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Algemene ledenvergadering 
Otterlo's Belang

 
28 november 2022

 
Dorpshuis De Aanloop

Aanvang 19.30 uur
Zaal open vanaf 19.00 uur.

 
Komt allen en laat je stem

horen!
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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.
 
De Dorpspraet is ook online te lezen op
www.otterlonu.nl/dorpsmedia/dorpspraet
 
REDACTIE DORPSPRAET:
Correspondentieadres
Dorpsstraat 43
6731 AS Otterlo
Telefoon: 06-51837091
 
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 
Mirjam de Kluijver
 
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:
€ 42,50 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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      Van de
 
     redactie
 
 oktober 2022

Versterking
Onze redactie is versterkt in de
persoon van Mirjam de Kluijver.
Fijn dat er telkens weer mensen
zijn die het belangrijk en leuk vin
den om mee te werken aan ons
dorpsmagazine. In de volgende
editie zal Mirjam zich voorstellen.
Hoewel we ons heden ten dage
genderneutraal moeten uiten,
hebben de drie heren in ons
team nu behoefte aan een extra
manspersoon. Schroom niet en
sluit je aan bij onze levendige, in
spirerende en creatieve redactie.

Positief
 
Veel positief nieuws in deze zesen
dertig pagina dikke oktobereditie van
De Dorpspraet. Een greep:

•   voortgang rondom de woning
bouw aan de Weversteeg;

•   gunstige ontwikkelingen aan
gaande het nieuwe dorpshuis;

•   dorpscoöperatie komt in zicht;
•   weer een nieuw redactielid;
•   nieuwe acitiviteiten in het dorp

zoals kaboutervoetbal en film
huis.

Het is een teken dat er volop leven is
in Otterlo en dat mensen er zin in
hebben met elkaar opbouwende en
positieve activiteiten te organiseren.
Dat stemt hoopvol. 
 
In dit nummer zijn vier pagina's ge
wijd aan de luchtlandingen op de
Ginkelse Heide in het najaar van
1944. Deze landingen maakten deel
uit van de Operatie Market Garden.
Jan Vos schreef er een lezenswaar
dig artikel over. Otterlo's Belang
maakte publicatie in De Dorspraet
financieel mogelijk. Waarvoor dank!
 
De redactie feliciteert OBK met het
100-jarig jubileum. Een prachtige
mijlpaal voor een levenslustige en
ondernemende muziekvereniging.
 
Wij wensen u veel leesplezier.
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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.
________________________________________________________________
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.
________________________________________________________________
Gevraagd: gebruikte Nespressocupjes voor handvaardigheidsprojecten. Info:
Michèle Negele 06-40214276.
________________________________________________________________
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.
________________________________________________________________
Gezocht: Rustige woning met eigen voorzieningen. Een (privé) buitenruimte
zouden zowel kat als ik (Margit) heel fijn vinden. Ik rook en drink niet en heb
geen luidruchtige hobby's. Huurprijs ca. 650 euro (excl.). Tips en/of inlichtin
gen graag via bleumpje@yahoo.com
________________________________________________________________
Gezocht: Schoonmaker m/v voor clubhuis Tennisvereniging Otterlo. Uren in
overleg, zal meestal 2 à 3 keer per week zijn. Uiteraard tegen vergoeding.
Bel voor meer info met Evert van Voorthuizen: 06-21542718.
________________________________________________________________

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.

OOK ADVERTEREN IN DE DORPSPRAET?
Meer informatie nodig? Neem contact op met de redactie via
dorpspraet@kpnmail.nl/ Onze tarieven zijn verrassend laag!

Evert Groeneveld
 
Laatste nieuws
 
Gebiedsproces Otterlo (GPO)
Gemeente Ede heeft de uitgebreide
input van de eerste avond vertaald
naar een conceptvisie. Een toe
komstvisie op het dorp. Dinsdag 18
oktober, de tweede avond, is de uit
werking gepresenteerd. De verwach
ting is dat velen deze avond bezocht
hebben. Mocht u deze interessante
avond gemist hebben dan kunt u als
nog alle informatie over het GPO na
lezen op: 
www.ede.nl/gebiedsprocesotterlo
Op deze site kunt u zich ook aanmel
den voor de nieuwsbief en  de vol
gende bijeenkomsten.
 
Dorpscoöperatie
We zijn blij dat na een periode van
voorbereiding de dorpsccöperatie nu
echt gestalte krijgt. De notaris is
bezig met het opstellen van de akte.
Er zijn afspraken gemaakt met de ge
meente Ede, Woonstede en zorgle
veranciers. Zo is het gebruik van de
ontmoetingsruimte in Eureka voor de
komende jaren gewaarborgd. Door
de nieuwe dorpscoöperatie blijft Ot
terlo ook in de toekomst voor oude
ren aantrekkelijk om te wonen.
 
Bouwen Weversteeg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestemmingsplan heeft ter inza
ge gelegen. Hierop zijn acht zienswij
zen ingediend. Ook Otterlo’s Belang
heeft een zienswijze en een aanvul
ling ingediend. Aanleiding voor de
aanvullende zienswijze is nieuw be
leid. Gemeente Ede wil dat in elk
nieuwbouwproject minimaal 30% van
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de woningen in de sociale huursector
valt. Wij vinden dat percentage onge
wenst omdat Otterlo nu voornamelijk
koopwoningen voor haar inwoners
nodig heeft. In het voortraject is ook
altijd gesproken over een beperkt
aantal woningen in de huursector. 
 
Op 6 oktober was er voor alle indie
ners een hoorzitting om de zienswij
zen toe te lichten. Ook Otterlo's Be
lang heeft daar de mogelijkheid ge
kregen uitleg te geven over de inge
diende zienswijze en vragen te be
antwoorden. Alle inzendingen en de
reacties van de gemeente worden nu
gebundeld in een nota van zienswij
zen. 
 
De projectgroep voor het MFD maakt
mooie stappen in het ontwerpproces.
Een tijdrovend traject maar het wordt
een prachtig functioneel gebouw.
 
