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SV Otterlo nog op kop
 
Bij het ter perse gaan van de
Dorpspraet staat SV Otterlo nog
steeds bovenaan in de 3e klasse.
Door een verlieswedstrijd is de
voorsprong geslonken tot 2 pun
ten, Het wordt dus erg spannend
met nog 3 wedstrijden te gaan.
Misstappen mogen er nu niet
komen en de wedstrijd tegen
nummer 3 VVOP, op 28 mei in
Voorthuizen wordt erg belangrijk!
Wordt het op 4 juni na de wed
strijd tegen Hoevelaken de platte
kar? We gaan met z'n allen
supporteren!
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Colofon
 
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks.
 
REDACTIE DORPSPRAET:
 
Correspondentieadres
Groeneweg 19
6731 AN Otterlo
Telefoon: 06-21326728
 
Samenstelling redactie:
 
Audrey van den Berg 
Betsy Rap (coördinator)
Cindy Bonthuis 
Gerhard Starke (fotograaf)
Jan Bruil 
Jan van den Berg 
Janet Smeenk 
Marja Verleun
Sjoerd van Beek 
 
 
KOPIJ kunt u als "Word"-document per
e-mail sturen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
 
De kopij voor het volgende nummer moet
uiterlijk de 1e van de maand bij de redac
tie binnen zijn. 
Wacht a.u.b. niet tot de laatste dag met uw
kopij!
 
Wilt u een foto of afbeelding bij uw stukje
plaatsen, stuur deze dan in JPG-formaat,
500 kb, als extra bijlage in uw mail mee.
 
De redactie behoudt zich het recht voor
kopij in te korten of niet te plaatsen.
 
 
Advertenties en kleine advertenties: 
Deze kunt u per e-mail opsturen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
 
Financiële administratie:
Mary Ascherman
Bankrekeningnummer
Dorpspraet: NL92RABO 0368550869
 
Bezorgklachten:
s.v.p. doorgeven aan: Jan Bruil,
Arnhemseweg 52, telefoon 0318-592844 of
06-37419622
 
Bezorging dorp:
Audrey Bruil, Bea en Hans Lok
Bezorging buitengebied:
Tim van den Akker
 
Abonnement:
€ 38,50 per jaar.
Opgeven bij Mary Ascherman, bij voorkeur
per mail: dorpspraet@kpnmail.nl
 
 

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 09:00 - 20.00 uur

zaterdag 09.00 - 18.00 uur

zondag 12.00 - 17.00 uur

        /smartcarwashede

‘S Mart Carwash

Ir. Lelystraat 22

6717 AL Ede (Naast AH XL)

        www.smartcarwash.nl

Voor de lezers van de Dorpspraet het Platinum wasprogramma

van €16,- voor €12,- op vertoon van deze advertentie
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ontdek online
bestelgemak 

voor 10:00 uur
besteld

vandaag in huis

SPAR van Leijenhorst 
Dorpsstraat 4A  6731 AT Otterlo

Tel: 0318 - 591 246  

E-mail: sparotterlo@despar.info

bestel gemakkelijk online via 
www.spar.nl
bestellingen vanaf € 25,- worden
gratis bezorgd

maandag t/m 

zaterdag van

08:00 tot 20:00 uur

je vindt het bij SPAR

openingstijden:

Afvalactie Earth Day 
Rian Seffinga

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagmiddag 22 april namen
medewerkers van Malkander samen
met vrijwilligers van Otterlo Schoon
het initiatief om met kinderen afval te
rapen in Otterlo. Tien kinderen en
vier leiding met hesjes aan, prikkers
en een afvalzak gingen op pad.
Het resultaat was zeven volle zak
ken. De kinderen hebben geleerd je
afval niet op straat te gooien, maar
op te ruimen. Het is belangrijk om de
aarde schoon te houden en dat niet
alleen op Earth Day, maar elke dag
van het jaar.
Het was een goede actie, waar we
graag een vervolg aan geven.

      Van de
 
     redactie
 
    mei 2022

Kampioen

De meiden van BSVO MC1 zijn
14 mei weer kampioen gewor
den! Een super prestatie van ze,
in het volgende nummer een uit
gebreid verslag.
 

Ruimtegebrek
 
Er is de laatste tijd een luxepro
bleem: er gebeurt zoveel in Otterlo
dat we ruimte te kort komen om alle
nieuws te kunnen plaatsen. Vier pa
gina's extra zou uitkomst bieden,
maar dat kan alleen als nieuwe ad
verteerders zich aandienen; een
wens voor de toekomst! Zelfs op
deze plaats moeten we ons beperken
tot enkele zinnen.
 
We wensen u weer veel leesplezier.
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KLEINTJES
Kleintjes kunt u schriftelijk of per e-mail opgeven.  
Voor particulieren worden geen kosten in rekening gebracht. 
De kosten voor bedrijven zijn € 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.
________________________________________________________________
Te koop in Otterlo wegens omstandigheden:
Z.g.a.n. zwarte hoogglans piano Joh. De Heer, softclose klep, 3 pedalen,
vervoer zelf regelen. Prijs van  €3000,- nu  €2000,-.
Info. Tel. Ellen 06-10778210 (na 18.00 uur)
________________________________________________________________
Gezocht: kleine huurwoning voor vaste huur in Otterlo of directe omgeving. 2
of 3 slaapkamers en zonnig tuintje of dakterras. Rustig gezin met 2 oudere
kinderen. 06-25113921

Koningsdag
2022
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06 22 903 216  |  info@luttikhuisentuinen.nl  |  www.luttikhuisentuinen.nl

 

Hugo de Grootlaan 2 | 3771 HL Barneveld | 0342 49 28 28 | www.koehoorn-begrafenis.nl 

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 

  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

> Beschikt over opbaarruimtes en een fami l iekamer in huisel ijke sfeer
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* Gezichtsbehandeling                         * Medisch pedicurebehandeling 

* Lichaamsmassage                              * Pedicure- manicurebehandeling               

* Lichaam ontharen                              * Pedicurebehandeling bij u thuis 

 

 Lid van Pro Voet en ProCERT Kwaliteitsregister voor pedicures 

  
 

 

 

     Mariama Blotenburg Schoonheidsspecialiste, masseuse,      

     pedicure en manicure. Meester Engelenweg 7 Otterlo  

     T: 0318-845388 M: 0616482836 www.salon-lalibela.nl 

LENTEFAIR
Hervormde Kerk Otterlo

Eindelijk…., het mag en kan weer.
Nadat we het helaas twee jaar
moesten overslaan, hopen we bij ge
zondheid en welzijn op zaterdag 28
mei weer een lentefair bij de Her
vormde Kerk in Otterlo te organise
ren. Op het kerkplein zal dan weer
een keur aan tweedehands spullen te
koop worden aangeboden, én is er
een grote boekenmarkt. Twee jaar
lang zijn er heel veel spullen inge
bracht dus het aanbod is groot. Maar
ook op ons gezellig terras kan een
lekker kopje koffie of glaasje fris ge
dronken worden. En voor het eten
hoeft u niet naar huis want een lekker
broodje kroket of hamburger of een
kopje verse aspergesoep gaat er wel
in. Ook kunt u de kerk bezichtigen en
genieten van het orgelspel. We be
ginnen om 9.30 uur en om 15.00 uur
is het afgelopen. De opbrengst wordt
als volgt verdeeld: 1/3 voor de kerk,
1/3 voor het jeugdwerk en 1/3 voor
Woord en Daad.
 

