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Seniorenuitje 2022
Het mag weer, het kan weer en
wij doen het weer! Seniorenuitje
1 juni 2022. Gaat u mee of doet u
mee? Al sinds mensenheugenis
is dit jaarlijks terugkerende uitje
een enorm gewaardeerd succes,
maar niet zonder uw hulp.
Benieuwd geworden naar onze
plannen en in welke vorm u kunt
helpen? Lees hierover meer op
pagina 12/13.

In dit nummer o.a.

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 20 mei.
U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk 1 mei; daarna uitsluitend in
overleg met de redactie.

- Blijven herinneren
- Dodenherdenking 4 mei
- Spar verbouwt tweemaal
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- Wie kent haar niet
- Recept
- Concert OBK met 'n lach en 'n
traan
- Een leven lang leerling
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Belang
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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
april 2022

Veel nieuws
Deze Dorpspraet staat bol van actua
liteiten. We noemen woningbouw, ko
mende evenementen als Koningsdag
en Dodenherdenking, én als primeur
op pagina 23 een bericht van de ge
meente Ede voor alle Otterloërs.

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

We wensen u veel leesplezier.

Blijven herinneren

Jan van de Grootevheen

Op het moment dat ik dit schrijf
komen de beelden binnen van de
verschrikkingen in Oekraïne. Kapot
geschoten flatgebouwen en voertui
gen, naamloze slachtoffers, willekeu
rig doodgeschoten op straat, zwart
geblakerde soldaten en huilende in
woners. Het is te erg voor woorden,
en ik vraag me af of dit artikel wel
thuishoort in de Dorpspraet, zo vlak
voor Dodenherdenking.
Precies 4 jaar geleden kwamen wij in
Otterlo wonen en werden al snel ge
confronteerd met de Tweede Wereld
oorlog en de bevrijding, 77 jaar gele
den. Alleen al in de Dorpsstraat wer
den 21 huizen verwoest en waren
ook hier slachtoffers te betreuren.
Over deze slachtoffers en de geval
len Canadese, Engelse en Duitse
soldaten is al veel geschreven en
zichtbaar op billboards en banieren.
Het boekje 50 jaar na dato kwam mij
onder ogen met o.a. verslagen en
verhalen van (oud) bewoners en na
bestaanden. Ook via sociale media
kunnen we veel te weten komen over
deze vreselijke oorlog, maar ook over
verzetsactiviteiten, joodse onderdui
kers, voedsel- en geneeskundige
problemen.

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

Het is jammer dat juist deze bijzon
dere verhalen van bewoners niet
echt zichtbaar zijn in het dorp.
Wordt het niet tijd om deze verhalen
te laten zien? We moeten blijven
herinneren, juist nu!!
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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.
________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________
Open huis voor Israël: Op donderdag 12 mei is er wederom een open huis
t.b.v. Israël. U bent van harte welkom bij de familie Alers, Laarweg 57 in Hars
kamp, van 10.00-12.30 uur, van 13.30-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur.
Voor vragen of opmerkingen belt u gerust 0318-457120 of stuurt u een email
naar henniealers@gmail.com
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Dodenherdenking
Op 4 mei kunnen we weer gezamen
lijk de oorlogsslachtoffers herdenken.
Dit jaar bijzonder actueel door de
oorlog in Oekraïne. Vrijheid is niet
vanzelfsprekend en de slachtoffers
van oorlogen hebben een dure prijs
betaald voor onze vrijheid.
Iedereen is van harte uitgenodigd
deze herdenking bij te wonen. We
verzamelen ons bij het dorpshuis De
Aanloop. Rozen worden daar uitge
deeld, gesponsord door de Spar. Van
daaruit vertrekken we om 19.30 uur
in een stille tocht naar het monument
en lopen langs de graven van de Ca
nadezen en omgekomen Otterloërs
waar de rozen neergelegd kunnen
worden. Vertegenwoordigers van Ot
terlo's Belang,de gemeente Ede en
het verzet zullen de kransen leggen.
OBK en het koor Sterallures verzor
gen de muziek. Om 20.00 uur is er
één minuut stilte. We hopen u in gro
ten getale te mogen ontvangen!

Echt waar?

Janet Smeenk

'Wat zeg je?' 'Echt waar?'
Naar aanleiding van een ingezonden
brief, waarin schrijfster stelt dat wei
nig automobilisten zich nog aan de
30km-limiet houden, heeft de redac
tie een klein onderzoek verricht.
Bovenstaande reacties volgden op
de mededeling dat heel Otterlo een
30km/uur gebied is. Een fietstocht
door Otterlo leerde dat bij alle invals
wegen en bij alle zijwegen van de
Arnhemseweg een 30km-zonebord
staat. Kortom heel Otterlo, behalve
de Arnhemseweg, is een 30km/uur
zone. Blijkbaar registreren we niet of
niet meer dat deze borden daar
staan, net zoals je ook het plaats
naambord ‘Otterlo' niet meer bewust
ziet. Ouderen en kinderen, fietsers
en mindervaliden, honden en katten,
ze zullen u heel dankbaar zijn als u
zich als bestuurder in het dorp aan
de toegestane snelheid houdt.

De Dorpspraet

Spar Van Leijenhorst
verbouwt tweemaal!

Johan van Leijenhorst

U leest het goed, de Spar gaat weer
verbouwen. Onge
twijfeld heeft u al
iets gemerkt van
onze eerste ver
bouwing doordat
het wat drukker
was dan normaal
aan de achterkant
van onze winkel
(Van Broekhuyzenstraat). De bussen
van Kampert Bouw uit Wekerom
stonden regelmatig achter de winkel
geparkeerd; we vonden het fijn om
deze verbouwing door een lokale
aannemer te laten uitvoeren. Hopelijk
heeft u tijdens die eerste verbouwing
niet veel overlast ervaren.