We hopen dan ook dat de bestem
mingsplanprocedure nu geen vertra
ging meer oploopt. Dan kunnen na
vaststelling de volgende stappen
worden gezet richting realisatie.
 
Onderhoud A50
Waar het in Otterlo normaal al druk is
in de zomerperiode kregen we nu
veel extra verkeer door de afsluiting
van de A50. Regelmatig hebben we 
contact gehad met Rijkswaterstaat
en afspraken kunnen maken hoe de
overlast beperkt kon worden. Verla
ging van de maximale snelheid, door
stroombeperking, verkeersregelaars
en een aantal andere maatregelen
hadden effect.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat het echt wel druk is ge
weest is het volgens ons redelijk
goed verlopen. 
 
ALV 
Op 28 november houden wij onze al
gemene ledenvergadering. Dan ver
wachten wij u weer meer te kunnen
vermelden over allerlei zaken die ons
bezighouden. U bent hierbij alvast
van harte uitgenodigd.
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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

MFDO
Volgende fase

Janet Smeenk
 
Altijd leuk als het volledige project
team bestaande uit medewerkers
van de gemeente Ede, HEVO, archi
tectenbureau KAW en het bestuur
van MFDO, weer samenkomt. Er
kunnen dan grote stappen gemaakt
worden in het proces.
De samenwerking tussen de leden is
bijzonder goed te noemen. We ken
nen elkaar tenslotte al jaren.
Adviesbureau HEVO coördineert en
begeleidt de voorbereiding en bouw
van het MFDO. 
De architecten hadden alle op- en
aanmerkingen verwerkt in een nieuw
ruimteplan. Aan het bestuur de taak
om dit nieuwe plan met alle betrokke
nen nog een keer goed door te
nemen. Is de lift groot genoeg? Is er
wel voldoende werkruimte in de keu
ken? Dit soort vragen moeten wor
den beantwoord voordat de basis
plannen definitief gemaakt kunnen
worden. In de volgende stap gaan de
installateurs aan de slag met de tech
nische tekeningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als extraatje lieten de architecten wat
impressies zien van mogelijke ge
vels. Het eerste ontwerp uit 2019
was een heel mooi markant gebouw
maar oogde nogal fors tussen de
woonhuizen. Nu is het idee het ge
bouw beter aan te laten sluiten bij de
andere bebouwing door gelijksoortige
dak- en gevellijnen te gebruiken. 
 
We bouwen niet alleen voor de toe
komst maar ook voor de huidige be
zoekers die zich in het nieuwe dorps
huis thuis moeten kunnen voelen. 
Door de toewijding van de architec
ten en de impressies die getoond
werden heeft het bestuur er alle ver
trouwen in dat het MFD een gebouw
wordt voor ons allen.
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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

Zonnig op reis
Schoolreisjes Ericaschool

Helga Hummelen
 
Op dinsdag 13 september gingen alle
kinderen van de Ericaschool op
schoolreis!
Als eerste vertrokken de groepen 6/7
en 7/8. De bestemming?
Avonturenpark Hellendoorn! Een
rondje in achtbaan Balagos, water
pret in wildwaterbaan Wild Waterval,
klimmen en klauteren in de drie Ge
heime Torens; het kon allemaal op
deze dag!
De kinderen hebben zich prima ver
maakt in het park en met elkaar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 9.15 uur stond de bus van groep
3 en groep 4/5 klaar om te vertrekken
op weg naar speelpark Oud Valke
veen in Naarden.
Ook deze dag in Naarden was ge
slaagd, de kinderen hebben genoten
van de verschillende attracties en de
grote speeltuin.
 
Groep 1/2 is naar het speelpark en
maisdoolhof in Voorthuizen geweest.
Gelukkig konden alle kinderen de
weg terugvinden in het doolhof, toch
best spannend voor sommige kinde
ren.
We kijken terug op een zonnige en
geslaagde dag met elkaar!

7nr. 9/oktober 2022



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

 

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

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 

  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

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

Even voorstellen
Elise Bunt-Geerling

Eerder dit jaar vroeg mijn 'buurman'
Gerhard Starke of ik het leuk vond
om in de redactie van de Dorpspraet
te komen. Een stukje schrijven over
wat jij denkt dat leuk is, teksten con
troleren, bij de vergaderingen zijn,
etc. Tja, was mijn eerste reactie. Hoe
past dit in mijn toch al best wel druk
ke leven? Nadat ik bij de eerste ver
gadering was geweest, toch een twij
fel. Na veel wikken en wegen, ben ik
sinds begin september dan toch toe
getreden tot de redactie.

Maar wie ben ik dan? Ik ben Elise
Bunt-Geerling. Geboren en getogen
in Apeldoorn. Ik woon nu ongeveer 8
jaar met heel veel plezier in Otterlo,
samen met mijn man Patrick en onze
dochter Tess van 4 jaar oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik werk bij A.S. Watson (hoofdkan
toor van Kruidvat, Trekpleister,
Prijsmepper en ICI Paris) in Rens
woude op de afdeling Projectmana
gement. Onze afdeling zorgt voor de
verbouwingen en nieuwbouw van alle
winkels en wij ontwikkelen alle nieu
we materialen voor interieurverande
ringen in de winkels.

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke
dingen met mijn gezin, familie en
vrienden. Wandelen, fietsen,
drankje doen en lekker eten horen
hier natuurlijk bij. Ik wil proberen wat
meer dingen over bijvoorbeeld de ba
sisschool te schrijven en misschien
over de evenementen. Mochten er
tips zijn, laat het me weten! Samen
komen we mogelijk tot nog meer leu
ke stukjes in de Dorpspraet.
 
Graag tot ziens of horens in het
mooie Otterlo.
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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

Kindermiddag 16-11-2022 en 14-12-2022 13.45 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

Filmhuis Otterlo vrijdag 11 november 20.00 tot 22.30 uur

Weekprogramma
Kindermiddagen
We gaan weer van start!
 