Fiets4-daagse Otterlo
 
Van 4 t/m 8 juli wordt weer de
mooiste fiets4-daagse van de
Veluwe georganiseerd, noteer de
data vast in de agenda! Er kan
gekozen worden voor 25, 40 of
60 km; de woensdag is rustdag.
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Paasfeest op de
Ericaschool

Helga Hummelen
 
Op donderdagmorgen 14 april werd
er een leuke paasviering gehouden
op de Ericaschool. De ochtend
begon met een paasontbijt. De kinde
ren hadden allerlei lekkere broodjes
van thuis meegenomen en de tafels
waren feestelijk gedekt. Na het ontbijt
vertrokken alle groepen één voor één
met de huifkar naar het bos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar kon iedereen paaseieren zoe
ken. Er was één bijzonder paasei:
‘Het paasei met de smiley’, als je
deze vond kreeg je nog een leuk
prijsje! In alle groepen werd deze
morgen ook het paasverhaal verteld
en er werd geknutseld. Het was een
gezellige ochtend! Het paaseieren
zoeken en de leuke huifkartocht heb
ben we te danken aan verschillende
sponsoren uit ons dorp, fantastisch!
We denken hierbij aan O2, Stalhou
derij Wouter Hazeleger, De Wald
hoorn en de Veluwse Asperge Boer
derij. Ook een speciaal woord van
dank aan Truida Ribbers voor het or
ganiseren van het eieren zoeken!

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 
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Mijn avond kon niet
meer stuk!

Femmy Geerling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na eerder in de week naar het fan
tastische concert van O.B.K. in We
kerom te zijn geweest, nu in het
kader van inburgering in Otterlo naar
het Dorpshuis voor een voorstelling
van Toneelvereniging Kunst Vere
delt. De titel 'Welkom terug, Tante'
doet een klucht vermoeden en dat
werd het!
Heel veel gelachen en af en toe de
wenkbrauwen gefronst door de te
hoge tonen waarop door enkele spe
lers werd gesproken. Vermoedelijk
waren zij zenuwachtig doordat het
lang geleden was dat ze opgetreden
hadden?
De teksten waren zeer goed voorbe
reid en duidelijk uitgesproken. Het
werd een gezellige avond in een vol
dorpshuis. Er moesten stoelen bijge
schoven worden!
Als dan in de pauze loten worden
verkocht en je wint een leuke prijs,
kan de avond niet meer stuk!
Zoals gezegd, zeer veel gelachen en
een ontspannen avondje uit.
 
Het Verhaal:
De Freule en haar dochter krijgen be
richt van een tante uit Nieuw Zee
land. Deze komt met haar particulier
verpleegster naar Nederland en wil
bij hen logeren.
De Freule heeft nogal hoog opgege
ven van haar status in Nederland: Ze
is getrouwd, heeft een butler, een
zeer succesvolle baan….
In werkelijkheid blijkt ze geen man te
hebben, geen werk en is ze afhanke
lijk van de giften van haar tante.
De Freule strikt een dorpsbewoner
om haar butler te spelen, een ander
om haar man te zijn etc. Als 'de man'
dan ook nog verliefd op haar wordt
zijn de verwikkelingen compleet.
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Maandag  

Biljarten 13.00 tot 15.00 uur

Sportservice Ede gym met Cora Stegman 13.30 tot 14.15 uur

Sjoelclub De Ingooi (even weken) 14.45 tot 16.00 uur

Open-eettafel 2 x per maand (even weken) 17.00 tot 19.00 uur

Darten, competitie 19.30 tot 22.00 uur

Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand) 19.30 tot 22.00 uur

Tafeltennisclub TTCO vanaf september  20.00 tot 21.30 uur

Dinsdag  

Biljarten 13.00 tot 15.00 uur

Volksdansen Sportservice Ede met José ter Huurne 13.30 tot 14.30 uur

Toneelvereniging 19.30 tot 20.00 uur

Biljartvereniging 19.30 tot 22.30 uur

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 19.30 tot 20.30 uur

Woensdag  

DorpsAtelier cursus met Klaasje Smit (om de week) 10.00 tot 12.00 uur

DorpsAtelier werkplaats met Klaasje Smit( om de
week)

10.00 tot 12.00 uur

Biljarten inloop 10.30 tot 12.30 uur

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

Kindermiddag (1 x per maand) 13.45 tot 15.45 uur

Schilderen voor kinderen door Michèle Negele 15.00 tot 17.00 uur

Bridgen 19.30 tot 23.00 uur

Donderdag  

Ontspannen bewegen Sportservice Ede o.l.v. Marie
José Beelaerts

09.45 tot 10.30 uur

Inloop koffieochtend 10.00 tot 12.00 uur

Biljartclub 13.30 tot 16.00 uur

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 19.30 tot 20.30 uur

Biljartclub De Aanstoot 19.30 tot 22.30 uur

Vrijdag  

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 10.00 tot 11.00 uur

Darten 19.30 tot 23.00 uur

Klaverjassen 3e vrijdag in de maand 19.30 tot 23.00 uur

Weekprogramma

Peuterspeelzaal is
verhuisd

Janet Smeenk
 
Bijna dertig jaar was peuterspeelzaal
De Heidehummel in het dorpshuis De
Aanloop ondergebracht. Begin april
is de zaal verhuisd naar de Erica
school. Het voormalige klaslokaal
vormt samen met de aanbouw tus
sen het dorpshuis en de Ericaschool
een kinderopvangcentrum. Sinds kort
valt De Heidehummel onder KindRijk,
een organisatie die alle vormen van
kinderopvang verzorgt zoals een
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en
voor- en naschoolse opvang. 
 