> 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

Omdat de magazijnruimtes achter
onze winkel niet erg praktisch inge
richt waren, hebben we besloten om
deze verbouwing uit te laten voeren.
We hadden twee hele oude schuur
tjes tot onze beschikking. Nu hebben
we de beide schuurtjes laten slopen
en op het moment van verschijnen is
het nieuwe magazijn net opgeleverd.
In dit magazijn hebben we minder
last van weersinvloeden, kunnen we
overzichtelijker werken en hebben
we meer ruimte. Altijd prettig!
Deze extra ruimte komt goed van pas
voor onze tweede verbouwing. In de
tweede week van mei, gaan we een
hele nieuwe foodservice-afdeling toe
voegen aan onze winkel. Deze zal
aansluitend bij onze broodafdeling
komen, waardoor we naast onze
heerlijke tosti’s van The Tosti Club,
ook verse pizza’s, belegde broodjes,
vers gemaakte sala
des, smoothies en
yoghurts kunnen
aanbieden. Dit wordt
een ingrijpende ver
bouwing en daarom
hebben we besloten om twee dagen
dicht te gaan. Op dinsdag 10 en
woensdag 11 mei zijn we daarom he
laas gesloten. Vanaf donderdag 12
mei staan we om 08:00 uur weer
voor u klaar met onze nieuwe food
service concepten.
Tot dan!
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Inloop/spreekuren
Vragen, advies, ondersteuning nodig,
ideeën voor je buurt, vrijwilligerswerk,
mantelzorg? Kom gerust even langs
of maak een afspraak, jaalbers@mal
kander-ede.nl, tel. 06-22762385 en
svanbarneveld@malkander-ede.nl,
tel. 06-82141893. Data en tijden
staan vermeld in de maandkalender
op pagina 17.
Lezing ‘Uit nood geboren’

In het najaar van 1944 was het
Dienstgebouw van De Hoge Veluwe
een nood-kraamkliniek van het Rode
Kruis, waar 26 baby’s ter wereld zijn
gekomen. De Duits-Joodse arts Al
fred Behrendt (1900-1977) was hier
als assistent-arts werkzaam. April
1945 assisteerde hij zelfs bij de ver
zorging van Duitse soldaten die tij
dens de Slag bij Otterlo gewond
waren geraakt.
Vrijdag 29 april 14.00-15.30 uur,
Dorpshuis de Aanloop,
Sportlaan 5 in Otterlo.

* Gezichtsbehandeling
* Lichaamsmassage
* Lichaam ontharen

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

Lid van Pro Voet en ProCERT Kwaliteitsregister voor pedicures
Mariama Blotenburg Schoonheidsspecialiste, masseuse,
pedicure en manicure. Meester Engelenweg 7 Otterlo
T: 0318-845388 M: 0616482836 www.salon-lalibela.nl
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Inloop vanaf 14.00 uur met gratis
koffie/thee. De lezing start om 14.15
uur, met daarin wat filmbeelden uit
1944 uit het Dienstgebouw. Het boek
‘uit Nood Geboren’ kan gekocht wor
den tegen een gereduceerde prijs.
De auteurs Jenneke Hiensch-Hess
en Paul van Lunteren laten veel fo
to's zien en vertellen over de gebeur
tenissen in Otterlo. Mogelijk herkent
u nog veel in deze presentatie en
kunt u uw eigen ervaringen uit die tijd
met ons delen.

De Dorpspraet

27 April 2022,
Koningsdag!
Eindelijk kan het weer, het vieren van
Koningsdag.
Woensdag 27 april wordt Koningsdag
weer gevierd bij Sportpark
Kastanjebos.
Dit jaar proberen we er weer een
mooie dag van te maken voor jong
en oud!
Programma:
10.00 uur: Hijsen van de vlag, OBK
speelt passende muziek vanaf 09.30
uur.
12:30 uur: Kleedjesmarkt! Gezellig
pleintje met allerlei artikelen
gevonden op zolder, kelder of
schuur, aan de man gebracht door
de kleintjes.
Aanmelden tussen 12:00-12:30 uur.
14:30 uur: Spelmiddag voor jong en
oud met voornamelijk weer de 'ou
derwetse spelletjes zoals zaklopen,
waterrace, etc.
Opgave individueel, of per team mo
gelijk op de dag zelf.
Aanmelden tot 14:15 uur'.
Op het plein, en in de kantine, zijn di
verse hapjes en drankjes verkrijg
baar. En natuurlijk is er muziek om
een gezellige sfeer te garanderen!
We hopen natuurlijk op een heerlijk
weertje zodat we volop kunnen
genieten!
Groetjes activiteiten commissie SVO.

Save the Date

Open dag Ericaschool
woensdag 11 mei
Welkom!!

nr. 4/april 2022
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Topdag voor
Snuffelmarkt

Gerhard Starke

Het snuffelen kan beginnen

Wat hebben wij het getroffen met het
weer. Tijdens het opzetten en afbre
ken en natuurlijk de Snuffelmarkt
zelf; het kon niet beter. Wij mochten
op 26 maart om 10.00 uur een groot
aantal bezoekers verwelkomen aan
de Koeweg 12. Nu alles achter de
rug is kunnen wij de balans opmaken
wat de markt opgeleverd heeft. De
totale opbrengst van dit mooie eve
nement leverde, inclusief sponsoren,
een bedrag op van € 5525,34. Dank
zij de vele vrijwilligers hebben wij er
een topdag van kunnen maken. Op
de evaluatie-avond kon Evert Reijers
aan Cor van Voorthuizen (bestuur
Eureka) het bedrag bekend maken
en het aan hem overhandigen.

Evert Reijers en Cor van Voorthuizen

Indien u nog spulletjes voor de Snuf
felmarkt heeft, deze kunnen helaas
voorlopig niet meer worden ingele
verd! Wanneer wel? Daar zullen wij u
op een later tijdstip over informeren.

Denk aan uw Ede Doet-cheque!
Tot 23 april hebt u nog gelegen
heid de eerste Ede Doet cheque
van dit jaar te activeren. Kijk op
www.ededoet.nl en ondersteun
een initiatief naar eigen keuze.
Help mee om je omgeving leuker,
beter en mooier te maken. Het is
toch jammer om die kans onbe
nut te laten?!
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DorpsAtelier
Workshop 'pronkschaal'
Maandag 16 mei: 19.30-21.30 uur.
Incl. schaal en materialen € 20,-.
De basis is een schaal waarop we
verschillende materialen en papierlagen aanbrengen. Leuk om te
doen, met vriendinnen samen of al
leen. Je kunt een schaal maken voor
een speciale gelegenheid of een
schaal ter herinnering aan een bij
zonder iemand of gebeurtenis.
Het resultaat van de workshop is
een kunstzinnige schaal om neer te
zetten of op te hangen.

