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          Attentie
 
De samenstelling van onze re
dactie verandert weleens. In de
colofon op pag. 2 vindt u de ge
wijzigde gegevens betreffende
onze bereikbaarheid. Er zijn di
verse manieren om met ons in
contact te komen: Per mail, via
de telefoon of door middel van
een brief. De meest simpele en
praktische manier is om een van
de redactieleden aan te spreken;
Otterlo is niet zó groot!
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Colofon
 
De Dorpspraet verschijnt 11 x per jaar in
een oplage van circa 1.000 stuks en wordt
in Otterlo huis aan huis gratis bezorgd.
 
 
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Dorpsstraat 43
6731 AS Otterlo
Telefoon: 06 51 83 70 91
 
Samenstelling redactie:
 
Audrey van den Berg 
Betsy Rap (coördinator)
Elise Bunt-Geerling
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
 
september 2022

Vernieuwing
 
De Dorpspraet gaat vernieuwen.
Met ingang van januari volgend
jaar verschijnt ons Otterlose
maandblad in een gewijzigde
vorm. Het formaat blijft hetzelde,
maar voor de artikelen, foto's en
advertenties gaan we gebruik 
maken van twee i.p.v. drie kolom
men per pagina.
 
Al langere tijd leeft bij ons de wens
om tekst en foto's in een ruimer jasje
te plaatsen. Ook andere Otterloërs
laten ons regelmatig weten het jam
mer te vinden dat we met zulke smal
le kolommen werken. Het is niet be
vorderlijk voor de leesbaarheid en de
vaak hele mooie foto's komen niet tot
hun recht. Veranderen is makkelijker
gezegd dan gedaan. Ten eerste wer
ken we met een kleine groep vrijwilli
gers en ten tweede hebben we een
beperkt budget; met de huidige ad
vertentie-inkomsten kunnen we rond
komen, maar er is geen ruimte voor
extra uitgaven. In overleg met de
drukker kunnen we de lay-out aan
passen zonder dat dit tot een noe
menswaardige kostenverhoging leidt.
Uiteraard houden we wel rekening
met een prijsverhoging volgend jaar
als gevolg van gestegen kosten voor
papier en drukwerk. Daarover is nu
nog niets concreets te melden.
 
We hebben vorige week onze adver
teerders ingelicht over de nieuwe
opzet. Voor een groot aantal van hen
betekent dit dat zij de afmetingen van
hun advertentie moeten aanpassen.
Wij hebben aangeboden hen daarbij
te helpen. Maar misschien grijpen
sommige adverteerders deze kans
wel aan om een geheel nieuwe ad
vertentie te plaatsen. Wij willen de
komende maanden gebruiken om, zo
mogelijk in samenwerking met O2,
extra adverteerders te werven. Dat
zal nodig zijn om ook in de toekomst
een mooi, interessant en leesbaar
blad bij u op de mat te laten vallen. 
 
Wij 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: hartelijke dame of heer, die het graag de gasten van de Wever
Lodge in de bediening naar de zin wil maken. Berichten naar Heleen
Kam: 06-50507702 of heleen@hiddenlodges.com
________________________________________________________________
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: Schoonmaker voor ons heerlijke vakantiehuisje aan de Hoefweg in
Otterlo. Gemiddeld 3 dagen (variabel) per week. Altijd tussen 10.00 en 14.00
uur. Per keer ben je 1,5 tot 2 uur bezig. Vergoeding 25 euro/uur. Meer weten?
Bel Nadine 06-11048288.
________________________________________________________________

Een update 
gemeente Ede

 
Het was een volle bak in het Dorps
huis, tijdens de eerste gebiedsdia
loog voor gebiedsproces Otterlo in
juni. Sindsdien heeft u weinig van
ons gehoord, maar achter de scher
men zijn we hard aan het werk.
We hebben alle verzamelde informa
tie vertaald naar een conceptvisie
voor Otterlo. In deze visie staat, waar
we naartoe willen met Otterlo en
welke richtingen we daarin hebben
gekozen.
 
Half oktober organiseren we de twee
de gebiedsdialoog, waarin we de
conceptvisie aan u presenteren. Eind
september/begin oktober sturen we u
hiervoor de uitnodiging. We zorgen
dan ook dat de conceptvisie op de
website staat, zodat u deze van te
voren kunt lezen en u een mening
kunt vormen. Tijdens de aankomen
de gebiedsdialoog is er weer een in
teractief deel, waarin u uw reactie op
de visie kunt geven. 
 
Tegelijk met de uitnodiging voor de
aankomende gebiedsdialoog sturen
we u de tweede online nieuwsbrief.
Hierin staat iets meer toelichting op
de visie en het proces.
Al 112 mensen hebben zich aange
meld voor de nieuwsbrief. U nog
niet? Aanmelden kan heel makkelijk
op de website 
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo.

Saartje weer terecht
Vele Otterloërs, baasje en leden van
de Honden Zoekgroep Gelderse Val

lei hebben een hele
dag en nacht tever
geefs gezocht naar
het teckeltje Saartje.
Pas de volgende dag
heeft een speurhond

van de Zoekgroep pup Saartje in de
hei gevonden. Baasje superblij en
menig dorpsgenoot pinkte opgelucht
een traantje weg. 
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Eureka Avond4-
daagse rond Otterlo 

Cor van Voorthuizen
 
Tegelijk met de Nijmeegse Vierdaag
se vond in Otterlo de Eureka Avond-
4daagse plaats van 19 t/m 22 juli.
 
