DE DORPSPRAET
OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO
32ste jaargang
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Update Snuffelmarkt
Datum en locatie van de Snuffel
markt Eureka zijn veranderd.
• datum: zaterdag 26 maart
• locatie: Koeweg 12 bij de
familie Langerak
• tijd: 10.00 - 15.00 uur.
Noteer het in uw agenda en kom
gezellig met z’n allen snuffelen.
Hartelijk welkom!

In dit nummer o.a.
De volgende Dorpspraet verschijnt rond 16 april.
U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk 1 april; 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
maart 2022

Lente
'Eén beeld zegt meer dan duizend
woorden', luidt een bekend gezegde.
Onderstaande foto staat voor alles
waar we op dit moment zo'n behoefte
aan hebben. De strakblauwe lucht,
het frisse groen, de uitbottende knop
pen. Kortom, de lente.
We wensen u 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

Winnaar kleurplaat
De kleurplaat van vorige maand
leverde een aantal mooie en ori
ginele inzendingen op. Na loting
is Rick van de Fliert als winnaar
uit de bus gekomen. Proficiat
Rick, je hebt heel goed je best
gedaan! De cadeaubon t.w.v.
€10,- 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 € 51,00 voor een heel kalenderjaar.
Bij de kleine advertenties worden géén foto’s of logo’s geplaatst.

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.
________________________________________________________________
Gezocht: verpakkingsmateriaal. Pakketje ontvangen, maar een overschot
aan opvulmateriaal? Ik haal graag uw noppenfolie, vlokken of luchtkussens bij
u op. Bel, sms of app naar 06-21326728. Het mag ook bij de voordeur wor
den neergelegd aan de Groeneweg 19.

Evert Groeneveld
Oekraine
Corona heeft ons allen 2 jaar bezig
gehouden en net nu alles weer
enigszins normaal is geworden ont
staat in Oekraïne een nieuwe crisis
van ongekende omvang. Zo veel
slachtoffers en duizenden burgers op
de vlucht voor oorlogsgeweld, het is
hartverscheurend. Onze dorpsproble
men vallen in het niet bij deze ramp.
In Harskamp worden inmiddels
Oekraïners opgevangen op het ISK.
Ook in Otterlo zijn vrijwilligers gestart
met het inzamelen van goederen en
staan ze klaar om activiteiten voor de
vluchtelingen te ondersteunen. Meer
informatie hoe te helpen kun je
vinden op de site:
www.ede.nl/vluchtelingen
Hieronder een kort verslag van onze
bezigheden in de afgelopen periode.
Verkeer
Op 15 februari hebben we samen
met de aanwonenden en met ver
keersdeskundigen van provincie
Gelderland en gemeente Ede het
weggedeelte Harskamperweg vanaf
de rotonde richting Harskamp be
zocht. Aanleiding is het geplande
onderhoud. Helaas lijkt het niet
mogelijk om de gewenste (en ver
wachte) snelheidsverlaging nu nog
door te voeren. Mogelijke alternatie
ven worden nog onderzocht.

Over de verkeerssituatie van de
Arnhemseweg is wederom een brief
gestuurd naar de wethouder Verkeer.
Hierover staat binnenkort weer een
gesprek gepland met de provincie
Gelderland.
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Bouwplannen Weversteeg
Afgelopen maand is officieel de mo
gelijkheid om stikstofruimte te salderen opengesteld door provincie
Gelderland. Dit houdt in dat stikstof
ruimte welke vrijkomt bij bijvoorbeeld
een stoppende agrariër elders inge
zet kan worden.
De gemeente Ede heeft de stikstof
rechten opgekocht bij de familie Van
Omme (de Houtkamp) om de nieuw
bouw op de Weversteeg voor wat
betreft stikstof te compenseren.
Voor Otterlo was dit het ontbrekende
puzzelstukje.
> 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

De volgende stappen in het proces
zijn de vergunningen voor natuurbe
scherming en het bestemmingsplan.
In samenwerking met de gemeente
Ede bereiden we een informatie
avond voor over de nieuwbouw.
Tijdens deze avond wordt het
ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd. Vermoedelijk zal dat in de
loop van april zijn, we houden u
uiteraard op de hoogte.
Bezoek wethouder
Recent is wethouder Jan Pieter van
der Schans op bezoek geweest. Met
hem hebben we over diverse Otterlo
se aangelegenheden gesproken
zoals het huidige en het toekomstige
dorpshuis, kinderopvang, stikstofregelgeving en samenwerking tussen
dorpsraden en gemeente.
De afgelopen tijd is gezamenlijk met
de dorpsraden en de gemeente het
dorpsradenconvenant aangescherpt.
Hierin staat o.a. omschreven wat de
rol van de dorpsraden is en hoe de
dorpsraden door de gemeente beho
ren te worden betrokken en geïnfor
meerd. Deze aanscherping is inmid
dels vastgesteld door het college.
Dodenherdenking
Dit jaar verwachten wij op 4 mei weer
een dodenherdenking te kunnen or
ganiseren. Het programma zal in de
Dorpspraet van april te lezen zijn.

nr. 3/mrt 2022
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Wandeling
De Hoef

Martin Hijink en Audrey van den
Berg

De Veluwe is niet alleen bekend als
belangrijk bos- en natuurgebied van
ons land, het gebied heeft ook naam
gekregen door militaire activiteiten.
Het gebied tussen de Harskamper
weg, de Apeldoornseweg en Genie
weg is een locatie geweest waar de
Deutsche Wehrmacht een oplei
dingskamp heeft gehad. De restan
ten van het kamp zijn nog terug te
vinden. Over dit terrein "De Hoef" is
een informatieve folder gemaakt,
waar te lezen is wat er op dit terrein
gevestigd is geweest. De folder is te
downloaden via de website
www.otterlosbelang.nl.

* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

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

Op 7 mei organiseren we een wan
deling naar dit terrein. Martin Hijink
zal tijdens de wandeling, aan de
hand van de restanten die nog getui
gen van de aanwezigheid van het
kamp, vertellen wat het kamp precies
inhield.
De wandeling start om 14.00 uur en
zal naar verwachting 1½ uur duren.
Heb je belangstelling om mee te
wandelen? Dan kun je je opgeven bij
audrey@dutchhomecooking.nl. De
wandeling gaat door bij redelijk weer.
Mocht het te regenachtig zijn, zullen
we met de personen die zich hebben
aangemeld een alternatieve datum of
tijd afstemmen.

