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met de redactie.

Wijziging Dorpsloket
  
Met ingang van september ver
vallen de inloopspreekuren van
het Dorpsloket. Hulpvragers en
hulpaanbieders weten het
Dorpsloket heel goed te vinden
via telefoon en mail; de fysieke
spreekuren voegen daar nauwe
lijks iets aan toe. Het Dorpsloket
blijft wel zichtbaar bij grote eve
nementen zoals de Heideweek
en de Snuffelmarkt. De contact
gegevens worden iedere maand
vermeld in De Dorpspraet.
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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 
 
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
 
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
 
 

             

* 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 
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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 

      Van de
 
     redactie
 
 augustus 2022

Kleurplaat pagina 31
Genieten jullie ook zo van de zo
mer? En van het prachtige weer?
Als het een dagje regent, of zelfs
te warm is om naar buiten te
gaan kun je op pagina 31 lekker
kleuren!
Wil je kans maken op een prijs?
Lever je kleurplaat dan in vóór 1
september bij Groeneweg 19.
Veel plezier!

Veel nieuws
 
Het nieuwe seizoen beginnen we met
een bomvolle Dorpspraet. Er is zo
veel kopij binnengekomen dat we en
kele artikelen moeten doorschuiven
naar september. Uiteraard jammer
voor de inzenders, maar vol is vol.
Een extra reden voor ons om op
zoek te gaan naar een meer structu
rele oplossing, waarbij we enerzijds
recht doen aan onze adverteerders
en anderzijds de nieuwsvoorziening
kunnen optimaliseren. Volgende
maand meer hierover.
De wegwerkzaamheden aan de A50
naderen hun voltooiing en daarmee
komt hopelijk ook een eind aan het
extra, tijdelijke verkeersinfarct in Ot
terlo. Wij gaan niet op de stoel van 
Rijkswaterstaat of andere betrokke
nen zitten, noch hebben wij de pre
tentie een deskundig oordeel te kun
nen geven over de wegomleidingen.
Eén ding moet ons wel van het hart:
Otterlo slibt iedere zomer al compleet
dicht met wandelende, fietsende en
autorijdende toeristen. Het was toch
een kleine moeite geweest alle be
woners tijdig en adequaat op de
hoogte te stellen van de komende
extra drukte. Met goede informatie
kweekt men begrip!!
Komende week kunnen we na twee
jaar 'onthouding' weer genieten van
de traditionele Otterlose Heidedag.
Laten we er met zijn allen een mooi
feest van maken.
 
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.
________________________________________________________________
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.
________________________________________________________________

Evert Groeneveld
 
Weversteeg
Het ontwerpbestemmingsplan heeft
tot 20 juli ter inzage gelegen. Er zijn
enkele zienswijzen ingediend, ook
door Otterlo’s Belang. Uiteraard niet
omdat we tegen de bouwplannen
zijn. We willen juist de gemeenteraad
ertoe bewegen het toewijzingsbeleid
van de woningen zo te omschrijven
dat de inwoners of voormalige inwo
ners van Otterlo voorrang krijgen bij
de toewijzing. Vooralsnog werkt de
gemeente Ede met een regeling
waarbij projectontwikkelaars wordt
gevraagd eerst lokaal, op gemeente
lijk niveau, te adverteren. Wij vinden
dat te vrijblijvend en onvoldoende.
Het kan/mag niet zo zijn dat na al die
jaren van voorbereiding, waarin
enorm veel energie is gestoken,
Otterloërs met lege handen komen te
staan en de nieuwbouwwoningen
vergeven worden aan anderen. 
De complete zienswijze is te lezen
op de website van Otterlo’s Belang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multifunctioneel Dorpshuis
Het ontwerpteam van het nieuwe
dorpshuis is voortvarend aan de slag
gegaan. Er is veel tijd besteed aan
de indeling. Nu dit grotendeels is af
gerond zal de aandacht naar de bui
tenkant gaan. Uitgangspunt is dat
het gebouw mooi aansluit bij de om
liggende woningen en het dorpse
karakter behouden blijft. 
 
Zoals u heeft kunnen lezen in diverse
media vallen de kosten voor het
nieuwe MFD fors hoger uit. Wij krij
gen daar regelmatig vragen over.
De hogere kostprijs kent een aantal
oorzaken. De enorme stijging van de
bouwkosten is de belangrijkste oor

Heerlijk eten op een prachtige plek midden in de natuur!

Krijg in augustus en september uw entreegeld terug, bij een 

besteding van €25 p.p. in het Parkrestaurant. 

hogeveluwe.nl/dineractie

Dineractie bij De Hoge Veluwe

*Bij aankoop van een entreekaart bij de ingang van het Park, na 17:00 uur. De actie geldt niet voor online tickets en niet 

voor de auto. Voor kinderen van 6 - 12 is het bedrag €12,50. Kijk voor alle voorwaarden op hogeveluwe.nl/dineractie
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zaak maar ook de oorspronkelijke
begroting bleek destijds te laag ge
raamd. Daarnaast krijgt het gebouw
meer gebruikers waardoor extra op
pervlakte nodig is. Tenslotte is nu het
uitgangspunt dat het gebouw ge
bruiksklaar wordt opgeleverd in te
genstelling tot de eerdere plannen.
 
Gebiedsproces
Tijdens de goedbezochte dialoog
avond van 14 juni jl. is veel input ge
geven door de aanwezigen.
 
 
 
 
 
 
 
 
We zijn blij met deze input, het geeft
een duidelijk beeld wat we als inwo
ners belangrijk vinden. Het was goed
om te zien dat dit grotendeels aan
sluit bij het geluid wat wij de afgelo
pen jaren hebben laten horen op het
gemeentehuis. 
In de afgelopen weken is de opge
haalde informatie door de gemeente
gebundeld. Zie ook bladzijde 22.
Informatie en input is na te lezen op 
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo
We hopen jullie medio september
weer te verwelkomen op de tweede
dialoogavond. 
 
