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  E-mailadressen  

      verdwenen
 
Bij het sturen van een e-mail
naar leden van Otterlo's Belang
bleken vele adressen niet meer
te kloppen. Sommige inwoners
hebben door de aansluiting met
glasvezel een ander e-mailadres
gekregen of zijn om andere rede
nen geswitcht naar een nieuwe
provider. 
Hebt u een nieuw e-mailadres
laat het Otterlo's Belang weten
en stuur een mailtje naar 
secretaris@otterlosbelang.nl
 

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 17 maart.
U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk 1 maart; 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
 
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
 
 februari 2022

OBK 100 jaar
 

Oefening Baart
Kunst bestaat dit
jaar 100 jaar! De
Otterlose muziek
vereniging wil
deze heuglijke ge
beurtenis met ons
allen delen. Tot

aan de datum van het jubileum zal
maandelijks een verenigingslid zich
in de Dorpspraet aan u voorstellen.
Ongetwijfeld worden we deelgenoot
gemaakt van bijzondere of hilarische
gebeurtenissen. In dit nummer bijt
Frits Zwanenburg de spits af. U leest
zijn verhaal op pagina 30. We hopen
dat OBK dit jaar op muzikaal gebied
uitbundig van zich kan laten horen.
Noteer in ieder geval 12 november in
uw agenda. Dat is de datum van het
jubileumconcert.
Er valt nog veel meer te lezen in
deze editie. Aan alles is te merken
dat er tal van acitiviteiten ontplooid
worden. Dat is maar goed ook, want
het wordt anders een saaie boel.
Soms vergeten we dat er veel, heel
veel vrijwilligers nodig zijn om Otterlo
leefbaar en levendig te houden.
Sport, toneel, muziek, belangenbe
hartiging, cursussen, ondersteuning,
etc. Dit kan alleen, omdat heel veel
mensen er hun vrije tijd in steken.
 
We wensen u weer veel leesplezier.

Winnaar rebus
 
De rebus van het januarinummer le
verde de volgende spreuk op: 
 
Is februari zacht, dan brengt de lente
vorst bij nacht. Is februari zacht en
stil, dan komt de noordenwind in
april.
 
Na loting onder de juiste inzendingen
gaat de cadeaubon t.w.v. € 10,- naar
Trees Ploeg-Butters Ruben. Proficiat,
de prijs komt zo spoedig mogelijk
naar je toe.
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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.

 Halve seconde eerder...

Gezocht: Nieuwe organisatie kindermiddag
 
De kindermiddag in het dorpshuis is altijd een groot succes. Kinderen van
groep 1 t/m 8 vinden het heel leuk om bijvoorbeeld te knutselen, bingo te spe
len of film te kijken. Wij (Corien en Miriam) organiseren dit al jaren met veel
plezier, maar vinden het nu toch tijd om het stokje over te dragen aan andere
enthousiaste vaders/moeders/opa’s/oma’s. Dit zal vanaf na de zomervakantie
zijn. Het handigst is minimaal met twee personen te organiseren. Op de kin
dermiddag zelf zijn er altijd wel wat meer han
den die willen helpen. De kindermiddagen zijn
altijd 1x in de maand op een woensdagmid
dag. Lijkt het je leuk om dit over te nemen van
ons, zodat de kindermiddag niet verdwijnt, dan
kun je bij een van ons aankloppen!
Creatieve groetjes van Corien (06-50485141)
en Miriam (06-55114727).

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 (i.v.m. vrijwilligerswerk in Otterlo), max
€ 630,- i.v.m. huurtoeslag. Of woningruil met grote tweekamer-nieuwbouw
woning in Westerparkbuurt Amsterdam. Info Michèle Negele 06-40214276.
________________________________________________________________
Gezocht: Stukje grond om moestuintje te maken voor 1 persoon. Omgeving
Otterlo omdat ik alles op de fiets doe. Contact 06-40214276.
________________________________________________________________
Wie wil een halve dag per week komen werken in onze tuin? Zit je nog op
school of al gepensioneerd, wij hebben lekker buitenwerk.
Tel. Conny Theunissen 06-30637090.

N310
Marinus Roseboom

 
De verkeersveiligheid op de N310
Harskamperweg van rotonde tot
de Lange Heideweg 
 
Enige tijd geleden heeft de provincie
Gelderland aangegeven de N310 te
gaan asfalteren; van de rotonde
Otterlo tot aan de aansluiting met de
A1 bij Stroe. Gelijktijdig wordt er waar
nodig en mogelijk heringericht. 
 
In de voorgaande jaren heeft de pro
vincie bij de omwonenden de indruk
gewekt op het weggedeelte van de
rotonde tot aan Harskamp de
snelheid te willen verlagen naar
60 km. Een andere belijning en snel
heid verlagende drempels zouden dit
bewerkstelligen. Gezien de aan-
wezige bochten en ook het hoogte
verschil in het eerste gedeelte van de
weg, een meer dan logische keuze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In het voorjaar van 2019 heeft in
Harskamp een inspraakavond voor
bewoners plaatsgevonden. Rond de
honderd mensen waren hierbij aan
wezig. Deze kwamen vooral uit Hars
kamp en slechts enkelen uit Otterlo.
Mogelijk omdat er iets is misgegaan
met de uitnodigingen.
 
Zeker is dat Otterlo’s Belang niet op
de hoogte was gesteld. In tegenstel
ling tot Harskamps Belang die wel
aanwezig was op de inspraakavond.
Ook zou het kunnen dat de bewoners
van de ongeveer twintig huizen aan
de Harskamperweg in de veronder
stelling waren dat de snelheid 60 km
zou worden en daarom geen reden
zagen om naar die bijeenkomst te
gaan.
 
Op de inspraakavond werd echter
gestemd over de toegestane snel
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Hugo de Grootlaan 2 | 3771 HL Barneveld | 0342 49 28 28 | www.koehoorn-begrafenis.nl 

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 

  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

> Beschikt over opbaarruimtes en een fami l iekamer in huisel ijke sfeer

 Halve seconde later.

heid. De meerderheid van de aanwe
zigen stemde voor het behoud van
de 80 km op het hele traject tot aan
de aansluiting met de A1. Stemmen
over alleen het gedeelte vanaf de
rotonde tot aan de Lange Heideweg
was helaas niet mogelijk. 
 
