/Kröller-Müller Museum 2011

Vind je het leuk om te kleuren?
Download een kleurenplaat, gebruik
je mooiste kleurpotloden en stuur het
resultaat naar het museum.
www.krollermuller.nl

Wegwerkzaamheden N310
Omwonenden langs de N310 tus
sen Otterlo en de aansluiting met
de A1 bij Stroe ontvangen eind
januari van de provincie Gelder
land informatie over hoe de defi
nitieve inrichtingsplannen en uit
voeringswerkzaamheden eruit
komen te zien. In februari wordt
hierover een digitale informatie
bijeenkomst gehouden. In maart
wordt gestart met de werkzaam
heden. Voor nieuws: www.
gelderland.nl/N310-Harskamp

30

De Dorpspraet

Puzzelpagina
Winnaar decembernummer en puzzel
De oplossing van het decembernummer is: De tijd van gezelligheid. We hebben veel goede
inzendingen binnengekregen en na loting gaat de prijs t. . . € .- naar Hanneke Starre.
De eerst puzzel van 2022 is een rebus. De oplossing kan tot maandag 7 februari worden ingeleverd
op Groeneweg 19. Onder de juiste inzendingen erloten ij een adeau on t. . . € .-. Veel succes!

Oplossing:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………….

Adres:

……………………………………………………………….
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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.
Afwezig: 26 februari t/m 6 maart 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