EuroParcs
Met EuroParcs zijn wij in gesprek om
het autoverkeer vanaf de parken te
beperken. Hiervoor is een mobiliteits
plan opgesteld met een aantal maat
regelen zoals het ter beschikking
stellen van leenfietsen en E-chop
pers. Een buspendeldienst naar het
dorp en het aantrekkelijker maken
van fiets- en wandelroutes zijn ook
enkele punten uit het plan. Een aan
tal projecten is al opgestart. 
 
Tevens is EuroParcs bereid mee te
werken aan het oplossen van de
parkeerproblemen in het dorp. Bij dit
overleg zit ook de gemeente Ede aan
tafel. Tot zover zijn we blij met de
oplossingsgerichte houding van 
EuroParcs om de verkeersdrukte in
het dorp te verminderen.
Richting gemeente en provincie blij
ven wij onverminderd aandacht vra
gen voor de diverse verkeersknel
punten in het dorp.
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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

Overname Praktijk
voor Fysiotherapie
Cora Stegman
 
Per 1 september 2022 wordt mijn
praktijk overgenomen door Physique
Preventiecentrum. Physique neemt
zowel de vestiging in Otterlo als
Wekerom over.
 
Physique is een sport- en gezond
heidscentrum in Arnhem, met op dit
moment drie locaties voor fysiothera
pie. De overname van mijn praktijk
past goed in de groeistrategie van
Physique om regionaal verder uit te
breiden. Physique wil in de regio Arn
hem een netwerk vormen van kwali
tatief hoogwaardige praktijken. Physi
que streeft dan ook naar overnames
van praktijken die dezelfde ambitie
hebben en waarbij kwaliteit en inno
vatie voorop staan. Physique vindt
dat onze praktijk lokaal een breed
scala aan behandelingen biedt en
gespecialiseerde fysiotherapeuten in
dienst heeft. De overname biedt de
mogelijkheid om een grote verschei
denheid aan nieuwe beweegpro
gramma’s aan te bieden in Otterlo en
Wekerom, zoals een artroseprogram
ma, diabetesfit en de Gecombineer
de leefstijl interventie (GLI).
 
Ik blijf als oud praktijkeigenaar de
komende jaren werken bij Physique.
Ook blijven de fysiotherapeuten
Klaas van Erp, Martijn Landsaat en
Mandy van Schaik werkzaam in de
praktijk. We kijken als team erg uit
naar alle mogelijkheden die deze
overname biedt.
Ik wil iedereen bedanken voor het in
ons gestelde vertrouwen de afgelo
pen 32 jaar. We hopen u ook na 1
september de beste zorg te kunnen
bieden.
 
Met vriendelijke groet,
Cora Stegman
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Dorpsstraat 4A
6731 AT Otterlo
sparotterlo@despar.info
tel: 0318 - 591246

SPAR van Leijenhorst

•  VERSE WRAPS EN PIZZA’S

•  VERS BEREIDE SALADES

•  VERSE SMOOTHIES

•  VERS BELEGDE BROODJES

•  SSSSMELTENDE TOSTI’S 

MA T/M ZA     08:00 - 20:00 uur
ZONDAG         gesloten

ONZE FOODSERVICEFOODSERVICE

bestel online 
op www.spar.nl

voor 10:00 uur besteld,

dezelfde dag
bezorgd!

dezelfde dagdezelfde dag
bezorgd!

dezelfde dag
bezorgd!

dezelfde dag

bestellingen
vanaf €25,- 

worden
gratis 

bezorgd

Eettafel dorpshuis De
Aanloop

Team Open Eettafel
 
Op 4 juli hadden we de laatste eet-
tafel van seizoen 2021/2022. Na
weer een gezellig openingswoord
van Emmy gingen we lekker vette
hap eten en als toetje werden er
schalen met bavarois en chipolata-
pudding op tafel gezet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hebben onze gasten gesmuld.
Aan het eind kregen zij nog een ge
zellige zomerkaart mee waarop ook
de datums van de eettafels staan van
aankomend seizoen.
Wij willen natuurlijk voor het afgelo
pen jaar onze sponsoren hartelijk be
danken. In het bijzonder Lokaal 17
voor iedere keer weer die prachtige
bloemen voor op tafel, NuFruit, As
pergeboerderij vd Broek, Brunch, en
een ieder die we vergeten zijn.
Op 11 juli zijn we gezellig met de vrij
willigers uit geweest, een high cock
tail bij Boerderij de Waldhoorn. Wat
was het gezellig en leuk om eens zelf
in de watten gelegd te worden.
 
Vanaf 12 september gaan we weer
van start met de eettafel.
Lijkt het u wat om ook een keer ge
zellig aan te schuiven bij ons en bent
u 60+? Meldt u dan aan bij dorpshuis
de Aanloop of bel naar 0646563881.
Aanmelden graag tot een week vóór
de eettafel.
 

•   12 september 
•   26 september 
•   10 oktober   
•   24 oktober 
•     7 november
•   21 november
•    5 december (onder voorbehoud)
•   19 december kerstdiner

 
Voor nu wees lief en blijf gezond.
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Hugo de Grootlaan 2 | 3771 HL Barneveld | 0342 49 28 28 | www.koehoorn-begrafenis.nl 

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 

  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

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

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

Werelddansdag op
Ericaschool

Helga Hummelen
 
Op dinsdag 28 juni hadden we een
werelddansdag op de Ericaschool.
Wat is het fijn om deze dingen weer
te kunnen doen met elkaar na een
periode dat dit vanwege corona niet
mogelijk was. Alle groepen kregen
deze dag een dansworkshop aange
boden uit een bepaald land.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1/2a kon een straatdans oefe
nen uit Nederland, groep 1/2b de piz
zabakkersdans uit Italië, groep 3/4 en
5 de surfdans uit Hawaï, groep 6 een
dans uit het Wilde Westen en groep
7/8 de schildendans uit Kenia. Alle
kinderen hebben met veel enthousi
asme geoefend voor de voorstelling,
die vanaf 13.00 uur gegeven werd op
het plein. Vooraf zette juf Marjon
onze ‘wereldjuf’ Els in het zonnetje
en werd haar verteld dat alle wereld
dansen speciaal voor haar geoefend
waren en dat ze als eregast kon
gaan genieten van de voorstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo kon juf Els alvast kijken of er ook
een land tussen zat waar ze mis
schien heen kan gaan in de jaren van
pensioen die nu voor haar liggen. We
kijken terug op een mooie, swingen
de dag met een leuke voorstelling.
Fijn dat er ook veel ouders en andere
belangstellenden kwamen kijken!
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DorpsAtelier
Kreatieve Werkplaats 
 