Vanaf november starten we weer met
de kindermiddagen in de Aanloop.
Een groep van enthousiaste moeders
heeft het stokje overgenomen van
Corien en Miriam. Samen met de
kinderen hopen we er gezellige mid
dagen van te maken. Wel willen we
hierbij een beroep doen op vrijwilli
gers (ouders, opa’s en oma’s en
andere Otterloërs) om ons tegen die
tijd een handje te komen helpen. 
 
De eerste twee data kunnen we al
vast aan jullie verklappen.
De aftrap zal zijn op 16 november, 
woensdagmiddag 13.45-16.00 uur.
De tweede datum is 14 december.
De data voor het volgende jaar en
informatie over hoe aan te melden
volgt later.
.
Graag nog even aandacht voor het
volgende.
Om alles te kunnen bekostigen zullen
we weer een vaste bijdrage vragen.
Daarnaast willen we graag gebruik
maken van de Ede Doet-bonnen.
Zou u ons daarmee willen helpen?
U kunt de bonnen op de volgende
manieren inleveren:
 

•   Een foto/scan van de bon (waar
op de code duidelijk zichtbaar is)
mailen naar:                             
info@kindermiddagotterlo.nl/;

•   In de box deponeren welke ge
plaatst staat op de koffietafel in
de Spar Otterlo;

•   In de brievenbus aan de Sport
laan 8 in Otterlo (schuin tegen
over de Aanloop).

 
Alvast bedankt en hopelijk zien we
jullie in november!

Filmhuis Otterlo
 
                             Grote opkomst, mooie film, goede sfeer; de eerste film-      
                             avond was een groot succes. Noteer in de agenda:
                         
                             11 november filmavond.
                             
Via de Whatsappgroep Filmhuis Otterlo of mail krijgt u informatie en kunt u re
serveren. Geïnteresseerd maar nog niet toegevoegd meldt u zich dan aan via
de Whatsapp bij Myriam Daggelders tel. 06 51641419 of via de mail: 
filmhuisotterlo@gmail.com
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Halloween 2022
Els en Niek van Waarde

 
Het is bijna maandag 31 oktober, dus de Halloweenspullen kunnen weer uit
de kast worden gehaald. Van 18.00-20.00 uur zijn de kinderen, en hun ou
ders natuurlijk ook, welkom om langs de deuren te gaan om dit feest in Otter
lo te vieren. Wij hopen dat veel mensen hun huizen of tuinen willen versieren,
zodat we de kinderen een onvergetelijke 'trick or treat' kunnen bezorgen. Doe
je mee? Dan even een lichtje bij de voordeur zetten zodat de kinderen weten
waar ze kunnen aanbellen.
Nog even de spelregels voor de kinderen: Verkleed je zo leuk of eng mogelijk
(je ouders mogen zich ook verkleden hoor!). Bel alleen aan tussen 18.00 en
20.00 uur bij de huizen die een lichtje bij de deur hebben.
En maak er met z'n allen gewoon een mooi feest van!

Open monumentendag Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Marja Verleun

Borstel

Open monumentendag 10 september was een mooie gelegenheid om meer
te weten te komen over de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Mos
selseweg. De heer Kees van Lohuizen gaf die dag twee maal een rondleiding
waarin de geschiedenis van de afvalwaterverwerking uit de doeken werd ge
daan. Hij kwam in 1962 werken bij de gemeente Ede en is ontwerper van de
RWZI in Otterlo. Het was bijzonder dat Kees deze dag zelf kwam vertellen
hoe een en ander werkte en hij verduidelijkte zijn verhaal aan de hand van te
keningen en foto’s. De regen weerhield een aantal belangstellenden er niet
van om toch de ochtendpresentatie te bezoeken. De bezoekers van de rond
leiding om 13.30 uur hadden het beter getroffen. 

Een stukje geschiedenis 
In 1966 werd de RWZI aan de Mosselseweg geopend. Een hele vooruitgang
t.o.v. de toen gebruikelijke lozing van afvalwater en menselijke ontlasting. Elk
dorp had op een gegeven moment zijn eigen RWZI. Die van Otterlo was bijzon-
der, omdat de stroomrichting in de zogenaamde oxidatiesloot kon worden om-
gedraaid. Zo kon de zuivering continue doorgaan. Het rioolwater stroomde on-
der het grote ronde bassin door naar het gemaal van de oxidatiesloot. Door een
snel draaiende grote 'borstel' ging het water stromen en werd er zuurstof in het
water geslagen (oxidatie). De zuurstof was nodig om de bacteriën in de sloot
hun zuiveringswerk te laten doen. Na twee uur werd de stroomrichting veran-
derd door de borstel in tegenovergestelde richting te laten draaien. Onder in-
vloed van de veranderde waterdruk opende er een klep en ging een ander dicht.
Door gebruik te maken van een tijdklok werd zo steeds wisselend een deel van de sloot afgesloten, terwijl een ander
deel juist ging stromen. In het stilgelegde deel konden de bacteriën naar beneden zakken. Na enkele dagen werd het
bovenste, gezuiverde water via de eindvijver naar de Egypter Wetering afgevoerd. Het bezinksel werd uit de sloot
naar een put geleid. Deze werd wekelijks geleegd en de inhoud werd gebruikt als mest.
Het ronde bassin was tevens berging bij hevige regenval. Het heeft een overstort naar de eindvijver.

Meer weten over deze interessante plek? Er staat een informatiebord met oude foto’s en veel extra info.
 

Afsluitbare kleppen (links) en klep naar mestput
(rechts)

Hoe gaat het nu?
Nu stroomt het rioolwater naar het moderne gemaal, vanwaar het met dat uit
Harskamp en Wekerom naar RWZI Ede wordt gepompt. Het bergingsbassin
doet nog steeds dienst. Tijdens de open dag stond er weer wat water in, na
de hevige regenval van de dagen ervoor.
Door ingebruikname van de RWZI in Ede in 1995 werd de installatie in Otterlo
overbodig. Het raakte in verval en overwoekerd. In 2012 werd het aangewe
zen als industrieel erfgoed en gerestaureerd. Exact vijftig jaar na opening is
het op 26 augustus 2016 heropend. Het is nu een fijne plek met veel natuurlij
ke beplanting en een walhalla voor bijen en vlinders. Er staan een insekten
hotel en een aantal bijenkasten van de lokale imkervereniging.