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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'Welkom terug, Tante'

Cora Stegman

Dit is de titel van de klucht geschre
ven door Edwin Woons. Zoals het er
nu uitziet, voor wat de maatregelen
betreft, lijkt het waarschijnlijk dat de
spelers van toneelvereniging Kunst
Veredelt het toneelstuk voor u kun
nen opvoeren, zij het met minder toe
schouwers per avond/middag.
Wat speelt zich af in deze klucht?
Freule Emma woont met haar doch
ter Anna op het landgoed
Heuvelvanck. Als tante Lydia uit
Nieuw-Zeeland samen met haar per
soonlijke verpleegkundige Bregje on
verwachts op de stoep staat, brengt 
dat veel onrust en stress.

De cast van 'Welkom terug, Tante!'

U kunt nu vast de volgende data in
uw (digitale) agenda noteren:
-vrijdagavond
1 april
-zaterdagmiddag 2 april (senioren)
-vrijdagavond
8 april
-zaterdagavond 9 april
Dit zijn de juiste data (per abuis
waren er in de vorige Dorpspraet
door ons verkeerde data genoemd).
Locatie: Dorpshuis de Aanloop in
Otterlo.
Prijs: toegangskaarten €10,- p.p.
Tijd: 20.00 uur, zaal half uur voor
aanvang open.
Seniorenmiddag aanvang 14.30 uur.
Wilt u graag komen en heeft u geen
vervoer? Laat het ons weten.
De toegangskaarten zijn verkrijgbaar
vanaf 25 maart a.s. bij Elbertsen's
Warenhuis Otterlo.
Telefonisch reserveren bij Willem van
Maaren, tel. 06-31495213 en bij Cora
Stegman, tel. 06-19757673.
Wij hopen u te ontmoeten!

nr. 3/mrt 2022
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Ubuntu
Ubuntu (spreek uit als oe-BOEN-toe)
was een aantal weken geleden het
onderwerp van de wekelijkse Tea
minfo die ik schrijf voor het team op
De Ericaschool. En vandaag, bij het
schrijven van dit stukje komt het ge
lijk weer naar boven. De wereld staat
op haar kop. En je vraagt je af waar
we ons aan vast kunnen houden?
Hoe leg ik aan kinderen uit dat er vol
wassenen zijn die er voor kiezen oor
log te voeren? Hoe leg je uit dat
agressie wordt verkozen boven het
gesprek? Dat nemen voor het geven
gaat? Vergelding boven vergeving?
Het staat haaks op wat wij onze kin
deren mee willen geven. Ubuntu is
een (Zuid-) Afrikaans woord met een
inspirerende betekenis. Het gaat om
een diep besef van onderlinge ver
bondenheid van mensen met elkaar.
Ubuntu is een verkorting van “U
muntu Ngumuntu Ngabantu”, wat “Ik
ben omdat wij zijn” betekent. Het was
een grote inspiratie voor Nelson
Mandela. En dat is wat wij onze kin
deren willen bijbrengen. “Ik ben,
omdat wij zijn”; als individu hebben
we de wij nodig om te zijn wie we
zijn. Als kandidaat IB school probe
ren wij ons steeds verder te ontwik
kelen als stapsteen naar de wereld.
En daar zit de diepere betekenis ach
ter, dat we kinderen het diepere
besef meegeven dat zij als individu
onderdeel zijn van een veel groter
geheel, dat ze van betekenis zijn
voor het creëren van een vreedzame
wereld. Ik hoop dat we ook als school
en als Otterlo kunnen laten zien hoe
sterk we zijn als gemeenschap. Dat
we van betekenis zijn voor een
vreedzamere wereld, waarin ieder
stapje er één is!
Tot slot vertel ik graag dat we heel
blij zijn met de versoepelingen. Voor
onze school betekent dit dat de deu
ren weer meer open kunnen. Voor
ouders en andere belangstellenden!
Zo werken we aan een open dag en
kunnen we plannen gaan maken om
weer ouderavonden te organiseren
rondom verschillende thema’s. Fijn,
want dat is meer wij!
Hartelijke groet,
Marjon Fluit
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DorpsAtelier

Workshop Wabi-Sabi
De Japanse term 'Wabi-Sabi' bete
kent zoiets als schoonheid van de
imperfectie, soberheid en eenvoud
met een gevoel van vergankelijkheid.
Wabi-Sabi brengt je in contact met
de schoonheid van het alledaagse.
De natuur is één van de belangrijkste
pijlers binnen de stroming.
Als je Wabi-Sabi wilt begrijpen helpt
het wellicht om je een beeld voor te
stellen van een bosvennetje vlak
voor zonsondergang. Een spiegel
glad wateroppervlak, alles perfect in
evenwicht en dan ineens een kikker
tje die in het water springt. Op de
workshop zal de Wabi-Sabi-filosofie
verder worden toegelicht.

Geïnspireerd door deze filosofie wer
ken we op een paneeltje met acryl
verf en allerlei rommeltjes zoals een
boomblad, rafelig papiertje of een
verroeste kroondop. Al het materiaal
is aanwezig, maar je kunt ook zelf
iets meenemen, zolang het voorwerp
maar te plakken is op het paneeltje.
Maandag 11 april 19.30 - 21.30 uur
Kosten € 20,- of knipkaart. tel.
0611010685
klaasjesmit.ks@gmail.com

Tentoonstelling

Schilderen door Kinderen
Zaterdag 26 maart van 14.00 tot
17.00 uur zullen de kinderen van
Michèle's schildercursus laten zien
welke leuke dingen ze hebben ge
maakt. De entree is via de zij-ingang
van het dorphuis.
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Nieuw(s)

Tentoonstelling Schilderen voor Kinderen
Workschop Wabi-Sabi.
Gemeenteraadsverkiezingen.
Tentoonstelling Michèle Negele.

26 maart 14.00 -17.00 uur.
11 april 19.30 - 21.30 uur
16 maart
9 april 14.00-17-00 uur

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
DorpsAtelier cursus met Klaasje Smit (om de week)
DorpsAtelier 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 15.45 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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Daar lag ze dan, precies zoals zij het voor ogen had.