Een mede-Otterloër vertelde dat de
werkzaamheden binnenkort zouden
aanvangen en dat ons weggedeelte
een 80 km weg zou blijven, terwijl wij
er van uitgingen dat het 60 km zou
worden.
 
Onmiddellijk heeft een aantal
bewoners mails gestuurd naar de
provincie Gelderland en is Otterlo’s
Belang in actie gekomen.
Daarop is er eind januari een
Teams-vergadering georganiseerd
met Otterlo’s Belang, verkeerskundi
gen van de gemeente Ede en de
provincie Gelderland en andere ver
antwoordelijken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gelukkig is er begrip voor onze zor
gen over de verkeersveiligheid. Bin
nenkort zullen de provincie, de aan
wonenden en Otterlo's Belang geza
menlijk het traject bekijken en onder
zoeken wat er nog mogelijk is. 
 
Wij als aanwonenden hopen natuur
lijk dat het weggedeelte tot aan de
Lange Heideweg alsnog afgewaar
deerd wordt naar 60 kilometer.
 
Inmiddels is bekend dat op 15
februari de provincie en alle betrok
kenen bij elkaar zullen komen. 
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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 

Vrijwilligster vertelt
Jan van den Berg

 
Na een aantal artikelen in de Dorps-
praet over wat het Dorpsloket doet
en kan betekenen, nu eens één van
de vrijwilligers aan het woord. We
hebben gesproken met Liesbeth van
de Pol. Zij is mee geweest als chauf
feur en begeleider tijdens het winkel
uitje naar winkelcentrum Presikhaaf,
met een aantal bewoners van
Eureka.
Liesbeth is in aanraking gekomen
met het Dorpsloket door de brief die
alle bewoners van Otterlo een aantal
jaren terug in de bus hebben gekre
gen. Daar heeft ze positief op gerea
geerd en aangegeven dat ze wel
eens wat vrijwilligerswerk wilde doen.
"De kinderen zijn inmiddels het huis
uit, er is dus wat meer tijd. Als er ge
holpen kan worden om anderen een
fijne dag te bezorgen, voelt dat altijd
goed." Doordat Liesbeth een verzor
gend beroep heeft, met onregelmati
ge werktijden, kan ze niet op vaste
tijdstippen. Maar ze staat in de
WhatsApp-groep van het Dorpsloket
en als ze gevraagd wordt en het
past, wil ze graag helpen.
Helaas hebben diverse activiteiten
stilgelegen door corona, maar in de
periode dat het weer mocht, werd ze
benaderd voor het winkeluitje van
Eureka en dat vond ze erg leuk. "Het
is gewoon mooi om wat voor je me
demens te kunnen betekenen."
Daar sluiten we ons helemaal bij aan.
Dus wil je ook wel eens wat vrijwilli
gerswerk doen? Dat hoeft echt niet
elke week, je ziet het aan dit voor
beeld. Neem dan contact op met het
Dorpsloket en geef aan wat je zou
kunnen betekenen voor onze dorps
genoten. En wellicht bezorg je dan
een ander en jezelf een mooi vol
daan gevoel, net zoals Liesbeth.
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Statiegeld
 
Bij de Spar in Otterlo kunt u uw sta
tiegeldbonnetje deponeren in de
brievenbus van Woord en Daad.
Deze hangt naast de flessenauto
maat. We willen met de opbrengst
het jaarproject van Woord en Daad
ondersteunen. Dit jaar helpen wij ba
sisscholen in Ethiopië aan schoon
(drink)water, goed sanitair en betere
hygiëne.
 
Mogen wij ook voor dit project op uw
hulp rekenen? 
Alvast bedankt namens het comité
Harskamp-Wekerom-Otterlo.

Snuffelmarkt
Gerhard Starke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien mogelijk wil de commissie van
de Snuffelmarkt Eureka op 23 april
weer een markt organiseren. Dus no
teer dit even in uw agenda. Hopelijk
wordt het een prachtige dag waar
velen op gewacht hebben.
 
Hoewel al aardig wat artikelen via
Facebook verkocht zijn blijft er nog
genoeg over om er een mooie markt
van te maken. Hebt u nog leuke spul
len thuis en wilt u die graag kwijt, dan
is het mogelijk om die bij Eureka aan
de Brummelweg in te leveren. Vanaf
1 maart t/m 1 april op iedere donder
dag van 9.30 tot 12.00 uur bent u van
harte welkom om uw spulletjes te
brengen. Vanwege beperkte opslag
kunt u geen meubels of witgoed bij
ons kwijt.
 
De totale opbrengst van de markt
komt ten goede aan de bewoners
van Eureka, om er diverse activitei
ten mee te bekostigen.

7nr. 2/febr 2022



Otterlo Schoon,
Hoezo!!

Jan van de Grootevheen
 
De omslag van De Dorpspraet zag er
in het januarinummer erg kleurrijk uit.
Mooi (verboden!) vuurwerk sierde de
omslag. En inderdaad, er werd lustig
op los geknald tijdens Oud- en
Nieuw, met melkbussen vol carbid,
vuurpijlen en rotjes in de mooiste re
genboogkleuren.
Op Oudejaarsdag was de jeugd uit
gevlogen om eens knalhard te laten
horen dat hun zakgeld goed was be
steed.
 
Op de Pothovenlaan, precies tegen
over de vernieuwde ingang van de
begraafplaats, knalden tieners hun
eigen vuurlinie het weiland in, richting
het gemaaide maisveld.
In vorige jaren was hier een nog gro
tere carbidtraditie gaande, met als
groot verschil dat de boel ook weer
keurig werd opgeruimd, in regie en
met overzicht.
Nu werd de jeugd aan zijn lot overge
laten en overal bleven de restanten
achter van kapot geschoten verpak
kingen, plastic hulzen, restanten van
vuurpijlen en andere (rot)zooi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als vrijwilligers (ja, vrijwilligers!) van
Otterlo Schoon werden wij op 12 ja
nuari!! geconfronteerd met bovenge
noemde troep en wisten toch nog
twee halve vuilniszakken met span
nend spul van de straat, weiland en
het trottoir te plukken.
Precies ook voor de komst van een
begrafenisstoet, dubbel triest dus.
 
