DE DORPSPRAET
OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO
32ste jaargang
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Een maandje vrij
De redactie neemt een maandje
vrij, maar niet voordat er een
extra dik zomernummer bij u in
de bus ligt. Ongetwijfeld gebeurt
er in de komende maanden ge
noeg in ons dorp om het augus
tusnummer flink te vullen. We
verwachten dus veel kopij binnen
te krijgen, zodat iedereen op de
hoogte blijft van hetgeen er
speelt en leeft in Otterlo. Uiter
aard met een opbouwende en
verbindende toonzetting. De
Dorpspraet is er immers voor ie
dere Otterloër.

In dit nummer o.a.

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 19 augustus. U kunt uw
kopij inleveren tot uiterlijk 1 augustus; daarna uitsluitend in overleg
met de redactie.

- Foto-impressie seniorenuitje
- Gebiedsproces
- Nieuw dorpshuis
- Nieuws van Otterlo's Belang
- Afscheid Hester Veltman
- Volleybalsters kampioen
- Recept
- Open dag Ericaschool
- Wie kent haar niet
- Otterlo 1 kampioen
- Zomeractiviteiten in Otterlo e.o.
- Natuurbranden
- Bouwplannen Weversteeg
- Fotopuzzel
- Buitenlesdagen Ericaschool
- Hoge Veluwe
- Hobby van Anke Starke
- Krekels
- Van de kweker
- Oud & Nieuw
- VakantieBijbelWeek
- Christelijk Streekkoor Otterlo
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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)
Gerhard Starke (fotograaf)
Jan Bruil
Jan van den Berg
Janet Smeenk
Marja Verleun
Sjoerd van Beek
Deze editie speciale dank aan Ton Bloten
burg, voor de foto's rondom het kampioen
schap van SVO.
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.
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

voor 10:00 uur besteld,

juni/juli 2022

dezelfde dag
bezorgd!

Vele handen maken
licht werk!!
Dat gezegde kennen we natuurlijk al
lemaal. We ervaren dat ook bij de re
dactie. Des te spijtiger is het dat we
twee paar handen moeten missen.
Cindy Bonthuis en Sjoerd van Beek
(zie foto's pag.25) keren na de zomer
niet bij ons terug. Voor beiden geldt
dat privé en een drukke baan zoveel
beslag op hen leggen, dat het redac
tiewerk een belasting werd. En dat
kan nooit de bedoeling zijn; meehel
pen aan het samenstellen van De
Dorpspraet moet vooral leuk zijn.
Cindy heeft viereneenhalf jaar deel
uitgemaakt van de redactie. Met een
positieve en kritische instelling lever
de ze iedere maand haar bijdrage.
Verzamelen van nieuws vanuit de
Ericaschool of van kinderactiviteiten,
opzoeken van puzzels en kleurpla
ten, controleren van teksten, notule
ren van de redactievergaderingen; ze
was voor ons een plezierige duizend
poot.
Sjoerd kwam ons in 2020 helpen.
Daar waren we erg blij mee, want ja,
iedereen kent Sjoerd en Sjoerd kent
iedereen. Alle nieuwtjes uit het dorp
drongen snel tot ons door en omge
keerd werden er snel contacten ge
legd. Met zijn bekende soepele han
delsgeest wist hij menige adverteer
der binnen te halen. Gelukkig blijft
Sjoerd in Otterlo wonen en weet hij
ons te vinden als hij iets interessants
voor ons tegenkomt.

bestellingen
vanaf €25,worden
gratis
bezorgd

ONZE FOODSERVICE
•
•
•
•
•

VERS BELEGDE BROODJES
VERS BEREIDE SALADES
SSSSMELTENDE TOSTI’S
VERSE WRAPS EN PIZZA’S
VERSE SMOOTHIES

SPAR van Leijenhorst
Dorpsstraat 4A
6731 AT Otterlo
sparotterlo@despar.info
tel: 0318 - 591246

bestel online
op www.spar.nl
MA T/M ZA 08:00 - 20:00 uur
ZONDAG
gesloten

We bedanken Cindy en Sjoerd voor
de fijne samenwerking en het werk
dat ze verricht hebben. We wensen
hen alle goeds toe.
Wij hopen binnenkort weer nieuwe
handjes en frisse geesten te vinden
die ons willen helpen. Misschien bent
u zelf zo iemand of kent u iemand.
Alle hulp is welkom!
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 INFORMATIE: 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: Internationaal vrachtwagenchauffeur zoekt vanaf begin volgend
jaar woonruimte in of rondom Otterlo i.v.m in Eureka wonende moeder. Info:
tel: 06-46996265 of 06-51565062.
________________________________________________________________
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.

Gebiedsproces

Janet Smeenk

Massaal hebben Otterloërs op deze
eerste gebiedsdialoog hun mening
gegeven over hoe zij de toekomst
van Otterlo zien. Op vragen zoals:
waar zitten de knelpunten, wat is de
moeite waard te behouden of te ver
sterken en wat kan er gemist worden,
werd een antwoord gezocht. En na
tuurlijk ook welke oplossingen of al
ternatieven zijn er te bedenken.
Doel van dit gebiedsproces is om
samen met de bewoners tot een uit
voerbaar, integraal en gebalanceerd
gebiedsplan te komen, dat een bij
drage levert aan de leefbaarheid van
het dorp Otterlo en omgeving, op de
korte termijn en in de toekomst.

Na een presentatie door de leden
van het kernteam konden aan de
hand van de thema’s Natuur, Mobili
teit, Wonen, Recreatie en Leefbaar
heid opmerkingen ingeleverd worden
bij de betreffende themaborden.

Al deze opmerkingen worden verza
meld en verwerkt tot een conceptvisie. Eind september 2022 zal het
resultaat aan de bewoners worden
voorgelegd. Het is de bedoeling op
die bijeenkomst werkgroepen samen
te stellen die de conceptvisie gaan
uitwerken naar concrete plannen.
Eenieder die wil meedenken kan aan
deze werkgroepen deelnemen.
Tijdens de derde gebiedsdialoog zul
len de scenario’s gepresenteerd
worden en kunnen de Otterloërs hun
voorkeuren aangeven. Daarna wor
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den de gemaakte keuzes verwerkt in
een gebiedsplan wat vervolgens
weer in Otterlo zal worden voorge
legd aan de bewoners.
Als laatste wordt het plan aan de
gemeenteraad gepresenteerd. Die
besluit over de uitvoering en de
financiering.

Sommige plannen zullen op korte
termijn gerealiseerd kunnen worden
maar er zullen ook zeker plannen zijn
die een langere adem nodig hebben.
Essentieel is dat zoveel mogelijk
Otterloërs, ook de jeugd en de oude
ren, meedoen aan dit proces.

> 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

Aan ons wordt gevraagd het gehele
proces te blijven volgen. Ga naar
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo.
Daar is de volledige presentatie te
vinden en worden alle vervolgstap
pen geplaatst.
Een nieuwsbrief kunt u ontvangen
door uw mailadres op de site in te
vullen zodat u op de hoogte blijft van
alle nieuwe ontwikkelingen. Bent u
niet zo van het internet of wilt u om
andere redenen iemand persoonlijk
spreken dan is er op maandag
20 juni en maandag 27 juni van
11.30 -12.30 uur een kletstafel in het
Dorpshuis.
Als bewoner hebben we de unieke
kans om samen met de gemeente
Ede de toekomst van Otterlo vorm te
geven. Laten we deze kans dan ook
met beide handen grijpen.