Advertentie

Niet opgesloten in een donkere kist. Want dat was iets wat echt niet
bij haar paste. Maar mooi ingewikkeld in een eenvoudige lijkwade
van ongebleekt katoen op een puur populieren opbaarbed.
De contouren waren nog te zien. Het was mooi in zijn eenvoud
maar ze was ook nog tot het laatste moment nog zo tastbaar dichtbij.
Het was een uitvaart die bij haar paste. Of zoals de kaart zei: "Zij
wist de slingers op te hangen! Wat zullen we haar missen" Dit
gemis klonk door alle persoonlijke woorden heen en misschien
klonk dit nog wel het hardst en doordringend door de korte zinnen
die al haar kleinkinderen aan het einde zeiden. Haar hele leven lang
had zij samen met haar man liefde gezaaid en vandaag zagen we de
oogst ervan.
Het was voor mij vandaag gewoon even wennen om na twee jaar
van corona maatregelen voor het eerst weer een volle zaal zonder
1,5 meter afstand of mondkapjes te zien. Maar wat was ik dankbaar
daarvoor voor deze lieve vrouw, moeder en oma en haar gezin.
Aan het einde van de dienst mochten we allemaal nog een keer haar
liefde geven door een rode roos bij haar neer te leggen.
Ze werd als het ware toegedekt met een deken van liefde/ een deken
van rozen.
Toen iedereen weg was legde het gezin als laatste rozen en nam afscheid. Nog 1 laatste kus en aai over haar hoofd.
Wat kan afscheid intens verdrietig en pijn doen en tegelijkertijd mooi zijn.
In liefde hebben we haar losgelaten en dragen haar verder mee in onze harten.

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

Livestro Uitvaartzorg
Tel 06 26 26 50 50
www.livestro-uitvaartzorg.nl

klant

oor

9,6
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Spoed? 24/7 bereikbaar
bel 06 11111 456

Immanuel & Marjolein Livestro
Betrokken, warm en professioneel

11

Blondies met frambo
zen, witte chocolade
en macadamia noten

Maayke van de Craats

Ingrediënten:
125 gr roomboter in kleine stukjes op
kamertemperatuur, 1 x 200 gr witte
chocolade in blokjes, 1 x 100 gr witte
chocolade in stukjes gehakt, 165 gr
fijne suiker, 110 gr bloem, 75 gr zelf
rijzend bakmeel, 100 gr ongezouten,
gebrande macadamianoten in stukjes
gehakt (bv. van de Zuivelhoeve), 150
gr verse of bevroren frambozen (in
dien bevroren niet ontdooien van te
voren), 2 eieren, licht geklopt, poe
dersuiker.

Mega keuze
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

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 180 graden.
Bekleed de bodem van een vierkant
bakblik 24 x 24 cm (ongeveer) met
bakpapier en vet de randen in met
boter.
Laat in een pan de boter en de 200
gr chocolade die in blokjes zijn ge
broken smelten, (het mag niet ko
ken). Roer tijdens het smelten het
mengsel regelmatig door met een
garde of houten lepel. Laat dit meng
sel afkoelen tot het lauw is. Roer ver
volgens de suiker, eieren en de ge
zeefde bloem en zelfrijzend bakmeel
erdoor. Daarna de gehakte noten,
gehakte chocolade en de frambozen.
Doe dit mengsel in het bakblik en bak
dit 40 minuten in de oven. Laten af
koelen in het bakblik. Bestrooi de
Blondies met poedersuiker als deze
is afgekoeld en snijd hem in drie
hoekjes of blokjes. Eet smakelijk. De
Blondies is overigens ook prima in te
vriezen.
Ik geef het stokje door aan Janny
Bresser.
Janny, graag een recept van maxi
maal 250 woorden met foto van mini
maal 300 kb uiterlijk 1 april inleveren.
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Open Eettafel 60+
Dorpshuis De
Aanloop

Team Open Eettafel

Ja! Ja! We zijn weer begonnen en
wat is het gezellig om samen te eten,
samen te kletsen, gewoon gezellig
samen te zijn. De eettafel 60+ is een
initiatief van Dorpshuis De Aanloop
en wordt gedraaid door en met vrij
willigers. Het is bedoeld voor oude
ren die gezellig samen willen eten. 2x
in de maand is er een eettafel. De
ene keer serveren we een 2-gangen
diner voor € 8,50 pp en de andere
keer 3 gangen voor € 11,00 pp; dit is
incl. een welkomstdrankje.
Aanmelden kan tot een week voor de
eettafel via de mail aanloop@dorps
huisotterlo.nl of telefonisch op
0646563881.

Lijkt het u wat om aan te schuiven
neem dan gewoon gezellig contact
met ons op, of wandel een keer tij
dens openingstijden het Dorpshuis
binnen. Let wel: tijdelijk hebben we
plek voor ongeveer 45 gasten aan
tafel, dus het kan zijn dat u bij teveel
aanmeldingen op de reservelijst
komt.
Dat wij enthousiaste vrijwilligers heb
ben blijkt wel weer, want onze Marian
heeft het voor elkaar gekregen dat
wij via sponsoring van het Dorpshuis
en van de Albert Heijn XL nu een
heel mooi nieuw bestek hebben ge
kregen, waarmee een ieder dus extra
lekker kan eten.

Datums voor de eettafel zijn: 21
maart, 4 april, 15 april (paasbrunch),
25 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni en 27
juni (laatste voor de zomerstop).
En voor nu, wees lief en blijf gezond.
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Wie kent hem
niet?
Mijn naam is Daan de Rooij, 24 jaar,
geboren en getogen in Otterlo. Sinds
kort samenwonend met mijn vriendin
Esmee.