Wij hebben een verzoek aan de ou
ders: Geef de kinderen de ruimte,
maar geef de ruimte niet uit handen.
 
P.S. Op het Mosselsepad en het wei
land aanpalend was wel netjes
opgeruimd!!!
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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 15.45 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)
                   Dorpshuis De Aanloop weer open tot 24.00 uur
 
De beheerders René en Eveline zijn dolblij dat het dorpshuis weet tot leven
komt. Zij zullen er alles aan doen om ondanks de nog geldende coronamaat
regelen het iedereen weer zo veel mogelijk naar de zin te maken. 

DorpsAtelier
Nu met Knipkaart!
 
Workshop 'Boekjes maken' 
14 maart, maandagavond van
19.30 – 21.30 uur.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
We maken een harmonicaboekje van
stevig papier, een Leporello wordt
dat ook wel genoemd. Naar de be
diende uit de opera ‘Don Giovanni’
van Mozart. Hij houdt een boek bij
met alle vrouwen waar Giovanni, de
hoofdpersoon, mee flirt. 
Hoe maak je zo’n boekje? Je kunt er
in schilderen of schrijven en illustre
ren. Je maakt het voor jezelf, je klein
kind, zoon of dochter of wie je maar
wilt. Daar help ik je bij met schrijf-, te
ken- en schilderoefeningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatieve Werkplaats 
Op de woensdagochtend ben ik van
10.00 – 12.00 uur aanwezig om je op
weg te helpen met een opdracht of
begeleiding in je eigen idee.  
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 structuur en regelmaat.
Het basismateriaal om in het platte
vlak creatief te zijn, is aanwezig.
Denk aan acrylverf, pastelkrijt, olie
pastel, kleurpotlood, houtskool en
inkt.  
 
Voor beide activiteiten geldt: €20,-
per keer. Knipkaart, met recht op 5
activiteiten in het DorpsAtelier, kost
€100,-. Begeleiding Klaasje Smit,
beeldend kunstenaar. Voor vragen:
0611010685 of 
klaasjesmit.ks@gmail.com 

9nr. 2/febr 2022



10 De Dorpspraet



Zij plukte de dag  

en deelde die met ons…” 
 

 

Boven haar kaart stond: “Zij 

plukte de dag en deelde die met 

ons…” 

 

Maar toen ik terugdacht aan hoe 

vredig en onverwachts ze was 

heengegaan, besefte ik ook dat het 

omgekeerde gebeurd was;  

want de dag had haar geplukt als 

een mooie stralende bloem. 

 

Zoals ze daar lag, rustig liggend op haar bank. Vanaf de keukentafel zie ik haar liggen, verscholen achter 

een mooie bos met rode rozen. 

 

Zo vredig en tevreden. De dood had haar overvallen, niet als een verschrikkelijke vijand, maar meer als een 

welkome vriend. Het was een stilleven waardig.  

En ja, haar leven is tot stilstand gekomen. Maar als geplukte bloem straalde ze nog steeds. 

 

86 jaar mocht ze worden en ja natuurlijk zal ze gemist worden.  

Maar toch kan op deze wijze de dood zelfs mooi zijn. Nu de tijd jou heeft geplukt zien wij de schoonheid 

van het leven misschien nog meer… 

Rust zacht lieve mooie roos. 

Livestro Uitvaartzorg

Tel 06 26 26 50 50

www.livestro-uitvaartzorg.nl      

Spoed? 24/7 bereikbaar  

bel 06 11111 456

   

Ontzorgt en ondersteunt, 
voor, tijdens én na de uitvaart!

Immanuel  & Marjolein Livestro

Betrokken, warm en professioneel9,6

k
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n
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g

ADVERTENTIE
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Original Cheese
burger Bake

Jan Calon 
Ingrediënten (3 - 4 personen)
Witbrood (liefst casino)
500 gram rundergehakt
3 stengels bleekselderij
1 grote zoete ui
2 eieren
Jongbelegen kaas (plakken en/of ge
raspt)
Tomatenketchup en/of curry
Worchestershiresaus (of Maggi)
Gerookte en gewone paprikapoeder
Boter, mosterd, uienpoeder, zout en
peper en peterselie (optioneel)
 
Bereiding
1. Laat 12 tot 15 sneden vierkant wit
casinobrood oud worden en snij de
randen eraf. Het oud worden van het
brood duurt ongeveer 6 uur als je het
brood vers uit de zak haalt. Ook af en
toe omdraaien. Laat broodsneetjes
apart staan totdat je de ovenschaal
gaat vullen. Zorg ervoor dat je een
paar sneetjes extra hebt (wie weet
valt je ovenschaal wat groter uit). Als
je klaar bent om te gaan koken, dan
de oven alvast aanzetten en voorver
warmen op 190°C (hete lucht).
 
2. Snij 3 stengels bleekselderij in klei
ne stukjes/plakjes, snij 1 grote zoete
ui in stukjes.
 
3. Bak 500 gram rundergehakt goed
droog (geen vocht overlaten). Strooi
een flinke theelepel uienpoeder er
door. Voeg toe: ui en selderij en bak
die even mee tot ui glazig en selderij
een beetje zachter wordt. Let erop
dat je gehaktmengsel met ui en sel
derij niet nat is. Voeg toe aan gebak
ken gehaktmengsel: 1 eetlepel mos
terd, 1½ eetlepel curry of tomaten
ketchup, 1½ eetlepel Worchestershi
resaus, beetje zout en peper plus ge
rookte paprikapoeder en gewone pa
prikapoeder (mild). Meng alles goed
door in de pan. Worchestershiresaus
kun je vervangen door Maggi. Het
beste is om je mengsel te proeven en
waar nodig bij te kruiden.
 