Multi Functioneel
Dorpshuis (MFDO)

Janet Smeenk

Hoever is het met het nieuwe dorps
huis? De eerste plattegronden zijn
door de architecten gepresenteerd.
De minimale afmetingen en beno
digdheden van alle ruimtes zijn vast
gelegd en ook hoe de ruimtes ten op
zichte van elkaar gesitueerd moeten
worden. Nu kunnen de architecten
het gebouw gaan ontwerpen. Waar
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06 22 903 216 | info@luttikhuisentuinen.nl | www.luttikhuisentuinen.nl
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om een geheel nieuwe locatie? Het
huidige dorpshuis en de gymzaal vol
doen niet meer aan de eisen van
deze tijd. De panden zijn verouderd
en te klein. De afzonderlijke opper
vlakten van de percelen bieden niet
de mogelijkheid om ruimte te bieden
aan alle geplande activiteiten. Ook
zijn er te weinig parkeerplaatsen vol
gens de huidige normen. Daarnaast
is de indeling en splitsing van beide
gebouwen verre van ideaal. Het nieu
we MFDO biedt hiervoor een toe
komstbestendige en gewenste oplos
sing.
Op het perceel van de SERO komen
appartementen. Wat er op het per
ceel van het dorpshuis gaat gebeu
ren is nog niet duidelijk maar waar
schijnlijk komen ook daar een aantal
woningen.

Evert Groenevel
Afgelopen maand waren er twee druk
bezochte bewonersavonden in het
dorp. Op 8 juni presenteerde de
gemeente Ede de plannen voor de
Weversteeg en Onderlangs. Op 14
juni startte het gebiedsproces Otterlo.
Met veel belangrijke thema’s beoogt
dit proces richting te geven aan de
toekomst van ons dorp. Elders in dit
blad kunt u daar meer over lezen.

* 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

6

Ondertussen heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding
van de Wije Werelt ter inzage gelegen. Wij als Otterlo’s Belang heb
ben hierop een zienswijze ingediend.
Niet zozeer omdat wij tegen de uit
breiding zijn maar vooral omdat de
balans tussen het aantal recreanten
en de voorzieningen in het dorp al
langere tijd verstoord is. Eerst zullen
een aantal noodzakelijke verbeterin
gen doorgevoerd moeten worden
voordat grote uitbreidingen in de
recreatiesector verantwoord zijn.
Onze zienswijze kunt u vinden op
onze website,
www.otterlosbelang.nl

De Dorpspraet

Hester
Veltman
gestopt
als
wethouder
Tot haar grote teleurstelling heeft
Hester haar werkzaamheden als
wethouder neer moeten leggen. Het
wethouderschap is mooi werk,
veelzijdig en uitdagend. Nu zit
Hester, na veel voorkeurstemmen,
weer met evenveel energie en en
thousiasme in de raad. Ook vanuit
deze plek kun je het verschil maken.
Ontspannen zittend in haar tuin in
Otterlo vertelt Hester, dat welke
nieuwe uitdaging er ook op haar pad
komt, zij Otterlo niet gaat verlaten.
Sinds 2011 woont ze in Otterlo en
geniet ze samen met haar man René
volop van haar huis, omgeving en
een fijne vriendenkring.
Haar positieve instelling helpt Hester
om te gaan met de nieuwe situatie
maar heeft haar ook geholpen nadat
ze de diagnose speekselklierkanker
kreeg. Het gaat nu goed met haar.
Voorheen heeft Hester gewerkt bij de
brandweer en voor de veiligheidsre
gio's. Daar deed zij de landelijke pro
jecten. Op de vraag of ze in die rich
ting een nieuwe functie gaat zoeken,
lacht Hester; “In veel sectoren kan ik
me nuttig maken en in de veiligheids
sector kan ik zeker hele mooie din
gen doen. Maar eerst nog even va
kantie en dan weer beginnen aan
een nieuwe uitdaging.”
Rian van der Linden

Veel succes Hester.

06 81 43 23 30

Janet Smeenk

Heidedag 2022 !!

Achter de schermen is de organi
satie druk bezig met de invulling
van de Heidedag Otterlo op vrij
dag 26 augustus. Daarover meer
in de Dorpspraet van augustus.
Houd tot die tijd de social media
in de gaten!
Wil je helpen op die dag? Neem
dan contact op met
heidedagotterlo@gmail.com
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Salon voor
• Complete gezichtsbehandeling
incl. gezicht-/hoofdmassage
• Advies voor gezond slapen
& uitgerust wakker worden!

Westenengerdijk 35, 6732 GP Harskamp
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MC1
Volleybalkampioen
Miriam Oomens
14 mei was het zover! De meiden
van MC1 van BSVO zijn voor de 2e
keer in 1 seizoen kampioen gewor
den! Dit is heel speciaal, want het is
nog nooit voorgekomen in het 50-ja
rig bestaan van de vereniging. In
september waren ze ingedeeld in de
3e klasse, waar ze de meeste wed
strijden glansrijk wonnen. Dus in de
cember mochten ze zich al kampioen
noemen. In februari zijn ze een klas
se hoger ingedeeld en ging iedereen
er eigenlijk vanuit dat dit een hele
zware dobber zou worden.
Het was inderdaad ook een stuk
moeilijker om te winnen en de mei
den hebben een heel aantal wedstrij
den hard moeten knokken om de
winstpunten binnen te slepen. Maar
op 1 wedstrijd na hebben ze ook dit
keer alles weer gewonnen. En dus
wederom kampioen! Wat een top
prestatie! En dit moest natuurlijk met
een gevierd worden door een ereron
de op een fietstrein met dank aan de
Beekse Hoeve. Dit vonden de mei
den geweldig. Voor een aantal mei
den was dit zelfs al de vierde beker
die ze voor BSVO in de wacht heb
ben gesleept.
Dit alles hebben ze kunnen bereiken
door hun trainer Ad Jansen, die ook
al lid is sinds het bestaan van de ver
eniging, en Margriet Moret als hun
coach. Ze trainen nu nog 1x in de
week, maar omdat ze weer een klas
se hoger gaan spelen, willen ze kij
ken of dit naar 2x kan. Volleybal is
een hele leerzame, leuke en span
nende teamsport en lijkt het je wat
om ook een keer te komen kijken of
mee te trainen, neem dan contact op
met Gerdi van de Hoef 06-36332637.
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Expositie, een feestje

Klaasje Smit, drijvende kracht achter
het DorpsAtelier, opende de tentoon
stelling. Zij legde uit dat wat we nu
aan de wand zien hangen het eindre
sultaat is van een heel proces. Juist
in dat maakproces kan Klaasje bege
leiden. Zij laat zich inspireren door de
kunstenaars uit de 20e eeuw. Met
stromingen zoals impressionisme,
kubisme, pointillisme, Cobra. Een te
genreactie op de eeuw daarvoor.
Meer vrijheid, anders, spontaan, zelf
expressie, eigen ervaring. Dat zie je
terug in de schilderijen en kunstob
jecten van de cursisten in de tentoon
stelling. Technische vaardigheden
zijn niet het doel maar een middel.
De innerlijke beleving staat voorop
en fouten bestaan niet.
Kike van den Beld, cursist bij Klaasje,
nam het woord over. "Heel bijzonder
dat Klaasje een tentoonstelling orga
niseert met werken van haar cursis
ten en daarvoor eigenhandig de wan
den heeft gewit, opgeruimd en
schoongemaakt." Kike vertelde nog
nooit een kwast in haar handen
gehad te hebben maar dat door de
begeleiding van Klaasje er toch echte
kunstwerken uit haar handen kwa
men. Namens de cursisten bedankte
ze Klaasje.