De dubbele oxidatiesloot met rechts de
afsluitbare klep
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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 

Naanpizza met rucola
en serranoham

Aline van Essen
 
Ingrediënten voor 4 naanpizza’s:
4 naanbroden
100 ml passata
80 gr geraspte kaas
125 gr buffelmozzarella
100 gr serranoham
1 ui
1 paprika
rucola
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°.
Snijd de mozzarella in dunne plakjes
en laat even uitlekken.
Snijd de paprika en ui in dunne reep
jes.
Bedek de naanbroden met een
mooie laag passata (ik gebruik vaak
de achterkant van een lepel om de
passata uit te smeren).
Bestrooi vervolgens de pizza’s met
de geraspte kaas, ui en paprika.
Leg hier bovenop de mozzarella (in
kleine stukjes gescheurd) en de ser
ranoham.
 
Leg de pizza’s ongeveer zeven minu
ten in de oven tot de zijkanten en de
serranoham enigszins beginnen te
verkleuren.
Garneer de pizza’s vervolgens met
rucola en eventueel nog een beetje
ui en paprika. Wat eventueel ook lek
ker is, wissel de serranoham en ruco
la om met zalm en spinazie.
 
Eet smakelijk!
 
Ik wil Kim Krokkee graag nomineren
voor het volgende recept.
 
Kim, gebruik je maximaal 250 woor
den? Graag met foto van minimaal
300 kb vóór 1 november mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl
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Activiteiten 
Jolanda Aalbers

Meet & Eat
Bezorgt u Oekraïense vluchtelingen
uit de noodopvang in Harskamp
graag een gezellige avond? Dit na
jaar zullen er opnieuw twee 'Meet &
Eat'-momenten worden georgani
seerd. Een ‘Meet & Eat’ houdt in dat
u uw huis een avond openstelt, waar
bij een kleine groep Oekraïense
vluchtelingen (vaak een gezin) bij u
aanschuift aan uw dinertafel.
 
De bedoeling is dat u deze mensen
aan het einde van de middag met de
auto ophaalt bij de Noodopvang. En
hen na de maaltijd of gezellige avond
weer terugbrengt. Uit diverse ervarin
gen weten we inmiddels dat de ont
moetingen die plaatsvinden voor
beide partijen zeer waardevol zijn en
dat het contact vaak nog een tijd
blijft. Er worden over en weer bijzon
dere verhalen gedeeld.
 
Via de website www.cvvede.nl is het
mogelijk zich op te geven voor de
‘Meet & Eat’ voor vrijdag 25 novem
ber.
 
De Meet & Eat-momenten worden
georganiseerd door Malkander,
CVVE (Coördinatie Vrijwilligers
Vluchtelingen Ede) en DPE (Diaco
naal Platform Ede)

Activiteit voor jonge mantelzor
gers van 4 tot en met 12 jaar:
Kulturhus Wekerom organiseert een
springkussenfestival. Hier zijn jonge
mantelzorgers van harte welkom op
dinsdag 25 oktober van 11.00-15.00
uur. Locatie Kulturhus Wekerom.
Aanmelden kan via mail:
jmzgo@malkander-ede.ln
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Wie kent hem niet?
 
Hallo Otterlo! Mijn naam is Rien
Jochems, 33 jaar oud, geboren in
Apeldoorn, opgegroeid in Beekber
gen met mijn ouders, twee broertjes
en een zusje. Een jaar of vijf geleden
door de liefde in Otterlo terechtgeko
men. Eerst een paar jaar een appar
tementje aan de Edeseweg gehuurd.
Het wonen in Otterlo beviel zo goed
dat mijn vriendin en ik na een tijdje
op zoek zijn gegaan naar een koop
woning. Die zoektocht eindigde aan
het Mosselsepad bij een woning
waar we alweer bijna vier jaar
wonen. Nu met een dochter van bijna
drie, twee kippen, twee dwergpape
gaaien en een poes. Ik voel me daar
echt thuis! Een fijne buurt, vrij uit
zicht, een ruime tuin, dicht bij de bos
sen en een paar minuten rijden naar
het werk in Harskamp.

 
Ik werk daar bij Viets Staalconstruc
tie. Daar ben ik begonnen nadat ik
van school af kwam, eerst in de
werkplaats en sinds een jaar of vijf
op kantoor, waar ik inmiddels verant
woordelijk ben voor de inkoop en de
werkvoorbereiding. Een leuke en
uitdagende baan bij een bedrijf waar
we met een hecht team bijna alles
kunnen maken zolang het maar van
staal is.

In mijn vrije tijd wandel en fiets ik
graag. Otterlo is daarvoor een prima
uitvalsbasis. Ook onze dochter geniet
ervan als we haar meenemen naar
het bos of de weilanden. En als ik zie
dat zij het naar haar zin heeft heb ik
dat ook!
Nu ik dit stukje zit te schrijven en zit
na te denken over Otterlo, is het
woord 'gastvrij' het eerste waaraan ik
moet denken. Ik kende praktisch nie
mand in Otterlo toen ik hier vijf jaar
geleden neerstreek. Volgens mij al in
de eerste week dat ik hier woonde
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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

zat ik met mijn vriendin tot in de klei
ne uurtjes met mensen uit de buurt te
barbecueën. Kortom, ik voelde me al
heel snel ingeburgerd.
 