Er zijn veel materialen waarmee je
kan werken:
• allerlei soorten papier; van bruin
inpakpapier tot cadeaupapier
• teksten en plaatjes uit tijdschrif
ten om een collage te maken
• foto’s (maak wel eerst een kopie)
• dun materiaal: draad, touw, kant
of een mooie stof
• natuurlijk materiaal zoals zaad
jes, pluisjes, blaadjes, veren
• schilderspullen: acrylverf, glas
verf, pouring.
Alle benodigdheden zijn aanwezig
maar kun je ook zelf meenemen.
Informatie/opgeven: 0611010685 of
klaasjesmit.ks@gmail.com

Expositie 13-26 mei
Vrijdag 13 mei om 14.00 uur is de
opening. Wees welkom voor een
praatje, hapje en drankje. Judith van
der Horst en Paul Bul zorgen voor de
muzikale omlijsting. Te zien is werk
van deelnemers die de schildercur
sus en workshops door Klaasje Smit,
beeldend kunstenaar, gevolgd heb
ben. In de cursussen werd afwisse
lend vanuit kunststroming, kunste
naar of losse opdrachten gewerkt.
Genieten van het spel met verf, kleur,
vorm en idee was de inzet. In het
DorpsAtelier op de woensdagoch
tend, krijg je individuele begeleiding
om creatief bezig te zijn vanuit je
eigen vraag en idee.

nr. 4/april 2022

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

De expositie is te bekijken tijdens de
openingsuren van de Aanloop.
Nieuwsgierig naar de werken?
Je bent van harte welkom.
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Advertentie

Terug in de tijd...
De wielen van de boerenwagen rammelen
over de weg. De kerkklokken van het dorp
luiden en langzaam beweegt zich de stoet
achter de platte boerenwagen, getrokken
door 2 paarden, in de richting van de
begraafplaats. De zon werpt zijn stralen
op de kist en verwarmt de mensen in de
stoet. Langs de weg die de wagen volgt
bloeien de narcissen als vroege bodes van
het voorjaar. Bodes van hoop, hoop dat
het niet altijd winter blijft. Hoop dat er
leven is na de dood. De mensen zijn op
weg om het lichaam van dit geliefd mens,
een paardenman en boer in hart en nieren,
te zaaien in de akker van de dood. In de
hoop en de verwachting dat er een
opstanding zal zijn. Een opnieuw weerzien. Geen vaarwel, maar een tot ziens.
Het geluid van de paardenhoeven en de rammelende wielen verstomt.
Net als de klokken die steeds langzamer luiden. Ja, het rouwrumoer verstomt. De stilte blijft.
Maar, door kilte van de stilte heen breken de bloemen van herinnering door en bieden troost. Een mooi mens zal
gemist worden, maar wie hij was en wat hij zei, nemen we mee als kostbare herinneringen in ons verdere leven.
En ik ben dankbaar dat ik dit mens gekend heb en dit lieve gezin mocht bijstaan in een afscheid dat passend was en
troost mocht bieden. De tijd stond even stil. Ja, even waren we terug in de tijd gegaan en hadden ervaren dat rouw
naast verdriet ook mooi kan zijn. Gosse rust zacht!

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

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

klant

oor
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Spoed? 24/7 bereikbaar
bel 06 11111 456

Immanuel & Marjolein Livestro
Betrokken, warm en professioneel
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We mogen weer!!
Enthousiast kunnen wij vermelden
dat het dit jaar weer kan! Na 2 jaar
van “u-weet-wel-wat” zijn wij van het
Senioren Comité Otterlo blij dat het
jaarlijks terugkerende seniorenuitje
weer kan plaatsvinden. Na herhaal
delijk overleg met geleerden hebben
wij hier groen licht voor gekregen en
gaan we er met enorme frisse zin
een fantastisch mooie dag van ma
ken! Het uitje bestaat al sinds jaar en
dag en wordt bij een grote groep
mensen toch wel erg gemist na de
afgelopen, ongezellige jaren.

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Wie wij zijn? Een grote groep met en
thousiaste vrijwilligers. Wat wij doen?
Een gezellige dag weg met de 67plussers uit Otterlo. Deze dag be
staat uit een autorit over een deel
van de Veluwe met tussendoor een
bezoek aan een nader te bepalen lo
catie. Bij deze dag zit natuurlijk een
versnapering in het verschiet. Dus
bent u 67+ en gaat u graag een
dagje met ons op pad? Geef u dan
snel op bij het telefoonnummer on
deraan dit bericht.

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

De voorbereidingen zijn in volle gang
en het ziet er naar uit dat ook dit jaar
een geslaagde dag gaat worden!
Maar… niet zonder uw hulp! Want
hoe groot die groep van vrijwilligers
ook is, meer is altijd beter.
Dat geldt ook voor de financiële on
dersteuning. Daarom kunt u na het
ontvangen van deze Dorpspraet een
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collectant aan de deur verwachten.
U draagt toch vast ook een steentje
bij om onze “oude van dagen” een
schitterende dag te bezorgen? Elke
bijdrage is van harte welkom.
Denkt u nou van, dit klinkt als een
prachtig uitje, maar bent u nog geen
67? Dan kunt u alsnog mee, in de
vorm van chauffeur. U helpt ons en
houdt er zelf nog een gezellige dag
aan over. U rijdt als chauffeur met uw
eigen auto, haalt de mensen thuis
op, geniet samen van het dagje uit
en brengt tot slot de senioren weer
veilig thuis.
Dus bent u na het lezen net zo en
thousiast geworden als ons Comité?
Geef u dan gerust op als vrijwilliger
of als gast! Doe een belletje, SMS,
Whatsappje of een rooksignaal naar
06-55862377 en dan hopen wij el
kaar te zien op 1 juni 2022. Het ver
trek zal zijn rond 12:00 uur, een ver
der verloop van de dag krijgt u nog
van ons te horen. Tot dan!
De hartelijke groeten namens het
Senioren Comité Otterlo.

Save the date!
Dinsdag 24 mei is er een in
loopavond gepland, verzorgd
door de wijkagent i.s.m. de se
cure WhatsApp-groepen.
Deze bijeenkomst is voor alle
inwoners van Otterlo, en wordt
gehouden in de Waldhoorn.
Meer info in onze volgende edi
tie.
Komt allen!

nr. 4/april 2022
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Wie kent haar niet
Rian van der Linden
06 81 43 23 30

Mijn naam is Romy Bruil, 23 jaar oud,
geboren en getogen in Otterlo.