Dit jaar liep op de eerste dag de tem
peratuur zo hoog op dat we genood
zaakt waren het lopen te laten voor
wat het was. Ervoor in de plaats kre
gen de deelnemers een mooie film te
zien over de natuur in het zuidoosten
van Duitsland. De tweede avond
bracht ons langs oud-Eureka aan de
Edeseweg. Onderweg werden we
getrakteerd op een heerlijk advocaat
je met slagroom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De derde avond gaf af en toe wat
licht gespetter, maar dat mocht de
pret niet drukken. We hadden een
mooie stop op de picknickplaats vlak
bij de Wever.
De afsluitende avond bracht ons door
het dorp. Het ijsje met aardbeien en
slagroom bij De Waldhoorn was een
heuse traktatie. Bij terugkomst op
Eureka werd nog lang nagebabbeld
onder het genot van een hapje en
een drankje.
 
De deelnemers, de mantelzorgers en
de organisatie, allemaal bedankt voor
de geslaagde vier avonden!

Winnaar kleurplaat
Er is een hele mooie kleurplaat
ingeleverd door de 4-jarige Olivia
Heiwegen. Die bekronen we met
een cadeaubon van € 10,-. De
prijs komt snel naar je toe. Deze
maand op pag.31 een woordzoe
ker. Lever uw oplossing uiterlijk 1
oktober in op Dorpsstraat 43 en
maak kans op een prijsje.
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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

Uitje Museum Plus
Bus een groot succes

Cor van Voorthuizen
 
Otterlo was deze zomer geselecteerd
voor de Museum Plus Bus, en wel
naar het Joods Museum.
De Museum Plus Bus is een stich-
ting die kosteloos uitjes naar een
museum verzorgt voor ouderen (70+)
in Nederland. De bus rijdt elke dag
twee groepen senioren naar één van
de veertien deelnemende musea en
wordt ondersteund door de Vrienden
Loterij. We mochten met max. 45
personen mee en binnen een mum
van tijd was de inschrijving al vol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 18 juli was het zo ver.
De deelnemers moesten zich om half
negen al melden bij Eureka. Het
beloofde een warme dag te worden,
een bus met airco was dus geen
overbodige luxe. We arriveerden
keurig op tijd bij het Joods Museum
in Amsterdam. Na koffie en thee
werd het gezelschap opgedeeld in
drie groepen, die ieder met een gids
werden rondgeleid door het museum.
Zij namen ons mee naar een voor
malige synagoge. Hier waren o.a. het
platform, de bima, waarvan de Thora
wordt gelezen en de ark te zien.
 
De gids wist veel te vertellen over de
Joodse gebruiken. Wist u bijvoor
beeld dat een beschadigde Thorarol
niet zo maar wordt weggegooid,
maar eervol wordt begraven? Na de
rondleiding zijn we gaan lunchen,
waarna we de gelegenheid kregen
om het museum op eigen gelegen
heid te bezoeken. 
 
Er werd nog lang nagepraat over dit
indrukwekkende museum. Eén dag is
te kort om alles te kunnen zien. Mu
seum Plus Bus en vrijwilligers be
dankt voor deze mooie ervaring, ho
pelijk worden we volgend jaar
opnieuw geselecteerd.
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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

Nieuw schooljaar
Helga Hummelen

 
Maandagmorgen half 9, de vakantie
is voorbij en de school gaat weer be
ginnen. Maar de deur van de school
bleef nog even dicht…… alle kinde
ren en veel ouders stonden allemaal
al op het plein te wachten, maar nog
geen juffen! Eindelijk ging de deur
open en kwamen er…. voetballers
naar buiten met een scheidsrechter,
compleet met fluit en rode – en gele
kaarten. Op de achtergrond klonk de
muziek van de Champions League.
Na het startschot kon de wedstrijd
beginnen, maar wat een chaos!!
Goaltjes die verschoven werden, drie
ballen in het veld, spelers die in ver
keerde goaltjes schoten…. Hier en
daar moesten gele – en zelfs rode
kaarten uitgedeeld worden. Het bleek
al snel dat deze wedstrijd niet zonder
afspraken gespeeld kon worden. Het
spel werd dan ook stopgezet en er
werden afspraken gemaakt. Daarna
werd er nog een leuk partijtje voetbal
gespeeld.
 
Zo startte dit jaar de Ericaschool, met
als thema: 'How we organize
ourselves'. In alle groepen, maar ook
als school, gaan we de komende
weken aan de slag met de afspraken
die we met elkaar maken en waarom
dit belangrijk is. We kijken ook naar
hoe dit werkt in de wereld om ons
heen, dichtbij en verder weg. Hoe
werkt het bijvoorbeeld in het verkeer,
bij onze regering…. We zijn er klaar
voor om er weer een mooi jaar van te
maken met z’n allen!
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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

Interessant volk
Betsy Rap

 
Op de open dag van de Imkersvere
niging Harskamp-Otterlo-Wekerom
was deze imker zijn eigen bijenkorf
aan het vlechten. Een mooi ambacht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de glazen showkast kon men met
de neus tegen het glas gedrukt zien
hoe de bijen aan het werk zijn. De
imker vertelde over de koningin, die
per dag wel zo’n 1400 eitjes kan leg
gen. En dat mannelijk bijen, de dar
ren, ontstaan uit een onbevrucht
eitje. Wist u dat de dar maar één taak
heeft? Hij moet de koningin bevruch
ten. En dan de noeste werkbijen. Dat
zijn de kleinste bijen, ongeveer een
derde van de grootte van een konin
gin. Ze worden niet ouder dan 6-7
weken, waarschijnlijk omdat ze zo
hard moeten werken. In een bijenvolk
zitten soms wel 40.000 werksters.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere imker was in de werk
ruimte honing aan het slingeren. Dat
was natuurlijk super interessant. En
nu maar hopen dat deze jongeren
amateur-imker willen worden.
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Maandag  