Het Otterlose zangduo Judith van der
Horst en Paul Bul omlijstte de mooie
tentoonstelling met prachtige muziek.
De glasheldere en zuivere stem van
Judith en de gitaarakkoorden en
warme stem van Paul ontroerden de
gasten. Het dorpshuisteam stond
klaar met koffie/thee, petitfour en
zoutjes. Het voelde als een klein
feestje.
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Weekprogramma
Maandag
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
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
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

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
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
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

Het Dorpshuis
is gesloten van
11 juli t/m 21 augustus
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Het leven in de sloppen van India is zwaar, maar als een vrouw weduwe wordt, is haar toekomst meer dan
onzeker. Een weduwe heeft eigenlijk geen toekomst. Wie zal voor haar zorgen, wie wil haar nog hebben?
Nee, het leven van een weduwe is net zoveel waard als het leven van een straathond in India.
Vanaf 2018 zijn we begonnen om van elke uitvaart 2,5 procent over te maken aan Streams of Mercy and
Grace ministries.
Deze stichting richt zich onder andere op de kansarmen van India. Zo ondersteunt zij maandelijks weduwen in
de sloppen van Nashik. In de winter zijn er dekenprojecten voor de mensen die op straat moeten slapen. In
de corona periode werden voedselpakketten uitgedeeld omdat de regering dat niet voor hen doet.
In Nashik (een miljoenenstad met vele sloppen) heeft SMG de begraafrechten gekocht op de begraafplaats,
waardoor ook de allerarmsten een plekje konden krijgen.
Terugblik
In 2001 was Immanuel Livestro naar India gegaan om zaken te doen. Dit pakte echter heel anders uit... Hij
werd gegrepen door de nood van de Indiërs en zou nooit meer dezelfde zijn. Zijn eerste 3 reizen stonden in
het teken van samenwerking met de plaatselijke gelovigen daar, maar al snel kwam hij erachter dat, ook al
was het kastensysteem in 1946 officieel al opgeheven, dit in praktijk nog steeds bestond. En dat de
christelijke kerken ook geen antwoord hierop hadden. In 2004 werd de stichting Streams of Power opgericht
en tot 2007 mochten er vele mooie projecten starten. Zo werden er putten geslagen voor drinkwater, huizen
gebouwd, koeien en geiten aan weduwen gegeven, kerken gesticht, pastors opgeleid en gesponsord vanuit
Nederland. Eind 2007 kwam hier een einde aan, maar Immanuel is nooit het contact met zijn vrienden in
India verloren. Eind 2018 is hij daarom na 12 jaar teruggegaan om zijn vrienden weer in levenden lijve te
ontmoeten en tijd met ze door te brengen. Het werk van st. SOP was in al die jaren gewoon doorgegaan,
maar de contacten onderling waren verwaterd en er was duidelijk vraag naar sturing en leiding. Ook hadden
ze voor veel zaken niet de middelen en kennis om verder te kunnen.
Met 7 pastors van het eerste uur is toen de Indische stichting Streams of Mercy and Grace ministries
opgericht in Maharashtra, een stichting waarmee we willen uitreiken
naar de allerarmsten en onbereikten van India. Om ook hen een
hoopvolle toekomst te geven.
In april is Immanuel samen met zijn 12-jarige dochter Rifka opnieuw
in India geweest. In deze periode hebben ze het werk bezocht en is
er besloten het aantal weduwen dat gesponsord wordt vanuit
Livestro Uitvaartzorg, uit te breiden. Ook zijn er in totaal nu 32
medewerkers van SMG ministies ipv 7. Op de foto ziet u Immanuel
met de directeur van SMG India; Daniel Pawar, bij het graf van de
man van zuster Mary die aan het
hoofd van het weduwenproject in Nashik
staat. Hij was overleden tijdens de covid
19 pandemie en we hebben toen dit graf
ook gesponsord.
Het is misschien slechts een druppel op
een gloeiende plaat, maar voor hen die
het ontvangen, is het leven. En zo kan ook
de dood weer nieuw leven voortbrengen.
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Advertentie

Een foto van vroeger…

Vanavond hadden we condoleance.
De mensen schuifelen langs de kist en groeten de overledene en zijn nabestaanden.
Boven zijn kist verschijnen de foto’s één voor één. Foto’s voor de één als mooie herinneringen en
voor de ander heel confronterend. Het zorgt voor een lach en een traan
In het lied van Rob de Nijs zingt hij over foto’s van
vroeger:
“Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden
Maar als ik blijf kijken dan wordt het weer heden …”
Een lied dat vanavond weer bij mij opborrelde…
“Toch leek alles heel simpel, geen zorgen geen twijfel
Van God kwam het goede en het kwaad van de
duivel
De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie
Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien
Een zee was een slootje, m'n klomp was een bootje
En de dood was zoiets als de poes van m'n grootje “
Een prachtige tekst!
En ja het klopt hoe ouder je wordt dat je dan anders tegen dingen gaat aankijken.
En niet alles lijkt te zijn dat je dacht dat het was…

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

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

klant

oor

9,6

li n g
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Spoed? 24/7 bereikbaar
bel 06 11111 456

Immanuel & Marjolein Livestro
Betrokken, warm en professioneel
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Pasta truffel

Anouk van Loo
Ingrediënten (2 personen)
250 gram verse tagliolini
2 tl truffeltapenade, 1/2 courgette,
paddenstoelenmix, 1 ui, 2 knoflookte
nen, 1 groentebouillonblokje,
klontje roomboter, 250 ml kookroom,
125 gram crème fraîche,
trosje tomaatjes, Parmezaanse kaas
rucola, peper en zout,
100 gram proscuito di parma (ook
lekker met kip, spekjes of biefstuk)

Mega keuze
Zwenkwielen & stoelwielen

Zwenkwielen nodig?
U vindt ons naast De Bruine Meren

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

Bereiding (ca. 20 minuten)
Verwarm de oven op 210 °C. Vet een
ovenschaal in met wat virgine olijf
olie, leg de tomaatjes met steel en al
erin en rooster de tomaatjes 15 minu
ten in de oven. Snipper de ui en pers
de knoflook. Halveer de courgette in
de lengte en snijd vervolgens in
dunne halve plakken.
Verhit ondertussen de olijfolie in een
wok of hapjespan met deksel. Voeg
de ui en knoflook toe en fruit 2 minu
ten op middelhoog vuur. Voeg de
courgette en de paddenstoelen toe,
breng op smaak met peper/zout en
bak ca. 4 minuten.
Voeg vervolgens 2 tl truffeltapenade
en de kookroom toe en verwarm nog
2 minuten. Voeg een 1/2 blokje
groentebouillon, een klein klontje
roomboter en de crème fraîche toe
aan de saus en verwarm nog 1 mi
nuut. Voeg de geraspte parmezaan
se kaas toe en breng op smaak met
peper, zout en evt. extra truffeltape
nade. Schep goed om en verhit nog
1 minuut.
Zet een pan met heet water + 1/2
blokje groentebouillon op het vuur en
kook de pasta volgens de beschrij
ving op de verpakking. Verdeel de
pasta over de borden en garneer met
proscuito di parma, Parmezaanse
kaas, tomaatjes en rucola.
Hubrien Jansen, wat heb jij voor
lekkers in de aanbieding?
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Open dag
Ericaschool

Helga Hummelen

Woensdag 11 mei hadden we op de
Ericaschool samen met Kindrijk een
open dag. Kindrijk vierde op deze
dag haar officiële opening. Vanaf 11
mei is Otterlo een kinderopvang rij
ker! U hebt hierover kunnen lezen in
de vorige Dorpspraet. Wat is het
mooi dat dit alles, samen met de ba
sisschool, nu onder één dak gehuis
vest is!
Vanaf 12 uur kwamen veel ouders
een half uur meedraaien in één van
de groepen bij ons op school. Wat
vonden de kinderen het leuk om
samen met hun vader of moeder ‘les
te krijgen’ in de klas.
Ook van de ouders hebben we veel
positieve reacties gekregen. Vast
voor herhaling vatbaar, want wat is
het mooi om met elkaar te delen wat
we doen in het onderwijs. Na de
open lessen was het feest op school
en bij Kindrijk.