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

Westenengerdijk 35, 6732 GP Harskamp

Nadat ik mijn HAVO diploma heb be
haald op het Marnix College, ben ik
gaan studeren in Nijmegen. Aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijme
gen heb ik Human Resource Mana
gement gestudeerd. In de laatste
fase van mijn studie heb ik onder
zoek gedaan naar de vitaliteit van
medewerkers in combinatie met het
hybride werken. Door het succesvol
afronden van mijn onderzoek, heb ik
in juni 2021 mijn diploma behaald.
Ondertussen ben ik bijna één jaar
werkzaam bij het bouwbedrijf BAM.
Hier ben ik werkzaam als HR-mede
werker op de afdeling Learning. In
mijn baan staat het leren en ontwik
kelen van de medewerker centraal.
In mijn vrije tijd ben ik graag omringd
door mijn familie en vrienden. Ener
zijds vind ik het heerlijk om een rond
je te wandelen over de hei in Otterlo
of met vriendinnen de sportschool in
te gaan. Anderzijds vind ik het erg
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gezellig om een drankje te doen op
het terras of lekker uit eten te gaan.
Volgende maand ga ik met mijn
vriend Maxx samenwonen in Otterlo.
Desondanks hopen wij dat, net zoals
vele andere leeftijdsgenoten en inwo
ners van Otterlo, er snel gestart zal
worden met de nieuwbouw zodat wij
in dit mooie dorp kunnen blijven
wonen.
Ik geef het stokje door aan Lars
Kluiwstra.
Succes Lars!
Lars, wil jij het stokje doorgeven
aan een vrouw? Tekst (max 550
woorden) en foto (300 kb of gro
ter) kun je mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl

Wandeling De Hoef
Martin Hijink en Audrey van den
Berg

Op 7 mei organiseren we een wan
deling naar De Hoef, een bos waarin
de sporen van de Tweede Wereld
oorlog nog altijd te zien zijn. Martin
Hijink zal tijdens de wandeling vertel
len 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.

nr. 4/april 2022
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Stoofvlees met
Abdijbock
Recept van Janny Bresser
Ingrediënten voor 2 personen:
• 1 grote klont boter
• 500 g hacheevlees, in stukjes
• 17 cl Steenbrugge Abdijbock
• 1 el rietsuiker
• 2 sjalotten, in vieren gesneden
• 1/2 teentje knoflook, fijngesneden
• 2 takjes tijm
• 250 ml runderbouillon
• 1 dikke snee brood met mosterd
• peper en zout

Bereiding:
Stap 1.
Verhit een grote pan met een dikke
bodem en smelt de helft van de
boter. Bak het hacheevlees aan in de
boter.
Kruid met peper en zout en houd
even apart.
Stap 2.
Smelt de andere helft van de boter in
de pan en bak de sjalotten en de
knoflook glazig. Blus met het Abdij
bockbier en voeg het vlees weer toe.
Voeg de runderbouillon, de tijm, riet
suiker, peper en zout toe. Leg boven
op het vlees de boterham met mos
terd.
Stap 3.
Laat gedurende anderhalf uur prutte
len op een matig vuur.
Eet smakelijk!
lk geef het stokje door aan Anoek
van Loo.
Anoek, graag een recept van maxi
maal 250 woorden met foto van mi
nimaal 300 kb uiterlijk 1 mei mai
len naar: dorpspraet@kpnmail.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN
APRIL-MEI 2022
Datum
do 21-4
vr 22-4
ma 25-4
di 26-4
wo 27-4
vr 29-4
za 30-4
ma 2-5
di 3-5
wo 4-5
do 5-5
za 7-5
za 7-5
ma 9-5
di 10-5
wo 11-5
vr 13-5

Wat
Dorpsloket/Spreekuur Malkander-Jolanda
Koningsspelen
Open Eettafel
Inloop/spreekuur Malkander-Sevda
Koningsdag (zie pag. 7)
Lezing 'Uit nood geboren' (zie pag. 6)
SV Otterlo 1 - AGOVV 1
Inloop/spreekuur Malkander-Jolanda
Dorpsloket
Dodenherdenking (zie pag.4)
Bezoek Canadezen aan Otterlo (zie pag. 30)
Wandeling De Hoef (zie pag.15)
SV Otterlo VR 1 - SV Otterlo VR 2
Open Eettafel
Inloop/spreekuur Malkander-Sevda
Open dag Ericaschool
Opening expostie DorpsAtelier (zie pag.9)

Waar
Eureka
Ericaschool
De Aanloop
Eureka
Sportpark Kanstanjehof
De Aanloop
Sportpark Kastanjebos
De Aanloop
Eureka
De Aanloop
De Aanloop
Gebied De Hoef
Sportpark Kastanjebos
De Aanloop
Eureka
Ericaschool
De Aanloop

Tijd
14.00-15.00 uur
hele dag
17.00 uur
14.00-15.00 uur
14.00-15.30 uur
14.30 uur
13.30-14.30 uur
14.00-15.00 uur
19.30 uur
middag
14.00-15.30 uur
14.30 uur
17.00 uur
14.00-15.00 uur
schooltijden
14.00 uur