Voordat de peuterspeelzaal dertig
jaar geleden een vaste stek in het
dorpshuis kreeg had het al jaren van
omzwervingen achter de rug. Sport
zaal, campings, schuren steeds
moest er verhuisd worden. Het ge
brek aan een goede plek voor de
peuteropvang was een van de rede
nen waarom de toenmalige initiatief
nemers een dorpshuis in het dorp
wilden realiseren. Ondanks de urgen
tie duurde het ruim acht jaar voordat
het gebouw er stond en plek bood
aan peuterspeelzaal en verenigin
gen. Otterlo heeft ervaring met lang
wachten op noodzakelijke voorzienin
gen, waarbij de SERO met meer dan
twintig jaar waarschijnlijk de kroon
spant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe locatie in de Ericaschool
oogt fris, licht en ruim. De buiten
speelplaats is nu op het schoolplein
gesitueerd. Petra van Kommer en
Antonia Kok zullen als vanouds de
kinderen begeleiden. Op maandag,
dinsdag en donderdag van
8.30-12.00 uur kunnen de peuters
met elkaar spelen. Ondermeer door
muziek, spelletjes, bewegen, hand
werkjes en voorlezen leren de kinde
ren allerlei vaardigheden die belang
rijk zijn voor hun ontwikkeling. Maak
gerust een afspraak als u meer wilt
weten over de peuteropvang. 

Filmhuis
 
Een lang gekoesterde wens om in eigen dorp met andere geïnteresseerden
bijzondere films te kunnen zien lijkt nu mogelijk. Vrijdagavond (evt. zaterdag
avond) is er ruimte in het Dorpshuis. Na afloop is er gelegenheid om de des
betreffende film met behulp van een drankje en een hapje na te bespreken.
Stuur een mailtje naar janetsmeenk@gmail.com om aan te geven of je hier
in geïnteresseerd bent en of je, in welke vorm dan ook, zou willen meehelpen.
Bij voldoende animo hopen we in september te kunnen starten. 
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Livestro Uitvaartzorg

Tel 06 26 26 50 50

www.livestro-uitvaartzorg.nl      

Spoed? 24/7 bereikbaar  

bel 06 11111 456

   

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

Immanuel  & Marjolein Livestro

Betrokken, warm en professioneel9,6

k
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n
tb
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g

Als ik er niet meer ben…  

Als ik er niet meer ben,  

bedek mijn graf dan met een deken van bloemen? 

Als ik er niet meer ben,  

verlaat jij dan als laatste mijn graf? 

En laat je mij daar eenzaam liggen,  

of kom je mij dan soms nog bezoeken? 

En blijf je tegen mij praten,  

zelfs als ik je niet meer kan horen? 

Ja ik hoop dat je mij niet snel zal vergeten! 

Maar blijf leven mijn lief en geniet van elke dag! 

Neem mij mee op de paden van je leven,  

toon mij de bloemen de glimlach van een kind. 

Ja neem mij mee en durf voor ons beiden te genieten. 

Want nee ik lig daar niet, het is slechts mijn gebroken 

lichaam dat je achterliet, in dat koude natte graf. 

Ik ben verhuisd naar een betere plek,  

ik leef verder in de warmte van jouw hart. 

Zolang jouw hart klopt en jij mij niet bent vergeten, leef 

ik met jou mee en geniet van elke dag. 

Als ik er niet meer ben, blijf ik toch nog heel even… 

(C) I.Live 

Advertentie
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Apeldoornseweg 93b

6731 SB Otterlo

0318-590507

bestelling@tegapo.nl

Ma t/m Vr 08.00-17.00

Za 08.30-12.00

U vindt ons naast De Bruine Meren

Zwenkwielen nodig?

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Wandeling
De Hoef

Audrey van den Berg

Op 7 mei was een wandeling georga
niseerd, onder leiding van Martin
Hijink. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was in het gebied De Hoef
een militair opleidingskamp gesitu
eerd. De restanten daarvan zijn nog
te zien. Voor de wandeling hadden
zich dertig mensen opgegeven, Ot
terloërs, maar ook belangstellenden
uit Harskamp, Barneveld, Ede en
Bennekom.

Het kamp bood onderdak aan 1200
man maar werd ook gebruikt om de
soldaten uit de kazernes in Ede een
basis infanterieopleiding te geven. In
het veld zijn nog diverse camoeflage
plekken te zien, waar de vrachtauto's
werden geparkeerd, waarmee die
soldaten werden vervoerd. In het ter
rein zijn verder nog schuilkelders te
zien, restanten van wasgelegenhe
den en een loopgraaf.

De gebeurtenissen in deze periode
van de geschiedenis zijn in Otterlo
nog steeds levendig. De herinnering
aan de bevrijding van Otterlo is en
blijft actueel. Dit stukje militaire ge
schiedenis hoort daar ook bij. Er is
daarom ook contact gelegd met de
fensie, om te zien of deze restanten
ook behouden kunnen blijven.
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Bericht van Natuurlijk
Otterlo

Jos van der Panne
 
In maart 2021 sloten de gemeente
Ede, Otterlo’s Belang en Natuurlijk
Otterlo een overeenkomst, mede
waardoor de bouw aan de Wever
steeg binnenkort kan beginnen. Er
zijn afspraken gemaakt over het
behoud van natuurwaarden op de
Zandingsheide, door het gebied te
verbinden met het voetbalveld aan
de Onderlangs. Dit veld krijgt de
bestemming natuur. De ontwikkeling
van de Zandingsheide/Onderlangs/
Paasvuurveld start ook op korte
termijn omdat dit onlosmakelijk is
verbonden met de bouw aan de
Weversteeg.
Belangrijke ontwikkeling daarnaast is
de start van een gebiedsproces voor
Otterlo door de gemeente. Voor
Natuurlijk Otterlo betekent dit dat we
ons meer richten op natuurherstel
voor het gehele (buiten-) gebied met
als doel de biodiversiteit te verhogen.
Als ons dorp daardoor aantrekkelijker
wordt, kan ook de recreatiedruk ge
spreid worden.
Dit geeft ook de mogelijkheid voor
een brede dialoog over een meer na
tuur inclusieve manier van landbouw.
Onze doelstelling bij dit alles is dat
we in Otterlo in harmonie met de
natuur wonen, werken en recreëren.
In volgende nummers van de
Dorpspraet besteden wij aandacht
aan een uitwerking van onze ideeën.
Heeft u zelf hierover ideeën of bent u
enthousiast en wilt u een bijdrage
leveren, neem dan contact op met
natuurlijkotterlo@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursveranderingen bij de
Stichting Natuurlijk Otterlo
In maart 2022 veranderde het
bestuur van Natuurlijk Otterlo. Op de
foto van rechts naar links Frank van
Kommer (voorzitter), Maurits Dijkstra
(secretaris), Jos van der Panne (lid)
en Jan Bos (penningmeester). Ton
Hijlkema nam afscheid van het
bestuur. Er is één vacature.
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Wie kent hem niet?
 