Zijn er dingen die ik aan Otterlo zou
willen veranderen of verbeteren?
Uiteraard! Allereerst een aantal nieu
we betaalbare woningen zodat meer
jonge gezinnen zich in Otterlo kun
nen vestigen. Met het woningaanbod
van de afgelopen drie jaar is het
haast onmogelijk om je als starter in
Otterlo te vestigen. En die starters
en/of jonge gezinnen heeft Otterlo
mijns inziens nodig om de Erica
school en de diverse verenigingen le
vensvatbaar te houden. Onze doch
ter hoopt hier over een jaar naar
school te gaan. Het aantal leerlingen
neemt de afgelopen tien jaar structu
reel af. Ik lig er vooralsnog niet wak
ker van, maar het speelt wel in mijn
achterhoofd. Als deze trend doorzet,
hoelang heeft de Ericaschool dan
nog bestaansrecht? En de diverse
sportverenigingen?
 
Voor ik de pen doorgeef wil ik alle
vrijwilligers die zich voor Otterlo in
zetten graag in het zonnetje zetten.
Wat zou Otterlo zijn zonder alle
sportverenigingen, de kerk, Konings
dag, Heideweek, Dorpspraet en alle
andere mensen die van Otterlo een
fijn en gezellig dorp maken? Ik geef
de pen door aan iemand die al wat
langer in Otterlo woont: Dettie van
Beek, ik ben benieuwd naar jouw
verhaal!
 
Dettie, je tekst van max. 550 woor
den en een foto (300kb of meer) ui
terlijk 1 november mailen naar:
dorpspraet@kpnmail.nl

Winnaar woordzoeker
 
De oplossing van de woordzoe
ker van september was
VLIEGER.
Uit de juiste inzendingen kwam
L. van Ginkel naar boven als
winnaar. 
 
Gefeliciteerd! De cadeaubon
komt zo snel mogelijk naar u toe.
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            Mythes en Werkelijkheid
     Operaties Market en Garden in september 1944

Jan Vos (1939)

Over de gevechten in de septemberdagen van 1944 zijn veel boeken, artikelen, documentaires en films ver
schenen. Het is een van de meest tot de verbeelding sprekende episodes in de geschiedenis van Gelderland
en vooral voor Arnhem en omstreken geworden. Ieder jaar wordt uitgebreid bij deze oorlogshandelingen stil
gestaan, onder andere door de luchtlandingen van Airbornetroepen te herhalen zoals op de Ginkelse heide bij
Ede (de échte landingen heb ik zelf waargenomen als kind op de schouders van mijn vader), een Airborne
wandeltocht in Oosterbeek en omgeving, en herdenkingen op het Arnhem Oosterbeek War Cemetery, Driel en
bij de John Frostbrug in Arnhem. Veteranen waren graag geziene gasten en werden bij particulieren onderge
bracht om de herdenkingen bij te kunnen wonen. Hun aantal is de laatste jaren sterk geslonken omdat de ge
middelde leeftijd van deze veteranen nu boven de negentig jaar is geworden. 

Er zijn nogal wat misverstanden over de
oorlogshandelingen uit die tijd en tot op de dag van
vandaag blijven sommige van die opvattingen nog
gehandhaafd. Zo is het niet juist om te beweren dat de
bevrijding van Arnhem als stad het hoofddoel van de
luchtlandingen was. Het hoofddoel was het zo snel
mogelijk vormen van een bruggenhoofd over de rivier de
Rijn waardoor de geallieerde troepen vanuit het zuiden
met een omtrekkende beweging de Duitsers in het
Ruhrgebied in de rug konden aanvallen. Zou dat lukken
dan werd het Duitse rijk een genadeklap toegebracht,
omdat daar de zware industrie was gehuisvest.
 
Wat ging eraan vooraf?
Vanaf D-Day in Normandië tot aan de verovering van de
havens van Antwerpen waren de geallieerde legers in
relatief korte tijd snel opgetrokken door Noord-Frankrijk
en België. Maar de snelle opmars maakte de bevoor-
radingslijnen steeds langer en daardoor kwetsbaarder.
De havens van Antwerpen konden namelijk (nog) niet
worden bevoorraad omdat de Duitsers de Westerschelde
en de oevers daarvan nog bezet hielden. Montgomery
gaf zijn troepen een paar dagen rust en liet de voorraden
aanvullen. Hij dacht dat de Duitsers niet veel weerstand
meer zouden bieden. Een dure misrekening want de
Duitsers versterkten hun verdedigingslijnen in die
rustperiode. Het bleek niet haalbaar om de 1e Britse
Airborne Divisie in zijn eentje de
bruggen bij Grave, Nijmegen en
Arnhem te laten bezetten
(Operatie Comet). Toen werd
Operatie Market Garden als
alternatief voor Comet opgetuigd.
Behalve genoemde 1e Britse
Airborne Divisie werden nu ook de
82e en 101e Amerikaanse
Airborne Divisies en de 1e Poolse
Onafhankelijke Parachutisten
Brigade Groep ingezet. Ook hierbij
was het doel nog steeds, de bruggen over de Maas, de
Waal en de Rijn te veroveren. Op 6 september 1944 werd
de aanval uitgevoerd, maar wat een gemakkelijke opmars
zou worden viel toch erg tegen; pas na ruim een week

werd het Maas-Schelde Kanaal en de brug nr. 9, Joe’s
Bridge (genoemd naar Lt-Col J.O.E. Vandeleur, DSO), in
Lommel (België) overgestoken.  Als startpunt van het
grondoffensief van Operatie Garden in Lommel (B)
wordt nu 17 september 1944 (uur U= 14.35 uur)
aangemerkt.
 
Market-Garden in Nederland
Het plan om een omtrekkende beweging door een deel
van Nederland te maken en dan weer Duitsland binnen te
vallen als een verrassingsaanval, was bedacht en
doorgedrukt door Veldmaarschalk B. Montgomery.
 