Mit Rieu in den Frühling
Concert OBK; een lach en een traan

Janet Smeenk
De heren in smoking, de dames in schitterende avondjurken, zo kwamen de orkestleden op. In een tot de nok
gevulde zaal overrompelde het orkest het publiek met
een groots ingezette Ouverture van Franz von Suppé.
O.l.v dirigent en spreekstalmeester Chris Kok bracht het
orkest virtuoos een wervelende show ten gehore met
bekende melodieën uit musical, operette en opera.
En zoals dat bij André Rieu gebruikelijk is, heeft ook
OBK solisten van ‘ver’ gehaald om samen met het orkest
het publiek te verrassen. De sopraan Martine Alink uit
Apeldoorn imponeerde met het wonderschoon gezongen
“O mio Babbino Caro”. Na de pauze, gekleed als Maria,
zong ze soepel enkele mooie songs uit de musical
'The sound of Music'. Jeannette Kok-van Ingen uit Ede
schitterde met haar dwarsfluit in het gevoelige stuk
‘Einsamer Hirte” gecomponeerd door James Last.
Onder het publiek bevond zich een delegatie van
Oekraïners uit Harskamp. Muziek verbindt mensen en
volkeren en biedt troost in barre tijden zoals Chris Kok
het verwoordde en zoals het in het Oekraïens vertaald
werd. Het Oekraïense volkslied, in korte tijd ingestudeerd,
werd in een muisstille zaal en met staand publiek,
prachtig vertolkt.
Jacob de Haan, een bekende componist heeft ter nagedachtenis van schoonvader en OBK-lid Gerard Bosch
het muziekstuk 'To a Friend’ geschreven. Buiten, voor
Gerards huis, heeft het orkest dit nog voor hem kunnen
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spelen. Deze prachtige ingetogen muziek die velen diep
ontroerden werd nu gedirigeerd door de componist De
Haan zelf. De dochter van Gerard speelde op zijn
altsaxofoon.
OBK kent vele trouwe leden maar zo trouw als Marinus
van den Ham zijn er niet veel. Een unicum volgens de
voorzitter van de Gelderse muziekbond. Al 72 jaar is hij
lid van OBK en ondanks gezondheidsproblemen was hij
als vanouds weer van de partij. Als grote verrassing
speelde zijn kleinzoon Tim van den Ham uit Wateren
(Drenthe) op een Oostenrijkse Steirische Harmonika.
Met zijn 15 jaar verblufte hij het publiek met een
ongekend speelgemak, vingervlugheid en professioneel
optreden. Een daverend applaus was zijn beloning.
Het orkest speelde met plezier en vaart. Ook hier
verrassingen zoals in de triomfmars uit ‘Aïda’ met 4
trompettisten die gezamenlijk soleerden. Een snerpend
alarm ging af maar deerde niet. Wim van Loenen die als
smid met verve speelde op een aambeeld en de trompetters met grote Mexicaanse hoeden die de feeststemming
verder verhoogden. We namen afscheid van dit prachtige
concert met een uitbundige ‘Adieu, mein kleiner
Gardeoffizier’.
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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.
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OBK-lid stelt zich
voor

Diana van de Vooren

Een aantal jaren geleden ben ik be
naderd door een trompettist van OBK
om een keer in te vallen voor een
concert. Dit wilde ik wel. Ik werd har
telijk ontvangen, ik voelde me zeer
welkom. Het invallen bleef niet bij
een keer.
Door een tekort aan trompettisten
heb ik nog een keer ingevallen. Het
voelde zeer vertrouwd. Iedereen kan
goed met elkaar omgaan. Het is ge
zellig en er wordt mooie, afwisselen
de muziek gemaakt. Waarom zou je
geen lid worden?
Er was een drempel en dat was de
afstand. Ik woon in Overberg en dat
ligt niet echt in de buurt van Otterlo.
Maar ach met zo’n geweldige club
mensen doet afstand er niet toe. De
concerten zijn erg afwisselend. Van
musical-concert tot een Rieu-concert.
Daar blijft het niet bij, er hoort natuur
lijk ook een mooi decor bij en feeste
lijke jurken voor de dames. Ook
komen er af en toe solisten mee
doen, zoals een zangeres, een
dwarsfluittist of een accordeonist.
Kortom heel gevarieerd dus.
Ik ben blij dat ik met deze lieve,
spontane, gezellige muzikanten
samen muziek mag maken. Het is de
moeite waard om er een stukje voor
te rijden.
Op naar meer samen muziek maken
en hopelijk met nieuwe verse muzi
kanten, want die kunnen we altijd
gebruiken!

nr. 4/april 2022
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Een leven lang leerling
Inmiddels is vast wel bekend dat De Ericaschool zich als
kandidaat IB World School verdiept in het IB onderwijs.
Een aantal weken geleden mocht ik samen met mijn
collega afreizen naar Berlijn om daar een training te
volgen over het IB onderwijs. Drie dagen werden wij
ondergedompeld in het IB gedachtengoed. En wat
ontzettend mooi was -naast heel veel andere
inspirerende zaken- in deze training, is hoe belangrijk het
zogenaamde Learner Profile is. Dit woord zou vrij
vertaald kunnen worden als ‘Leerlingprofiel’.

Toch dekt de Nederlandse vertaling eigenlijk niet de
betekenis. Het gaat meer om een leven lang leerling
blijven. Als mens blijven leren. Het Learner Profile
bestaat uit de volgende eigenschappen; onderzoekend,
communicatief, goed geïnformeerd (goed op de hoogte
van kennis), ondernemend (je durft soms risico te
nemen), principieel (je onderscheidt goed en fout),
denker, in balans, reflectief, open-minded en zorgzaam.
In de komende maanden zullen we met deze

Marjon Fluit
eigenschappen flink aan de slag gaan bij ons op school.
En het de kinderen leren, betekent ook: goed voorbeeld
doet volgen! Dus als team vragen wij ons ook af: zijn we
onderzoekend, zijn we goed geïnformeerd? Of zeggen
we tegen elkaar: wat zorgzaam van je, of: laten we er
even goed over nadenken! En u? Staat u iedere dag
open om te leren? Persoonlijk denk ik dat leren een
feestje is. Het is verrijkend! Wees wel gewaarschuwd;
eenmaal deze woorden in uw systeem, dan zijn het
blijvertjes. Mijn kinderen thuis krijgen het al regelmatig te
horen. Tja, waar het hart vol van is…
Zo aan het einde van dit stukje maak ik nog even het
bruggetje naar de Oekraïners die in onze omgeving zijn
aangekomen. Op 4 april is het onderwijs voor de
basisschoolleerlingen uit Oekraïne begonnen in
Ederveen en voor de middelbare scholieren zal dit ook
van start gaan en dan in Ede. Proominent heeft daar
samen met de andere Edese schoolbesturen en de
gemeente hard aan gewerkt. Onze groepen 6 en 7/8
waren zelf, na het uitbreken van de oorlog, begonnen
geld in te zamelen. Ze hebben al een mooi bedrag bij
elkaar. Binnenkort krijgt dit geld een zinvolle bestemming
onder anderen in de vorm van leer- en speelspullen voor
deze Oekraïense leerlingen.
Want leren is een recht voor iedereen!
Hartelijke groet.

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

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

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

Creatief en gezellig

SV Otterlo op weg
naar promotie?

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!