Vanaf 14 september is de Kreatieve
Werkplaats elke woensdag van
10.00 -12.00 uur geopend. Je kunt
komen wanneer je zin hebt en 
betaalt € 20.- per keer of neemt een
knipkaart (5 x) voor € 100,-.
Ervaring of kunnen tekenen is niet
nodig. Het gaat om creatief bezig zijn
en ontspannen voor jezelf werken.
Klaasje begeleidt op het gebied van
materialen, ideeën en technieken.
Het basismateriaal om in het platte
vlak bezig te gaan is aanwezig. Denk
aan acrylverf, pastelkrijt, oliepastel,
kleurpotlood, houtskool of inkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het startpunt kan een thema of op
dracht zijn. Klaasje begint dan met
uitleg over de Groningse kunste
naarsgroep De Ploeg, bekend om de
landschappen in felle, expressionisti
sche kleuren. Het materiaal- en
kleurgebruik werkt inspirerend!
 
Cursisten vertellen: “Het is heerlijk
om alles om je heen los te laten en
alleen maar aandacht te hebben voor
een creatie. Door de lessen van
Klaasje heb ik meer oog gekregen
voor lichtval, kleur, materialen en
compositie.” En: “Zo fijn om creatief
bezig te zijn in de Aanloop. Ik krijg al
vanaf het begin les van Klaasje en
vind de werkplaats een heel prak
tisch concept. Hier kan ik individueel
werken en krijg toch begeleiding, hoe
fijn is dat!”
 
Workshop
Samen met je vrienden, familie,
buren of collega’s een workshop vol
gen is ook een optie! 
Creatief bezig zijn met een eigen
idee of met hulp van Klaasje. Er zijn

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 werkplaats met Klaasje Smit 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

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

veel mogelijkheden: papierscheppen,
kaarten maken, schelpen beschilde
ren, een boekje maken, schaal be
plakken, afdrukken maken m.b.v.
linosnede of droge naald ets, schilde
ren met acryl.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak
om te bespreken hoe, wat en wan
neer. 
 
Begeleiding Klaasje Smit, beeldend
kunstenaar. Voor vragen bel of
mail 06 11010685 of 
klaasjesmit.ks@gmail.com 
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Gelukkig is dit graf nog onbewoond! 
 
Vandaag viel mijn oog weer eens  
op dit bijzondere graf bij Rusthof in Leusden. 
Ik moest wat dichterbij komen om het bordje ervoor te 
kunnen lezen omdat de verf al wat afgebladderd was: 
Ik las hardop: 
Gelukkig is dit graf nog onbewoond! 
Een mooi voorbeeld om voorbereid te zijn op het einde 
maar nog ten volle te leven! 
Heeft u ook al iets geregeld voor later nu u het zelf nog 
kunt? 
Vraag vandaag nog ons gratis laatste wensen boekje aan. 
Vul het in, met of zonder onze hulp en geniet daarna 
van elke dag die u is gegeven. 
 
Stuur een berichtje met uw naam en adres (en of u 1 of 
2 boekjes wilt) zodat wij het boekje bij u kunnen laten 
bezorgen. 

Advertentie
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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

Recept
Hubrien Jansen

Gebakken rijst met zalm en
doperwtjes
Voor 4 personen
Bereidingstijd ca. 20 minuten
 
Ingrediënten:
6 eetlepels zonnebloemolie
1 ui, gesnipperd
500 gram gekookte rijst
4 zalmfilets
3 teentjes knoflook, geperst
1 rode paprika, in kleine blokjes
300 gram (diepvries) doperwten,
ontdooid
4 eetlepels sojasaus
1 eetlepel sesamolie
4 lente/bosuitjes, in dunne reepjes
1 limoen, in partjes

 
Bereiding:
Verhit 4 eetlepels olie en bak hierin
de ui en rijst circa 10 minuten.
Roer af en toe, maar niet te vaak. De
rijst moet een beetje kleur krijgen.
Verhit intussen de rest van de olie in
een andere koekenpan en bak hierin
de zalmfilets in 8-10 minuten aan
beide kanten gaar.
Voeg de knoflook en paprika toe aan
de rijst en bak al roerend 2 minuten
op een hoge stand.
Voeg de doperwten, sojasaus en
sesamolie toe en schep goed om.
Bestrooi de gebakken rijst met de
bosui en leg de zalmfilets erop.
Serveer met de limoenpartjes. Nu
nog een koud biertje erbij, heerlijk !
 
Eet smakelijk ! Graag nomineer ik
Daniëlle van den Elskamp.

Daniëlle, graag een recept van maxi
maal 250 woorden met foto van mini
maal 300 kb uiterlijk 1 september
inleveren.
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Even voorstellen
Wouter Keijzer

 
Ik ben Wouter Keijzer en ik werk bij
de gemeente Ede als gebiedsmana
ger. In die functie werk ik samen met
het wijkteam aan het verbeteren van
de leefbaarheid van Otterlo. In het
wijkteam zitten onder andere politie,
toezicht, Woonstede, CJG, Malkan
der en Sportservice. Samen geven
we de bewoners van Otterlo een
stem in nieuwe projecten of beleids
stukken van de gemeente.
Een belangrijke samenwerking is die
met Otterlo’s Belang. Dit is voor de
gemeente de belangenbehartiger van
het dorp. Ik heb contact met de men
sen van OB en we spreken over hun
zorgen en wensen. Het is voor mij
helaas niet altijd mogelijk om alle zor
gen weg te nemen. Wel maak ik ze
bespreekbaar in het gemeentehuis
zodat de vragen vanuit Otterlo de no
dige aandacht krijgen.
 
Waar kan het wijkteam u mee hel
pen: Heeft u een mooi idee en weet u
niet precies hoe u dit moet aanpak
ken, ervaart u overlast in uw omge
ving of heeft u een andere vraag die
gaat over de leefbaarheid in Otterlo?
Daarvoor kunt u bij mij en het wijk
team terecht. Samen maken we van
Otterlo een schone, mooie en veilige
plek om te wonen.