Mijn naam is Lars Kluiwstra, ik ben
32 jaar oud en geboren en getogen
in het mooie Otterlo. Ik ben opge
groeid aan de Eikenzoom en op mijn
18e ben ik een appartementje gaan
huren aan de Edeseweg. Na 3 jaar
huren kreeg ik de mogelijkheid om
een woning te kopen aan de
Brummelweg, en met succes… hier
woon ik nu nog steeds samen met
mijn vriendin Ellen en hond Kareltje.

Het is een gezellige buurt om in te
wonen waar de nodige borrels en
biertjes met de buren gedronken
worden! Met hond Kareltje ga ik vaak
een eind wandelen in de bossen van
Otterlo. Ook is mijn doel om in juli
voor de tweede keer de Nijmeegse
Vierdaagse te gaan uitlopen.
 
Doordeweeks ben ik werkzaam bij
Synensis Uitzendbureau in Apel
doorn. Hier werk ik nu 11 jaar en heb
ik diverse functies doorlopen. Van
accountmanager in Arnhem,
Nieuwegein en Amsterdam tot
vestigingsmanager in Den Bosch. Na
een hoop kilometers te hebben
gemaakt kwam er de mogelijkheid
weer terug te keren op onze hoofd
vestiging in Apeldoorn. Op Afdeling
Steigerbouw regel ik de “BackOffice”.
 
In het weekend en de vrije uurtjes
ben ik vaak te vinden bij SV Otterlo
waar ik een van de vele spelers van
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Otterlo 4 (lees kelderklasse) ben. Het
is een geweldig leuk elftal waar we 3
jaar geleden mee zijn gestart. Door
corona zijn we helaas nog niet op de
platte kar geweest, maar dit jaar
doen we nog volop mee om het
kampioenschap. Wellicht maken we
over een aantal weken de straten in
het dorp onveilig ;-) Na het voetbal
eindigen we geregeld in de kantine
bij Sjakie of bij Pino (Conrad) aan de
bar in de 3-ster. Naast het kelder
klasse voetbal, gaan we regelmatig
met een flinke groep naar de thuis
wedstrijden van Vitesse in het
GelreDome in Arnhem. Ondanks de
wisselvallige prestaties is het toch al
tijd een uitje op zich en vermaken wij
ons prima op de tribune.
Naast bovenstaande ben ik gek op
vakanties en citytrips! Sinds 2016
gaan we elk jaar naar het Caribisch
gebied op vakantie. Op Bonaire
hebben we ons duikbrevet (padi)
gehaald zodat we nu elke vakantie
de onderwaterwereld kunnen verken
nen. Het is echt adembenemend wat
je daar allemaal tegenkomt!
 
Zoals de meesten in Otterlo hoop
ook ik op nieuwbouw om het dorp
jong en levendig te houden. Een
nieuwe sporthal zal daarbij ook geen
overbodige luxe zijn. Ik hoop dat de
schop heel snel de grond in gaat en
dat de Otterloërs ook daadwerkelijk
de eerste keuze krijgen om hier in dit
dorp te blijven wonen. Het is voor
alles en iedereen van belang dat dit
gaat gebeuren!
 
Ook vind ik het wel weer eens tijd
worden voor een dorpsfeest. Het
Skeeleren, Heidedag en Oktober
feest zijn nu al veel te lang niet ge
vierd… Wat vind jij ervan Sanne Wol
ters? Ik geef het stokje door aan jou!
 
 
Sanne, wil jij het stokje doorgeven
aan een man? Tekst (max 550
woorden) en foto (300 kb of gro
ter) uiterlijk 8 juni mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl

Winnaar kleurplaat
De mooiste paaskleurplaat is ge
maakt door Joanna Kamp.
Proficiat! Een cadeaubon t.w.v.
€ 10,- komt snel naar je toe.

15nr. 5/mei 2022



16 De Dorpspraet



17nr. 5/mei 2022



Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo 
Belangrijk:
Laat de patiënt nooit alleen en start met reanimeren, laat direct 112 bellen voordat u eventueel de AED laat
halen! Het is goed om te weten dat bij een reanimatiemelding de brandweer in Otterlo met een AED uitrukt
en dat de noodhulpvoertuigen van de politie voorzien zijn van een AED.

Bij Adres Waar Bereikbaar
Fysiotherapie  C.
Stegman

Buurtboslaan 1 Witte brievenbus bij voordeur 24 uur

Fam. Van de Hoef Hoek Pothovenlaan 36/
Dr. Beumerlaan

Onder Carport 24 uur

Elbertsen Dorpsstraat 5 Hoek buitenzijde 24 uur *1

Hotel De
Sterrenberg

Houtkampweg 1 In de receptie. Na schuifdeuren . Recht
onder brandinstallatie

7.00-0.30 uur

Sportpark
Kastanjebos

Hoenderloseweg 4a Gang kleedruimte (beneden) 1e kamer
links

Tijdens openingstijden

Dorpshuis De
Aanloop

Sportlaan 5 In de hal links Tijdens openingstijden

Ericaschool Kerklaan 1 In het kleine halletje tussen School en
Dorpshuis rechts

Tijdens schooluren

Kerkgebouw Eben
Haëzer

Kerklaan 6 In de hal, naast de voordeur rechts Door de week 's-avonds en zon
dag onder kerktijd

Droompark De
Zanding

Vijverlaan 1 Rechts van receptie Tijdens openingstijden

Europarcs De Wije
Werelt

Arnhemseweg 100-102Tegenover receptiegebouw Tijdens openingstijden

Het Lorkenbos Mosselsepad 64 Wasserette (rechts van de receptie) 24 uur

WZH Eureka Brummelweg 43 Achter de voordeur in de hal aan de
rechterkant

7.00-23.00 uur

Tennisvereniging
Otterlo

Karweg 1a Naast de verbanddoos achter de bar Ma t/m Do-avond. 19.00 - 22.00
uur

Fam. Van de Haar Eschoter Engweg 3 Rechts van de inrit aan de schuur 24 uur

Museum Kröller-
Müller

Houtkampweg 6   Tijdens openingsstijden

De Roek Karweg 2 Sanitaire ruimte receptie gebouw De
Hop

24 uur

Laxsjon Plants Apeldoornseweg 212 Links aan de muur in de loods Ma t/m Vr 08.00 - 18.00 uur

Fam. Theunissen Apeldoornseweg 55 /
Hoek Damakkerweg

AED hangt op de muur aan het
woonhuis

24 uur

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

Lieve mensen,
Om de week een eettafel met zoveel lieve gasten die heerlijk samen kletsen
en lekker eten: Het is altijd een feestje. En dan krijgen we ook nog tafelbloe
metjes van Lokaal 17, super!  Bij de paaslunch werden we verrast door de
sponsoring van de broodjes van Brunch. Kortom we bedanken iedereen die
ons helpt, op wat voor manier dan ook. Lijkt het u ook wat om bij de eettafel
aan te schuiven en bent u 60+? Neem contact op met het dorpshuis.
De eettafel van 27 juni wordt verzet naar 4 juli.
Voor nu wees lief en blijf gezond.
 