Twee kinderen, die bij de buiten
schoolse opvang zitten, mochten de
officiële opening doen door een lint
door te knippen en daarna konden
alle kinderen via de erehaag van bal
lonnen aan allerlei leuke activiteiten
meedoen en werd er ook nog getrak
teerd op allerlei lekkere dingen. Een
mooie dag om op terug te kijken en
te waarderen dat deze dingen ook
weer mogelijk zijn samen!

nr. 6/juni-juli 2022
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Wie kent haar
niet?
Mijn naam is Sanne Wolters, ik ben
33 jaar oud, geboren in Den Helder,
opgegroeid in Papendrecht en sinds
2007 woonachtig in het mooie Otter
lo. Sinds 2016 wonen Ivo en ik
samen in ons fijne huis op de Zand
hoek. Samen met onze twee heerlij
ke jongens Thom en Daan (4 jaar en
7 maanden) en onze lieve hond Rosa
van inmiddels 15 jaar. De Zandhoek
is een hele fijne straat, veel kindjes in
de buurt om mee te spelen en altijd
veel gezelligheid!

In 2012 heb ik mijn opleiding Com
merciële Economie aan de HAN in
Arnhem afgerond en de hogere vak
opleiding Weddingplannen. Door mijn
opleidingen heb ik uiteindelijk mijn
huidige baan gevonden. Sinds 2016
ben ik dan ook met veel plezier werk
zaam bij Stadsvilla Sonsbeek. Een
geweldige locatie midden in het
mooiste stadspark van Nederland. Ik
neem daar alle reserveringen aan,
van kleine borrels, lunches, diners,
High Tea’s of kleine zakelijke verga
deringen tot grote congressen en hu
welijken. Een feestje om daar aan
het werk te zijn!
Sinds de oprichting van het vrouwen
voetbal ben ik met veel plezier gaan
voetballen. Als ik terugkijk op al die
jaren is het team ontzettend ge
groeid. We hebben twee keer op
kampioenschap mogen staan, wat
helaas door corona geen doorgang
kon vinden.
Ik ben gek op etentjes, reizen en
nieuwe dingen ontdekken. In de
weekenden zijn wij graag te vinden
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op het voetbalveld van SV Otterlo.
Daarnaast gaan wij graag met z’n
allen op pad, leuke dingen doen. Na
tuurlijk ben ik ook altijd in voor een
borreltje en een feestje, maar vind ik
het ook heerlijk om lekker te wande
len of te skeeleren.
Van kinds af aan hebben mijn ouders
mij altijd meegenomen op reizen
naar mooie bestemmingen. Ik zou
het ontzettend mooi vinden dit ook
aan mijn kinderen mee te kunnen
geven. Ivo en ik hebben samen al
wat mooie reizen mogen maken. Zo
was Indonesië wel een van onze
hoogtepunten. We zijn toen 4 weken
lang met de backpack op pad ge
weest, een fantastische ervaring! Er
staan in ieder geval nog genoeg lan
den op ons wensenlijstje.
Ook ik kijk uit naar de nieuwbouw in
Otterlo om het dorp jong en levendig
te houden. Er is dringend behoefte
aan betaalbare woningen voor de
jongeren, maar ook een vernieuwde
sporthal mag niet ontbreken in het
lijstje. Het is frustrerend te zien dat
de vakantieparken continue kunnen
uitbreiden terwijl de o zo nodige wo
ningbouw en sporthal achterblijven.
Laten we ons allemaal hardmaken
voor de woningbouw in Otterlo!
Ik kijk uit naar een gezellige zomer in
het dorp met de nodige zonnige ter
rasjes en drankjes! Over drankjes ge
sproken, Frans Hulshof, ik geef ’t
stokje door aan jou!
Frans, je tekst (max 550 woorden)
en foto (300 kb of meer) uiterlijk 1
augustus mailen naar:
dorpspraet@kpn.mail.nl

Vakantie Dorpsloket
In de zomermaanden is het
Dorpsloket alleen te bereiken via
whatsapp, telefonisch of per
email. Vanaf dinsdag 1 septem
ber kunt u de vrijwillgers weer
volgens schema spreken: de eer
ste dinsdag van de maand in
dorpshuis De Aanloop; de derde
donderdag in de maand in Eure
ka. Zie voor data en tijden de
maandagenda in dit blad of www.
otterlonu.nl/dorpsloket/

nr. 6/juni-juli 2022
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ZOMERACTIVITEITEN IN OTTERLO EN OMGEVING

Onderstaand overzicht is totstandgekomen in samenwerking met Malkander en Ede-Marketing
Datum
Aktiviteit
Locatie
Tijdstip
ma 27-6
Kletstafel Gebiedsplan (zie pag.5)
Dorpshuis De Aanloop 11.30-12.30 uur
ma 4-7
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpshuis De Aanloop 13.30-14.30 uur
ma 4-7
Open eettafel
Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur
4 t/m 8-7
Veluwe Fiets4daagse
Rondom Otterlo
zie website
di 5-7
Inloop/spreekuur Malkander
Eureka
14.00-15.00 uur
za 9-7
Dag van de Zuid-Afrikaanse en Mediterrane Bloembollen
Kwekerij Jaap Duijs
10.00-17.00 uur
ma 18-7
Wijkteam gemeente Ede
Schoolplein
14.30-15.30
ma 1-8
Inloop/spreekuur Malkander
Dorpshuis De Aanloop 13.30-14.30 uur
16,17 en 18-8 VakantieBijbelWeek (zie pag. 33)
Houtkampweg
do 18-8
Dorpsloket/Inloop Malkander
Eureka
14.00-15.00 uur
Wijkteam on tour
Maandag 18 juli staat het wijkteam van de gemeente Ede bij de Aanloop/school
plein van 14.30-15.30 uur. Het wijkteam bestaat uit verschillende partners en orga
nisaties, zoals
Woonstede, politie, CJG, wijkbeheer, senioren, activiteiten, jeugd, sport. Kom ook kennismaken, of als je vragen hebt,
kom even langs.
JOP Harskamp
Jongerenontmoetingsplek waar alle jongeren uit Harskamp, Wekerom en Otterlo welkom zijn vanaf ongeveer groep 8
totdat je jezelf te oud vindt om te komen. Om te chillen, gamen, kletsen, spelletjes te doen en vooral veel lol te hebben
met elkaar. Elke woensdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Locatie JOP, bij De Spil in Harskamp, Molenweg
8. Aanwezig zijn de jongerenwerkers Gerrie en Jan. Kom een keer kijken!