Na zware druk op Generaal D.D. Eisenhower kreeg hij
toestemming om deze Operaties Market en Garden in
zeer korte tijd voor te bereiden. Daar begint meteen al
één van de zwakke punten, namelijk onvoldoende
voorbereiding. De toen gemaakte fouten zouden zich
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sterk gaan wreken. Natuurlijk is het gemakkelijk om
achteraf aan te wijzen waar een en ander is misgegaan,
maar een paar van de cruciale missers waren te
voorkomen geweest. Montgomery is zeker een man
geweest die veel voor de geallieerde overwinning heeft
betekend maar hij was naast een scherpzinnig militair
ook een ijdel en eigenwijs mens.
Toen Antwerpen in geallieerde handen was gevallen, had
Montgomery de ongeveer 90.000 man Duitse troepen de
pas af moeten snijden en het 15de Leger, onder leiding
van Gen. Von Zangen, niet ongehinderd Nederland in
moeten laten trekken. Beter was het geweest als hij zijn
troepen aan de oevers van de Westerschelde in
Walcheren en Zuid-Beveland had laten ingraven als
verdedigingslinie! Maar er waren meer ernstige fouten,
bijvoorbeeld het in de wind slaan van berichten van het
Nederlandse verzet in de Achterhoek en de Veluwe dat
daar veel Duitse troepen gelegerd waren. Dit kwam de
Britten duur te staan.
Een tegenvaller was ook dat het verrassingselement
vrijwel geheel verloren ging. In plaats van de
eerstgeplande massale en daarmee overrompelende
luchtlandingen, werd deze operatie in twee fasen
uitgevoerd. Reden: gebrek aan voldoende vliegtuigen en
gliders. Dat gaf de Duitsers de kans om zich snel te
herstellen en in de aanval te gaan.
 

Er waren veel meer Duitse
troepen dan Montgomery dacht en
ze bestonden voor een deel ook
nog eens uit goed getrainde
veteranen. Een kostbare fout was
ook het slecht werkende
draadloze radioverkeer. De
daarvoor bestemde apparatuur
was niet goed uitgetest en faalde
op de kritieke momenten totaal.
Een andere fout was de leiding

geven aan onvoldoende getrainde para’s waaronder
Gen-Maj. R.E. Urquhart. Hij was, samen met mede-
officieren Taylor en Cleminson, door de Duitsers
omsingeld en moest naar een zolderkamer vluchten aan
de Zwarteweg 14 in Arnhem. Daar zaten ze twaalf uur
vast, een cruciale periode in de begindagen van de
aanval voor een divisie die geen leiding meer heeft! In
totaal zijn de Britse troepen negenendertig uur zonder
hoofdleiding geweest!!

C-47 transporttoestellen staan klaar om para's te vervoeren

De Rijnbrug bij Arnhem (later John Frostbrug)

 
Na de landingen moesten de Britten nog een lange weg
afleggen om het doel, de Rijnbrug veiligstellen, te
bereiken. Deze, te lange weg, bood de Duitse troepen de
kans zich te hergroeperen en de Britten aan te vallen.
Lt.-Col. John D. Frost kreeg als aanvoerder van het 2de
Bataljon van de 1ste Britse Airborne Brigade de opdracht
om de Rijnbrug te veroveren. Wanneer die eenmaal in
handen zou zijn van de Britten, dan konden de
geallieerde troepen die vanuit het zuiden oprukten, door
Arnhem heen, een omtrekkende beweging richting
Ruhrgebied maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn bataljon bereikte met ongeveer zevenhonderd man
weliswaar achttien huizen aan de noordzijde van de brug,
maar moest zich na hevige gevechten op 21 september
1944 gewonnen geven. Frost zelf werd zwaargewond
krijgsgevangen gemaakt. De brug zelf is nooit in
handen van de Britten geweest!
 
De Britse troepen bestonden uit lichtbewapende
parachutisten en zweefvliegeenheden die zonder lucht-
en artilleriesteun moesten vechten tegen
zwaarbewapende Duitsers. Laatstgenoemden waren
geen partij voor de Britten, die moesten overgaan in man-
tegen-man gevechten, huis-aan-huis- en
straatgevechten. De mannen van Frost moesten ontzet

Luchtlandingen op de Ginkelse Heide in 1944
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worden bij de brug maar dat is niet gelukt. Al op dinsdag
19 september 1944, dus twee dagen na de
luchtlandingen, werd duidelijk dat de bezetting van de
brug niet zou slagen.
Deze defensieve strijd duurde nog tot 21 september
1944, waarna de Britten zich moesten terugtrekken
richting Hotel Hartenstein in Oosterbeek. De strijd in
Oosterbeek en Driel (Poolse Parachutisten) had niets te
maken met de verovering van Arnhem. Operatie Market
Garden was op 21 september al over. De perimeter
(ingesloten gebied) Hartenstein bleef nog een week het
strijdtoneel, maar wanneer strategische punten zoals de
Westerbouwing en een oeververbinding aan de Rijn niet
in handen waren, dan konden de Britten nooit op een
overwinning of uitweg rekenen.
 
 
Enkele uren(!) na het mislukken van Operatie Market
Garden op 21 september 1944 zijn de Polen geland bij
Driel, om 17.20 uur om precies te zijn. De Polen vochten
uitsluitend in Driel/Oosterbeek en niet in Arnhem! Zij
staken op 22 en 23 september de Rijn over en bereikten
met tweehonderd man de ingesloten Britten in de
perimeter Hartenstein. Omdat er op 24 september geen
grondtroepen meer beschikbaar waren, mislukte de
Rijnoversteek tussen Driel en Heteren en ook het vormen
van een bruggenhoofd op de Veluwe. In de nacht van 26
september zijn de nog mobiele Britten naar de zuidelijke
oever van de Rijn overgebracht.
 