4. Vet een vierkante of rechthoekige
ovenschaal goed in met wat boter.
De ovenschaal moet precies groot
genoeg zijn voor tenminste 4 sneden
brood. Maar als de schaal iets groter
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is dan moet je, om de schaal te vul
len, waarschijnlijk een 5e snee brood
in 2 helften verdelen, om een aan
eengesloten laag brood te maken.
 
5. Leg een laag broodsneden op de
bodem van de ovenschaal. De
bodem geheel bedekken. Plaats
daarop enkele plakken kaas zodat
het brood weer helemaal bedekt is.
Meestal ongeveer 3-4 plakken kaas.
Schep daarop een laag gehaktmeng
sel (de helft). Plaats er dan weer een
laag brood op, dan kaas, dan de 2e
laag gehakt (de andere helft  en ein
dig met een laag brood. Leg nog
geen kaas op de bovenste laag
brood.
 
6. Klop 2 eieren los in een kom en
giet/verdeel ei over de bovenste laag
brood. Leg er dan de laatste laag
kaas op. Op de kaas vervolgens en
kele klontjes boter strategisch plaat
sen.
 
7. Dek ovenschaal af met aluminium
folie. Let op dat folie niet rust op de
bovenste laag kaas. Dat gaat heel
erg plakken.
 
8. Plaats de ovenschaal in een voor
verwarmde hete lucht oven op 190 °
C voor 30 minuten. Draai de tempe
ratuur naar 210°C en laat nog 10 mi
nuten staan in de oven. Haal daarna
de aluminiumfolie eraf en zet de
schaal direct terug in de oven. Laat
de schaal nog ongeveer 10-15 minu
ten in de oven. (Dus totaal ongeveer
50-55 minuten in de oven). Let op dat
je bovenste laag kaas en je brood
niet verbranden, maar bij 50 - 55 mi
nuten zou alles precies goed moeten
zijn. Haal uit de oven, besprenkel
ruim met verse peterselie (als je het
hebt) en voilà! Eet smakelijk!

Het volgende recept is van Maayke
van de Craats. Maayke, graag een
recept van maximaal 250 woorden
en een foto van minimaal 300 kb
uiterlijk 1 maart inleveren.
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Wie kent haar
niet? 
 
Mijn naam is Roos Lagerwey, 21 jaar
oud en woon al sinds kleins af aan
met mijn ouders in Otterlo. 

Op mijn 18e heb ik de opleiding
event & marketing afgerond en ben
ik, na mijn stage van 6 maanden op
Curaçao, gaan werken bij Eventions
in Ede. Eigenlijk wou ik weer voor
een onbepaalde tijd gaan werken in
het buitenland, maar corona hield dit
tegen. Door een vriendin ben ik toen
bij revalidatiecentrum Klimmendaal
terecht gekomen en heb daar een
jaar met heel veel plezier gewerkt als
voedingsassistent. Toen is mijn ‘lief
de‘ voor de zorg ontstaan en op dit
moment zit ik in het eerste jaar van
mijn opleiding HBO – verpleegkunde.

Naast mijn studie ben ik veel te vin
den op het Otterlose voetbalveld. Ik
sta onder de lat bij VR1 en daarnaast
train en coach ik de meisjes onder de
15. Het is super leuk om te zien hoe
we in Otterlo zijn gegroeid met het
damesvoetbal en ik vind dat we daar
zeker trots op mogen zijn. En ieder
een is natuurlijk welkom om een
keertje mee te trainen! Naast dat ik
het voetballen erg leuk vind, schuif ik
ook graag aan bij de 3e helft.

Dat ik wel van een feestje houd,
steek ik niet onder stoelen of banken,
hahah. Sinds 2019 organiseer ik dan
ook de Heidedag in Otterlo. Samen
met Nikki Zoonen, Milan van Voorst
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en Yoeri Brunekreef hopen wij deze
leuke traditie in Otterlo te houden en
dit nog vele jaren samen te doen.
Want wat is Otterlo nou zonder een
Heidedag? Daarnaast zit ik in de acti
viteitencommissie van SVO en orga
niseren wij regelmatig leuke feestjes
in de voetbalkantine. Ik doe dit met
erg veel plezier en ik hoop dat we
alles snel weer kunnen oppakken en
COVID geen roet meer in het eten
gaat gooien.

Mijn wens voor Otterlo is, denk ik
zoals de meesten, nieuwbouw! Zo
blijven hopelijk zoveel mogelijk Otter
loërs in het mooie Otterlo wonen!

Ik geef het stokje door aan Daan de
Rooij. Succes Daan. ;)

Daan, je tekst (max. 550 woorden)
en foto (300 kb of meer) kun je
mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl

Tentoonstelling 
Schilderen door kinderen

Janet Smeenk
 
De afgelopen maanden heeft Michèle
Negele op de woensdagmidag een
cursus Schilderen voor Kinderen be
geleid. Kleuren, technieken, materia
len; van alles wordt besproken en uit
geprobeerd. Op zaterdag 26 maart
tussen 14.00 en 17.00 uur zullen de
kinderen in het dorpshuis laten zien
wat voor leuke dingen ze hebben ge
maakt. Hoofdingang is dicht, gebruik
de zij-ingang.
Wil je ook op kleurenavontuur? Geef
je dan op bij Michèle.
Tel. 0640214276 of
michelenegele@hotmail.com
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'Welkom terug tante'
Cora Stegman

 
Zo luidt de titel van de klucht ge
schreven door Edwin Woons. De
spelers van toneelvereniging Kunst
Veredelt zijn na de tweede corona-
stop weer vol enthousiasme gestart
met de repetities.
Het is gezien de huidige maatregelen
nog even afwachten in welke vorm
we het toneelstuk mogen en kunnen
laten zien. Toch hopen dat we dit
voorjaar deze klucht voor u te kun
nen opvoeren.
Wat speelt zich af in deze klucht?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freule Emma woont met dochter
Anna op het landgoed Heuvelvanck.
Als tante Lydia uit Nieuw- Zeeland
samen met haar persoonlijke ver
pleegkundige Bregje onverwachts op
de stoep staat, brengt dat veel onrust
en stress.
In de volgende Dorpspraet vertel ik u
daar meer over, maar u kunt nu vast
de volgende data in uw (digitale)
agenda noteren:

•   vrijdagavond 1 april;
•   zaterdagmiddag 2 april;
•   vrijdagavond 7 april;
•   zaterdagavond 8 april.