Biljarten 13.00 tot 15.00 uur

Sportservice Ede gym met Cora Stegman 13.30 tot 14.15 uur

Sjoelclub De Ingooi (even weken) 14.45 tot 16.00 uur

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

Darten, competitie 19.30 tot 22.00 uur

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

Tafeltennisclub TTCO vanaf september  20.00 tot 21.30 uur

Dinsdag  

Biljarten 13.00 tot 15.00 uur

Volksdansen Sportservice Ede met José ter Huurne 13.30 tot 14.30 uur

Toneelvereniging 19.30 tot 20.00 uur

Biljartvereniging 19.30 tot 22.30 uur

Do-in Yoga met Debbie Hulleman 19.30 tot 20.30 uur

Woensdag  

DorpsAtelier 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

Bridge 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

OPROEP
 
Het dorpshuis is er voor de Otterloërs
maar kan alleen bestaan als vol-
doende Otterloërs meehelpen.
Of je nu meewerkt in het bestuur,
werkgroep of achter de bar, zonder
de inzet van deze vrijwilligers kan het
dorpshuis niet functioneren.
Vooral voor de bardiensten wordt
het steeds moeilijker om vrijwilligers
te vinden terwijl het geweldig leuk
werk kan zijn.
 
Zie je er tegenop om in je eentje een
bardienst te draaien, kom dan samen
met je partner of een van je vrienden.
Vind je het bezwaarlijk om je vast te
leggen voor een vaste dag, geef je
dan op bij René, de beheerder, voor
de vrijwilligerspoule. Binnen deze
poule kun je dan aangeven wanneer
en hoe vaak je beschikbaar bent.
Mocht onverwacht die dag proble
men geven, kun je proberen te ruilen
of wordt er naar een andere oplos
sing gezocht.
 
Vele handen maken licht werk. 

Filmhuis Otterlo
 
Filmliefhebbers opgelet!
 
Op vrijdagavond 14 oktober om
20.00 uur beleven we de première
van Filmhuis Otterlo.
 
Elke maand zal er een film uit de
Arthouse collectie in dorpshuis De
Aanloop worden vertoond.
Via een appgroep of een mailinglijst
kunnen belangstellenden zich aan
melden en op de hoogte gehouden
worden wanneer, waar en welke
films er gedraaid worden.
 
Om een film te mogen vertonen be
taal je rechten. Wanneer titels en ac
teurs van de film niet in het openbaar

aangekondigd worden gelden goedkopere tarieven. Vandaar dat we in deze
Dorpspraet de film die vertoond zal worden niet aankondigen. Via de app
groep of de mail mogen we de titel wel onthullen. 
 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en interesse hebben, meldt u zich dan
aan via de WhatsApp bij Miryam Daggelders, tel. 06 51641419 en u wordt
toegevoegd aan de WhatsApp groep Filmhuis Otterlo. Liever via de mail, dan
aanmelden bij filmhuisotterlo@gmail.com.
 
Entree: 5 euro, inclusief een kopje koffie of glas thee. 
Uiteraard is er na afloop tijd om na te praten. Gewoon voor de gezelligheid of
over de inhoud van de film. 
Graag tot ziens op 14 oktober.
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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
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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

M&M koekjes
Daniëlle Elskamp

 
Ingrediënten voor 8 koekjes
150 gr bloem
100 gr lichtbruine basterdsuiker
85 gr roomboter (kamertemperatuur)
50 gr M&M’s melkchocolade
50 gr pure en 50 gr witte chocolade
1 ei
1 theelepel koek-/speculaaskruiden
½ theelepel zout
Benodigdheden: Bakpapier

Bereiding: Verwarm de oven voor
op 175 graden.
- Roer de roomboter met de suiker
zacht. Meng de bloem, koek- en spe
culaaskruiden en zout door elkaar.
Voeg dit mengsel en het ei toe aan
de roomboter. Meng tot één geheel.

- Hak met behulp van een mes de
witte en pure chocolade in stukjes.
Voeg toe aan het deeg en kneed het
door, zodat de chocolade goed is
verdeeld.

- Bekleed een bakplaat met bakpa
pier. Maak (eventueel met behulp
van een ijsschep) acht bollen van het
deeg. Houd wat ruimte tussen de
koekjes, want ze lopen iets uit tijdens
het bakken. Druk de koekjes iets plat
met een spatel.

- Bak de koekjes 15 minuten in de
voorverwarmde oven. Druk na het
bakken direct de M&M’s in de koek
jes. Wanneer de koekjes nog warm
zijn, is het deeg namelijk nog te vor
men. Laat de M&M-koekjes vervol
gens volledig afkoelen. Zodra de M&
koekjes afgekoeld zijn worden ze lek
ker knapperig van buiten.

Geniet ervan!
 
Ik nomineer graag Rik Verschuur
voor het volgende recept.
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Eigen werk Klaasje Smit 
 
 
 
 
 
 
 
Beelden van steen, schilderingen,
ruimtelijk werk gemaakt door Klaasje
Smit zijn nu te zien in dorpshuis De
Aanloop. Oervormen zoals cirkels,
vierkanten of symbolen worden vaak
gebruikt. Haar kracht en inspiratie is
de levensbron, de oorsprong van het
leven. Haar werk kent een enorme
diversiteit met een duidelijke eigen
beeldtaal.
Klaasje begint met een onderzoek in
haarzelf, associatief en dromend.
Na schifting en uitproberen van
de opgekomen ideeën wordt er net
zo lang geëxperimenteerd en terug- 
gekeerd naar het eerste keuze-
moment tot het klopt en het ‘goed’
genoeg is. 
Al jaren geeft Klaasje schilderscur
sussen en workshops in het Dorps
huis. Kortgeleden hebben haar cur
sisten in het dorpshuis nog geëxpo
seerd. Heel leuk om nu haar eigen
werk te mogen bewonderen. De ten
toonstelling is te zien in de voormali
ge peuterspeelzaal tijdens de ope
ningstijden van het dorpshuis.
klaasjesmit.ks@gmail.com 

Kunst in Otterlo
 
Galerie 2020 

In oktober expo
seert Anne Marie
Spijker in Galerie
2020. Anne Marie
is schilder en
woont en werkt in
Amersfoort. Haar
werk heeft realisti
sche elementen,
al herken je die

niet gelijk. Toch is iets bestaands al
tijd het uitgangspunt. Al schilderend
komt alles terecht in een nieuwe
wereld en die heeft niet veel met de
werkelijke wereld te maken. Het lijkt
een droomlandschap waarin alles
kan gebeuren. Je moet even moeite
doen met kijken, daarna mag je er
zelf betekenis aan geven. Het werk is
te zien tot en met 3 oktober.  
Meer informatie: galerie2020.nl
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Wie kent haar niet?
 