Na het verlaten van het voortgezet
onderwijs heb ik in Arnhem op het
Rijn IJssel de opleiding Junior Ac
countmanager succesvol afgerond.
Na een mislukte poging op het HBO
ben ik aan de slag gegaan in het ver
koopteam bij Autobedrijf Braber in
Ede. Een ontzettend leuke periode bij
een mooi familiebedrijf waar ik veel
heb kunnen leren op het gebied van
sales en verkoop.
Inmiddels ben ik ruim twee jaar werk
zaam als inkoopadviseur bij Xandrion
in Ede. Een inkoopcollectief met ruim
1.200 bedrijven uit de vrijetijdsbran
che. In mijn rol mag ik bedrijven on
dersteunen op het gebied van in
koop. Denk hierbij aan het realiseren
van besparingen en ontzorgen in on
derhandelingen met leveranciers.
In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk te
vinden met vrienden om mij heen. Ik
ben een liefhebber van diverse spor
ten, waaronder voetbal. Ook ben ik
vaak in voor een gezellige avond in
de kroeg, het maken van een citytrip
of de Spaanse zon.
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Mijn wens voor het dorp is dat Otterlo
zichzelf blijft. Veel mensen trekken
hierheen voor rust en natuur, maar
Otterlo is ook heel erg bruisend en
staat bekend om haar gezelligheid en
actieve verenigingsleven bomvol initi
atief. En bovenal, zou het natuurlijk
prachtig zijn als iedereen die hier
vandaan komt, een kans krijgt om
hier te blijven.
Ik geef het stokje door aan Romy
Bruil!
Succes!
Romy, graag jouw tekst (max.550
woorden) en foto (300 kb of meer)
uiterlijk 1 april mailen naar:
dorpspraet@kpn.mail.nl

Expositie

Michèle Negele
Michèle Negele, een profesioneel
kunstenares, is hier vooral bekend
als docent van de schildercursus
voor kinderen. Zijj heeft nu een
expositie van haar eigen werk.
Michèle is opgegroeid aan de voet
van de Alpen. In de natuur vindt zij
haar vrede en daar haalt zij ook haar
inspiratie uit. Met meestal
'close-up' schilderijen wil zij haar
fascinatie voor de schoonheid van
het kleine delen. De bij, de mier of
een bloem, we lopen er aan voorbij
zonder stil te staan bij al dat moois.
Omdat Michèle regelmatig met ziekzijn te maken heeft, is zij op klein
formaat gaan werken. Daardoor kan
ze zittend werken met als resultaat
een mooie verzameling kleine schil
derijen. Deze schilderijen wil Michèle
nu graag laten zien.
De expositie is te bekijken op
zaterdagmiddag 9 april van
14.00-17.00 uur in De Aanloop

nr. 3/mrt 2022
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Sevda van Barneveld
Van A naar B met Automobiel
Een doktersbezoek, boodschap of op
visite gaan bij bekenden. Malkander
heeft in samenwerking met de ge
meente Ede voor minder mobiele in
woners van Ede de vrijwillige ver
voersservice AUTOMOBIEL. Voor en
door inwoners. AUTOMOBIEL werkt
met geselecteerde chauffeurs die
zich met eigen auto vrijwillig ter be
schikking stellen. Wie gebruik wil
maken van AUTOMOBIEL belt naar
het coördinatiepunt van Servicepunt
AUTOMOBIEL (088-7004100). De
medewerker daar kijkt of er een
chauffeur beschikbaar is die u kan
brengen en/of ophalen. Wanneer u
akkoord gaat, wordt de afspraak voor
u gemaakt. U betaalt voor de rit
€0,35 per kilometer. U krijgt de to
taalprijs bij aanvraag van de rit te
horen. Het bedrag rekent u contant
met de chauffeur af, bij voorkeur met
gepast geld.
Inloopspreekuren
Vragen, advies, ondersteuning nodig,
ideeën voor je buurt, vrijwilligerswerk,
mantelzorg? Maak een afspraak met
jaalbers@malkander-ede.nl, tel.
06-22762385 of svanbarneveld@
malkander-ede.nl, tel. 06-82141893
Of kom langs op een van onze
spreekuren in De Aanloop of in Eure
ka. Zie maandkalender op pag.17
van de Dorpspraet.

Krentenbroodactie
Denkt u aan onze krentenbroodac
tie? Broden kunnen van te voren
worden besteld door € 6,50 per
brood (of veelvoud ervan) vóór 1 april
over te maken op rekening NL87
RABO 0368518949 t.n.v. stichting
Woord en Daad, onder vermelding
van uw naam en adres en het aantal
broden met of zonder spijs. Onze co
mitéleden komen die dan volledig co
ronaproof op dinsdag 12 of woens
dag 13 april bij u thuis afleveren.
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
MAART - APRIL 2022
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Informeer van tevoren of een acitiviteit doorgaat.
20 t/m 26-3
ma 21-3
do 24-3
za 26-3
za 26-3
27-3 t/m 2-4
di 29-3
vr 1-4
za 2-4
za 2-4
3 t/m 9-4
ma 4-4
ma 4-4
di 5-4
vr 8-4
za 9-4
za 9-4
za 9-4
10 t/m 16-4
di 12-4
vr 15-4
za 16-4

Collecte ReumaNederland
Open eettafel
Dorpsloket/Inloop spreekuur Malkander
Expositie 'Schilderen door Kinderen'
Concert OBK - Mit Rieu in den Frühling(zie pag.25)
Collecte ZOA
Inloopspreekuur Malkander
Blijspel 'Welkom terug, Tante' (zie pag.7)
SV Otterlo 1 - Rood-Wit '58 1
Blijspel 'Welkom terug, Tante' (zie pag.7)
Collecte Fonds Gehandicaptensport
Inloopspreekuur Malkander
Open eettafel
Dorpsloket
Blijspel 'Welkom terug, Tante' (zie pag.7)
Open dag 'Voorjaarsbollen-op-pot'
Expositie Michèle Negele (zie pag.9)
Blijspel 'Welkom terug, Tante' (zie pag.7)
Collecte Hartstichting
Inloopspreekuur Malkander
Open eettafel - Paasbrunch
Bevrijdingstocht Otterlo (zie pag.30)