Vanaf juni

TENTOONSTELLING ‘VREEMDE
VOGELS’

24 augustus

PAARSE HEIDEWANDELING
Stichting Natuurcentrum Veluwe, Ede

Het Nederlands Tegelmuseum, Otterlo
22 t/m 26 juni

THEATERVOORSTELLING ‘WAAR IK
MIJN HART AAN OPHANG’
Jachthuis Sint Hubertus, Otterlo

29 juni t/m 27 ZOMERTENTOONSTELLING
augustus
Galerie Zuid, Harskamp
juli t/m
september

VELUWSE
BUITENVOORSTELLINGEN
Veluwe

4 t/m 8 juli

14 juli en 12
augustus

Foto: Tree Animal, M. Hoedjes (2016)

De Waldhoorn, Otterlo

TENTOONSTELLING ‘BOTANISCHER
WAHNSINN’

t/m 30
oktober

Kröller-Müller Museum, Otterlo
Algemeen:

SPEELNATUUR VAN OERRR OUD
REEMST
Werkschuur Oud Reemst, Otterlo

WANDELEN EN FIETSEN IN
EIGEN OMGEVING: OTTERLOOP,
KLOMPENPAD, PLANKEN
WAMBUISROUTE E.A.

KINDERRONDLEIDING JACHTHUIS
SINT HUBERTUS
Het Nationale Park De Hoge Veluwe,
Otterlo

6 augustus t/m 30 oktober
Laat je deze zomer verrassen tijdens het
prachtige kunstfestival op de Zuid Veluwe:
Woest&Bijster. Op dit site-speciﬁc artfestival zie
je de mooiste kunstwerken en voorstellingen
die speciaal gemaakt zijn voor de plaats waar ze
staan of plaatsvinden.

WILDFIETSTOCHT MET VELUWE
GIDS

t/m 27
oktober

Stichting Natuurcentrum Veluwe, Ede

Otterlo

WOEST&BIJSTER: SITE
SPECIFIC ARTFESTIVAL

OTTERLO OPEN
Otterlo

VOLLEMAANSWANDELING

16 juli, 6 en 20 HOGE VELUWE MARKT
augustus
Het Nationale Park De Hoge Veluwe,
19 juli t/m 23
augustus

OUD LUNTERSE DAG
Lunteren

18
september

NATUURDETECTIVE
Het Nationale Park De Hoge Veluwe,
Otterlo

DE OTTERLOSE HEIDEDAG
Otterlo

27 augustus

VELUWE FIETS4DAAGSE OTTERLO
Otterlo

9 juli t/m 21
augustus

26 augustus

21 en 28 juli,
2, 4 en 11
augustus

REEËNBRONST IN HET VELD

22 juli

SPORTDAG SPORTSERVICE EDE:
PANNAKOOI EN SPORT & SPEL

Stichting Natuurcentrum Veluwe, Ede

Omgeving Otterlo

THE NATURE GAME:
ZANDVERSTUIVING IN OTTERLO
Otterlo

MILITAIRE WANDELROUTE: RONDJE
NOORD GINKEL
Ginkelse Heide, Ede

KINDER MOUNTAINBIKE ROUTE EDE
Ede

Schoolplein Ericaschool, Otterlo
29 juli t/m 14
augustus

MUZIEKZOMER GELDERLAND

20 en 21
augustus

HEIDE KNIPPEN OP DE HOGE
VELUWE

Diverse locaties

Het Nationale Park De Hoge Veluwe,
Otterlo
Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.
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Natuurbranden
Een gedeelde verantwoordelijkheid
Janet Smeenk
Door langdurige periodes van droogte neemt de kans
op een grote onbeheersbare bosbrand in de buurt van
Otterlo sterk toe. Gemiddeld is die kans 4% per jaar maar
loopt in jaren met langdurige droogte op tot 50%. De
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
heeft daarom een programma voor risicobeheersing
natuurbranden opgesteld om zo de kans op een
onbeheersbare brand en de effecten daarvan te
verminderen.
Naast het vroegtijdig signaleren, compartimenteren van percelen en beschikbaarheid manschappen en blusmaterieel
is er overleg met terreineigenaren. Om een grote natuurbrand te bestrijden zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
wordt de aandacht tevens gericht op risicobeheersing aan de voorkant.
Er zijn geen landelijke eisen of richtlijnen. Het voorkomen van natuurbranden wordt dan ook gezien als een gedeelde
verantwoordelijkheid van ons allen.
Van camping- en parkeigenaren wordt verwacht het risico te verlagen door het terrein zo veilig mogelijk in te richten
en een goed werkend evacuatieplan te ontwikkelen. Van terreineigenaren zoals Natuurmonumenten, Gemeente Ede,
Park De Hoge Veluwe en Staatsbosbeheer wordt verwacht dat zij bos en hei zodanig onderhouden en inrichten dat de
kans op een onhoudbare brand geminimaliseerd wordt. Dichte bossen bestaande uit dennen en naaldbomen vergro
ten het risico. Vooral grove den, fijnspar en douglas zijn hierom berucht. Vandaar dat ingezet wordt op verloofing
(meer loofhout) van de bossen. Feit is dat na uitdunning het enige tijd duurt voordat er een bos ontstaat met veel loof
bomen. In die tussentijd wordt het risico op een onbeheersbare brand groter. Door minder kronen droogt de strooisel
laag door zon en wind sneller uit. Dode stammen en takken zijn goed voor de biodiversiteit maar helpen niet om bran
den te voorkomen. Zogenaamde trappetjes waardoor een vuur naar de hogere lagen kan opstijgen zijn door de be
schadigingen, ontstaan bij het uitdunnen, nog volop aanwezig. Een strook natuurgrond langs bewoonde percelen en
recreatiebedrijven moet eigenlijk strooiselvrij zijn en een relatief veilige beplanting bevatten. Bij de grote recreatiebe
drijven lijkt dat goed gelukt. Bij andere stukken daarentegen, waar het bos kortgeleden gedund is, lijkt het tegenover
gestelde te zijn gebeurd. Juist in die stroken zijn dode stammen en takken blijven liggen en hangen.
Maar ook de bewoners hebben een verantwoordelijkheid en worden geacht de juiste preventiemaatregelen te nemen.
Hoe dichter je bij een natuurterrein woont hoe meer je zelf kan en moet doen. Beplanting aanpassen, brandbaar ma
teriaal verwijderen, snoeien, gras kort- en nathouden. Dat laatste is lastig in tijden van waterschaarste. Vooral conife
renhagen zijn berucht om hun brandgevoeligheid. Eiken, berken en beuken werken vertragend evenals krent en vuil
boom. Maar duindoorn, jeneverbes, hulst, brem en gaspeldoorn zijn jaarrond juist weer zeer brandbaar.
In droge periodes is het verder raadzaam dat zandpaden en vluchtwegen niet gebarricadeerd worden met geparkeer
de auto's of door werkzaamheden aan de wegen.
Net zoals Nederland heeft leren omgaan met het water zullen we ook bij toenemende droogte moeten leren omgaan
met grote natuurbranden.
Bronnen o.a.; Natuurbrand een Onderschat Risicio, Drs. A.T.W van Gulik, Delft TopTech;
Vbne.nl Gereedschapskist, Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer; Veluweop1.nl; Natuurbrandrisico.nl;
Nipv.nl Handreiking risico index natuurbranden.
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Ontmoetingen