Hoi Otterlo! Mijn naam is Jeany
Abels, 42 jaar jong, geboren te Ede
maar inmiddels sinds augustus 2021
woonachtig samen met mijn vriend
Allian en onze hond Mila in het mooie
Otterlo aan het Mosselsepad. Na een
grote verbouwing van bijna 5 maan
den betrokken wij de woning net voor
de kerstdagen. Voor mijn vriend ein
delijk weer terug naar zijn geboorte
dorp en voor mij voelde het ook gauw
vertrouwd door het warme welkom
van hier in het dorp. Wij wonen er
dan ook met heel veel plezier. Ik heb
een dochter genaamd Romy van 20
jaar die sinds 2020 in Spanje werkt
en woont samen met haar 2 paarden
en hond, waar ze werkt bij Stichting
Paard in Nood Spanje.
Kijk als jullie benieuwd zijn naar wat
ze voor super werk doen op:
www.paardinnoodspanje.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben opgegroeid in Ede met mijn
ouders en twee zusjes, heb daar ook
bijna mijn hele schoolcarrière doorlo
pen. Na de Mavo en Havo ben ik be
gonnen als secretaresse/administra
tief medewerker op een accountants
kantoor en heb daar heel wat jaren
gewerkt. Tussendoor ben ik ook
werkzaam geweest bij diverse hore
ca-ondernemingen in Ede en Otterlo.
Daarna gewerkt voor een Ameri
kaans bedrijf in Woerden waar ik ad
ministratief werk deed en veel moest
reizen naar Engeland, België en
Amerika. Nu werk ik met veel plezier
bij een financieel adviesbureau in
Ede. De horeca blijft wel altijd kriebe
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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

len vandaar dat ik dat af en toe ook
nog doe als mijn hulp nodig is. Ik
wandel graag in mijn vrije tijd met
onze trouwe viervoeter over de Otter
lose Heide of in het bos. Jammer
vind ik wel dat er in Otterlo bijna
geen losloopgebieden meer zijn voor
de honden. Een borreltje of gezellig
etentje sla ik niet gauw af. Ik houd
zelf ook van koken en dan vooral de
Indonesische keuken. Heidedag Ot
terlo, wat was dat een gezellig feest,
had het zelf nog nooit eerder meege
maakt! Maar wat fijn dat het eindelijk
allemaal weer kan. Voor mij was het
geen verrassing dat de Otterloërs
een goed feestje kunnen bouwen,
aangezien ik weleens op het Okto
berfeest ben geweest toen ons paard
nog bij Wouter en Grietje Hazeleger
stond en vond dat zo gezellig! Ik
hoorde in de wandelgangen dat het
dit jaar weer plaats gaat vinden, wat
zou dat fantastisch zijn!! Maar hier
zien we ook weer hoe belangrijk vrij
willigers zijn en daar moeten we zui
nig op zijn. Net als bijna iedereen
hier hoop ik dat er nieuwe betaalbare
woningen gebouwd worden en dat de
jonge generatie ook een kans heeft
om in Otterlo woonachtig te blijven.
We hebben het zelf ondervonden
hoe lastig het is om een woning te
vinden in het mooie Otterlo. Frans
bedankt voor het doorgeven van het
stokje, bij deze geef ik het door aan
Rien Jochems mijn buurman.
 
Rien, je tekst van max. 550 woorden
en foto (300 kb of meer) uiterlijk 1 ok
tober mailen naar:
dorpspraet@kpn.mail.nl
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Kom gezellig volleyballen bij BSVO!
 

Jan van den Berg
 
Na de successen van onze voetbalvereniging en de aandacht daarvoor, dacht de redactie van de Dorpspraet dat ook
andere verenigingen wel wat support konden gebruiken. In deze editie dus de blik op volleybalvereniging BSVO.
 
BVSO (Binnen Sport Vereniging Otterlo) is in 1973 als omnivereniging opgericht en omstreeks 1999 als volleybalvere
niging. Daarbij is de naam BSVO behouden.
De huidige club heeft zo’n 80 leden en is vooral een vriendenclub, dat blijkt wel uit het feit dat er tijdens het seizoen,
wekelijks iemand uit Amsterdam naar Otterlo komt om mee te trainen, echte clubliefde!
 
BSVO heeft een damesteam en een herenteam, vijf jeugdteams en twee
recreantenteams en kunnen daarbij wel wat versterking gebruiken.
De reservebank is namelijk wat dun, zeker als er nog iemand door
omstandigheden uitvalt. Dus Otterloërs, zijn de meters rennen op het
voetbalveld te ver, maar wil je toch sporten, probeer BSVO eens!
Proeflessen zijn gratis en je kunt op maandagavond of op woensdagavond
zo aansluiten bij de recreantenteams. Kijk voor de exacte tijden even
op de website www.bvso.nl. En wil je liever niet in ‘t veld, maar langs
de kant een handje helpen dan kan dat ook: scheidsrechter, coach,
een taak(je) in het bestuur, er is altijd wat te doen en alle hulp is welkom.
 