Know Limits: ken je grenzen
Enige tijd geleden is de beerpunt rondom The Voice
opengegaan. Ook bleek een directeur van Ajax
grensoverschrijdend gedrag te vertonen. We hebben de
meest ontluisterende verhalen van vrouwen gehoord.
Iedereen vindt er wat van. En nu? Hoe nu verder? Het is
heel makkelijk om te roepen dat we 'jongens beter
moeten opvoeden' en ‘meiden weerbaar moeten maken’.
Maar wat betekent dat dan? Hoe ziet dat er concreet
uit? Met Know Limits zijn wij al een aantal jaren actief om
samen met jongeren een antwoord te geven met
betrekking tot de cultuur van grenzeloosheid.
Over Know Limits
Limits is een beweging die meiden aanmoedigt om te
werken aan positieve zelfwaardering en het aangeven
van gezonde grenzen. Know Limits droomt van een
wereld waarin #MeToo geschiedenis is en #NotMe het
uitgangspunt. Onze meiden zijn het waard om daar
samen in te investeren. Zodat zij gaan voor iemand die
e'cht van ze houdt en grenzen stellen waar
liefde ophoudt. En om dit te bereiken hebben we
meiden e'n jongens nodig!
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Dorp
De Aanloop
Eureka
De Aanloop
Kulturhus Wekerom
Dorp
Eureka
De Aanloop
Sportpark Kastanjebos
De Aanloop
Dorp
De Aanloop
De Aanloop
De Aanloop
De Aanloop
Kwekerij Jaap Duijs
De Aanloop
De Aanloop
Dorp
Eureka
De Aanloop
Dorp

n.v.t.
17.00 uur
14.00-15.00 uur
14.00-17.00 uur
20.00 uur
n.v.t.
14.00-15.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
n.v.t.
13.30-14.30 uur
17.00 uur
14.00-15.00 uur
20.00 uur
10.00-17.00 uur
14.00-17.00 uur
20.00 uur
n.v.t.
14.00-15.00 uur
17.00 uur
nog niet bekend

Lenie Kap

Wat doet Know
Limits?
Know Limits
bezoekt scholen,
keten en kerken.
Daar organiseren wij
groepsgesprekken
met jongeren, workshops, presentaties of avonden voor
ouders, leerkrachten of jeugdleiders. Ouders
en jongeren kunnen onze hulp ook vragen wanneer het
even niet zo lekker loopt en zij het fijn vinden dat er even
iemand meedenkt. We geven ook trainingen voor meiden
om weerbaar te worden en te ontdekken wie ze zijn, wat
ze kunnen en wat ze willen. Meiden in Beweging is
speciaal voor meiden van groep 7 en 8 en Jij bent Uniek
voor meiden van 14-18 jaar. Wij werk en in het
buitengebied van de gemeente Ede en in
Barneveld. Meer weten of contact?
www.knowlimits.nu of knowlimitspreventie (instagram)
Harriët van Omme-0627869966
Lenie Kap-0634527784
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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.

Woordzoeker
Op pagina 31 vindt u een woord
zoeker. U kunt de oplossing tot
uiterlijk 7 april inleveren op Groe
neweg 19. Vergeet niet uw naam
en adres te vermelden. Onder de
winnaars wordt een cadeaubon
van € 10,- verloot.

18

De Dorpspraet

OBK kom erbij!
Marelle Vink
Ik begon als klein meisje van 6 jaar
oud met blokfluitles op de Erica
school. Ik merkte dat ik muziek
maken leuk vond en kwam daarom al
snel in het jeugdorkest terecht op de
bugel. Mijn broer Fabian en meerde
re vriendinnen waren toen ook bij
OBK aangesloten. Helaas haakten er
in de jaren daarna vele jongeren af,
waardoor ik een wat mindere periode
bij de vereniging kende. Wel kreeg ik
toen de kans om me aan te sluiten bij
het grote orkest. Het kostte me best
moeite om me tussen die volwasse
nen te mengen, maar nu ben ik ont
zettend blij dat ik toen heb doorgezet.
Want ik mag dan nog steeds wel één
van de jongsten zijn, dat maakt bij
OBK niks uit. In onze vereniging kan
echt íédereen met elkaar opschieten.
Dat is ook terug te zien op de repeti
ties, met dagjes uit of bij onze gele
genheidsband O’Tunes. Met die
dweilband maken we veel leuke din
gen mee; van spelen op een bruiloft,
tot carnaval in Duitsland. Tijdens die
optredens maken we er een gezellige
boel van en creëren we vooral mooie
herinneringen met elkaar. Ook met
onze concerten verbazen we ons er
telkens weer over wat voor moois we
met zijn allen kunnen neerzetten. Bij
mij staat dan ook regelmatig het kip
penvel op de armen. Ik hoop dan ook
dat we dit nog vele jaren met elkaar
kunnen en mogen doen. Helaas
wordt dat wel steeds lastiger, omdat
er weinig instroming is van nieuwe
muzikanten. Maar voor nu ben ik al
leen maar ontzettend trots dat ik al
ruim 13 jaar deel uitmaak van deze
fantastische ‘familie’. Want dat is de
beste omschrijving van ons geweldi
ge cluppie. Op naar meer!

nr. 3/mrt 2022

19

Renovatie Wever Lodge afgerond
Janet Smeenk en Gerhard Starke

op een bijzondere plek. Een plek om te logeren, te eten,
tot rust te komen of de omgeving te verkennen. Waar alle
generaties zich thuis voelen en ambachtelijk gekookt
wordt zonder poeha en met producten van de boer,
groenteboer of slager uit de omgeving. Waar
ambachtslieden uit de omgeving een rol krijgen. Zoals de
smid, timmerman, imker of de pottenbakker. Geen
massaproductie dus maar vakmanschap. Een informele
sfeer met jazz of klassieke muziek op de achtergrond.”
Rogier komt zelf uit een dorp, is opgegroeid in Epe. Hij
woont nu in Hattem (een klein stadje) en voelt zich wel
thuis in Otterlo. In korte tijd heeft hij al veel inwoners
leren kennen. Otterlo en deze plek hebben al een lange
interessante geschiedenis samen.

Vanaf 16 maart is de Wever Lodge alle dagen van de
week geopend. De lockdown is gebruikt om hotel en
restaurant grondig te renoveren. De twee cottages achter
het hoofdgebouw zijn bijna klaar en kunnen vanaf 1 april
geboekt worden.
Volgens Rogier van der Meer, samen met zakenpartner
en boezemvriend Floris Rost van Tonningen eigenaar
van de Wever, zijn ze toevallig op deze plek beland. Ze
toerden het land door op zoek naar bijzondere plekken
waar ze hun ideeën over een ‘hidden lodge’ zouden
kunnen realiseren. De Zanding bracht ze naar Otterlo en
van daaruit verkenden ze uit nieuwsgierigheid de
omgeving. Carnegie Cottage was precies zo'n juweeltje
wat ze zochten. Verborgen in de prachtige natuur en met
een rijke historie.
Wat zijn de ideeën? Rogier: ”Rustig een bedrijf opbouwen

Aan de vernieuwde inrichting kun je zien dat het
buitenleven een grote rol speelt. Wandelaars, met of
zonder hond, zullen zich thuis voelen op het natuurlijk
ogend terras met een knapperend houtvuurtje. Dat
merk je ook als Rogier enthousiast begint te vertellen
over de drie grote Green Eggs die zondag 3 april buiten
gebruikt gaan worden.