Marjon Fluit

Laatst haalde ik iemand op bij het
station in Ede. Deze man komt uit In
dië en was voor zijn werk in Europa.
Ik had een afspraak met hem over
een digitaal systeem dat interessant
zou kunnen zijn voor onze school.
Hij was vol lof over het Nederlandse
treinverkeer. “Zo mooi op tijd". Ik
moest grinniken, want ik hoor van
ons Nederlanders wel eens anders.
Zo'n gesprekje met hem geeft dan
toch een ander perspectief. Die week
daarvoor sprak ik een ouder. Deze
moeder was geraakt door wat ze
had gezien bij ons op het kamp van
groep 7/8. Het optimaal genieten van
de kinderen, de eenheid tussen de
kinderen, het hele team dat op maan
dagavond samen met de kinderen
het avond-casino-spel deed. Geraakt
door de betrokkenheid en de verbin
ding; het laat mij ook weer beseffen
dat je samen school bent; kinderen,
ouders en team. En zo zat ik pas ook
met de leerlingenraad aan tafel. Zij
mochten input geven
voor het koersplan
van Proominent en De
Ericaschool. Wat gaat
nu goed op De Ericaschool? Ik werd
verlegen, want de kinderen gingen
gelijk los waarom wij de beste school
van Nederland zijn; gezellig, we doen
leuke dingen, we doen ook spelletjes
waar je van leert, de meester en juf
fen leggen goed uit, etc. Tot iemand
zei; “eigenlijk weten we het niet, want
we zijn nog nooit op een andere
school geweest”. Mijn verlegenheid
sloeg om naar trots. Wat een rake
opmerking; we kunnen pas echt iets
ergens van vinden als we perspectief
hebben. Dus hebben we gezegd
tegen de baas van Proominent dat
we ook eens op andere scholen wil
len kijken, want zo werd gezegd “
daar kunnen we van leren". Zomaar
wat ontmoetingen op een rij. Wat is
het waardevol om elkaar te ontmoe
ten en wat ligt daar veel kracht. Ont
moetingen is ook een bruggetje
naar ont-moeten. De zomervakantie
ligt voor ons, eerst nog de uitdagin
gen van ons werk en daarna wens ik
iedereen een zomer vol ontmoeten
en ont-moeten! Tot in het nieuwe
seizoen!
Hartelijke groet,
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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.

Open eettafel dorpshuis De Aanloop

Team open eettafel

Wat hebben wij een mooi seizoen achter de rug, met lekker eten en fijne ge
sprekken. Kortom dat is waar wij het voor doen. Over een paar maanden
gaan we daarom vrolijk en fris door. Op 12 september starten we weer. Aan
melden kan en mag bij het dorpshuis. Er is plek voor ongeveer 45 personen
en de leeftijd is 60+. Kosten 2-gangen diner € 8,50 en 3-gangen diner
€ 11,00. Data onder voorbehoud: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7
en 21 november, 5 en 19 december.
Voor nu: wees lief en blijf gezond.
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Naar De Hoge
Veluwe!

Elise Geerling

Vanuit de Ericaschool zijn alle klas
sen naar De Hoge Veluwe geweest.
Iedere klas met een eigen invulling
voor deze ochtend/middag.
De lage klassen gingen erheen met
auto’s om de verjaardag van Erik
Eekhoorn voor te bereiden.

Samen met een aantal vrijwillige bos
wachters hebben zij van alles beke
ken en geleerd over de dieren en
planten op de Hoge Veluwe. O.a. het
zoeken van sporen van dieren en het
bekijken welk pootje bij welk dier
hoort.

Voor de verjaardag van Erik hebben
de kinderen slingers gemaakt en
traktaties voor verschillende dieren
bij elkaar gezocht. Als afsluiting heb
ben ze alvast het verjaardagslied van
de koe voor Erik gezongen.
De kinderen hebben een geslaagde
(droge) ochtend gehad en genoten
van de natuur in onze 'achtertuin'.
Iedereen die mee was hartelijk dank.

nr. 6/juni-juli 2022
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Het Nationale Park De
Hoge Veluwe en
cultuurhistorie

Door Martin Koops

In Het Nationale Park De Hoge Velu
we zijn nog veel sporen te vinden die
toe te schrijven zijn aan bewoning en
gebruik in vroeger tijden. Het Park
hecht veel belang aan het in stand
houden of herstellen van deze cul
tuurhistorische elementen, en deze
ook zichtbaar te houden of juist weer
zichtbaar te maken voor het publiek.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan hout
wallen, oude laanstructuren,
schaapsdriften en (heide)akkers.

Oude cultuurhistorische elemen
ten weer zichtbaar maken
Vaak zijn deze oude elementen be
trekkelijk eenvoudig weer zichtbaar
te maken, zoals houtwallen waarbij
ongewenste struiken en bomen wor
den verwijderd, of een akker die
‘gewoon’ weer in gebruik genomen
wordt. Soms is een grotere ingreep
nodig, zoals op landgoed Hoenderloo
waar -in vijf fases van circa 20 jaargehele lanen gekapt en opnieuw
aangeplant worden.

Lange laan bij landgoed Hoenderloo

Ook de aanleg en het herstel van
een aantal percelen eikenhakhout
past mooi in dit beleid. Op twee loca
ties, de Franse Berg en Kemperberg,
zijn weer percelen eikenhakhout in
gebruik genomen.
Eikenhakhout
Vanaf de Middeleeuwen waren er in
Nederland, vooral op de zandgron
den, veel eikenhakhoutbossen te vin
den. De schors was namelijk waarde
vol vanwege het looizuur wat het
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bevat en wat gebruikt werd door leer
looierijen. Het hout zelf werd voorna
melijk gebruikt als brandhout. Iedere
10 tot 15 jaar werden de jonge eiken
laag bij de grond gekapt, waarna de
stobben weer uitliepen en de cyclus
van voor af aan begon.
Door de komst van chemische looi
stoffen en alternatieve brandstoffen
voor hout in het begin van de 20ste
eeuw, raakte ook de eikenhakhout
cultuur in ongebruik en zijn veel van
deze hakhoutbossen ‘op énen gezet’.
Hiermee wordt bedoeld dat op één
loot na, alle anderen werden wegge
haald waarna de overgebleven loot
kon uitgroeien tot volwassen boom.

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

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

debruinemeren.nl – voor sfeer in huis & tuin!

Eikenhakhout

Op deze manier ontstonden de zoge
naamde spaartelgbossen. Vandaag
de dag zijn deze oude eikenhakhout
bossen nog steeds goed te herken
nen. De bomen in deze opstanden
zijn duidelijk zichtbaar gegroeid van
uit een oude ‘stoof’.

Afscheid van:
Cindy Bonthuis
en
Sjoerd van Beek
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25

De Hobby van Anke Starke

Marja Verleun en Gerhard Starke

Aan de Dorpsstraat woont Anke Starke met haar man Gerhard en hond Ydas.
Bij binnenkomst in de gezellige woning valt het op dat de wanden zijn
verfraaid met schilderijen van fleurige bloemen, stillevens en pastels van
dierenportretten. Anke is een creatieve vrouw die sinds een jaar of tien het
schilderen heeft ontdekt. Een jaar geleden kwam daar het tekenen met pas
telpotlood bij.
Op de vraag hoe ze tot deze hobby is gekomen, vertelt Anke: “In 2011 be
zocht ik de kerstmarkt in de Koepel in Lunteren. Daar zag ik de expositie van
Ria Willemsen uit Wekerom. Haar manier van werken sprak mij erg aan. Ria
beheerst veel technieken en geeft creatieve cursussen in o.a. tekenen en
schilderen. In januari 2012 volgde ik mijn eerste cursus bij haar.” Daarna was
Anke verknocht aan het schilderen. Eerst met acryl, maar olieverf bevalt haar
beter. “Dat droogt minder snel, biedt meer mogelijkheden en het resultaat
vind ik mooier.” aldus Anke. Het schilderen is heel rustgevend en ze kan zich
er uren in verliezen. Ze wisselt het af met werk in pastelpotlood. “Dit kun je
even wegleggen en zo weer oppakken. Olieverf moet je steeds opruimen en
je kwasten schoonmaken, omdat het anders indroogt.”