De hoop van het bestuur ligt bij de bouw van het nieuwe dorpshuis/sporthal. Spelen in een splinternieuwe hal geeft
natuurlijk iedereen een boost en daar wil je graag je volleybalkunsten laten zien! De huidige accommodatie (de Sero)
heeft namelijk z’n beperkingen, voor de gemiddelde Otterloër is dit helaas niets nieuws. Een belangrijke technische
beperking van de Sero is de hoogte van de zaal. Deze voldoet qua hoogte niet aan de eisen van de volleybalbond, de
bond heeft BSVO echter dispensatie gegeven. Mocht het zo zijn dat het herenteam promoveert aan het einde van het
nieuwe seizoen, dan gaat die dispensatie vervallen. Dan zal er een alternatief moeten worden gevonden en is er nog
meer reden om snel te starten met de nieuwbouw.
Het herenteam is namelijk afgelopen seizoen eerste geworden, maar door
COVID werden er door de bond geen kampioenschappen, promoties
en degradaties toegekend. Het bestuur heeft dus het herenteam zelf maar
kampioen verklaard en een medaille omgehangen!
 
Ook de meidengroep van BSVO doet het heel goed en is zelfs 2x kampioen
geworden afgelopen seizoen. Als al deze meiden nu doorgroeien naar het
eerste damesteam, kunnen ze gelijk gaan schitteren in de nieuwe sporthal!
 
Het beachvolleybaltournooi wat jaarlijks ook een succes was, met veel
deelnemers uit ons dorp, staat volgend jaar ook weer op het programma.
Dus dan gaan we weer met de voetjes in het zand lekker volleyballen en
pret maken…. Ik zal eens kijken of we een team ‘Redactie Dorpspraet’ kunnen formeren….
Doordat 2 seizoenen de competities zijn stilgelegd en beperkingen voor binnensporten groter waren en langer duur
den dan voor de buitensporten, zijn er wat leden afgehaakt en dat is jammer. De huidige stand is dat de competities
doorgaan, dus als je weer wilt volleyballen kan dat!
 
Want bewegen is belangrijk en volleybal heeft nooit last van slecht weer! Volleybal is hartstikke leuk en met meer
leden hebben we meer fun en gezelligheid!
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

SEPTEMBER - OKTOBER  2022

Activiteiten Steunfonds Eureka

Datum Activiteit Locatie Tijd

zo 18-9 Otterlo Open (zie www.weverlodge.nl) Tennispark, Karweg  

18-9 t/m 24-9 Collecte Nierstichting Dorp Otterlo  

di 20-9 Challengeproef op hoogte (zie pag.19) Otterlo Events 18.30-20.30 uur

za 24-9 Pegasus Wandeltocht (zie pag. 28) De Hartenberg vanaf 10.00 uur

25-9 t/m 1-10 Collecte HandicapNL Dorp Otterlo  

ma 26-9 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

di 27-9 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

za 1-10 SV Otterlo 1 - v.v.Dieren 1   Sportpark Kanstanjebos 14.30 uur

2 t/m 8-10 Collecte Dierenbescherming Dorp Otterlo  

ma 3-10 Inloop/spreekuur Malkander De Aanloop 13.30-14.30 uur

9 t/m 15-10 Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting Dorp Otterlo  

ma 10-10 Open eettafel De Aanloop 17.00 uur

di 11-10 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

di 11-10 Verrassingsavond Chr.Vrouwenbond De Schakel Kulturhus Wekerom 19.30 uur

vr 14-10 Filmhuis Otterlo De Aanloop 20.00 uur

za 15-10 Ambachtsmarkt Wever Lodge 12.30-17.30 uur

za 15-10 SV Otterlo VR1 - DVS'33 Ermelo VR 3 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur
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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.

Nieuw redactielid
In het augustusnummer heeft u al
een artikeltje van de hand van
Elise Bunt-Geerling kunnen
lezen. Zij is ons nieuwe redactie
lid. We zijn erg blij met deze
jonge aanwinst. In oktober zal zij
zich aan u voorstellen.
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Jolanda Aalbers
 
Activiteiten voor jonge
mantelzorgers 
- Challengeproef op hoogte. Speciaal
voor jonge mantelzorgers vanaf 13
jaar. Op dinsdag 20 september bij
Otterlo Events aan het Mosselsepad.
Van 18.30-20.30 uur.
- Springkussenfestival. Voor jonge
mantelzorgers van 4 t/m 12 jaar. Op
dinsdag 25 oktober bij het Kulturhus
in Wekerom. Van 11.00-15.00 uur.
Aanmelden voor beide activiteiten via
mail
jmzgo@malkander-ede.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursussen vrijwilligers en
mantelzorgers
Gratis interessante cursussen en
workshops najaar 2022. Neem ook
deel aan leuke en interessante cur
sussen die er in het najaar voor vrij
willigers en mantelzorgers worden
georganiseerd! De eerste cursus
start op 16 september aanstaande.
Zien we jou ook? Bijna alle cursus
sen (Mozaïeken, niet-pluis gevoel,
handmassage, herkennen en om
gaan met eenzaamheid, begeleiden
en coördineren vrijwilligers, etc. wor
den gegeven aan de Galvanistraat 1
in Ede. Door het volgen van een cur
sus kun je je vrijwilligerswerk nog
leuker, mooier, rijker maken. Zie
www.vrijwilligers.malkander-ede.nl
onder het kopje cursussen om je aan
te melden.
 
Inloopspreekuren
Vragen, advies, ondersteuning nodig,
ideeën voor je buurt, vrijwilligerswerk,
mantelzorg? Kom gerust even langs
of maak een afspraak, 0622762385,
jaalbers@malkander-ede.nl en
svanbarneveld@malkander-ede.nl
tel.0682141893.
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Mosselsepad

Dokter Beumerlaan

Mosselsepad

Pothovenlaan

Stalletjes aan de weg
Gerhard Starke

 
Ook in Otterlo zijn er steeds vaker
verkoopstalletjes te vinden.
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12,5 jaar Buurtzorg
Wekerom! 