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

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

Wilhelm Makelaars,
gewoon beter
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Sport en beweging door de omlig
gende natuur hoort bij de uitstraling
van de Wever Lodge. Niet altijd op
geasfalteerde wegen maar gewoon
door de blubber. Een goed voorbeeld
is de door de Wever Lodge georgani
seerde MTB-tour. Na een fikse in
spanning door de natuur eindigen op
het terras met een smakelijk stoof
potje,
Ook het tennistoernooi, opgezet in
samenwerking met tennisvereniging
TVO en gesponserd door de Wever
Lodge, was een groot succes en zal
zeker herhaald worden.
Met de aankoop van de Heidewach
ter hopen de beide heren een mooie
combinatie te kunnen maken met de
Wever Lodge. Waar nu in de groeps
accommodatie plek is voor 100 gas
ten, zullen na een grondige renovatie
maximaal 50 mensen gehuisvest
kunnen worden in de stijl van de
Wever Logde.

Rian van der Linden
06 81 43 23 30

Salon voor
• Complete gezichtsbehandeling
incl. gezicht-/hoofdmassage
• Advies voor gezond slapen
& uitgerust wakker worden!

Westenengerdijk 35, 6732 GP Harskamp

De belasting op de omgeving wordt
zo gehalveerd door veel minder ge
parkeerde auto’s en minder drukte in
de omringende natuur. Het bosge
bied rondom de Heidewachter hoort
bij het park De Hoge Veluwe, waar
de Wever een goed contact mee
heeft. Daar zal voorlopig niet veel
veranderen.

Ten slotte wijst Rogier nog op de site
van de Wever Lodge. Daar is veel te
lezen over de geschiedenis van deze
plek. Ook de ambachtslieden waar
ze mee samenwerken en de geplan
de activiteiten komen ruimschoots
aan bod. www.weverlodge.nl
Maar het allerbelangrijkste: de bos
bessentaart, zowel de originele ver
sie van chef Dick als de nieuwe ver
sie van chef Maikel, staat als van
ouds op de kaart.

nr. 3/mrt 2022
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Een lekkere hobby

Marja Verleun en Janet Smeenk

De Dorpspraet is op zoek naar Otterloërs met een bijzondere hobby. In Loui
se Spaargaren hebben we zo iemand gevonden. Zij bakt prachtige taarten,
die ware kunstwerkjes zijn en nog lekker ook!
Louise woont nu 3 jaar in Otterlo. Op één van de vele wandelingen met haar
man werden zij verliefd op Otterlo en de Veluwse natuur, die hier zo dichtbij
is. Ze besloten om de drukte van Almere en de randstad te verruilen voor het
mooie Otterlo. Zoals ze zelf zegt: “omdat het kon”
Louise is geboren in Swindon, Engeland. Een stad tussen Londen en Bristol.
De liefde voor gebak en taarten heeft ze van haar moeder. Zij bakte altijd
heerlijke verjaardagstaarten. Daarnaast is Louise fan van de ‘afternoon tea’,
waar Engeland bekend om staat. Niet te verwarren met de ‘high tea’. Leuk
feitje wat Louise ons leerde: ‘high’ tea was de avondmaaltijd van de arbei
ders, die daarbij aan een hoge tafel zaten op hoge stoelen, aan de warme
hap. De ‘afternoon’ tea is bedacht door de Hertogin van Bedford. De tijd van
lunch naar diner duurde haar te lang. Zij wilde met haar vriendinnen genieten
van thee met lekkere hartige en zoete hapjes in de salon, aan een lage tafel
in comfortabele stoelen. Dan is er ook nog ‘cream tea’, thee met scones, jam
en room. Dus wat wij Nederlanders ‘high tea’ noemen, is een mix van drie En
gelse gebruiken.

Louise is fan van koala's. Haar frustratie dat door
de bosbranden de koala's bedreigd werden, kon
Louise uiten in een taart.

Louise aan het werk. Er komt veel bij kijken om
een taart op te maken.

Louise is heel creatief. Omdat ze geen muren meer over had om haar kunst
werken op te hangen, ging ze haar creativiteit uiten op haar taarten: “eerst
iets moois maken en daarna je kunstwerkje opeten! Hoe leuk is dat?” Ze
kreeg veel positieve reacties en wilde zich gaan verbeteren. Daarom volgde
ze twee maal workshops van vier avonden in fondant verwerken. Het is nog
een hele kunst om dit naadloos over een taart te draperen. Eerst eindeloos
kneden om het zacht te maken, op de goede kleur brengen en dan uitrollen
tot de juiste dikte en formaat. Daarna kun je allerlei vormpjes uitsnijden of
boetseren om de taart te versieren. Louise liet ons een enorme doos zien,
met de vele benodigdheden, zoals rollers, mat, lijm, maïzena, mallen en mes
jes, kwastjes en kleurstoffen.
Als je de uren zou moeten rekenen wordt een taart onbetaalbaar, zo veel tijd
gaat er zitten in het opmaken van een taart. “Maar dat geeft niet, het is gewel
dig om te doen.” Soms bakt ze voor anderen, als ze daar tijd voor heeft.
Een traditionele Engelse taart, die vooral met Kerst gebakken wordt, is een
zware cake met vruchten en noten. Deze blijft lang lekker. Over de cake gaat
eerst marsepein en dan fondant. Dit laatste sluit goed af en maakt de taart
lang houdbaar.
Ook een bruidstaart wordt op die manier gebakken, in verschillende etages.
De bovenste etage wordt bewaard, traditioneel tot het eerste kind geboren
wordt. Louise: “in een speciaal doosje wordt zelfs een stukje taart per post
verstuurd aan familie en vrienden die niet op de bruiloft konden zijn”
Zo zijn we veel te weten gekomen over Engelse gebruiken op ‘taartgebied’.