Wij hopen u dan te ontmoeten!

Hartelijke groet van de toneelleden
Kunst Veredelt.

 

Data open eettafel
 

•   21 februari   - 2 gangen
•   7 maart        - 3 gangen
•   21 maart      - 2 gangen
•   4 april          - 3 gangen
•   15 april        - Paasbrunch
•   9 mei           - 2 gangen
•   23 mei         - 3 gangen
•   27 juni         - Afsluiting 
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

FEBRUARI - MAART 2022

Damesvoetbal SV Otterlo - MO15  en Vrouwen 30+ teams
 

Céline Hazeleger & Yvette Demmers
 
Nadat we in de vorige editie van de Dorpspraet al wat uigebreider over de Vrouwen 1 en 2 hebben verteld, zijn nu nog
de jonge en de iets oudere garde aan de beurt.
 
MO15
Dit seizoen startte de MO15 met veel nieuwe en jonge meiden. Dat is super leuk, maar het was wel even wennen en
zoeken naar de juiste wedstrijdopstelling. Zo speelden sommigen van hen voor het eerst met elkaar en op een groot
veld. Ondanks dat zij de eerste wedstrijden verloren met hoge uitslagen, zit er een enorme verbetering in het team. En
nog belangrijker: het plezier in het voetballen bleef, ondanks de nederlagen, behouden. Na de tomeloze inzet van de
trainers en de speelsters, was er vlak voor de winterstop de beloning: er werden wedstrijden gelijk gespeeld en eentje
werd er net in de laatste minuut verloren. Jammer, maar de meiden kunnen trots zijn op zichzelf.

 
Vrouwen 30+
Inmiddels is het 30+ team alweer een aantal jaren actief en hebben zij er een grote
groep enthousiaste en sportieve dames van weten te maken. Zij zijn actief in een vrij
dagavondcompetitie. Mede dankzij het enthousiasme van de staf, beleven zij samen
enorm veel plezier aan het voetballen en sluiten zij de trainings- en competitieavon
den graag af in het prachtige clubhuis.
 
Na het lezen van deze stukjes enthousiast geworden? Of ook zin om met een gezel
lig team samen te sporten? Je bent altijd welkom om eens mee te trainen. Check ook
onze social mediakanalen: @svodamesvoetbal.
 
 

En binnenkort mogen we weer, dus kom bijvoorbeeld kijken op 12 maart, want dan spelen er een aantal vrouwen
teams thuis! Kom ons aanmoedigen op het Kastanjebos!
09.00 uur - Otterlo MO15 -1 - Bennekom MO15 - 2
12.30 uur - Otterlo VR2 - De Kieviten VR1
14.30 uur - Otterlo VR1 - GVC VR1 

Datum Wat Waar Tijdstip

ma 21-2 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

za 26-2 Trailrun Mussennest (zie pag.18 ) vanaf 13.00 uur

za 26-2 SV Otterlo 1 - Blauw Geel'55 1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

di 1-3 Dorpsloket De Aanloop 14.00-15.00 uur

di 1-3 Inloopspreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

6 t/m 12-3 Collecte Jantje Beton Dorp n.v.t.

ma 7-3 Inloopspreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 7-3 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

za 12-3 Open dag 'Voorjaarsbollen-op-pot' Kwekerij Jaap Duijs 10.00-17.00 uur

zo 13-3 De Wever Toertocht: mtb-tocht zie www.weverlodge.nl 09.00 uur

di 15-3 Inloopspreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

do 17-3 Dorpsloket/Inloopspreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

13 t/m 19-3 Collecte Amnesty International Dorp n.v.t.

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

Trailrun 3e editie
 
Zaterdag 26 februari
25 km - start 13.00 uur
17 km - start 13.30 uur
10 km - start 14.00 uur
Nieuwe startlocatie :
Mussennest, Beekdalseweg 1
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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

Krentenbroodactie
 
Ook dit jaar willen we als comité van
Woord en Daad Harskamp-Otterlo-
Wekerom in de week voor Pasen
onze bekende krentenbroodactie
houden.
Net als vorig jaar komen we, mede
door de coronamaatregelen, niet huis
aan huis venten. Maar u kunt de bro
den van tevoren bestellen door
€ 6,50 per brood (of veelvoud ervan)
vóór 1 april over te maken op:
rekeningnummer:  NL87 RABO
0368518949 t.n.v. Stichting Woord
en Daad.
Vermeldt u hierbij uw naam en adres
en het aantal broden, met of zonder
spijs.
Onze comitéleden komen die dan,
volledig coronaproof, op dinsdag 12
of woensdag 13 april vóór Pasen bij
u thuis afleveren. Dit geldt alleen
voor de dorpen Harskamp, Wekerom
en Otterlo, alsmede voor de buiten
gebieden. Op deze manier hopen we
toch weer op een geslaagde actie.
Mogen we ook dit jaar op uw mede
werking rekenen?
 