Luciënne Brom 
 
De kans is groot dat u ons van naam
al kent, door ons kantoor aan de
Edeseweg in Wekerom of wellicht
hebt u ons zien rijden of zien lopen. 
 
Wat doen wij?
Al 12,5 jaar levert Buurtzorg zorg in
Wekerom, Otterlo en Harskamp.
Al 12,5 jaar ondersteunen wij men
sen die thuis willen blijven wonen.
Al 12,5 jaar verbinden wij wonden.
Al 12,5 ondersteunen wij mantelzor
gers.
Al 12,5 jaar bieden wij hulp bij de
dagelijks verzorging.
Al 12,5 jaar bieden wij hulp bij de
medicijn inname.
Al 12,5 jaar staan wij mensen bij in
de laatste fase van het leven. 
Dit is een kleine opsomming van wat
Buurtzorg doet.
En dit al 12,5 jaar lang!
 
Wij hebben dit én het feit dat een
aantal van onze collega's 12,5 jaar in
dit team werkt, in april gevierd met
onze huidige cliënten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via deze weg willen wij ook alle oud-
cliënten en hun familieleden bedan
ken! 
Zonder de openheid, gastvrijheid en
uw vertrouwen konden wij geen 12,5
jaar bestaan. 

Wij houden van zorgen en helpen!
Mocht u een hulpvraag hebben, dan
kunt u ons bellen op 06-20693686.  

Het team van Buurtzorg Wekerom

Gezocht: gebruikte Nespresso
cupjes voor handvaardigheids
projecten. Info: Michèle Negele,
0640214276.
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De grondwaterstand in Otterlo (deel 4)
Betsy Rap

 
Benieuwd naar de grondwaterstand in Otterlo? U bent niet de enige. Gelukkig houdt Klaas Langerak die bij op zijn
perceel aan de Koeweg. In de grafiek ziet u het verloop tot begin september. Het lage peil zal u niet verbazen, maar
misschien wél dat die stand zes weken vroeger is bereikt dan in 2020. Afgelopen voorjaar stond het grondwater al
20cm lager dan twee jaar daarvoor, maar de laatste weken van augustus daalde het peil met ongeveer 1cm per dag!!
  Gelukkig is het gaan regenen, maar

het duurt een tijdje voordat daarvan
in de diepere lagen resultaat zicht
baar is. Bij sommige mensen bestaat
de vrees dat het recent gevallen re
genwater linea recta afgevoerd
wordt. Dat is niet zo. Het Waterschap
geeft de verzekering dat zoveel mo
gelijk water vastgehouden wordt. Dat
gebeurt door de stuwen in de grote
waterlopen dicht te zetten en het
maaien van de slootkanten uit te stel
len. Zo kan het regenwater beter in
de bodem zakken. Ook steeds meer
boeren plaatsen kleine stuwen in de
sloten die zij moeten beheren. Dat is
in hun eigen belang, want zonder
water geen gewasgroei. We zijn van
plan in een volgende editie met hulp
van deskundigen achtergrondinfor
matie te geven over het waterbeheer
en de ondergrondse waterlopen.
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TVO Sponsortoernooi
Tennisvereniging Otterlo

 
Zondag 28 augustus vond er een bij
zonder evenement plaats bij Tennis
vereniging Otterlo: De allereerste edi
tie van het Sponsortoernooi. In de af
gelopen jaren zijn er bij TVO heel wat
bedrijven als sponsor bijgekomen.
Hier zijn we als vereniging natuurlijk
ontzettend blij mee: met de financiële
steun van deze bedrijven kunnen we
leuke activiteiten laten plaatsvinden,
nieuwe materialen aanschaffen, toer
nooien organiseren, etc.
 
Verschillende van onze sponsoren
streden op zondag 28 augustus om
de wisselbeker. Ieder bedrijf had een
team samengesteld van twee dames
en twee heren. Op ons tennispark
aan de Karweg werden de hele mid
dag gemengd dubbel wedstrijden van
een half uur gespeeld. Het weer was
ideaal en er was mooi tennis te zien.
Na een zinderende finale aan het
einde van de middag was dit de eind
stand:
4e plaats: Inbouw Nederland
3e plaats: EasyComp
2e plaats: EasyWarm/Hazeleger
1e plaats: TandheelkundeHoek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het toernooi werd afgesloten met
een borrel en barbecue. We kunnen
terugkijken op een geslaagde eerste
editie van het TVO Sponsortoernooi!
Het is de bedoeling om dit toernooi
jaarlijks te laten plaatsvinden.
In de maanden september en okto
ber staan er nog verschillende activi
teiten op het programma, zoals de
clubkampioenschappen, het Otterlo
Open (op 18 september, in samen
werking met de Wever, zie voor meer
info www.weverlodge.nl), en een Hal
loween-evenement op 29 oktober.
Ook interesse om eens te kijken of
tennis als sport iets voor je is, of wil
je je bedrijf aanmelden als sponsor?
Kijk voor meer informatie op:
www.tvotterlo.nl 
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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. 