Mijn contactgegevens:
Emailadres: wouter.keijzer@ede.nl

Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaam
Schaarsbergen, gelieerd aan de
plaatselijke Protestantse Kerk,
organiseert een buitenbioscoop.
Op 9 september wordt op het
veld vóór de Kerk de film Silence
of the Tides vertoond. De film be
gint om 20.30 uur. Info:
www.dorpskerkschaarsbergen.
nl/buitenbios-9-september/
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Wie kent hem
niet?
Mijn naam is Frans Hulshof, ben 37
jaar oud, geboren in Ede en opge
groeid in het mooie Otterlo. Mijn
jeugd doorgebracht op de Sportlaan
en na 2 uitstapjes (Harskamp en de
Brummelweg) woon ik inmiddels nu
al weer 2,5 jaar in mijn ouderlijk huis
op de Sportlaan. Daar woon ik
samen met mijn vriendin Rianne,
onze 2 kinderen Ninthe en Minck (8
en 4 jaar) en onze hond Yuna.

Na de middelbare school ben ik de
koksopleiding gaan volgen in Apel
doorn en daar heb ik mijn diploma
Zelfstandig werkend kok behaald.
Sindsdien heb ik zo’n 15 jaar in ver
schillende horecabedrijven gewerkt
waaronder het altijd gezellige Eetcafe
de 3-Ster.
 
Hoewel de horeca me nog steeds
aanspreekt heb ik 4 jaar geleden
toch besloten om wat anders te gaan
doen. Ik heb toen een baan gevon
den bij Camfil BV in Ede waar ik werk
als Assistent Warehouse Manager,
het bedrijf is gespecialiseerd in lucht
filters en alles wat daar bij komt kij
ken. Samen met mijn chef ben ik ver
antwoordelijk voor de afdelingen lo
gistiek, magazijn en productie. Het is
totaal iets anders als de horeca maar
heb inmiddels mijn draai gevonden
en het erg naar mijn zin in deze uit
dagende en gevarieerde functie.
 
In het weekend ben ik vaak te vinden
op het voetbalveld van SV Otterlo
waar ik in het gezelligste team van
Otterlo speel, namelijk het 4de elftal.
Afgelopen seizoen zijn wij helaas het
kampioenschap op 4 doelpunten ver
schil misgelopen. Uiteraard gaan wij
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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

dit aankomend seizoen rechtzetten
en het kampioenschap binnenhalen.
Naast het voetbal houd ik er ook van
om samen met mijn gezin op vakan
tie te gaan en weekendjes naar Ter
schelling te gaan. Van jongs af aan
ging ik hier al met mijn ouders en
familie naar toe. Ik denk dat ik er
inmiddels al wel 50 keer ben geweest
maar het verveelt nooit. Rianne en
de kinderen vinden het daar ook fan
tastisch en wij houden deze familie
traditie dan ook graag in stand.
 
Uiteraard hoop ook ik dat de nieuw
bouw in Otterlo snel van start gaat en
dat er betaalbare woningen komen
voor de jongeren in Otterlo. Dit is
hard nodig voor Otterlo, de Erica
school en de verschillende verenigin
gen in het dorp. Een feestje ben ik
ook altijd wel voor te porren, helaas
gaat de skeelerronde dit jaar niet
door maar gelukkig de Heidedag wel.
Deze dagen kenmerken voor mij al
tijd wel het gezellige aan Otterlo.

Ik geef het stokje door aan iemand
die nog niet zo lang in Otterlo woont.
Ik ben dan ook benieuwd naar haar
verhaal en hoe zij Otterlo ervaart:
Jeany Abels het stokje is voor jou.

Jeany, je tekst (max 550 woorden)
en foto (minimaal 300 kb) uiterlijk
1 september mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl
 

De vakantiepuzzel
Audrey van den Berg

Voor iedereen die in het dorp heeft
lopen speuren naar de juiste ant
woorden van de puzzel, geven we
hier de oplossing, met de betreffende
letter.
Vijverlaan - v | Planken Wambuis - a
Kerkstraat - k | Aanloop- a
Novi - n | Tennis - t
Wilbrink - i | Erikaschool - e
Paddestoel - p | Roek - r
Eureka - e | Tanken - t

En dus was de juiste oplossing:
VAKANTIEPRET
Uit de juiste inzendingen is een
winnaar getrokken:
Leo Starre, de cadeaubon van € 10,-
komt naar je toe. Gefeliciteerd!
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Gevarieerd programma voor jong en oud!
13:00-15:00   KLEEDJESMARKT 

13:00-18:00   BRADERIE

13:00-18:00   ESCAPE ROOM “HET UUR VAN DE WOLF” 

15:00-16:00   HEIDEHOOGHEDEN

18:00-21:00   PHOTOBOOTH 

18:00-21:00   START FEESTAVOND MET MIKES PIANOBAR 

21:00-00:00   DJ GALAXY 

22:30    STEF EKKEL

00:00    EINDE 

VRIJDAG 26 AUGUSTUS 2022

Wij danken onze sponsoren voor de ondersteuning

 13:00-19:00 - KINDERMIDDAG
Met ballenbak, Knutselbus, Bella ballon en nog veel meer leuke dingen. 

GOUDEN SPONSOREN

ZILVEREN SPONSOREN

BRONZEN SPONSOREN

Resort De Wije Werelt  Regenton en Wijnvat  De Beekse Hoeve  Krets 

Schildersbedrijf G. van Lagen  Monique de Rooy Management Support 

De Wever Lodge  Van Ginkel Assurantiën B.V.