Ydas in de sneeuw

Anke werkt vooral voor de lol. Haar werk verkopen doet ze niet: “ik kan geen
afstand nemen van mijn schilderijen in olieverf. Je raakt er aan gehecht, want
je bent er best lang mee bezig. Het wordt een deel van jezelf.” Het is een heel
proces. Eerst de achtergrond en dan de afbeelding, die je wel drie keer over
schildert om het steeds mooier te maken en er diepte in te brengen. Ze maakt
ook altijd foto’s van de verschillende stadia. Mooi om de ontwikkeling van een
schilderij te volgen en steeds weer te leren van het proces. Ze leert steeds bij
en volgt nog regelmatig cursussen in het atelier van Ria. Haar olieverfschilde
rijen maakt ze vooral op deze cursussen. Daar is meer materiaal aanwezig.
Ook volgt ze nog lessen in pastelpotlood. Pasteltekeningen maakt ze vooral
thuis. Deze geeft ze wel eens weg aan familie en vrienden, van wie ze kinde
ren of dieren heeft geportretteerd.
Ze houdt het niet helemaal voor zichzelf en haar familie, want ze heeft geëx
poseerd in Lokaal 17 en ook in Kulturhus in Wekerom.
Het creatieve loopt als een rode draad door het leven van Anke. Eerst als
bloemiste. Toen er kinderen kwamen gaf ze in de avonden lessen in bloem
schikken. In die tijd waren veel bruidsboeketten voor Otterlose bruidjes van
haar hand. Ook werkte ze als gastvrouw bij het bruidsmode atelier van Agnes
Hulshof, waar ze al gauw doorgroeide naar verkoopster en ook in het atelier
aan het werk ging.
Daarnaast heeft Anke mooie beeldjes gemaakt, geboetseerd en in combinatie
met stoffen, die in powertex gedompeld werden en over het geboetseerde
werden gedrapeerd. Dit geeft een sierlijk resultaat.
Anke is een creatieve en veelzijdige vrouw. Ik ben benieuwd wanneer haar
volgende expositie is….

Anke aan het werk met pastelpotlood
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Haar eerste olieverfschilderij

Kleindochter Mila in 2000

boeket in olieverf
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OBK-lid stelt zich
voor

Lisa van Ginkel

Iedere maand stelt een OBK-lid
zich voor in de Dorpspraet, deze
keer is dat Lisa van Ginkel. En na
haar verhaal gelezen te hebben,
twijfelen we toch niet meer?
"Al vanaf kleins af aan wist ik dat ik
op muziekles wilde. In de familie
werd veel muziek gemaakt en ik ge
noot hier altijd van.
Als klein meisje ben ik begonnen met
het spelen van bugel, het mooiste in
strument dat er is. Eerst in Voorthui
zen, maar sinds vijf jaar met heel
veel plezier bij OBK in Otterlo. Hier
werd ik met open armen ontvangen
en ga ik natuurlijk niet meer weg.
Elke maandagavond is het ontspan
ning: samen repeteren, maar ook
ruimte voor plezier. Iedereen krijgt
een kans en laat elkaar in zijn of haar
waarde.
Van serieuze repetities tot veel ple
zier met feestjes op de zaterdag
avond. Want we zien elkaar niet al
leen op de maandagavond, maar er
staan ook weer een heleboel optre
dens gepland met O’Tunes. Fijn dat
dat weer kan!
Ik hoop dat we de komende tijd weer
nieuwe leden mogen ontvangen, van
jong tot oud. Muziek maken is genie
ten.
Helemaal als je dat samen met zo’n
leuke vereniging kunt doen; want mu
ziek begint waar woorden eindigen
En ik raad iedereen aan om te
beginnen!"
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Krekels

Roel van Ekeris

Wie vaak in de zomermaanden naar
mediterrane streken reist zal de ge
luiden herkennen. Warme dagen en
zwoele avonden waarin het aange
naam buiten vertoeven is. Een wan
deling door de kruidenrijke akkers op
de schrale warme bodem. Avonden
waarin de kikkers kwaken en je alfa
ritme positief beïnvloed wordt door
het getjirp van talrijke zuidelijke veld
krekels of zangcicaden.

veldkrekel - gryllus campestris

In Nederland kennen we 3 soorten
krekels, te weten boskrekel, huiskre
kel en de veldkrekel. De huiskrekel is
in Nederland geen algemene soort
en komt voornamelijk op warmere
plekken voor zoals woningen of be
drijven waar de temperatuur aange
naam is.
Huiskrekels worden in Nederland
vaak bestreden en zijn overigens
zeldzaam. Vooral in bakkerijen, ho
tels, restaurants zijn ze vaak onge
wenst. Ze komen voornamelijk rond
verwarmingselementen voor. In Ot
terlo hoorde ik ze jaren geleden in de
dorpskern nog tjirpen. Het zijn alles
eters.
De boskrekel kunnen we aantreffen
in open loofbossen met een zandig
bodemprofiel. Ze houden zich graag
op in of rond het bladstrooisel. Deze
krekels hebben een zwartige kleur en
zijn kortvleugelig. Het zijn zonaanbid
ders. Tjirpen doen ze als de tempera
tuur goed opgewarmd is. Als ze flink
opgewarmd zijn dan kun je ze zelfs
op een zwoele avond nog in het late
uur horen tjirpen.
Opmerkelijk nieuws uit Planken
Wambuis is de terugkeer van de
veldkrekel in het terrein. Enkele de
cennia geleden verdween de laatste
populatie uit het heidegebied de Kel
derbergen, gelegen in Planken Wam
buis tussen Nieuw Reemst en Mos
sel. Deze soort is vanuit de Centrale
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Veluwe aan een opmars begonnen.
De populatie in het Deelerwoud is
aanzienlijk gegroeid en heeft zich in
het Planken Wambuis rond Oud
Reemst gevestigd. De soort is thans
van de rode lijst van sprinkhanen en
krekels verdwenen.
De veldkrekel is onze grootste krekel
en eveneens warmte minnend. Ze
houden van structuurrijke heischrale
graslanden met een zandige bodem.
Rond graspolletjes maken ze een
holletje met een verticaal gemaakt
gangetje onder de grond. Vanuit de
ingang tjirpen ze vaak en communi
ceren zo met elkaar. Bij onraad dui
ken ze snel hun holletjes weer in. De
vrouwtjes kunnen veel eieren produ
ceren waardoor bij gunstige omstan
digheden een populatie snel kan
groeien. Qua voedselvoorkeur zijn ze
niet kieskeurig. Natuurmonumenten
heeft de laatste jaren veel gebruik
gemaakt van schapenbegrazing in
Planken Wambuis. Grasstructuur
wordt daardoor bevorderd. Dat zorgt
voor gunstige vestigingsomstandig
heden. Veldkrekels vormen ook een
belangrijke voedselbron voor andere
dieren zoals grotere spinnen, muizen
en vogels zoals grauwe klauwier,
klapekster en roodborsttapuit.
Het is dus niet meer strikt noodzake
lijk om het vliegtuig te pakken om te
genieten van warme zwoele avonden
met een akoestiek van mediterrane
klanken. Onze natuur heeft daarvoor
de ingrediënten in huis. Veel wandel
plezier in de terreinen van Natuurmo
numenten en mijmer lekker mee met
al die rustgevende krekelgeluiden.