 

 

Oktoberfeest 2022
 
Hallo Otterlo!
Na lang wachten mogen we dit na
jaar weer ons Otterlose Oktoberfeest
vieren! Dit jaar op zaterdag 29
oktober. We zijn blij dat ook dit jaar
de stal van Wouter Hazeleger als
feestlocatie fungeert! We hopen jullie
allen weer te zien aan de
Westenengerdijk 62.
Regels
Er zijn natuurlijk wel weer regels.
-Het feest is ook dit jaar enkel toe
gankelijk voor bezoekers van acht
tien jaar en ouder. Er wordt streng
gecontroleerd. Minderjarigen worden
niet toegelaten.
-Zonder uitnodiging geen toegang.
We gaan er vanuit dat iedereen zich
keurig aan de regels houdt zodat we
er weer een mooie editie van kunnen
maken!
Muziek
We worden wederom muzikaal ver
wend door de toppers van onze huis
band Slamm. Uiteraard staan zij er
die avond niet alleen voor, maar tra
ditiegetrouw verklappen we de
namen van de andere podiumbees
ten niet. We zien jullie komst graag
tegemoet! De uitnodiging valt vanzelf
in de brievenbus. Wij zorgen voor het
eten en drinken, als jullie zorgen voor
de gezelligheid. Tot de laatste zater
dag van oktober.
Vrijwilligers
Mocht er nog interesse zijn om vrij
williger te worden bij de bar en/of
hulp bij de op- en afbouw, dan horen
wij dat graag. Geef je op door een
berichtje met je naam te sturen naar
Max Meijer tel: 06 24424734.
Hartelijk groet, 
De Organisatie.
 

Open Huis voor Israël
Jan en Hennie Alers

Op donderdag 22 september bent u
van harte welkom op ons Open Huis
voor Israël. Van 10.00-12.00 uur en
van 13.30-17.00 uur.
Adres: Laarweg 57, Harskamp,
Tel. 0318-457120 of 06-24182822.
E-mail: henniealers@gmail.com.
Kom donderdag gezellig en vrijblij
vend even aan. De koffie staat klaar
met wat lekkers. Welkom!

24 De Dorpspraet



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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Herstel stikstofge
voelige natuur Otter
lose Zand

Door Sabine Bootsma
 
Het Otterlose Zand in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe is één van de
vijf grootste stuifzandgebieden van
de Veluwe, met een oppervlakte van
maar liefst 324 hectare. Het is een
prachtig gebied; een open vlakte met
groepen grote vliegdennen en hier en
daar een stuifduin met open zand.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederland heeft binnen Europa, als
land met het grootste oppervlakte
stuifzand, een belangrijke verant
woordelijkheid voor behoud, herstel
en beheer van de stuifzandland
schappen. Op de Veluwe ligt het
grootste oppervlakte aan zandver
stuivingen in Nederland, waarvan
maar liefst ruim 40% in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe ligt.
 
Bedreiging van habitattype
stuifzand
De afgelopen 100 jaar is het open
stuifzandlandschap in Nederland
sterk in oppervlakte afgenomen. In
gebieden met een hoge stikstofdepo
sitie, zoals de Veluwe, is bovendien
de kwaliteit en biodiversiteit afgeno
men en groeit het stuifzand sneller
dicht met grijs kronkelsteeltje en
grove den. Hierdoor neemt de ken
merkende korstmosrijke begroeiing
van de stuifzanden af. Korstmos lijkt
op een plant, maar is eigenlijk een
schimmel die samenleeft met algen
of blauwwier.
 
Ook verschillende beschermde vo
gel-, plant- en insectensoorten zijn
sterk afhankelijk van het stuifzand als
leefgebied. Dit zijn bijvoorbeeld de
blauwvleugelsprinkhaan, heivlinder,
tapuit en de nachtzwaluw. De dieren
die leven op het stuifzand ervaren

 Otterlose zand (foto Roy Strijker)
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enorme negatieve gevolgen van de
veranderingen in hun leefgebied.
 
Maatregelen ter verbetering van
het Otterlose Zand
Door de hoge stikstofdepositie en de
verbossing is de kwaliteit van het Ot
terlose Zand ondertussen matig tot
slecht. Om de nu nog voorkomende
plant- en diersoorten te behouden,
moeten op korte termijn maatregelen
genomen worden. Het Park neemt de
volgende maatregelen om de kwali
teit en het oppervlak van het habitat
type stuifzand op het Otterlose Zand
te verbeteren en vergroten:
• Verwijderen van een deel van het
bos en bosopslag dat na 2007 op het
stuifzand is ontstaan (de oude bos
sen en vliegdennen worden dus ge
spaard).
• Tegengaan van de directe uitstoot
van stikstof, verstoring door recrea
tiedruk en milieuverontreiniging door
het afsluiten van de autoweg (De
Wetweg) door het Otterlose Zand
voor gemotoriseerd verkeer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het uitvoeren van de maatregelen
wordt er een monitoringsplan opge
steld, waarmee de kwaliteit van het
Otterlose Zand gevolgd wordt. Zo
kunnen wij zien wat de effecten zijn
van de maatregelen.
 
De werkzaamheden zijn gestart op 5
september 2022 en vinden plaats op
verschillende plekken op het Otterlo
se Zand. De Wetweg is vanaf deze
datum permanent gesloten voor
verkeer.

Gezocht
Rustige woning met eigen voor
zieningen. Een (privé) buiten
ruimte zouden zowel kat als ik
heel fijn vinden. Ik rook en drink
niet en heb geen luidruchtige
hobby’s. Huurprijs ca. 650 euro
(excl.). Tips en/of inlichtingen
graag via bleumpje@yahoo.com.
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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 

 

 

Wanneer komt ie
eigenlijk weer? 