Kersttaart als glas in lood.
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Ze vond het een uitdaging om een glutenvrije,
vegan verjaardagstaart lekker te maken.

Een lieflijke geboortetaart.

Een bloemenmandje met cupcakes, om wat
kleurtjes uit te proberen.

Een Veluws schilderwerk op taart.
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Trailrun daverend
succes!

Jan van den Berg

Op 26 februari werd de 3e editie van
de Trailrun Otterlo gehouden en dat
werd mede door het mooie weer een
daverend succes. Zo’n 500 deelne
mers uit het hele land hadden zich
aangemeld. Dat betekende veel au
to’s richting Mussennest, gelukkig
kon er met behulp van de buren nog
wat parkeerterrein bij geschakeld
worden, zodat iedereen netjes zijn of
haar auto kwijt kon.
Om iets over 13.00 uur was het dan
zover, de eerste groep lopers, die
van de 25 km, kon vertrekken. Ieder
een had z’n chip aan z’n schoen
vastgemaakt en bij het overschrijden
van de mat bij de start, ging de tijd
lopen. Zo kon iedereen achteraf pre
cies zien welke tijd er was gelopen
en op welke plaats er was gefinished.
Maar het was vooral een gezellig
heidsrun en zeker geen prestatie
loop. Om 13.30 uur vertrok de 17 km
en om 14.00 uur de 10 km. De deel
nemers waren mooi verdeeld over de
3 groepen en ook de man-vrouw ver
houding was aardig gelijk.
Van alle deelnemers kwamen alleen
maar positieve en blije geluiden, alle
routes waren prachtig, de organisatie
was goed geregeld, de bananen en
sinaasappels onderweg overvloedig
en ze hadden er ook nog een mooi
voorjaarszonnetje bij. Het volledig
onverharde parcours was door de
overvloedige regenval wel hier en
daar wat glibberig, maar meer dan
een paar verstuikte enkels heeft de
aanwezige EHBO niet behoeven te
verzorgen.
Kortom heel veel blije gezichten en
iedereen kijkt alweer uit naar de vol
gende editie!

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.

debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin!

Wil je foto’s of uitslagen bekijken, kijk
dan op www.otterlo-trailrun.nl
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De kok en de kruiden

Betsy Rap

Een kruidentuin bij het terras; dat is
wat kok Niels van Omme van de
Waldhoorn graag wilde. Zelf noemt
hij het een natuurterras. En dat is er
gekomen. Geheel naar eigen ont
werp en voor het grootste gedeelte
door de keukenbrigade zelf gemaakt.
De ruimte is te klein voor een heuse
tuin, maar Niels is niet voor één gat
te vangen. Langs de rand van het
'picknicktafelgedeelte' zijn kweekkas
jes geplaatst, waarin kruiden en eet
bare bloemen groeien. Niels: "Een
moestuin hoort gewoon bij de Wald
hoorn, het is vroeger immers een
boerderij geweest. Ik wil graag laten
zien dat je van alles zelf kunt produ
ceren, dus dan moet het ook goed in
het zicht zijn. We hebben ook onze
eigen bijenkast naast het terras, voor
iedereen zichtbaar, met jaarrond ho
ning van onze eigen bijen."

Er is van alles geplant en gezaaid:
munt, lavendel, rozemarijn, tijm, eet
bare viooltjes, oost-indische kers
en……Veluwse basilicum. De laatste
soort is wel een uitdaging voor Niels
en zijn collega's, maar zij hebben
naar eigen zeggen 'groene vingers'.
Ja, inderdaad; de keukenbrigade
gaat de planten zelf verzorgen. U
moet dus niet vreemd opkijken als u
deze zomer de kok de planten water
ziet geven of dode bloemetjes ziet
weghalen. Niels : "De planten staan
nu in het zicht en dus zijn we wel ge
dwongen ze goed te onderhouden.
En....we hebben ze nodig om onze
gerechten iets eigens te geven."

24
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Nieuwe aanplant bij
Het Jachthuis

Aafke Kylstra

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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Vrijwilligers van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe hebben de borders
bij Jachthuis Sint Hubertus, opnieuw
ingeplant. Ze kregen daarbij hulp van
twee landschapsarchitecten van
Parklaan Buitengewone Projecten,
die hun expertise wilden delen om de
borders nieuw leven in te blazen.
Aanleiding
Eind 2020 stonden er nagenoeg
geen planten meer in de borders van
het Jachthuis. Naast dat dit ten ge
volge was van drie droge zomers,
speelt ook de vraat door edelherten
een rol. Deze dieren smullen name
lijk van de jonge rozenscheuten en
vaste planten; een elektrisch raster
blijkt niet genoeg om de slimme die
ren buiten te houden.
Terugbrengen gemengde border
Na de restauratie van Jachthuis Sint
Hubertus in 2014 heeft het Park de
zijtuinen gerenoveerd. Conform de
aanbevelingen uit het tuinhistorisch
onderzoek zijn vaste plantenborders
teruggebracht in de zijtuinen, op
basis van een beplantingsplan van
Jacqueline van der Kloet.
Unieke plek
Herplant van dat sortiment leek he
laas weinig kansrijk. Door de corona
pandemie had het Park geen budget
voor een nieuw beplantingsplan.
Landschapsarchitecten Aleks Droog
en Marcel Eekhout van Parklaan ble
ken geïnteresseerd en bereid om pro
deo voor deze unieke plek borders te
ontwerpen.
Ontwerp
Uitgangspunt van de ontwerpen is
het historisch beeld van een symme
trische, kleurrijke beplanting. De
vaste plantenborders krijgen hiermee
een rijk gestructureerd, natuurlijk ka
rakter en het sortiment is afgestemd
op de natuurlijke groeiomstandighe
den. Voor de zijtuinen hebben de ar
chitecten planten geselecteerd die
weinig water nodig hebben en ‘edel
hertproof’ zijn. De beplanting is op
basis van ervaringen op Engelse
landgoederen samengesteld.
Het beplantingsplan
De border is opgebouwd in drie
lagen: een onderlaag, een basislaag
en doorprikkers, zoals vuurpijl en