VALOUWE
Rhododendrons
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

AUGUSTUS - SEPTEMBER 2022

Datum Activiteit Locatie Tijd
di 23-8 SV Otterlo1 - ESA1 Sportpark Kastanjebos 20.00 uur

vr26-8 Heidedag Otterlo Dorp Otterlo 13.00-00.00 uur

za 27-8 SV Otterlo VR1 - Prins Bernhard VR1 Sportpark Kastanjebos 09.45 uur

za 27-8 Open dag Bijenhoudersvereniging Mosselseweg (zie pag.17) 10.00-16.00 uur

di 30-8 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

4 t/m 10-9 KWF Kankerbestrijding Dorp Otterlo  

ma 5-9 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

za 10-9 Open Monumentendag Mosselseweg (zie pag.10)  

za 10-9 Open dag 'Nazomerbollen-op-pot' Kwekerij Jaap Duijs, Haarweg 2 10.00-16.30 uur

11 t/m 17-9 Prinses Beatrix Spierfonds Dorp Otterlo  

ma 12-9 Open Eettafel De Aanloop 17.00 uur

di 13-9 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

do 15-9 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

                                             Filmhuis Otterlo
 
Enthousiast is de filmhuiscommissie aan de slag gegaan. Zet vrijdagavond 14 oktober alvast in de agenda want dat
is de dag dat we onze eerste film gaan vertonen.
Wil je meer weten, op de hoogte gehouden worden of meehelpen meld je dan bij janetsmeenk@gmail.com
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Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo 
Belangrijk:
Laat de patiënt nooit alleen en start met reanimeren, laat direct 112 bellen voordat u eventueel de AED laat
halen! Het is goed om te weten dat bij een reanimatiemelding de brandweer in Otterlo met een AED uitrukt
en dat de noodhulpvoertuigen van de politie voorzien zijn van een AED.

Bij Adres Waar Bereikbaar
Fysiotherapie  C.
Stegman

Buurtboslaan 1 Witte brievenbus bij voordeur 24 uur

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

Onder Carport 24 uur

Elbertsen Dorpsstraat 5 Hoek buitenzijde 24 uur *1

Hotel De
Sterrenberg

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

7.00-0.30 uur

Sportpark
Kastanjebos

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

Tijdens openingstijden

Dorpshuis De
Aanloop

Sportlaan 5 In de hal links Tijdens openingstijden

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

Tijdens schooluren

Kerkgebouw Eben
Haëzer

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

Droompark De
Zanding

Vijverlaan 1 Rechts van receptie Tijdens openingstijden

Europarcs De Wije
Werelt

Arnhemseweg 100-102Tegenover receptiegebouw Tijdens openingstijden

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

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

7.00-23.00 uur

Tennisvereniging
Otterlo

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

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

Museum Kröller-
Müller

Houtkampweg 6   Tijdens openingsstijden

De Roek Karweg 2 Sanitaire ruimte receptie gebouw De
Hop

24 uur

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

Fam. Theunissen Apeldoornseweg 55 /
Hoek Damakkerweg

AED hangt op de muur aan het
woonhuis

24 uur

*1 Eerst 112 bellen, meldkamer opent kastje op afstand.
Graag ook AED's op de app van het Rode Kruis aanmelden en wijzigingen c.q. aanvullingen doorgeven
aan de redactie van De Dorpspraet.
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Galerie 2020
Een vitrine met kunst

Marian Mijnhardt
 
In 2020 opende Galerie 2020. Niet
de deuren, want die zijn er niet. De
voormalige vitrine van de VVV aan
de Arnhemseweg 14 is omgedoopt
tot een ruimte voor kunst. Toegan-
kelijk, want letterlijk zonder drempels.
Voor het derde jaar toont iedere
maand een andere kunstenaar een
werk. Bekende en minder bekende
kunstenaars. Van schilderijen, foto’s
en tekeningen tot keramiek en zelfs
eenmaal een lichtkunstwerk. 
 
Wie er langskomt, kan stilstaan of
eraan voorbijgaan. Sommigen
komen op de fiets, anderen wan-
delen erheen. Maar misschien heeft
de galerie vooral online een groot
netwerk en bereik. Je kunt de kunst
dus ook volgen op Instagram en
Facebook. Op de website van de
galerie vind je uitleg over het werk
en lees je meer over de kunstenaars.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kunstenaars worden uitgenodigd
of bieden zichzelf aan. In augustus is
het werk van Remco Dikken uit Hen
gelo te zien. Remco is een schilder.
Zijn werk gaat over alledaagse din
gen. Wandelingetjes met de hond,
fietstochtjes en zwempartijtjes. De
kleuren zijn rustig. Er ís wel kleur,
maar het lijkt haast in zwart en wit.
 
                             Jenetta de Konink
                             laat haar werk in
                             september zien.
                             Met dikke lagen
                             verf brengt zij haar
                             schilderijen tot
                             leven. Fijn kleur-
                             gebruik, veel
beweging en durf.
Kom gerust kijken of volg ons op
Facebook en Instagram. 
Galerie2020.nl
Galerie 2020 is een initiatief van
Marian Mijnhardt
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Laatste schooldag;
zomervakantie!!

Elise Bunt-Geerling
 
En dan was het zover; vrijdag 8 juli.
de laatste dag van het schooljaar
2021-2022. De kinderen mochten
verkleed naar school en veel kinde
ren hebben hier gehoor aan gege
ven. Van prinsessen tot politie-agen
ten tot spiderman, alles liep/rende
over het schoolplein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Ericaschool vertrekken een
aantal juffen en ook een meester.
Pensioen, andere baan, nieuwe
avonturen; diverse redenen waarom
deze mensen afscheid nemen. Zeker
een gemis voor de school! Tijdens
een toast aan het eind van de och
tend werden al deze mensen be
dankt voor alles wat ze voor de
school en de kinderen betekend heb
ben. Een toast op een mooi school
jaar waarin (gelukkig) weer meer
mocht dan het jaar ervoor. Op naar
het nieuwe schooljaar, waarin hope
lijk voor alle klassen weer leuke din
gen in het verschiet liggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terwijl ik dit schijf is het nog vakan
tie; bij verschijning van deze Dorps-
praet gaan we de laatste week in. Ik
hoop dat iedereen een fijne zomerpe
riode heeft gehad en wens alle kinde
ren en de Ericaschool een heel mooi
nieuw schooljaar.
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Wandelvierdaagse
2022

Gea Luttikhuisen
 
Met ruim 200 deelnemers hebben we
21 tot 24 juni de wandelvierdaagse
gelopen.
 