Jan van den Berg
Halverwege de competitie draait het
eerste elftal van SV Otterlo boven in
de ranglijst mee, sterker nog het is
koploper. Door een nederlaag en
tweemaal gelijkspel een aantal
weken terug, leek het wat minder te
gaan. Gelukkig volgde daarna een
ruime overwinning op Blauw Geel '55
en een nipte overwinning op Adven
do '57.
Kortom, Otterlo prijkt gewoon boven
aan de ranglijst en als de blessures
achterwege blijven en het geluk een
beetje aan de blauw-witte kant is,
zou het zo maar eens een mooi jaar
kunnen worden op het Kastanjebos.
De toekomst zal het uitwijzen. Het
feit blijft wel dat Otterlo 1 de minste
tegengoals heeft tot nu toe, dus ach
terin zit het wel goed. En de eerste
periode van acht wedstrijden is ge
wonnen, dus nacompetitie met kans
op promotie is sowieso verzekerd.
De zomerstop zal dus wat uitgesteld
worden, maar met mogelijk een heel
mooi sluitstuk.
De kortste weg naar de 2e klasse is
natuurlijk gewoon kampioen worden,
maar dan moet er wel doorgegaan
worden met wedstrijden winnen!
Bijvoorbeeld op 30 april tegen
AGOVV op het Kastanjebos. Komen
jullie ook supporteren? Wellicht heb
ben we dan in de zomer het eerste
elftal op de platte kar met een rond
gang door het dorp!
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Woningbouw Weversteeg
Uitbreiding Wije Werelt
Evert Groeneveld
Bouwen Weversteeg
De woningbouw en de bouw van het nieuwe dorpshuis
met sporthal komen steeds dichterbij. De afgelopen
periode heeft de gemeente Ede in samenspraak met ons
het plan verder geoptimaliseerd. Binnenkort wordt een
informatieavond georganiseerd om het ontwerp te
presenteren. Een uitnodiging voor deze avond volgt. Wij
zijn enthousiast en zeer benieuwd wat jullie van het plan
zullen vinden!
WNB- vergunning
Otterlo is grotendeels omsloten door beschermd Natura
2000 gebied. Daarom is voor deze uitbreiding tevens een
Wnb-vergunning vereist. Wnb staat voor Wet
natuurbescherming en moet voorkomen dat door nieuwe
ontwikkelingen in de omgeving de natuur wordt
aangetast. Deze vergunning voor de uitbreiding wordt
verleend door de provincie Gelderland.
Zoals reeds in het vorige nummer was te lezen is
hiervoor stikstofruimte aangekocht bij de Fam. Van
Omme.
Daarnaast zal voor deze vergunning een aantal
maatregelen nodig zijn waar we als inwoners niet direct
enthousiast over zullen worden.
Met name rondom de Zandingsheide zal het nodige
veranderen. 'Honden aan de lijn' is nu al verplicht maar
wordt nog gedoogd. Hierop zal straks worden
gehandhaafd. Daarnaast zullen enkele paden worden
versmald of versperd. Ook het wildparkeren voor De
Wever zal niet meer worden gedoogd. Allemaal niet
prettig maar waarschijnlijk wel noodzakelijk om te
voldoen aan de voorwaarden om de woningbouw en de
bouw van het nieuwe dorpshuis vergund te krijgen.
Uitbreiding Wije Werelt
Recent heeft u in de krant kunnen lezen dat de Wije
Werelt uit gaat breiden. Ca 5 hectare grasland wordt
ingericht voor de bouw van recreatiewoningen. Voor deze
uitbreiding was door de gemeente al medewerking
toegezegd aan de vorige eigenaar.
Naast de uitbreiding wordt het bestaande deel van het
park heringericht. De huidige situatie biedt ruimte aan
360 kampeerplaatsen/jaarplaatsen en telt 18
recreatiewoningen. Niet alle toegestane plaatsen worden
nu benut.
Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimte aan 160
kampeerplaatsen (-200) en 229 recreatiewoningen/
chalets (+201). Het toegestane aantal blijft daarmee
ongeveer gelijk. Echter de jaarplaatsen die worden
ingewisseld voor recreatiewoningen en chalets zullen
aanzienlijk intensiever bezet zijn. De onbenutte plaatsen
in de huidige situatie worden in het nieuwe plan wel
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ingevuld en daarnaast komen er nog een vijftal
groepsaccommodaties bij.
Verkeers- en parkeerdruk centrum
Het afgelopen jaar heeft Otterlo’s Belang diverse
overleggen met directie en adviseurs van EuroParcs
gevoerd om de gevolgen voor de omgeving te
bespreken. De verkeersdrukte en de parkeerproblemen
in het dorp dichten wij voornamelijk toe aan de enorme
groei van de parken in de afgelopen jaren. Door de
uitbreiding zal het aantal verkeersbewegingen vanaf de
Wije Werelt met ca 50% toenemen ten opzichte van de
huidige situatie. Nu al is het extreem druk in het dorp en
extra verkeer vinden wij onverantwoord.
Samen met een ingenieursbureau zijn een aantal
oplossingsrichtingen uitgewerkt. We hebben deze
doorgestuurd naar de gemeente Ede om hier samen met
de provincie Gelderland mee aan de slag te gaan.
Gemeente Ede is echter gestart met het gebiedsproces
Otterlo waarvan verkeer een belangrijk onderdeel is. De
gemeente wil dit eerst afronden alvorens vervolgstappen
gezet kunnen worden.
Otterlo’s Belang houdt vast aan het standpunt dat eerst
een aantal maatregelen genomen moeten worden
voordat verdere toeristische uitbreidingen bespreekbaar
zijn. Minimaal één veilige oversteek op de Arnhemseweg
is hard nodig evenals veilige routes voor wandelaars.
Daarnaast zal ook het parkeren en de verkeersveiligheid
rondom de Waldhoorn verbeterd dienen te worden. Wij
zullen dit via een zienswijze kenbaar
maken. Ondertussen blijven wij met zowel wethouder de
Pater als met de directie van EuroParcs in gesprek.
Overigens lijkt de uitbreiding van de Wije Werelt niet van
invloed op ‘onze’ bouwplannen aan de Weversteeg. Om
elk onvoorzien risico toch uit te sluiten heeft Otterlo's
Belang het gemeentebestuur verzocht het
bestemmingsplan Weversteeg met voorrang te
behandelen; voordat het bestemmingsplan de Wije
Werelt definitief wordt vastgesteld.
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Woningen
voor
Otterlo
Gemeente Ede
Wanneer wordt er gebouwd in Otter
lo? Waar blijven de woningen? Haast
iedere week krijgen Otterlo’s Belang
en gemeente Ede deze vraag wel
een keer. Logisch want de sportvel
den aan de Weversteeg liggen al flin
ke tijd braak. Toch gebeurt er achter
de schermen veel. Na flink wat ge
sprekken met Natuurlijk Otterlo en
Otterlo’s Belang liggen er afspraken
over de natuurbestemming voor de
locatie Onderlangs, een stedenbouw
kundig plan met meer groen en min
der verhardingen en vooral een
betere mix van woningen. Er komen
meer betaalbare woningen in het
plan. Ook zijn de stikstofrechten van
de familie van Omme aan de Hout
kampweg gekocht, zodat de nieuw
bouw kan doorgaan en tegelijk er
flink minder stikstof in de natuur
komt. Een keiharde voorwaarde,
omdat de bouwlocatie Weversteeg
pal naast kostbare natuur ligt.
Gemeente Ede is blij met de inzet
van de partijen uit het dorp, de dorps
raad voorop, om mee te werken aan
de plannen. De grote opgave voor de
komende weken is het nieuwe be
stemmingsplan voor de woningen en
het multifunctioneel dorpshuis. Op
korte termijn organiseert de gemeen
te een informatieavond over dit plan.
Bewoners kunnen hun vragen stel
len. Rond die tijd ligt ook het nieuwe
bestemmingsplan ter inzage.
Kort na de informatieavond over de
bouwplannen, volgt een tweede info
avond over het gebiedsproces Otter
lo. Daarin bespreken we graag met
bewoners en ondernemers uit het
dorp hoe we alle ontwikkelingen op
het gebied van recreatie, natuur,
bouwen en verkeer in goede banen
leiden. Samen inventariseren we de
belangrijkste opgaven en werken die
uit tot kleine en/of grote maar vooral
concrete projecten. Eén ding is dui
delijk: het is tijd dat de schop de
grond in gaat. Of dat nou voor een
nieuwe boom is om de natuur te ver
sterken, of voor een betaalbare wo
ning voor jongeren uit het dorp!