De Dorpspraet

toorts. Het plantschema is geïnspi
reerd op het melkwegstelsel met
sterrenconstellaties; vaste planten in
kleine uitwaaierende groepen (1-5)
per soort. Ze worden geplant op
basis van een grid van 30 x 30 cm in
driehoeksverband.
De handen uit de mouwen
Parklaan heeft zelf alle 2000 planten
planmatig in de borders uitgelegd. De
vrijwilligers van het Park hebben ach
ter hen aan stuk voor stuk alle plant
jes in de aarde gezet. Tot slot heb
ben zij bollen en viooltjes in een slin
gerende lijn door het strakke stra
mien gepoot. In slechts twee dagen
was de klus geklaard.

foto: Parklaan Buitengewone Projecten

Nieuwsgierige herten
De volgende dag bleken de herten al
een kijkje genomen te hebben bij de
nieuwe aanplant. Verscheidene plan
ten waren met kluit en al uit de grond
gerukt. De plantjes zijn snel terug ge
poot. Om vraat te voorkomen, is een
tijdelijke constructie gebouwd van
palen met draad waar een net over
heen getrokken is. Als de planten
eenmaal goed geworteld zijn, com
pacter groeien en het blad wat ouder
is, zijn ze beter bestand tegen vraat
en zal het net niet meer nodig zijn.
Dynamische border vraagt aange
past beheer
De soortensamenstelling is geba
seerd op het idee van een dynami
sche (zichzelf ontwikkelende) border.
Soorten zaaien zich uit en kunnen
daardoor op een andere plek in de
border komen te staan. Ook de
mengverhouding kan door de jaren
heen veranderen. Voor de vrijwilli
gers betekent dit dat het onkruid
handmatig uitgetrokken moet wor
den. Daarvoor is kennis van de kiem
plantjes van het sortiment essentieel.
Gelukkig wil Parklaan hen daarbij be
geleiden.
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Van de kweker

Jaap Duijs

Hoepelrokjes
De bloembol die het meest geassoci
eerd wordt met de lente is waar
schijnlijk de narcis. Meestal geel,
vaak met een flinke trompet en altijd
vrolijk wapperend in de wind. Daar
wordt een mens blij van. Het ver
spreidingsgebied ligt vooral in de lan
den rond de Middellandse Zee. Caro
lus Clusius, de beroemde Zuid-Ne
derlandse arts en botanicus, verza
melde tijdens zijn reis door Spanje in
1565 honderden nieuwe plantensoor
ten, waarvan een flink deel narcis
sen. Hij beschreef de soorten en nam
ze mee naar Nederland. De professi
onele teelt van narcissen in Neder
land dateert van het eind van de ne
gentiende eeuw. Tegenwoordig
wordt ongeveer 1500 ha aan narcis
sen verbouwd. Nederland is daarmee
tweede op de wereldranglijst. Enge
land is koploper. Om enige orde te
scheppen in het grote aantal species
en rassen is een verdeling gemaakt
in 13 divisies. Alle twintigduizend cul
tivars hieruit zijn ondergebracht in de
bijbehorende divisie.

Een vrij onbekende soort is Narcis
sus bulbocodium uit divisie 10, ook
wel hoepelroknarcis genoemd van
wege de opvallende schuin naar
boven wijzende smalle trompet in de
vorm van een hoepelrok. Deze narcis
is inheems in Algerije, Marokko,
Spanje en Portugal. Omdat het in
Noord-Europa net iets te koud is, ver
wildert ze hier minder goed. Uit han
den van veredelaars zijn sterke culti
vars gevonden, die het prima doen in
onze contreien. Voorbeelden zijn N.
'Spoirot' (zie foto) en N. 'Julia Jane'
met respectievelijk crèmewitte en
zachtgele hoepelrokjes.
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Bevrijding Otterlo

Verpleging en verzorging thuis...

Betsy Rap

We zijn er
als u ons
nodig heeft

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

www.werkenbijicare.nl

De hoogbejaarden onder ons herin
neren het zich nog als de dag van
gisteren: de Slag om Otterlo op 16 en
17 april 1945. Een heftige strijd die
de bevrijding van ons dorp inluidde.
Het moet voor de 800 inwoners een
traumatische ervaring geweest zijn.
De voorafgaande oorlogsjaren waren
in Otterlo relatief rustig verlopen. En
dan, zo opeens geconfronteerd wor
den met een bloedige strijd, waarbij
vier dorpsgenoten, zeventien Cana
dese en vier Engelse militairen om
kwamen. Op de website www.
slagomotterlo.nl kunt u een bewer
king lezen van het boek van plaats
genoot Jan Vos: Otterlo voor, tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog.
Er worden voorbereidingen getroffen
om dit jaar op een bijzondere wijze
aandacht te schenken aan deze in
grijpende periode. The Seaforth
Highlanders of Holland Memorial
Pipes and Drums is van plan op za
terdag 16 april een bevrijdingsrit te
houden.

Deze doedelzakband is opgericht in
1999 in Voorthuizen als eerbetoon
aan The Seaforth Highlanders of Ca
nada, het regiment dat een belangrij
ke bijdrage leverde aan de bevrijding
van deze regio. De rit zal starten in
Nieuw-Milligen en van daaruit via de
historische route door het Nationaal
Park De Hoge Veluwe Otterlo bin
nenrijden. Het comité 'Otterlo 75 jaar
vrijheid' is betrokken bij de voorberei
dingen.
We verwachten dat er begin april
meer duidelijkheid is over deelne
mers, tijden en route. Via de regiona
le pers, de social media en mondelin
ge mededelingen zullen we ongetwij
feld op de hoogte gehouden worden.
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Adressen, afwezigheidsschema en spoedgevallennummers
Harskamp - Otterlo - Wekerom
A.G.G. Moret, Eikenzoom 9, Otterlo, tel.: 0318-591200, ook voor spoedeisende hulp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp, tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom, tel.: 0318-462112, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 15 april t/m 18 april
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.: 0900-8844 of www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preventiemedewerker alcohol en drugs: Luuk Miedema, tel.: 0658822437. e-mail: preventie@luukmiedema.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vertrouwenspersonen voor meiden en ouders bij grensoverschrijdend gedrag: Harriët van Omme: 06-27869966
en Lenie Kap: 06-34527784, mail@knowlimits.nu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpsloket Otterlo: Voor info: tel.: 0683319432 of www.otterlonu.nl en maandkalender Dorpspraet.