Dinsdag was de eerste avond, geor
ganiseerd door de brandweer. De
route startte vanaf de kazerne, liep
door het Waldlager en was 6 km
lang.
 
Op de woesdag nam de tennisvereni
ging de organisatie voor haar reke
ning. De start was vanaf de tennis
baan, de route was nu 5 km en ging
over de Roek naar het Roekelse Bos.
 
Dag drie startte bij SV Otterlo vanaf
het Kastanjebos. De route liep over
de Hoenderloseweg, langs de Heide
wachter naar het Nationale Park,
daarna achter de Houtkamp langs
weer terug naar het voetbalveld. De
deelnemers kregen een fikse regen
bui te verduren, maar door de hitte
waren ze zo weer droog, met toch
mooi 5 km in de benen.
 
De laatste avond startte bij de SERO,
de route liep over de Hoge Zandber
gen. Bij binnenkomst speelde O'Tu
nes een vrolijke noot en liepen de
deelnemers over de ‘Via Gladiola-
brug’, waarna ze de welverdiende
medailles in ontvangst namen!
 
Namens de organisatie willen we de
brandweer, de tennisvereniging TVO,
voetbalvereniging SVO samen met
Emmy van der Zee, de volleybalvere
niging BSVO en niet te vergeten De
Spar hartelijk danken voor het uitstip
pelen van de prachtige routes door
ons mooie Otterlo!
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HÉ JIJ DAAR! JA JIJ

App of mail dan naar ons!
App naar 06-53479275 of mail naar 

janwillem@de-waldhoorn.nl

Wij zijn opzoek naar jou! Lijkt het je leuk om te werken in de bediening,
keuken, Wallies of afwas?

Dorpsstraat 2 6731 AT Otterlo

Een kijkje op de site: Gebiedsproces Otterlo
Janet Smeenk

 
Het was leuk en leerzaam om alle ideeën die ingebracht zijn door Otterloërs op de site van de gemeente te lezen.
Hieronder een korte impressie. Of dit een correcte weergave is kan het beste beoordeeld worden door zelf de ge
meentesite te bezoeken. 
 
Een toekomstbeeld van Otterlo komt boven drijven; een groen, kleinschalig dorp met een duidelijke dorpskern, waar
het aantal toeristen in balans is met het aantal inwoners. Met genoeg voorzieningen en winkels om levensvatbaar te
blijven. Omgeven door een mooi en gevarieerd natuur- en cultuurlandschap zonder hekken en weinig overlast. 
 
Opmerkelijk zijn de vele notities over woningen voor de jeugd en de te grote recreatiedruk. De bouw van seniorenwo
ningen voor een betere doorstroming is ook een aandachtspunt. Recreatie is goed voor het dorp maar moet volgens
velen niet verder uitbreiden. Meer kwaliteit en minder kwantiteit zoals een inwoner het treffend verwoordde. We zijn
bezorgd over de overlast en onveiligheid van het verkeer rondom de Waldhoorn en de toenemende overlast door re
creanten in het dorp en buitengebied. Het aanzien van de rotonde en de Veluwe Specialist ergert ons, net zoals de
drukte en rommeligheid op de Dorpsstraat.
Over honden wordt verschillend gedacht. Sommigen willen dat honden meer aan de lijn lopen en weer anderen plei
ten voor een groter en veiliger hondenlosloopgebied dicht bij het dorp.
Bij het thema mobiliteit vinden we opmerkingen over de noodzaak van goede parkeervoorzieningen en openbaar ver
voer. We willen graag de Dorpsstraat autoluw en zwaar verkeer omleiden. Ook het verbeteren van fietsvoorzieningen
(paden, witte fietsen) en goede wandelpaden staan op het wensenlijstje. De wandelroute vanaf het transferium naar
het dorp vinden velen een aanfluiting. De MTB-routes worden niet zo gewaardeerd in de kwetsbare ‘bergen' van de 
Zanding en in het losloopgebied.
 
Hoe nu verder? De eerste fase was het verzamelen van informatie. De volgende fase is verbinden. Het kernteam van
de gemeente Ede gaat nu aan de slag om alle input te verwerken tot een conceptvisie die in september in Otterlo ge
presenteerd zal worden. Op de gemeentesite is de mogelijkheid om je aan te melden voor een nieuwsbrief. Dan blijf je
op de hoogte van de voortgang van het gebiedsproces.
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo
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Tuintjes als een
biljartlaken

Audrey van den Berg
 
Wie wel eens door de Pothovenlaan
komt, zal dit zeker hebben gezien: de
moestuintjes die daar gelegen zijn.
De tuintjes zijn onkruidvrij. De paad
jes keurig aangeharkt. Er zijn geen
dode blaadjes te vinden en de oogst
staat er prachtig bij. Marinus van de
Ham regelt dit.

"Dit stuk grond hoorde bij de boerde
rij van mijn ouders, die aan de Hoen
derloseweg lag. In de oorlog zijn mijn
vader en een broer omgekomen en
stond mijn moeder er alleen voor. De
boerderij is er al lang niet meer. Op
die plek staat nu een prachtig nieuw
huis. In de loop van de jaren zijn
stukjes grond verkocht en na het
overlijden van mijn moeder is het
overgebleven stuk verdeeld tussen
de kinderen. Ik verhuur mijn stukje
aan vier Otterloërs en ik heb er water
laten aanleggen, zodat het ook echt
goed als moestuin gebruikt kan wor
den.
 
De voorwaarde om te kunnen huren
is wel dat mensen het stukje netjes
moeten onderhouden. Af en toe stopt
iemand ermee, maar via via meldt
zich dan ook altijd meteen een nieu
we belangstellende. Als mensen die
dit hebben gezien enthousiast wor
den, hoeven ze zich niet bij me te
melden, want ik heb op dit moment
geen vacature voor een nieuwe huur
der."
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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. 

 

 

De Veluwe Fiets4
daagse: een succes!