 

Para's springen bij herdenking in 2022

Market Garden was géén bevrijdingsoperatie, maar een
veroveringsactie. De Rijnbrug was niet het hoofddoel,
maar een onderdeel in de opdracht om een
bruggenhoofd te vormen die verder de Veluwe op zou
gaan. De offensieve strijd vond plaats tussen 17 en 19
september en de defensieve strijd tussen 19 en 25
september 1944. De tactische doelen van Market
Garden waren: afsnijden van de Duitse troepen en vooral
het immer dreigende gevaar van de V2-raketten-
lanceerbases in West Nederland uitschakelen. Daarvoor
was een bruggenhoofdoperatie noodzakelijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operatie Market (luchtlandingstroepen) moest de
opmarsroute en bruggen over rivieren/kanalen
veiligstellen voor de grondtroepen, die dan tijdens
Operatie Garden konden oprukken. Operatie Market was
het middel om het uiteindelijke doel Operatie Garden te
verwezenlijken, namelijk een bruggenhoofd op de
Veluwe. Het slaan van een ‘wig’ op de Veluwe tussen
Arnhem en Harderwijk lukte pas vanaf 14 april 1945 t/m
19 april 1945, waardoor de Duitse troepen in het westen
van Nederland geïsoleerd raakten. (zie bij Bronnen: E-
pub publicaties).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevrijding 5 mei 1945
Op 4 mei 1945 capituleerde de Duitse Legergroep die
verspreid lag in Nederland, Noordwest- Duitsland,
Sleeswijk-Holstein en Denemarken. Dat gebeurde
onvoorwaardelijk tegenover Veldmaarschalk B.
Montgomery op zijn verblijf op de Lüneburger Heide in
Noord-Duitsland. De capitulatie trad op 5 mei 1945 om
08.00 uur in werking. Het ondertekenen van de bevelen
aan de gecapituleerde Duitse bevelhebbers ('Orders to

Para's landen bij herdenking in 2022
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Noot van de redactie
Dit artikel is geschreven door Jan Vos, bij veel Otterloers bekend vanwege zijn bijzondere en succesvolle inspannin
gen om de gebeurtenissen in onze omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog zo nauwkeurig mogelijk op schrift te
stellen. Met name zijn recent verschenen E-book The Fight for Freedom heeft veel indruk gemaakt. In dit boek geeft
hij een beschrijving van de gevechten, die in april 1945 in Otterlo plaatsvonden. Wat het boek bovenal zo aangrijpend
maakt zijn de uitgebreide herinneringen in woord en beeld aan de omgekomen Canadese en Britse soldaten. Jan Vos
heeft deze -meest jonge- mannen een gezicht gegeven.
 
De foto's, voorzover betrekking hebbend op Operatie Market Garden zijn afkomstig uit een krantenartikel uit 1995 van
Ede Stad en Wikipedia. De foto's van de Airborneherdenking van 2022 zijn gemaakt door Gerhard Starke. We hebben
deze foto's expres bij deze tekst geplaatst omdat Jan Vos in de inleiding verwijst naar de jaarlijkse herdenkingen.

Bronnen
Boeken:
The Fight For Freedom (2021) en Otterlo, voor, tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog (2016) door Jan A. Vos en
Mrs. Donna J. Maxwell.
Beide boeken zijn als E-pub boek te downloaden via:
https://beheer.pumbo.nl/gratis-ebooks/the-fight-for-
freedom/ en
https://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/otterlo-voor-
tijdens-en-na-de-tweede-wereldoorlog/  
Blog van Dr. Jan Brouwer, historicus, Elst(Gld). Artikel in
Mijn Blog Geschiedenis over de ‘Slag om Arnhem’.
Overzichtskaart: Traces of War.
Delpher.nl

German Commanders on Surrender') was een uitvloeisel
van de capitulatie die al op de Lüneburger Heide had
plaatsgevonden. In Hotel De Wereld in Wageningen werd
dus niet de capitulatie ondertekend maar werden
uitsluitend de voorwaarden van de eerder gesloten
overeenkomst bekrachtigd.
 
Samengevat
Ook nu nog, 77 jaar na de Bevrijding, kan men stellen dat
er in de voorbereiding en uitvoering van de Operaties
Market en Garden veel fouten zijn gemaakt, terwijl nadien
op ruime schaal mythevorming heeft plaatsgevonden.
Welke punten hebben bijgedragen tot het falen van
genoemde operaties.
 

•   Het schrappen van de Britse brigade die zou landen
bij Elst (Gld) door tekort aan vliegtuigen;

•   Een onbekwame generaal die de leiding had;
•   Een slecht uitgevoerd plan;
•   Slechte of geen radioverbindingen;
•   Het ontkennen van de waarschuwingen die het verzet

in Nederland naar Engeland had gestuurd;
•   Geen of nauwelijk leiding tijdens de gevechten,

waardoor losse groepen de situaties zelf moesten
oplossen;

•   Het veel te laat inzetten van Poolse para’s.
                                                                                           
                 
Blijft over een enorm respect voor de gevallen soldaten
die alles hebben gegeven wat ze konden geven, namelijk
hun nog jonge leven voor onze vrijheid! De soldaten die
deze hel hebben overleefd zullen we ook nooit vergeten!

Zij waren er in 1944 en in 2022 bij

Para's bij herdenking in 2022 Jeugd bij herdenking in 2022
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

OKTOBER - NOVEMBER 2022

Datum Activiteit Locatie Tijd
ma 24-10 Open Eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 25-10 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

za 29-10 SV Otterlo 1 - Delta Sports 1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

30-10 t/m 5-11 Collecte Diabetes Fonds Dorp Otterlo  

za 29-10 Oktoberfeest Stal Wouter Hazeleger 20.00 uur

ma 31-10 Halloween in Otterlo Dorp 18.00-20.00 uur

za 5-11 SV Otterlo 35+1 - Barneveld 35+1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