Namens ons comité alvast hartelijk
dank.
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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
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The astronaut's view 
Marjon Fluit

Soms vertellen
beelden veel meer
dan woorden. Dat
geldt ook in de
klas. Op de Erica

school wordt momenteel in de ver
schillende groepen gewerkt aan How
the world works. Hoe groeien plan
ten, hoe blijven dieren warm in de
winter, welke materialen blijven drij
ven of zinken, wat betekent mobiliteit
in onze wereld en welke inlvoed heb
ben uitvindingen op onze wereld; hoe
werkt dat allemaal? En hoe werkte
dat vroeger en hoe zou dat in de toe
komst werken? Wat een vragen!
Heerlijk!!! Waar vragen zijn, kan ge
leerd worden!
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7/8 ging op onderzoek uit in
de SpaceBuzz. Wellicht heeft u de
Spacebuzz gezien bij de school. Aan
boord van de Spacebuzz maken kin
deren zelf met een 4R-bril een le
vensechte reis naar de ruimte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En die reis verandert hun kijk op
onze prachtige planeet. Want de we
reld vanuit dat perspectief bekijken
laat zien hoe mooi het is en ook hoe
kwetsbaar de planeet is. Het maakte
grote indruk op de kinderen. Uitvin
dingen maken in dit geval hele mooie
dingen mogelijk! Wat is er toch een
wereld te ontdekken! Die ontdek
kingsreis met kinderen; dat maakt
onderwijs toch echt een prachtig vak!
Hartelijke groet.
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               Chr. Vrouwenbond De Schakel 1961-2021 (2)
 

Betsy Rap

Wat is het geheim achter het succes van een
zestigjarige christelijke vrouwenorganisatie? Is dat
de structuur, of zijn dat de actieve bestuursleden? Is
dat toeval, of heeft dat te maken met het aanvoelen
van wat de leden bindt? In een vorige editie hebben
we aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis
van wat toen nog de CPB heette, de Christelijke
Plattelandsvrouwenbond. Nu richten we de blik op de
jaren van veranderingen en op het heden.
 
In 1999 fuseerde de CPB met de Nederlandse Christen
Vrouwenbond (NCVB). De beide organisaties gingen
daarbij niet gehaast of onvoorbereid te werk. Zorgvuldig,
maar doelgericht werd op alle niveaus toegewerkt naar
een vergaande samenwerking. De nieuwe organisatie
ging onder de naam 'Passage' verder. Ook de plaatselijke
afdeling Harskamp-Otterlo-Wekerom werd onderdeel van
die brede christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.
Zo'n samengaan kun je zien als het inspelen op een
veranderende tijdgeest. Het is ook een teken van
verstandig en vooruitziend besturen.
 
In de themakeuze en activiteiten veranderde niet zoveel.
Toch werd in de loop van de jaren duidelijk dat de
plaatselijk vrouwenbond zich steeds minder thuisvoelde
bij de landelijke organisatie. Huidig bestuurslid Thea van
der Haar daarover: "Wat we vanuit de landelijke koepel
aangereikt kregen aan cursussen en sprekers, sloot niet
meer zo aan op de behoeften van onze leden. In 2012
zijn we dan ook verdergegaan als zelfstandige
vereniging, zonder provinciale en landelijke
ondersteuning. Ook financieel was dat voor ons
aantrekkelijk. De landelijke afdracht verviel en wij konden
onze contributie laag houden." Deze stap van de
plaatselijke vrouwenbond kun je ook weer zien als een
staaltje verstandig besturen. Had men die keuze destijds
niet gemaakt, dan was de plaatselijke organisatie
waarschijnlijk in de loop van de daaropvolgende jaren ter
ziele gegaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom de naam 'De Schakel'? Thea van der Haar:
"Leden konden een naam indienen voor de nieuwe
vereniging. Wij hebben voor de naam de Schakel
gekozen, omdat we onze leden zien als schakels. Elk lid
is uniek en heeft haar eigen talenten. Als we deze
talenten aan elkaar rijgen krijgen we een ketting en dat
maakt ons sterk. Wij zijn vrouwen van verschillende
kerken en dan is de schakel de band die ons samen mag
en kan binden en vasthouden".
 
Ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning zijn nog steeds
de kernbegrippen. Daar wordt inhoud aangegeven d.m.v.
creatieve avonden met knutselen, of hapjes maken en
dan lekker samen opeten. De leden bezoeken soms een
modeshow van een kledingswinkel, of maken een
fietstocht met een maaltijd als afsluiting. Een avond over
gezondheid, een klankbeeld over een reis of de natuur, of
een excursie, staan ook op het programma. Kortom een
gevarieerd aanbod, waarbij iedereen aan zijn trekken
komt.
 
Thea van der Haar over het karakter van de Schakel: "De
vrouwenbond gaat uit van de overtuiging dat Gods
Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoer moet zijn. Vanuit die Bijbelse
inspiratie willen de leden zorgdragen voor elkaar. Het
doel van de vereniging is om onderwerpen te
behandelen, die betrekking hebben op de maatschappij
en/of de Bijbel. De bijeenkomsten beginnen dan ook altijd
met het lezen van een Bijbelgedeelte, een korte meditatie
en het zingen van een psalm. De eerste avond van het
seizoen komt er een dominee uit een van de dorpen, een
zendingswerker of iemand van een christelijke
hulporganisatie. Verder staan we stil bij de viering en
betekenis van Pasen en Kerst.

De contributie bedraagt 35 euro per jaar. De bond komt
een keer per maand samen op de dinsdagavond in het
Kulturhus te Wekerom. Eén van de 54 leden is al lid van
het eerste uur. Het is mevrouw Dina Onderstal-
Donkersteeg, medeoprichtster in 1961.
Kijk op www.vrouwenbonddeschakel.nl
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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. 

 

 

Actieve opruimers
 
U hebt ze vast weleens bezig gezien
in het dorp: mannen en vrouwen in
gekleurde hesjes, met plastic zakken
en papiergrijpers. Dat zijn de vrijwilli
gers van Otterlo Schoon. Zij ruimen
alle rotzooi op, die anderen op straat,
in de berm en langs de bospaden
achterlaten. Je staat er versteld van,
hoeveel zakken zwerfvuil er jaarlijks
verzameld worden. Otterlo mag in
zijn handen knijpen met deze vrijwilli
gers, die er iedere keer weer op uit
trekken om dorp en buitengebied
toonbaar te houden. Wilt u een hand
je helpen? Graag zelfs. Aanmelden
kan bij Jan van de Grootevheen,
tel: 0683675977.