Larven tegen de luizen

Gerhard Starke

De bewoners aan de Dorpsstraat, Kerklaan en de Van
Broekhuyzenlaan hebben al jaren behoorlijk last van
luizen die zich bevinden in de grote lindenbomen. De
luizen scheiden een klevende stof af. Het is een soort
suiker wat ook wel honingdauw wordt genoemd. Dit jaar
zijn er door de gemeente Ede hondervijftig zakjes met
larven beschikbaar gesteld om de luizenplaag tegen te
gaan. In een grote gekoelde box werden ze aangeleverd.
Als ze warmte voelen gaan ze lopen. Binnen een paar
dagen is zo’n zakje leeg. Eén larf kan ongeveer honderd
luizen per dag verorberen. Als de larf een lieveheersbeestje is geworden eten ze de luizen nog steeds.
Nu maar hopen dat het helpt.

nr. 6/juni-juli 2022
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Van de kweker

Jaap Duijs

Bollen in de border
Een groot aantal bolgewassen zorgt
in de zomer voor een kleurrijke aan
vulling in de border. Bekende voor
beelden daarvan zijn dahlia’s, gladio
len, sieruien en Kaapse hyacint. Min
der bekend is de pyramidevogelmelk.
De Latijnse naam is Ornithogalum
pyramidale. Bij vogelmelk denken we
meestal aan de breedbladige Orni
thogalum balansae of aan de knik
kende vogelmelk Ornithogalum
nutans. Beiden zijn species die in het
voorjaar bloeien en zich op een mak
kelijke en natuurlijke wijze uitbreiden
onder en tussen struiken.

Tandartspraktijk

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

Ornithogalum pyramidale is een zo
merbloeiende bol, die wel een meter
hoog kan worden. Het blad blijft vrij
laag en maakt weinig indruk, maar de
bloem des te meer. De witte stervor
mige bloemen vormen een rechtop
gaande tros. Aan de buitenkant van
de bloemblaadjes zit een groene
streep en het hartje heeft een groen
vruchtbeginsel. Vanwege zijn bloem
lengte past de bol goed tussen as
ters, siergrassen en hogere sedum
soorten. Het is bovendien een goede
snijbloem, die bij drogen geel wordt.

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

Het geslacht Ornithogalum behoort
tot de familie van de Hyacinthaceae
en komt van nature in verschillende
werelddelen voor. Dat betekent dat
de diverse species onder uiteenlo
pende omstandigheden groeien. Or
nithogalum pyramidale is afkomstig
uit de Balkan en dus volledig winter
hard, een gunstige bijkomstigheid
voor tuiniers die opzien tegen het
planten en rooien van bollen. De bol
kan ’s winters in de volle grond blij
ven, hooguit afgedekt met een laagje
blad of plantenresten.
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HÉ JIJ DAAR! JA JIJ
Wij zijn opzoek naar jou! Lijkt het je leuk om te werken in de bediening,
keuken, Wallies of afwas?

App of mail dan naar ons!
App naar 06-53479275 of mail naar
janwillem@de-waldhoorn.nl
Dorpsstraat 2 6731 AT Otterlo
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VakantieBijbelWeek

VBW-commissie Otterlo

Ook deze zomer organiseren we een
VBW-week voor de kinderen en tie
ners van Otterlo, en wel op 16, 17 en
18 augustus. Thema dit jaar is:
ALLES ANDERSOM
‘Dat moet andersom!’ Als je deze zin
hoort, denk je misschien aan een
kind dat zijn schoenen verkeerd om
heeft aangedaan of aan de juffrouw
die de volgorde van een taak uitlegt.
‘Nee, je moet eerst dít doen en daar
na pas dát, anders klopt het niet.’ Je
kunt ook denken aan iets wat omge
draaid moet worden. Als je schoenen
goed zitten, loop
je beter en de juf
wil met haar aan
wijzingen ervoor
zorgen dat de op
dracht nu wél gaat
lukken. De bood
schap van dit thema is positief ge
kleurd! Als leiding van het Vakantie
Bijbel Werk willen we kinderen leren
‘andersom’ te denken, leren ontdek
ken dat Jezus totaal anders is, dat in
Zijn leven ‘Alles andersom’ gaat.
Voor wie
De jeugdweek is er voor alle jeugd uit
Otterlo, of je er woont óf dat je er op
vakantie bent. En ook al ga je zon
dag niet naar een kerk, je bent van
harte welkom. De deelname is gratis.
Wat, waar en hoe
Bijbelverhaal/sketch/muziek/drinken
met....? /knutselen/spel/hutten bou
wen. Nieuw: woensdagmiddag een
lekker broodje en een spelletjesmid
dag. Donderdag afsluiting met een
pannenkoekenfeest. Voor de tieners
hebben we een avondprogramma
met toffe activiteiten. Neem je vrien
den dus vooral mee!
We komen bij elkaar in de witte tent
aan de Houtkampweg 7; voor de kin
deren 's ochtends om 9.30 uur, voor
de tieners 's avonds om 19.30 uur.
Aanmelden (wél fijn, maar niet nood
zakelijk) kan door je naam, groep/
klas en tel.nr. te mailen naar:
vbw@hervormdotterlo.nl
Uitgebreide informatie op:
www.hervormdotterlo.nl of
Facebook: VBW Otterlo.
OEFENEN JULLIE HET THEMA
LIED ALVAST? YOUTUBE: Alles
andersom.
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Christelijk Streekkoor
Otterlo stopt

Betsy Rap

Vrijdag 10 juni 2022 was een ge
denkwaardige dag voor het Christe
lijk Streekkoor Otterlo; de zangers en
zangeressen traden voor de laatste
keer op, in het Kulturhus in Weker
om. Het koor wordt opgeheven. Di
recte aanleiding tot dit besluit is de
verhuizing van de dirigent naar Ter
borg, en daaruit voortvloeiend de on
mogelijkheid om op een andere dag
te repeteren. Het bestuur heeft zijn
best gedaan een andere dirigent te
vinden, maar zonder resultaat. Daar
komt nog bij dat door corona het le
dental al behoorlijk teruggelopen
was. Voor het bestuur ook een reden
om zich serieus af te vragen of je als
zo’n kleine vereniging de verantwoor
ding voor een dirigent, waarmee een
contract moet worden afgesloten,
kunt dragen.
Nu komt dan een einde aan zesen
twintig jaar lang repeteren, concer
ten, gezelligheid en uitstapjes. Paasen kerstconcerten, volkskerstzang in
de Molen, optreden in verzorgings
huizen en de opname van een CD.
Een hoogtepunt was in 2019 een
kerstoptreden op de gesloten afde
ling van het Maanderzand.

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

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

www.werkenbijicare.nl
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Onlangs dus een laatste concert voor
de senioren uit Harskamp, Otterlo en
Wekerom, met na de pauze een op
treden van het Christelijk Kinderkoor
Spring. Het einde van het koor bete
kent niet automatisch dat de leden
stoppen met zingen. Een aantal van
hen heeft aansluiting gezocht bij het
Hervormd Zangkoor Lunteren. Voor
enkele leden geldt dat ze meedoen in
een projectkoor. Dat is een groeien
de ontwikkeling, waarbij liefhebbers
zich kunnen inschrijven voor een be
paald concert. De deelnemers repe
teren dan voornamelijk thuis hun
eigen zangpartij en fysieke repetities
worden beperkt tot het minimum.
Want een ding blijft overeind; men
sen zingen graag!

De Dorpspraet

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

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

Wilhelm Makelaars,
gewoon beter
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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: 23 juli tot 7 augustus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp, tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 6 augustus tot 28 augustus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom, tel.: 0318-462112, ook voor spoedeisende hulp.
Afwezig: 2 juli tot 24 juli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