Team open eettafel dorpshuis De Aanloop
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Wat een geluk!
 
Enkele weken geleden hadden we op
school 3 derde
jaars scholieren
van de middelbare
school op bezoek.
Een daarvan was
mijn zoon Xander. Hij had op school
een zogenaamde Toekomst2daagse.
Ik vroeg hem waarom hij graag in het
onderwijs een dag wilde meelopen.
“Nou gewoon, jij werkt er, dus ja...".
Misschien herkent u dat soort ant
woorden wel van kinderen in die leef
tijd! Na wat doorvragen kwam eruit
dat het hem “wel mooi leek om later
iets te doen waar je ook echt iets be
tekent met mensen enzo". Reden ge
noeg om een dagje mee te lopen.
Die dag zaten de 3 scholieren en ik
al om 8 uur aan tafel. Mijn voorne
men was om ze verschillende per
spectieven van het onderwijs te laten
zien. Het onderwijs is meer dan het
geen je als kind zelf ervaart. Ik wilde
graag dat ze het onderwijs verder
zouden leren kennen, vanuit verschil
lende invalshoeken. Na ons gesprek
vroeg ik wat ze van deze eerste ken
nismaking vonden. De antwoorden
waren mooi: “Verrassend”, “Ik had
niet verwacht dat een directeur dat
allemaal doet”. Wat verwachtten zij
dan wel?  “Tja, iets van facturen be
talen". Fijn, de eerste stap was gezet.
Directeur zijn op een basisschool is
een prachtig beroep! Samen met je
team sturen op de ontwikkeling van
het grootste goed; de kinderen! Wat
een opdracht hebben wij in het on
derwijs met elkaar! Dat geluk, die
passie die in het beroep zit, wil je die
jongens dan graag meegeven. Hun
dag vervolgde met een gymles bij de
vakdocent en meehelpen in groep 6
en nog een gesprek met de intern
begeleider, Helga. Toen ik Xander
halverwege de dag even appte hoe
het was, antwoordde hij; “Super, je
kunt echt heel veel in het onderwijs
en die kinderen zijn gewoon zo leuk!
Ik mag niet appen, want ik zit in de
les. Doei!” Er verscheen een grote
glimlach op mijn gezicht!  Er zijn zo
veel mooie beroepen in de wereld
om te ontdekken en wat een geluk
dat ik er daar één van mag vervullen!
 
Hartelijke groet,
Marjon Fluit.
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Adverteerder aan het woord
 

Vernieuwing bij De
Waldhoorn

Wilmer van Leijenhorst
 
Ondanks alle coronaperikelen is er
afgelopen winter weer fors verbouwd
bij De Waldhoorn. Naast het nieuwe
 
 
 
 
 
 
 
 
terras en het IJspaleis voor Wallies,
zijn ook de keuken en de Koren
schuur vernieuwd. De keuken is niet
alleen twee keer zo groot geworden,
maar ook helemaal gemoderniseerd.
De nieuwste aanwinst daar is een la
vasteengrill die het vlees een echte
barbecuesmaak geeft, waardoor de
gerechten een nog betere smaak krij
gen. Zo is de keuken helemaal klaar
voor de uitgebreide zomerkaart en
het luxe ontbijt dat De Waldhoorn
sinds kort aanbiedt. Tussen
10.00-12.00 uur maken onze koks
pancakes, bananenbrood, hangop en
nog veel meer lekkers klaar om ont
spannen je dag mee te beginnen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de Korenschuur heeft een meta
morfose ondergaan. Vroeger stond
deze natuurlijk bekend als de ‘Grote
Zaal’, waar allerlei evenementen en
uitvoeringen werden georganiseerd.
De kenmerkende glas-in-lood ramen
uit die tijd zijn gebleven. Daarbij is de
Korenschuur afgelopen winter uitge
breid met moderne toiletten, een in
validentoilet en een ruime bar. Zo is
de Korenschuur en het naastgelegen
terras en tuin helemaal klaar om
deze zomer weer groepen te ontvan
gen. Dat kan een 3-gangendiner, buf
fet of BBQ zijn, maar ook kan deze
ruimte gebruikt worden voor vergade
ringen of partijtjes en zelfs een Wal
king Diner. Bijna alles is mogelijk!
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debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin! 

  Het adres voor:  
 Snijbloemen – Kamerplanten – Perkplanten – 

 Sfeer/cadeau artikelen – Potterie ,  

In het tuinseizoen meer dan 200.00 soorten 

buitenplanten, 

Creatief en gezellig 
Vanaf €14,95 kunt u bij ons terecht voor 

 een leuke workshop. 

Voor info en of reservering kijkt u op onze site 

www.debruinemeren.nl 

*Tip combineer dit uitje met een high tea of lunch. 

 

 

Skeelerronde afgelast
Jan van den Berg

 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas heeft het organisatiecomité
van Skeelerronde Otterlo, na rijp be
raad en intensief overleg, besloten
de editie van 2022 niet door te laten
gaan. Het evenement stond gepland
voor zaterdag 6 augustus. Het orga
nisatiecomité, een samenwerking
tussen de Stichting Skeelersport Ot
terlo en de Edese IJsvereniging,
heeft dit besluit met pijn in het hart
genomen. 
 
Om de ronde van 2022 te kunnen or
ganiseren op minimaal het gewenste
niveau als voorgaande edities, blijkt
dit voor nu te veel van de organisatie
te vragen. De datum van 6 augustus
valt midden in de vakantieperiode,
waardoor het helaas niet mogelijk is
om voldoende vrijwilligers voor de or
ganisatie en op de dag zelf bijeen te
krijgen. Het voordeel van deze datum
was wel weer, dat er dan veel toeris
ten in Otterlo en omgeving zijn, dus
voldoende publiek gegarandeerd.
 
Maar ook de vrijwilligers zijn op va
kantie en zonder al deze vrijwilligers
is het nagenoeg onmogelijk om een
dergelijk topevenement als de Skee
lerronde Otterlo door te laten gaan.  
Het comité gaat zich in het laatste
kwartaal van dit jaar beraden wat de
mogelijkheden zijn voor de editie van
2023. De organisatie hiervan zal
mede afhankelijk zijn van de door de
gemeente Ede geplande infrastructu
rele wijzigingen aan het huidige par
cours van de Skeelerronde
Otterlo.
 