nr. 4/april 2022
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Vacature brandweer
Wie zijn die vrijwilligers?
Vrijwilligers bij de brandweer zijn el
ders werkzaam in diverse beroeps
groepen en opleidingsniveaus en
komen voort uit alle lagen van de be
volking. Het zijn mensen die zich be
trokken voelen bij hun woon- en
werkomgeving en zich daarvoor wil
len inzetten. Zij willen werken onder
niet-alledaagse omstandigheden en
hulpverlenen aan mens en dier.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en vrouwen
vanaf 18 jaar die overdag beschik
baar zijn in Otterlo en willen werken
in een team dat altijd paraat staat om
de helpende hand te bieden. Bij voor
keur ben je niet ouder dan 40 jaar.
Als vrijwilliger moet je van een uitda
ging houden. Iedere oproep is weer
spannend. Je weet nooit wat je aan
treft. Je treedt op bij bijv.: brand, ver
keersongevallen, reanimaties, onge
vallen met gevaarlijke stoffen, storm
schade en wateroverlast.

Functie-eisen:
Minimaal een afgeronde opleiding op
VMBO-niveau, minimale leeftijd 18
jaar, een uitstekende gezondheid en
conditie, goed kunnen functioneren in
een team en overdag beschikbaar in
Otterlo.
Belangstelling voor een functie bij
de vrijwillige brandweer in Otter
lo? Solliciteer dan door een brief
of mail te sturen met motivatie en
CV naar:
info@brandweerotterlo.nl
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De grondwaterstand in Otterlo (deel 3)

Betsy Rap

Ook zo benieuwd naar het verloop van de waterstand in Otterlo? De grafiek van Klaas Langerak laat aan duidelijkheid
niets te wensen over. Begin september vorig jaar stond het peil aan de Koeweg op 3.05m. In het najaar daalde dit nog
iets om medio november weer te stijgen. Het nieuwe jaar startte op 2.86m. Daarna ging het in rap tempo omhoog. Op
1 maart peilde Klaas 2.18m. Maar ja, daarna kregen we een hele droge maand en dat bleef niet zonder gevolgen.
Binnen een maand was het water ge
zakt naar 2.46m. Klaas vertelde dat
vanaf eind maart 50mm neerslag ge
vallen is, maar dat dit op 7 april nog
niet tot een stijging geleid heeft. De
bodem was dus krukdroog, en het
wortelstelsel van bomen en planten
heeft alle gevallen neerslag opgeno
men. In september hopen we u weer
een update te kunnen geven. Klaas
gaat nu eerst de grafiek iets anders
indelen, waardoor we een goed over
zicht kunnen hebben over het gehele
jaar. De neerslaggegevens verdwij
nen uit de grafiek, omdat deze niet
goed over meerdere jaren weer te
geven zijn. Enkele mensen hebben
interesse getoond in de meetmetho
de van Klaas. Wellicht kunnen we
dus in de toekomst meetgegevens
van andere locaties in Otterlo tege
moetzien. Dat zou interessant zijn.

nr. 4/april 2022
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Vogels helpen met
schelpengruis
Sabine Bootsma en Roy Strijker
Afgelopen maand zijn er in Het Natio
nale Park De Hoge Veluwe op 11 lo
caties in totaal 55 hoopjes met schel
pengruis neergelegd. Deze kleine
hoopjes schelpengruis zijn neerge
legd om verschillende vogelsoorten
te helpen om aan hun benodigde
hoeveelheid mineralen te komen. Vo
gels zullen van het gruis eten, waar
na ze weer een grotere hoeveelheid
kalk in hun lichaam hebben. Dit helpt
ze om aan te sterken voor het ko
mende broedseizoen.