Rookworstenactie
Jolanda Aalbers

In de derde week van januari hebben
we weer als Malkanderteam 'De Dor
pen' een uitdeelactie gehouden. Dit
keer kregen een aantal oudere bewo
ners een rookworst aangeboden.
Heerlijk tijdens dit winterweer, maar
ook om even de sleur te doorbreken.
Hieruit ontstonden leuke en ook eer
lijke gesprekken over eenzaamheid,
ouder worden, of over het verlies van
een dierbare of een partner. Herkent
u dit en wilt u daarover met iemand in
gesprek? Kom dan langs op één van
onze spreekuren. Kijk in de maanda
genda op pag.17 voor data, tijd en
plaats.
We willen de vrijwilligers van het
dorpsloket Otterlo die ons hebben
geholpen ontzettend bedanken voor
hun inzet! Fijn dat dit in het dorp op
gelost kon worden, 'met elkaar, voor
elkaar'.
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Exposities
Janet Smeenk

 
TEGELMUSEUM
Marjolein Bastin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tentoonstelling die een record
aantal bezoekers heeft getrokken
wordt verlengd t/m 15 mei 2022.
Met veertig aquarellen brengt Marjo
lein Bastin ‘Een ode aan de Velu
we’. Het werk van de Edese Bastin is
internationaal bekend, maar de origi
nele aquarellen zijn zelden geëxpo
seerd en nu voor het eerst te zien in
Ede. In de tentoonstelling worden de
aquarellen gecombineerd met een
unieke collectie oudhollandse tegels
met bloemen, planten en dieren uit
het Nederlands Tegelmuseum. 
Speciaal voor deze tentoonstelling
worden de openingstijden verruimd.
Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
www.nederlandstegelmuseum.nl
 
 
GALERIE ZUID
“Reeds is de winter”.
 
Acht kunstenaars maakten werk naar
aanleiding van het gedicht ‘Reeds is
de winter’ van Herman Gorter. Het
gedicht verhaalt over 'de lente nog
ver weg', de verdwijnende winter en
de lucht vol met nog slapende belof
ten. Te zien zijn: Els en Tom Bleijen
berg met winterhard keramiek, Han
neke Bruinjé met handgevormd kera
miek, Tini van Gijtenbeek met olie
verfschilderijen, Mouafk Khzaal met
acrylschilderijen, Guus Kuit met
droge naald en houtsnede, Antonia
van Loon met keramiek en Marian
van Veen met olieverfschilderijen.
De expositie is te bezoeken t/m 9
april. Woensdag t/m zaterdag van
13.30 tot 17.00 uur, Molenweg 109 in
Harskamp.
www.galeriezuid.nl
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Kleurplaat
 

Onder de mooiste inzendingen verloten we een cadeaubon t.w.v. € 10,-. Inle
veren o.v.v. naam en adres kan tot maandag 7 maart op Groeneweg 19.
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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

Ravage in het bos
Janet Smeenk

 
Wie het hondenlosloopgebied in het
natuurgebied de Roekel bezoekt,
schrikt van de ravage in het bos. Om
gezaagde bomen en takkenbossen,
overal verspreid over de bodem. Ver
trouwde oude bomen liggen als stam
hoog opgestapeld langs de weg. Va
rens en mossen zijn veranderd in
een zwarte modderbrij. Diepe sporen
dwars door het bos en de paden ver
woest. Komt dit ooit weer goed?
Paul van Daalen, woordvoerder van
de gemeente Ede geeft antwoord op
vele vragen.
 
"De Roekel is een relatief jong pro
ductiebos, dat voor 98% bestaat uit
grove dennen. Een derde deel van
de Roekel wordt gedund en twee
derde deel blijft ongemoeid. Zo ont
staat een gevarieerder beeld.
 
Het bos ziet er direct na de dunning
gehavend uit. De paden worden snel
weer hersteld en doordat we met ma
chines werken met brede banden,
ontstaat weinig bodemdruk. Hierdoor
is de schade oppervlakkig en herstelt
de bodem zich in een of twee jaar."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul van Daalen vervolgt: "Door de
dunning van de dennen krijgen ande
re soorten bomen en struiken de
kans om te ontkiemen en het kleine
grut wat er al stond kan nu tot volle
dig wasdom komen.
 
De onderbegroeiing zoals varens,
bosbes, hulst en lijsterbes hadden
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het moeilijk in het dichte en donkere
naaldbos. De verwachting is, dat na
een tijdje de vegetatie zich gaat her
stellen, zal toenemen en meer soor
ten een goede voedingsbodem zullen
vinden. Kortom er ontstaat een mooi
gemengd bos met veel meer biodi
versiteit.
 
Angst dat dieren verdwijnen is niet
nodig. Uilen leven vooral in de lanen
met loofbomen en worden daar ook
niet weggejaagd. Dieren die ver
schrikt zijn door het lawaai komen
gewoonlijk weer terug. Doordat er
meer loofbomen gaan groeien, zal
met de jaren het leefgebied van die
ren zich uitbreiden. Dat vraagt geduld
maar natuurbeheer is werk voor de
lange termijn.
 
Als je wilt weten hoe het perceel er
over vijf jaar uit ziet, zou je naar de
noordkant van het Edese Bos, tegen
de Driesprong aan, kunnen gaan.
Dat bos toont veel overeenkomsten
met het bos in Otterlo en laat zien,
dat er na de dunning een mooi geva
rieerd bosgebied kan ontstaan."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vraag of al dat dode hout op
de grond geen groot brandgevaar
vormt in een hete en droge zomer.
antwoordt Van Daalen: "De takken
zullen verrotten en de stammen wor
den afgevoerd.  Bosbranden ver
plaatsen zich door boomkruinen.
Omdat tussen de bomen meer ruimte
is ontstaan gaat dit overslaan veel
moeizamer. Meer loofbomen in
plaats van naaldbomen vertraagt de
uitbreiding van een bosbrand."
 