Alle betrokkenen vinden het erg jam
mer dat het mooiste sportevenement
van de gemeente Ede niet door kan
gaan. Op de achtergrond wordt al
hard nagedacht over alternatieven,
want we hopen met z'n allen dat de
traditie in 2023 gewoon weer kan
worden voortgezet! Desnoods gaan
we weer een stukje Arnhemseweg
gebruiken zoals bij het NK in 2016!
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Uitnodiging voor informatie-avond wijkagent en secure WhatsApp-
groepen, te houden op dinsdag 24 mei 2022
 

Karin Stoop
 
Op dinsdag 24 mei organiseren de secure WhatsApp- groepen van Otterlo in samenwerking met onze wijkagent Je
roen Verhaaf een informatieavond voor alle inwoners van Otterlo. Deze avond zal gehouden worden bij de Waldhoorn
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Deze avond zal Jeroen Verhaaf zich persoonlijk voorstellen en tevens zal hij diverse on
derwerpen aan bod laten komen, zoals bijvoorbeeld onderstaande.
 
- Het belang en gebruik van de WhatsApp-groepen, de do’s en don’ts;
- Wat kan Toezicht en Handhaving voor u betekenen?
- Bel je nu 0900-8844 of 112-nummers “ wat niet gemeld wordt bestaat niet” aldus Jeroen;
- Digitalisering interne crime;
- WAAKS, witte voetjes….en wat er verder nog ter sprake komt.
 
Het is de bedoeling alles nog eens op te frissen maar ook in te gaan op nieuwe ontwikkelingen,
want we moeten niet alleen opletten in de fysieke omgeving, tegenwoordig nog veel meer
in de digitale omgeving. Het is dus de bedoeling dat het een interactieve avond wordt, waar we
samen beter van worden, met een open dialoog.
 
Wilt u zich nog aanmelden voor een secure WhatsApp-groep? Dat kan via de website van Otterlo’s Belang, er zijn nu
5 groepen met een totaal van 250 deelnemers. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden van onze wijk
agent? Volg hem dan op Instagram op wijkagent_ede_buitengebied.
 
Wat: Informatieavond wijkagent en secure WhatsApp-groepen
Waar: Zaal van de Waldhoorn
Wanneer: dinsdag 24 mei aanvang 19.30 uur
Voor: Iedere inwoner van Otterlo, komt allen !!
Kosten: Gratis

Datum Aktiviteit Locatie Tijdstip
t/m 11-6 Expositie Galerie Zuid Molenweg 109, Harskamp www.galeriezuid.nl

t/m 26-5 Expositie DorpsAtelier De Aanloop Openingsuren

ma 23-5  Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

di 24-5 Info-avond politie/WhatsApp De Waldhoorn (zie pag. 20) 19.30-21.30 uur

wo 25-5 Voetbalclinic voor de jeugd Sportpark Kastanjebos 18.30-20.00 uur

29-5 t/m 4-6 Prins Bernhard Cultuurfonds Dorp Otterlo  

wo 1-6 Seniorenuitje   12.00-??-uur

wo 1-6 SV Otterlo VR1-NSC Nijkerk VR1 Sportpark Kastanjebos 19.30 uur

za 4-6 SV Otterlo1-Hoevelaken1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

5 t/m 11-6 EpilepsieNL Dorp Otterlo  

di 7-6 Dorpsloket De Aanloop 14.00-15.00 uur

za 11-6 Open ochtend de Roek Karweg 2 10.00-12.00 uur

za 11-6 'Dag van de Sterretjes' Kwekerij Jaap Duijs, Haarweg 2 10.00-17.00 uur

12-6 t/m 18-6 Rode Kruis Dorp Otterlo  

ma 13-6 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

do 16-6 Dorpsloket/Inloop Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

19-6 t/m 25-6 Maag Lever Darm Stichting Dorp Otterlo  

21-6 t/m 24-6 Wandelvierdaagse Dorp Otterlo (zie pag. 30)  

MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

MEI - JUNI 2022
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OBK-lid stelt zich
voor

Chris Kok
 
Mijn naam is Chris Kok, 60 jaar, ge
boren en getogen in Ede en dirigent
en pianist van beroep. Mijn muzikale
loopbaan begon als slagwerker bij de
Edesche Harmonie. Ook heb ik als
pianist opgetreden tijdens het solis
tenconcours van de Edese Federatie.
Sinds die tijd heb ik regelmatig de
muzikanten van OBK begeleid,
 
In 2016 werd ik door OBK gevraagd
of ik het amusementsorkest O'Tunes
wilde helpen met het instuderen van
nieuw repertoire. Dit beviel zo goed
dat, toen de toenmalige dirigent van
het fanfareorkest aangaf te gaan
stoppen, het bestuur mij gevraagd
heeft. De wens van het orkest was
om de muzikale horizon te verbreden
door grootschalige en verrassende
concerten te gaan organiseren.
 
Zo hebben we een geheel Engels
programma gespeeld, een Kerstgala
gegeven met een Barbershopkoor en
een Musicalgala met solisten van de
Amsterdam Musical Academy. Maar
het hoogtepunt tot nu toe was onge
twijfeld het concert “Mit Rieu in den
Frühling” van enkele weken geleden.
 
In een uitverkocht Kulturhus in We
kerom heeft het orkest laten zien dat
het ook met dit repertoire zeer goed
uit de voeten kan. Ik heb OBK de af
gelopen jaren leren kennen als een
heel actieve vereniging die hard wil
werken, zijn nek wil uitsteken, maar
die nooit de gezelligheid en het soci
ale aspect van een typische dorps
vereniging uit het oog verliest.
 
Mijn wens is dan ook dat de bezet
ting van het orkest de komende jaren
door mag groeien met vele nieuwe
muzikanten, en dat het niet meer
nodig zal zijn om voor de repetities
en concerten uit te
moeten wijken naar
Harskamp en
Wekerom. Een
orkest als OBK
verdient een plek
in het dorp,
midden in de
Otterlose dorps-
gemeenschap.
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Wandeluitdaging
Trek je wandelschoenen maar aan
en ga mee op stap. Vanaf 9 mei is de
Wandeluitdaging van start gegaan.
Twintig weken lang kunt u, mét of
zonder gezondheidsklachten 30 tot
90 minuten lopen samen met ande
ren, in een prachtige omgeving. De
Wandeluitdaging wordt gehouden in
samenwerking met verschillende en
thousiaste vrijwilligers, de Buurtgara
ge Rhenen, Musketiers Elst en Nor
dic Walking Rhenen. Tijdens de wan
delingen loopt een vrijwilliger mee
met ondersteuning van Sportservice.
Daarnaast lopen verspreid over de
20 weken sport- en zorgprofessionals
mee, zoals praktijkondersteuners en
fysiotherapeuten.
Meedoen? Dat kan in de gemeente
Ede op vier plaatsen:
 

•   Westhoffhuis, Dorpsstraat 28
Lunteren, maandag om 19.00
uur. Start 9 mei.

•   De Stek, Bagonialaan 42 Ede,
maandag om 19.00 uur. Start 9
mei.

•   Kernhuis, Parkrand 60 Ede,
maandag om 19.00 uur. Start 9
mei.