Truida Ribbers
 
We kijken zeer tevreden terug op 4
mooie fietsdagen over onze prachti
ge Veluwe, waaraan 770 deelnemers
hebben deelgenomen. (meer dan
vorig jaar). De meerderheid fietste de
volledige 4 dagen, maar we hadden
ook een aardig aantal dagdeelne
mers.
We fietsten op de maandag over het
Nationaal Park De Hoge Veluwe. De
groep die de 60 km fietste reed nog
door naar Beekbergen en weer terug
het Park in.
De dinsdag was door de bossen en
over de heide naar Lunteren en Uit
kijktoren De Koepel, richting Eder
veen en Renswoude en over de
Goudsberg terug naar Otterlo.
Woensdag hadden we allemaal een
vrije dag.
Donderdag gingen we naar Kootwijk
en Radio Kootwijk. De groep die de
60 km fietste reed nog naar Garde
ren en door de Speulder- en Spriel
der bossen.
De vrijdag was de Heidedag, via
Mossel en Planken Wambuis naar
Wolfheze en langs Kasteel Door
weth, over de Ginkelse Heide terug.
De organisatie kreeg veel compli
menten over de routes en de be
schrijving, dit jaar ook via QR code
en de app op de telefoon.
Geen grote
verloting dit jaar,
maar wel 4
weekenden/
midweeks
verloot onder de
weekdeelnemers.
 
De winnaars zijn
terug  te vinden
op de website
www.veluwefiets4-daagseotterlo.nl
 
De Spar, NuFruit, EuroParcs De Zan
ding en EuroParcs De Wije Werelt,
Veluwse Asperge Boerderij en Plus
Pater worden bedankt voor de ver
snaperingen onderweg.
Ook grote dank aan de vrijwilligers,
zij worden niet betaald, niet omdat ze
waardeloos zijn, maar omdat ze on
betaalbaar zijn! Zonder vrijwilligers
kan de Fiets4-daagse niet doorgaan.
Volgend jaar de tiende editie!
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Bel voor een gratis Bel voor een gratis 
waardebepaling!waardebepaling!

Wilhelm Makelaars, 
 gewoon beter

Molenstraat 105 - 107, 6712 CT Ede

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

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

www.wilhelm-ede.nl
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WOII-erfgoed op De
Hoge Veluwe

Aafke Kylstra beleidsmedewerker
 
Tijdens mijn vakantie werd ik verrast
door het bunkermuseum Terschel
ling. Op dat prachtige Waddeneiland
blijken meer dan 80 bunkers te
staan, die deel uitmaakten van de At
lantic Wall. Veelal opgaand in het
landschap, maar voor wie op zoek
gaat, toch best goed te zien. Hoewel
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
vooral bekend is vanwege het erf
goed van het echtpaar Kröller-Müller,
zijn er in het Park ook relicten van
oorlogserfgoed aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijksmonument
Een gedeelte van het grondgebied
van het Park valt binnen het Rijksmo
nument 'Terrein met aanleg vliegveld
Deelen'. Op zich niet verwonderlijk,
want de Duitse bezetters hebben in
1940 voor de aanleg van een militair
vliegveld ‘Fliegerhorst Deelen’ bijna
een derde van het toenmalig grond
bezit van de Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe in beslag ge
nomen. Na WOII is een deel van de
gronden weer teruggegeven.
 
Goed kijken
Toch is er van dit Rijksmonument
nog maar een klein deel zichtbaar in
het Park. Door bombardementen in
1944 waren de start- en rolbanen al
ernstig beschadigd. Na de oorlog liet
de Staat de rolbanen in het Park op
breken. De Heidemij kreeg opdracht
tot sloop van de Duitse gebouwen en
infrastructuur op terreindelen die aan
de natuur werden teruggegeven. Alle
bovengrondse delen van gebouwen
zijn afgebroken en bestrating is ver
wijderd, ook de rails van het spoor
lijntje is opgebroken. Een deel van
het tracé van het spoorlijntje is als
dijklichaam nog wel herkenbaar in
het landschap. Een (betonnen) wa
terbassin voor opvang regenwater
van het vliegveld ligt als een soort

Bunker in het Park - foto Roy Strijker
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'gracht' in het landschap. Er zijn nog
enkele bunkers aanwezig in het Park.
Ze doen nu dienst als onderkomens
voor vleermuizen en zijn zichtbaar
vanaf het pad. Ook het zinkgat en de
opstelplaatsen van vliegtuigen zijn
vanaf enkele wandelpaden te zien.
Een deel van de rolbanen maakt nog
deel uit van het (fiets- en wandel)pa
dennetwerk van het Park.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Duitse gebouwen en infrastruc
tuur zijn aan het verschil in vegetatie
vaak nog goed in het landschap
terug te zien. Op de voormalige rol
banen staat de heide er gezond bij.
Bijzondere (en vaak zeldzame) plan
ten staan vooral op plekken waar ge
bouwen hebben gestaan. Na de
sloop en sanering van gebouwen en
infrastructuur zijn er kalk en minera
len van gesteente in de bodem ach
tergebleven, die zelfs 75 jaar later
nog beschikbaar zijn voor planten. Zo
ontstond in het Park het idee om
steenmeel te strooien voor herstel
van de bodemmineraliteit en biodi
versiteit.
 
Relicten in het Park
Ruim een derde deel van de uitein
delijke omvang van ‘Fliegerhorst
Deelen’ valt binnen de huidige gren
zen van het Park. Het betreft onder
andere verschillende rolbanen met
opstelplekken en hangars, een groot
deel van het tracé van het spoorlijn
tje, munitiedepots en verschillende
FLAK-stellingen. Vrijwilligers van het
Park hebben zich afgelopen jaren
steeds meer verdiept in de periode
WOII binnen het Park. Voor het Park
is het steeds relevanter om exact te
weten waar mogelijke (ondergrond
se) relicten van het erfgoed zich be
vinden. Het Park biedt al een paar
jaar wandel- en fietsexcursies aan
met als thema WOII onder leiding
van (vrijwillige) natuurgidsen. Heeft u
ook interesse? U kunt bijvoorbeeld
deelnemen aan de Wandelexcursie
Hoge Veluwe en WOII of de Fietsex
cursie Market Garden tot bevrijding.