Willem van Maaren
 
Een vraag die je bij de bushalte zou
kunnen verwachten, want door per
sonele en financiële tekorten is het
niet meer zo vanzelfsprekend dat de
bus komt. Maar mijn vraag gaat over
de collecte. Jaarlijks collecteren een
aantal vrijwilligers voor diverse goede
doelen. Het is fijn en te waarderen
dat er mensen zijn die dat geheel be
langeloos in hun vrije tijd voor een
ander willen doen. Zo ook bij de jaar
lijkse collecte van het
Leger des Heils. Ge
lukkig zijn er een paar
enthousiaste Otter
loërs die zich hiervoor
inzetten. Daarvoor
alle dank. En we kun
nen versterking ge
bruiken. Graag! Want vele handen
maken licht werk. Het moet namelijk
wel voor iedereen ‘beloopbaar’ zijn
en blijven. Gewoon 1 straat in Otterlo
collecteren, dat is te doen, toch?
Daarom hierbij een oproep voor col
lectanten!  De collecteweek is van 27
november tot en met 3 december. U
kunt zich aanmelden bij Willem van
Maaren, Mosselsepad 25 in Otterlo.
Tel. 06-31495213. U bent van harte
uitgenodigd.

Pegasus Wandeltocht
Zaterdag 24 september
 
In de nacht van 22 op 23 oktober
1944 werd operatie Pegasus 1 uitge
voerd. Dit om ondergedoken militai
ren in veiligheid te brengen na de
mislukte Slag om Arnhem in septem
ber 1944. De operatie werd een groot
succes: 138 ondergedoken Britten,
enkele Nederlanders en twee Rus
sen werden door het verzet naar de
Rijn gebracht. Ieder jaar weer wordt
dit groots herdacht, waarvan de Pe
gasuswandeltocht een onderdeel is.
De wandeltocht voert langs onderde
len van de ontsnappingsroute van
destijds. Het startpunt is bij de kerk
op het terrein van 's Heerenloo aan
de Wekeromseweg. Informatie over
de afstanden en de tijden vindt u op
www.srvv-events.nl/wandeltochten/
pegasus-wandeltocht
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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 in beeld
 
Ik ben Marieke Vonk, woonachtig in
Otterlo. Ik ben inmiddels 19 jaar lid
bij muziekvereniging OBK Otterlo. Ik
ben begonnen op de bugel, maar al
snel overgestapt op de trompet. Toen
ik begon bij OBK hadden we veel
jeugd, wat mij destijds ook bij OBK
heeft gehouden. In deze tijd is het
lastig om leden te krijgen voor onze
muziekvereniging. We zijn daarom
ook begonnen met een mooi project
met de Ericaschool, om zo hopelijk
meer leden te krijgen en onze vereni
ging te laten bestaan. Ongeveer 6
jaar geleden ben ik in het bestuur
van OBK gekomen als secretaris.
Een functie die veel vraagt, maar die
ik in ons fijne bestuur goed kan uitoe
fenen. We zijn soms best druk, maar
het geeft ook veel energie om mooie
dingen met elkaar te organiseren. Ik
zit ook al die jaren bij onze dweil
band, O’Tunes. Hiermee zijn we vaak
in Duitsland te vinden; voor bijvoor
beeld het carnaval, schützenfesten
en kerstmarkten. Maar we hebben
ook veel optredens dichter bij huis,
zoals het jaarlijkse Ede dweilstad of
evenementen in ons dorp Otterlo. We
zijn ook regelmatig met elkaar een
nachtje weg. Dat is altijd gezellig, wat
ons een warme en hechte club
maakt. Muziek maken is een mooie
hobby; muziek kan vrolijk maken of
emotioneel doen raken, maar het kan
ook verbinden. Op onderstaande foto
ben ik de tweede in de rij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons orkest zet prachtige concerten
neer, vooral de laatste jaren zijn deze
gigantisch gegroeid. Hierbij denk ik
bijvoorbeeld aan ons ‘OBK goes Bri
tain’-concert, ons musicalconcert en
ons laatste grootse en uitverkochte
Rieu-concert. We zijn nu druk bezig
met ons jubileumconcert, wat plaats
gaat vinden op zaterdag 12 novem
ber in het Kulturhus te Wekerom.
Dan willen we met elkaar groots ons
100-jarig bestaan van OBK vieren,
dus zet het in de agenda!
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Van de kweker
Jaap Duijs

Prachtig blad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het eerste oog lijkt de plant op de
foto op een bladbegonia. We hebben
hier echter te maken met een Caladi
um, een tropisch knolgewas, verwant
aan de aronskelk. De Latijnse naam
Caladium is afgeleid van het Maleise
kaladi, wat plant met eetbare wortels
betekent. Caladium komt van nature
voor in de tropische gebieden van
Zuid-Amerika, waar ze in de oerwou
den groeit. Dat geeft al aan onder
welke omstandigheden de plant het
beste gedijt.
 
Caladium houdt van een lichte, niet
zonnige, maar wel warme stand
plaats. Uiteraard met een hoge lucht
vochtigheid. Aan al deze voorwaar
den is in Nederland niet zo gemakke
lijk te voldoen. ’s Winters, als het
blad helemaal afgestorven is, moet
de plant binnen staan in een ruimte
die niet onder de 15 graden komt. In
het voorjaar worden de wortelstokken
opgeplant in verse grond, waarna de
pot op een warm plekje in een serre
of kas gezet wordt. Zoals gezegd
heeft Caladium behoefte aan een
hoge luchtvochtigheid. Die wordt be
reikt door de pot in een laag natte
grind te zetten. Alle extra inspannin
gen worden ’s zomers dubbel be
loond. Caladium ontwikkelt zich dan
tot een prachtige plant met hart- tot
pijlvormige bladeren waarop vlekken
en tekeningen in alle tinten wit, roze
en rood te zien zijn. De bloei is vrij
onopvallend met bloemen die op klei
ne aronskelken lijken.
Een caladium heb je vooral voor het
prachtige blad.
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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 september
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.J.F. Hulsbergen, Edeseweg 141, Harskamp, tel.: 0318-456141, ook voor spoedeisende hulp. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. Hollemans-van Donselaar, Dorpsplein 1a, Wekerom, tel.: 0318-462112, ook voor spoedeisende hulp. 
Afwezig: 22 - 30 oktober
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 