•   Buurthuis De Meerpaal, Indu
strielaan 1 Ede, donderdag om
19.00 uur. Start 12 mei.

Algemene informatie en aanmelden:
www.nationalediabeteschallenge.nl/
Gelderse-Vallei
 
Lezing 'Uit nood geboren'
Vrijdag 29 april luisterden vijfendertig
mensen met grote interesse naar de
lezing over het boek 'Uit nood gebo
ren'. Dit boek is geschreven door
Jenneke Hiensch en Paul van Lunte
ren aan de hand van het dagboek
van de Joodse arts Alfred Behrendt,
die in de oorlogsjaren in de nood
kraamkliniek werkte (het huidige kan
toor van De Hoge Veluwe). Het was
een indrukwekkend verhaal om mee
genomen te worden in de werkzame
dagen van de arts. Vanuit het dag
boek en de manier van vertellen van
Paul van Lunteren, leek het alsof de
tijd heeft stilgestaan. Deze lezing
heeft bijgedragen aan de herinnerin
gen die we met elkaar hebben op
onze herdenking en bevrijding in mei.

24 De Dorpspraet



Koningsspelen op de Ericaschool
Helga Hummelen

In een koek happen, terwijl je ge
blinddoekt bent en de koek aan een
touwtje hangt? Een puzzel maken
met ovenhandschoenen aan? 

Een spijker ‘poepen’ in een fles?
Het zijn zomaar een paar uitdagingen
die de kinderen van de Ericaschool
kregen tijdens de koningsspelen op
vrijdagmorgen 22 april. Het was een
sportieve, gezellige morgen vol met
allerlei leuke spelletjes.
We mochten deze morgen te gast
zijn op Sportpark Kastanjebos, dat
was heel fijn. 
Om 12.00 uur werd de morgen afge
sloten met het TopFit-lied. 

Alle kinderen konden hier nog even
al hun dansmoves laten zien.
Na deze dag begon voor alle kinde
ren een welverdiende vakantie!
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otterlo.tandartsennet.nl

Helaas hebben wij op dit moment geen

ruimte voor nieuwe inschrijvingen.

Tandartspraktijk

Otterlo
Arnhemseweg 25

6731BN Otterlo

Tel. 0318-769180

Tentjes in de hei 
door Joost Vogels - Stichting

Bargerveen
 
Onderzoek naar effecten van ver
zuringsbestrijdende maatregelen
op de fauna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds het voorjaar van dit jaar staan
ze weer in Het Nationale Park De
Hoge Veluwe; kleine, donkere pirami
devormige tentjes die bij elkaar in de
heide geplaatst zijn. Je kunt ze vin
den nabij het Bosje van Staf en bij de
Wolfskuilen op het Deelense Veld.
Deze tentjes zijn eigenlijk vallen, en
staan in het landschap vanwege ex
perimenten die sinds 2015 zijn inge
zet in droge en natte heide. Het doel
van de experimenten is om na te
gaan op welke manier overmatige
bodemverzuring -het gevolg van
luchtverontreiniging door zwavel en
stikstof- het beste met maatregelen
kan worden tegengegaan.
 
Toevoegen van kalk of steenmeel
Op elke testlocatie is experimenteel
éénmalig ofwel een dosis kalk toege
voegd, ofwel een dosis steenmeel
(Biolit of Soilfeed). Steenmeel is een
fijngemalen vulkanisch- of diepge
steente, wat mogelijk de bodem
duurzaam kan herstellen. Dit is nodig
omdat door de extreem toegenomen
verzuring de afgelopen decennia de
mineralen in de bodem versneld zijn
verweerd en uitgespoeld. Het idee is
dat de mineralen in het steenmeel
langzaam, gedurende een lange peri
ode (20-30 jaar) vrijkomen. Door een
steenmeel te kiezen dat past bij de
mineralen die uit de bodem verdwe
nen zijn, kan de bodem hersteld wor
den.
 
Op sommige testlocaties hebben we
helemaal niks toegevoegd. Door dit
experiment meermaals te herhalen,
kunnen we vaststellen wat het effect
van de verschillende methodes
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is op de zuurstatus van de bodem,
op de planten, op schimmels en op
bodemleven.
 
Insecten vangen met tentjes
Ook willen we weten wat het effect is
van de maatregelen op de boven
grondse fauna. Om dit goed te kun
nen bepalen, zijn deze tentjes uitge
zet; ze vangen alle kleine insecten
die zich in de vegetatie ophouden, of
als larve in de bodem leven en als
volwassen gevleugeld insect rond
gaan vliegen. Door deze insecten
vervolgens te tellen en ze onder te
verdelen in verschillende groepen
(planteneters, schimmeleters, preda
toren) komen we meer te weten over
het effect van de maatregelen op
deze groepen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Experimenten met steenmeel op
grotere schaal
Naast deze kleinschalige experimen
ten wordt in Park De Hoge Veluwe
ook op grotere schaal geëxperimen
teerd met één van de genoemde
steenmelen. Verspreid over het Park
zijn oppervlakken van 1 ha groot met
Soilfeed behandeld. Ook dit onder
zoek loopt al een tijdje en ook deze
plekken worden de komende jaren
weer intensief gevolgd.
 
Het onderzoek met de tentjes wordt
gefinancierd door het O+BN pro
gramma, gecoördineerd door de
VBNE. Het grootschaliger onderzoek
wordt gefinancierd door de Provincie
Gelderland. 
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Van de kweker
Jaap Duijs

 
Een geurend boeketje
 
Hebt u in mei ook een boeketje heer
lijk geurende lelietjes-van-dalen op
tafel staan? Niet zo moeilijk om aan
te komen, want veel tuinen hebben
een vergeten hoekje, half verscholen
onder een boom, waar lelietjes-van-
dalen almaar uitdijend groeien en
bloeien. Aan iedere steel zitten twee
grote groene bladeren. In mei ver
schijnen de bloemstelen met trosjes
witte hangende klokvormige bloe
men. In bosrijke gebieden komen ze
ook 'in het wild' voor. De Latijnse
naam is Convallaria majalis. Conval
lis betekent vallei of dal. Majalis ver
wijst naar maius=mei. De plant wordt
ook wel meiklokje genoemd. Het le
lietje-van-dalen behoort tot de wortel
stokgewassen. De ondergrondse
delen (rhizomen) verspreiden zich
dicht aan de oppervlakte en vormen
op enige afstand van de moederplant
nieuwe groeipunten. Dit in tegenstel
ling tot vaste planten, waar de jonge
scheuten zich altijd ontwikkelen van
uit de oude plant. Ze stellen weinig
eisen aan de bodem. Zelfs bij ons
aan de zandweg, tussen het grind,
puin en wortels van de rode beuk,
groeien ze zonder problemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast het gewone, mooie en oerster
ke lelietje-van-dalen zijn er nog een
paar cultivars in de handel. Zoals
Convallaria majalis 'Albostriata' waar
van de bladeren crèmewitte nerven
hebben. Bijzonder is Convallaria ma
jalis 'Hofheim'. Het blad van deze cul
tivar heeft een goudgele streep. Er is
ook een rose bloeiend lelietje-van- 
dalen te koop, Convallaria majalis
'Rosea'. Niet de sterkste, wel heel
mooi. Wist u dat in Frankrijk en Bel
gië de kinderen op 1 mei hun moeder
en oma verblijden met een bosje
lelietjes-van? Een mooie traditie.
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We zijn er 
als u ons 

nodig heeft

Verpleging en verzorging thuis...