Tandartspraktijk

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

Helaas hebben wij op dit moment geen
ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

Schelpengruis wordt neergelegd (foto Roy
Strijker)

Waarom is het nodig dat we het kalk
gehalte in het lichaam van vogels
aanvullen door middel van schelpen
gruis? Veel mineralen spoelen mo
menteel weg door stikstofvervuilin
gen. Stikstof zorgt ervoor dat de
bodem zuurder wordt, met als gevolg
dat verscheidene mineralen uit de
bodem worden weggespoeld. Vogels
hebben deze mineralen echter hard
nodig voor een goede ontwikkeling
van hun botten en het ontwikkelen
van sterke eierschalen.
In 2021 is er een kleinschalig onder
zoek met schelpengruis gestart op de
Veluwe, met voorzichtig positieve re
sultaten. De effecten van dit onder
zoek bleken namelijk in hetzelfde jaar
al meetbaar te zijn bij de onderzochte
vogelsoorten. Er was bijvoorbeeld te
zien dat eierschalen dikker waren,
ook was er een reductie zichtbaar in
het aantal jonge vogels met gebro
ken pootjes. Dankzij dit succes is het
project in 2022 uitgebreid naar
70 locaties verspreid over de gehele
Veluwe.
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Op De Hoge Veluwe zijn bij een paar
hoopjes wildcamera’s geplaatst om in
kaart te brengen of de vogels op de
hoopjes schelpengruis af komen en
welke vogels gebruik maken van
deze hoopjes. Dit project is een tijde
lijke noodoplossing, die direct zorgt
voor een positief effect op de dieren.
Ondertussen zal er verder gewerkt
moeten worden aan het stikstofpro
bleem.

Schelpengruis ligt klaar voor de vogels (foto Roy
Strijker)

Street Art in Otterlo
Street Art in Otterlo is opgericht om
Otterlo te voorzien van een kleurrijke
noot, met een knipoog. Zonder pre
tenties, zonder stelling te nemen of
mensen te kwetsen. Kortom veel
kleur en ook plezier.
De huidige 4 werken zijn te vinden in
de Dorpsstraat met als thema: Help
de wolf komt er aan, de veehouderij
in het verdom'hokje', vrijheid met
ruimte voor iedereen, de barbier, de
man met of zonder baard (de muize
nissen van het huidige leven).
De laatste staat hieronder afgebeeld.

Street Art in de Dorpsstraat

nr. 4/april 2022
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Van de kweker

Jaap Duijs

Gele anemonen
Wat is het: speenkruid, boterbloemen
of gele anemonen? Ze lijken veel op
elkaar. Het zijn laagblijvende planten
met heldergele bloemen. Ze behoren
tot de familie van de Ranunculaceae.
Dit is een grote plantenfamilie waar
ook Helleborus, Akelei, Thalictrum,
Delphinium, Pulsatilla en tientallen
andere soorten zijn ondergebracht.
Speenkruid en boterbloemen worden
soms als onkruid of wilde planten ge
zien. Speenkruid kan inderdaad flink
woekeren; toch is het een prachtige
plant, die voor een lenteachtig kleur
tje in een nog kale tuin kan zorgen.
De boterbloem doet ons denken aan
kleurrijke weilanden.

Anemone ranunculoïdes

De gele anemoon (Anemone ra
nunculoïdes) is een soort met een
wortelstok (rhizoom). De plant komt
in maart boven de grond en bloeit in
april om zich in juni weer helemaal
onder de grond terug te trekken. Hij
kruist op een natuurlijke wijze met de
witte bosanemoon (Anemone nemo
rosa). De eerste keer dat dit waarge
nomen werd was in de buurt van
Leipzig. Deze lichtgele kruising is
daarom Anemone x lipsiensis ge
noemd. Zowel A. ranunculoïdes als
A. x lipsiensis kunnen in het najaar
als wortelstokjes geplant worden.
Maar pas op! Koop ze alleen bij een
vertrouwde en goede kweker, want
de wortelstokken mogen niet uit
droogd zijn. Het beste is om de rhizo
men ná het rooien en breken onmid
dellijk opnieuw te planten. Ze gedijen
goed onder struiken en vaste plan
ten, waar ze na een aantal jaren voor
een heldergeel voorjaarstapijt zor
gen. De bijen halen er volop stuif
meel van. Een geschikte lentebloeier
voor de Otterlose habitat.

nr. 4/april 2022
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Canadezen in Otterlo
Bevrijdingsdag 5 mei komt een groep
van ca 30 Canadezen naar Otterlo.
Dit gezelschap maakt een 14-daagse
reis door West-Europa en bezoekt
een groot aantal historische locaties
waar Canadese militairen tijdens de
Tweede Wereldoorlog strijd geleverd
hebben. De groep is op 5 mei 's och
tends in Arnhem en komt in de mid
dag naar Otterlo.

Het comite 'Otterlo 75 jaar vrijheid'
zal het gezelschap ontvangen in
dorpshuis De Aanloop en voor een
gevarieerde en passende invulling
van de middag zorgen.Waarschijnlijk
zullen enkele hoogwaardigheidsbe
kleders aanwezig zijn.

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

Het bezoek wordt afgesloten met een
barbecue, waaraan ook de inwoners
van Otterlo -tegen betaling- kunnen
meedoen.
Binnenkort wordt huis-aan-huis een
flyer bezorgd met daarop alle rele
vante informatie.
Meer
informatie?
www.icare.nl of
0900 88 33

www.werkenbijicare.nl

Wandelvierdaagse
2022
Er wordt weer een wandelvierdaagse georganiseerd dit jaar
en wel van dinsdag 21 juni t/m
vrijdag 24 juni.
Noteer die data vast in de
agenda!
De gezamelijke organisatie is in
handen van de brandweer, TV
Otterlo, SV Otterlo en BSVO.
Er wordt elke avond vanaf een
ander punt in het dorp gestart,
zodat er leuke afwisselende rou
tes kunnen worden gewandeld.
Voor alle laatste informatie check
wandelvierdaagseotterlo op
Instagram en Facebook.
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Paaskleurplaat
We hopen natuurlijk dat het mooi weer is deze Pasen. Als je niet weet wat te doen, kun je lekker kleuren. Al kan dat
natuurlijk ook in de zon! Klaar met kleuren? Lever je kunstwerk in en maak kans op een cadeaubon van € 10,-.
Doe dit uiterlijk 1 mei aan de Groeneweg 19. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden.
Vrolijk Pasen en veel kleurplezier!

Oplossing woordzoeker
In de vorige Dorpspraet stond een woordzoeker. Bij een juiste invulling kwam het woord KROKUS te voorschijn.
Winnaar is geworden Gert Top. Gefeliciteerd!!
De prijs, een waardebon van € 10,- komt zo spoedig mogelijk naar je/u toe.
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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.
Afwezig: 30 april t/m 8 mei
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