'Gracht' in het parklandschap-foto Aafke Kylstra
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LoodsW is een kringloods waar veel 

(tweedehands) spullen worden 

verkocht. U kunt bij LoodsW terecht 

voor onder andere speelgoed, 

boeken, meubels, kleding, huisraad ... 

eigenlijk teveel om op te noemen!  

 

LoodsW  is  iedere 

zaterdag geopend 

van 9.00 uur tot 

13.00 uur. 
 

 

STICHTING LOODSVERKOOP 

WEKEROMSEDIJK 2A 

6733 BL WEKEROM 

INFO@LOODSW.NL 

WWW.LOODSW.NL 

 

 

Adverteerder aan het woord
 

La Libela weer
geopend!

Mariama Blotenburg
 
Van harte welkom
bij schoonheids-
salon en medisch
pedicure praktijk
"La Libela".
Als eerste wil ik
graag iedereen be-
danken die mij, op
welke manier dan
ook, beterschap en een goed herstel
gewenst heeft. Onvergetelijk, ik
waardeer het enorm! Een klant zei:
”Komop voor zo iets ga ik je toch niet
laten vallen! Ik wacht tot jij beter
wordt.” Dit heeft mij diep geraakt.
 
Vorig jaar op 24 december ben ik ge
opereerd aan mijn linkerknie. Deze
heeft een nieuwe knieschijf gekre
gen. Door de succesvolle operatie en
goede revalidatie ben ik weer in staat
om in mijn praktijk te gaan werken en
jullie van dienst te zijn als voorheen.
 
Voor vaste klanten die tot nu toe op
mij gewacht hebben, heb ik iets
moois bedacht. Een massage naar
keuze als cadeau! Je mag kiezen:
rug, nek en schouder of hand- of
voetmassage. De massage wordt uit
gevoerd samen met een geplande af
spraak. 20% korting op je eerste be
handeling en 15% korting op alle pro
ducten. De massage en de korting
gelden t/m 30 september 2022.
Nieuwe klanten zijn ook van harte
welkom! Ook voor jou een kennisma
kingskorting: op een behandeling
10% en op alle producten 15% kor
ting. Deze aanbieding geldt ook t/m
30 september 2022.
 
Voor de behandelingen kijk op:
www.salon-lalibela.nl
Voor informatie:
mariama@salon-lalibela.nl
Tel: 06-16482836/ 0318-845388.
Tijdens een behandeling neem ik
geen telefoon op. Spreek je bood
schap in en ik bel je terug. Je kan
ook een Whatsapp bericht sturen.
Tot gauw,
Mariama Blotenburg schoonheidspe
cialiste, masseuse en medisch pedi
cure. Meester Engelenweg 7, Otterlo.
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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

OBK-lid stelt zich
voor

Luana Kwak
 
Mijn naam is Luana Kwak. Ik ben 27
jaar, geboren en getogen in Otterlo.
Als klein meisje die in groep 4 zat
werd de muziek bij mij geïntrodu
ceerd. Ik was meteen verkocht en
ik wist dat ik saxofoon wilde gaan
spelen.
 
Na veel oefenen en lessen te hebben
gevolgd ben ik uiteindelijk bij de fan
fare van OBK beland. Wat is het een
geweldige club. We zijn één familie.
Op de maandagavond hebben we
gezamenlijk repetitie bij de fanfare.
Iedereen krijgt de kans om te spelen
en iedereen wordt gehoord. Naast de
fanfare hebben we ook onze dweil
band/kapel O’Tunes. Zodra we onze
pakken aan hebben en aan een op
treden beginnen gaat het dak eraf en
wordt het één groot feest. Niks is te
gek en geen zaal is te groot voor
ons. Wij doen dit met volle overtui
ging en veel plezier.
 
Ik hoop dat de jeugd weer enthousi
ast wordt over de muziekvereniging
zoals ik 19 jaar geleden ook enthou
siast werd gemaakt. Iedereen is wel
kom bij ons van jong tot oud.
Zelf zou ik nooit meer iets anders wil
len doen. Het maakt me blij en en
thousiast, en dat is toch iets wat je
nodig hebt als je je hobby met plezier
wilt blijven doen!?
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Van de kweker
Jaap Duijs

 
Ouderwetse plant
 
Sommige planten hebben de naam
ouderwets te zijn. Zo ook de Canna.
Menige voortuin werd in vroegere
jaren opgesierd met deze imposante
zomerknol met zijn grote groene bla
deren en scharlakenrode bloemen.
De officiële naam is Canna indica, de
Nederlandse naam is Indisch bloem
riet. Canna is inheems in de tropi
sche en subtropische gebieden van
Amerika, waar ze het hele jaar bloei
en. Begin negentiende eeuw is de
plant in Frankrijk en Italië in cultuur
gebracht en heeft vandaaruit Europa
veroverd. Vanaf de jaren zeventig
verdween de Canna uit beeld, ze
raakte uit de mode. Kwekers en vere
delaars zaten zoals gewoonlijk niet
stil en vonden nieuwe kruisingen met
andere kleuren blad en bloem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden daarvan zijn Canna
Fiësta (op foto) met gele bloemen en
groen blad, Canna Pupureae met
oranje bloemen en donkerbruin blad
en Canna Stuttgart met zacht oranje
roze bloemen en witgroen gestreept
blad. In ons klimaat moet de Canna
’s winters naar binnen, behandel dit
gewas dus als kuipplant. Plant de
knol in maart in een 10-liter pot. De
bladeren verschijnen al vrij snel, geef
dan regelmatig water en plantenvoe
ding. Canna begint pas in augustus
te bloeien. Zet de pot dan op het ter
ras of op een lege plek in de border.
Als je de oude bloemen verwijdert,
gaat de bloei tot diep in de herfst
door. De knollen zijn eetbaar, ze
smaken naar zoete aardappel. Zo
ouderwets is de Canna dus niet.
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           ZOMERKLEURPLAAT       naam……………...….……....leeftijd…......…..adres……....…....…………
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Adressen, afwezigheidsschema en spoedgevallennummers

 Harskamp - Otterlo - Wekerom

 
A.G.G. Moret, Eikenzoom 9, Otterlo, tel.: 0318-591200, ook voor spoedeisende hulp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp, tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp. 
Afwezig: 6 augustus tot 28 augustus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 