Meer 

informatie? 

www.icare.nl of 

0900 88 33

www.werkenbijicare.nl

Sinaasappelcake
Marokkaanse lekkernij 
 
Ingrediënten 
6 eieren
375 ml zonnebloem-
olie
1,5 zakje vanille-
suiker
1,5 zakje bak-
poeder
3 sinaasappels
480 gr bloem
180 gr suiker
Bereiding
Mix eieren met de suiker en vanille
suiker. 
Mix olie erdoor en dan de bloem en
de bakpoeder.
Rasp de schil van de sinaasappels
en pers de sinaasappels uit.
Mix deze rasp en sap door het be
slag.
Schep het beslag in een bakblik.
Schud het bakblik even en sla een
paar keer op het aanrecht om de
luchtbellen eruit te krijgen.
Bak in een voorverwarmde oven van
175 graden (hetelucht 160 graden) in
30-40 min.
Smullen maar!!

Trouwen op de
trekker
 
Groei je op tussen de trekkers dan
trouw je ook op en tussen de trek
kers. Dat deden Evert Willemsen en
Maria Hulstein in de Hervormde Kerk
in Otterlo. Zij werden opgewacht door
vrienden en collega’s met vele trek
kers. Als blikvangers stonden er een
paar enorme trekkers ter decoratie.
Namens de Dorpspraet gefeliciteerd!
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Bel voor een gratis Bel voor een gratis 
waardebepaling!waardebepaling!

Wilhelm Makelaars, 
 gewoon beter

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

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

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

www.wilhelm-ede.nl

Wandelvierdaagse Otterlo
Jan van den Berg

 
                                                                Er kan weer een wandelvierdaagse georganiseerd worden en vier
                                                                verenigingen hebben de handen inéén geslagen en dat opgepakt.
                                                                De brandweer, TV Otterlo, SV Otterlo en BSVO gaan dit van dinsdag
                                                                21 juni t/m vrijdag 24 juni verzorgen.
                                                                Iedere vereniging is per dag verantwoordelijk voor een route.
                                                                De routes zullen ongeveer 5 km lang zijn.
                                                                Er is tijdens Covid-19 veel gewandeld, dus het zullen vast mooie
                                                                routes zijn met herontdekte paadjes.
 
                                                                Elke avond wordt er vanaf een ander punt gestart:
 

•   Dinsdagavond starten bij de brandweerkazerne 
•   Woensdag bij de tennisbaan TVO
•   Donderdag bij het voetbalveld SVO
•   Vrijdag bij de gymzaal SERO / BSVO

 
Eerste avond starten tussen 17.45 en 19.00 uur  Er kan dan nog ingeschreven worden.
Andere avonden starten tussen 18.00 en 19.00 uur.
 
Om de drukte bij de inschrijving op de eerste avond wat te reguleren, kan er ook al op woensdagmiddag 15 juni om
12.30 uur op het schoolplein/dorpshuis ingeschreven worden. Mede door gebruikmaking van de Ede Doet-bonnen, zal
het inschrijfgeld slechts 2 euro en 50 cent bedragen.
Op de vrijdagavond worden alle deelnemers weer warm onthaald op de Sportlaan over  de 'Via Gladiola', natuurlijk
onder muzikale begeleiding van O’tunes.
Dus trek de stoute wandelschoenen aan en doe mee! 
 
Voor alle laatste aktuele informatie check wandelvierdaagseotterlo op Instagram en Facebook.
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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.
Afwezig: 3 juni tot 6 juni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp, tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp. 
Afwezig: 26 mei tot 29 mei
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom, tel.: 0318-462112, ook voor spoedeisende hulp. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tandartspraktijk Otterlo, Arnhemseweg 25, Otterlo. Ma en wo t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur. Tel.: 0318-769180.
www.otterlo.tandartsennet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tandartspraktijk Harskamp, Dorpsstraat 76, Harskamp, tel.: 0318-419810. Avond/nacht/weekend: 0318-611888.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delta Apotheek, Edeseweg 141c, Harskamp (medisch centrum),  tel.: 0318-453233.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierenarts: Groepspraktijk Harskamp, Dorpsstraat 74, Harskamp, tel.: 0318-456275. 
www.groepspraktijkdierenartsen.nl. Bij geen gehoor en spoed voor gezelschapsdieren: 026-3333730 (Evidensia
Dierenziekenhuis in Arnhem)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierenartsenpraktijk De Oase, Dorpsstraat 15b, Otterlo, tel.: 0318-590403, www.holistischedierenartsen.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dierenkliniek De Vijfsprong, Vijfsprongweg 28, Wekerom, tel.: 0318-590868 of 0621241153.
www.dierenkliniekdevijfsprong.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huisartsenpost Ziekenhuis Gelderse Vallei: Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden op werkdagen
tussen 17.00 uur 's avonds en 8 uur 's morgens, in het weekeinde of tijdens feestdagen, tel.: 0318-200800.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienstapotheek Gelderse Vallei: De dienstapotheek heeft een beperkt aantal medicijnen en is alleen bedoeld voor
acute recepten tijdens de diensturen. Deze zijn buiten kantoortijden op werkdagen tussen 17.00 uur 's avonds en
8.00 uur 's morgens, in het weekeinde of tijdens feestdagen, tel.: 0318-434945.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekenhuis Gelderse Vallei: Willy Brandtlaan 10, Ede, tel.: 0318-434343.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziekenhuis Rijnstate: Wagnerlaan 55, Arnhem, tel.: 088-0058888.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thuiszorg Icare: Kantooradres: Brummelweg 43, Otterlo. 24 uur per dag bereikbaar, tel.: 0522-279700.
hwo-eureka@icare.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buurtzorg Wekerom: Kantooradres: Edeseweg 140a, Wekerom, tel.: 0620693686. www.wekerom.buurtzorg.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thuiszorg Opella: Kantooradres: Smachtenburgerhof 1, Harskamp, tel.: 0318-752222. www.opella.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gebiedsagent: Jeroen Verhaaf, tel.: 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.