Tot slot: "Voor het beheer van alle
natuur, die in eigendom is bij de ge
meente, hebben we recent in overleg
met alle belanghebbenden een nieuw
natuurbeheerplan gemaakt. Elk ge
bied krijgt het meest passende be
heer."
Meer informatie kun je vinden op:
www.bosennatuurede.nl
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Van de kweker
Jaap Duijs

Valentijnsbloem
 
 
Van de herfsttijloos hebt u vast wel
eens gehoord: een op de krokus lij
kend bolgewas, dat in de herfst
bloeit. Al in de zestiende eeuw werd
de bol aangetroffen in Colchis, een
streek in Klein-Azie. Vandaar de
naam Colchicum. Maar ook in andere
delen van het Midden-Oosten komt
de bol voor, evenals in grote delen
van Europa. In vochtige, voedselrijke
streken in Limburg en langs de Gel
derse IJssel tref je Colchicum autum
nale (herfstbloeiend) in het wild aan.
De bol is volledig winterhard. De Ne
derlandse naam 'tijloos' verwijst naar
het tijdloze van de plant: bloemen in
de herfst, bladeren en vruchten in de
lente. De bloemen lijken erg op die
van de krokus. Colchicum heeft ech
ter zes meeldraden en de krokus
drie. Bovendien heeft de colchicum
drie aparte stempels en de krokus
slechts één. Alle delen van de plant
bevatten de alkaloïde colchicine, een
giftige stof. In de Middeleeuwen gold
dit gewas daarom als een toverkruid.
In de volksgeneeskunde staat de
plant bekend om zijn helende wer
king tegen geelzucht. Colchicine
wordt nu nog wel gebruikt tegen jicht
en sporadisch toegepast als kanker
remmend medicijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De herfsttijloos kent ook een klein
voorjaarsbloeiend zusje, Colchicum
hungaricum. De naam verwijst naar
de vindplaats. Deze soort verdraagt
meer zon en droogte en is dus beter
geschikt voor onze omgeving. Bo
vendien is het blad minder grof dan
van de herfstbloeiers. Een aanrader
is Colchicum hungaricum 'Valentine',
een soort met grote lilaroze bloem
blaadjes en prachtige helmknoppen.
Hij bloeit rond Valentijnsdag. Je kunt
het dus een valentijnsbloem noemen.

Colchicum hungaricum 'Valentine'
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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

Frits Zwanenburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1966 vond mijn vader Henk Zwa
nenburg het tijd worden, dat zijn zoon
Frits bugel leerde spelen en lid werd
van fanfare OBK. Alle begin is moei
lijk en zo ook voor mij. Al snel bleek
ik aanleg te hebben en met mijn
vader als voorbeeld, was het voor mij
een uitdaging, om net zo goed te
worden als hij. Ik kreeg een aantal
maanden les van mijn vader. Na zijn
onverwachte overlijden, was het
moeilijk de draad weer op te pakken.
Ik was 11 jaar oud en kreeg een aan
tal lessen van dirigent Frits Hehne.
De eerste keer dat ik mee mocht
spelen met de fanfare kan ik mij nog
vaag herinneren. Muzikaal hield ik
mij vast aan de mensen die naast mij
zaten. Het was best moeilijk, muziek
maken. Ik was mij er nooit van be
wust geweest dat er geestelijk en li
chamelijk zoveel bij kwam kijken. Ik
keek als kind op tegen die oudere
bugelblazers, die alle hoge noten
konden spelen alsof het niets was.
Mooie momenten waren er, als OBK
een goede prijs behaalde tijdens een
concours. En emotionele momenten
waren er, als we muziek maakten tij
dens een uitvaart. Ik speel nu onge
veer 55 jaar bugel bij OBK en zou
een boek kunnen schrijven over het
geen we als 'De Zaterdagfamilie' en
met O'Tunes tijdens alle optredens in
binnen- en buitenland hebben mee
gemaakt. Op initiatief van OBK wordt
aan de basisschool in Otterlo weke
lijks, door een muziekdocent les ge
geven aan de groepen 5, 6, 7 en 8.
Mijn wens is, dat uit dit project nieu
we leerlingen komen, die OBK muzi
kaal komen versterken, nu en in de
toekomst. Oudere jeugd en volwas
senen zijn ook welkom bij ons. 
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Otterlo
blijft goed
wordt beter.
Wie zorgt er voor dat jouw buurt gewoon goed blijft en beter wordt? 

Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen wel 

op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar 

een goede school gaan. Waar als je ziek wordt, je liefdevolle zorg krijgt.

En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, 

maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.  

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekend- 

heid. Daar moeten we met z’n allen iedere dag hard voor werken.  

Ik wil mij graag ook in de komende periode voor Otterlo inzetten. 

Ik ben trots op de hoe de Otterloërs voor elkaar klaar staan, op de vele 

vrijwilligersinitiatieven (zoals bijvoorbeeld een lichtjestocht voor kinderen, 

activiteiten voor ouderen in Eureka, de organisatie van ’75 jaar vrijheid’ en 

het opschonen van de hei), op de mooie groene omgeving waarvan we 

allemaal genieten en op de ondernemerszin! Deze dingen gaan goed en 

ik zet mij er graag voor in dat dat ook zo blijft.

Dingen die niet goed gaan, die moeten we gewoon verbeteren.  

Dat verdient Otterlo. 

Deze dingen moeten volgens mij beter:

• Het plan voor woningen aan de Weversteeg ligt klaar,  

maar door het stikstofprobleem is het plan nog niet 

gerealiseerd. We willen natuurlijk dat de schop zo snel 

mogelijk de grond in gaat! 

• Ook in de toekomst willen we een vitaal dorp, dus 

werken aan nóg meer woningen, ook op andere 

plekken in Otterlo.

• De verkeersveiligheid in Otterlo staat onder druk 

door toegenomen recreatie. Verbeteringen, 

zoals extra oversteekplaatsen en een fatsoen- 

lijke looproute, zijn dringend gewenst.

Wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft 

en beter wordt? Zijn dat de politici die langs de kant 

staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen 

spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen 

willen oplossen. Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je leven 

kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou 

in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter 

kunnen, ook echt beter worden. Ik vraag om jouw stem 

en vertrouwen om de komende vier jaar daar hard aan 

te gaan werken.

Kies 16 maart Hester Veltman 

Lijst 5, plek #1, Otterlo, VVD Ede

ADVERTENTIE
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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