6 t/m 12-11 Collecte Alzheimer Nedereland Dorp Otterlo  

ma 7-11 Inloop/spreekuur Malkander Dorpshuis De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 7-11 Open Eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 8-11 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

di 8-11 Bijeenkomst Chr.Vrouwenbond De Schakel Kulturhus Wekerom 19.30 uur

vr 11-11 Filmhuis Otterlo Dorpshuis De Aanloop 20.00 uur

za 12-11 Jubileumconcert OBK Kultuurhus Wekerom 19.30 uur

13 t/m 19-11 Collecte Het Gehandicapte Kind Dorp Otterlo  

wo16-11 Kindermiddag Dorpshuis De Aanloop 13.45-16.00 uur

za 19-11 Intocht Sinterklaas Aankomst bij Eureka 14.00 uur

Met kinderen en kleinkinderen de natuur in

 
Bladeren, eikels, beukennootjes en kastanjes vallen van de bomen en padden
stoelen komen boven de grond. Een leuke tijd om met de jeugd de natuur in te
gaan. Natuurcentrum Veluwe heeft voor de herfstvakantie een leuke en leerzame
activiteit: een natuurbingo! Vraag in het Natuurcentrum naar een gratis bingofor
mulier en een eierdoosje en ga met de (klein)kinderen speuren naar typische
herfstdingen. Leuk, gemakkelijk, gezond én educatief! Mat aansluitend een wan
deling over het kabouter- en/of blote voetenpad en een bezoekje aan het Natuur
centrum met diarama wordt het een fantastisch uitje in de herfstvakantie.
Info: www.natuurcentrumveluwe.nl
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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.

Kabouterteam SV Otterlo gestart
Ivo Bakker

Een kabouterteam opzetten bij de voetbal, is daar interesse in bij kinderen
van 4-6 jaar?  Jazeker! De eerste training was voor tien kinderen! We begon
nen met een warming up en daarna de basisvaardigheden van het spel (drib
belen, passen, schieten). We eindigden met een partijtje. Wat een enthousi
asme en plezier! We trainen op maandag van 18.15 tot 19.00 uur en er hoeft
niet direct een lidmaatschap geregeld te worden. Eerst maar eens kijken hoe
leuk iedereen het vindt. Wil jouw kind ook graag voetballen? Meld hem of
haar dan aan bij Frans Hulshof (0652317700) of Ivo Bakker (0621525849).
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Lest we forget
Jan van de Grootevheen

 
Tijdens een wandeling op de Hoen
derloseweg kwam ik achter De
Lindehof een verweerde gedenk
steen tegen uit de Tweede Wereld
oorlog. Het staat scheef weggedrukt
onder een verwaarloosde conifeer op
een triest en verlaten recreatieterrein.
Onwillekeurig schrik je toch en ver
volgens laat je je gedachten de vrije
loop. Dit monument is een gedenk
steen ter nagedachtenis aan de
Haagse familie van Veen die hier tij
dens de oorlog was ondergedoken.
De tekst erop luidt:
Lest we forget
Ter nagedachtenis aan onze lieve
Erika, Eddy en Sandra van Veen
welke voor het laatst samen waren te
Otterloo op 25 januari 1944
Uit het leven weggerukt 5 maart
1944
Auschwitz, Polen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had al eens iets gelezen in een ar
tikel van Ron Reitsma in Het Verhaal
van mei 2021, maar wist niet dat het
op die nare plek stond. Ook streek
historicus Martin Hijink heeft onder
zoek gedaan naar de weggevoerde
Otterlose Joden. Er is wel meer be
kend over deze ondergedoken fami
lie, maar dat zelfs deze gedenksteen
is 'ondergedoken' vraagt om een res
pectvoller plekje. Bij navraag bij Ron
worden er wellicht volgend jaar vijf
struikelstenen ter nagedachtenis ge
plaatst op de Hoenderloseweg, en
overigens ook op twee plekken op de
Arnhemseweg. Laten we zorgen dat
dit doorgaat, want we moeten blijven
gedenken!
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24-uurs Solexrace
voor KiKa

Marian Jansen
 
In het laatste weekend van augustus
zijn we met twee teams afgereisd
naar Brabant voor de 24-uurs Solex
race. Na twee coronajaren kon dit
evenement weer plaatsvinden. In de
aanloop ernaartoe zijn onze rijders
aan het oefenen geweest, zijn spon
soren benaderd en is er veel gesleu
teld aan de race-solexen.
 
Ons herenteam bestond uit Renze
Pol, Erik van Meerveld en Matthijs
Jansen. Voor het damesteam had
den we Lianne Minnen, Carlijn Jan
sen en Belle Boonzaaijer op de solex
zitten. Helaas was Belle in de laatste
week voor de race geblesseerd en is
zij vervangen door Arianne van den
Berg. Beide teams werden bijgestaan
door onze monteurs Wim Jansen en
Herjen Pater.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag waren de solexen goedge
keurd en op zaterdagmiddag om
17.00 uur klonk het startschot.
De eerste rijders moesten 500 meter
hardlopen -de zgn. Le Mansstart-
naar de opgestelde solexen, erop
springen en hun rondjes rijden. Om
het uur kwam er een nieuwe rijder op
de solex, werd er getankt en weer
door.
 
De dames hadden weinig pech met
de solex en konden mooi in de top 20
rijden. De herensolex had wel techni
sche problemen en er werd volop
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Kerst- en
Nieuwjaarskaarten

Bas Dirksen

Het Woord&Daad-comité Harskamp-
Wekerom-Otterlo hoopt dit jaar op
nieuw de welbekende kerst-en
nieuwjaarskaarten te verkopen. Eind
oktober kunt u enthousiaste kinderen
aan de deur verwachten die de kaar
ten namens het comité aanbieden.
De kaarten zijn per tien stuks ver
pakt, en kosten € 2,50 per doos. Er is
keuze uit kaarten met als opschrift;
'Goede óf Gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig Nieuwjaar’. Ook zijn
de kaarten te koop bij LoodsW en op
de volgende adressen;
Leny Schreuder – Kraatsweg 68 in
Harskamp – 0318-456186,
Agnes van de Craats – De Ring 33 in
Wekerom – 06-10858852,
Dettie van Beek – Mosselsepad 37 in
Otterlo – tel. 06-18581473.
 
Door het kopen van de kerstkaarten
draagt u bij aan schoon (drink)water,
sanitair en een betere hygiëne op
basisscholen in Ethiopië.

gesleuteld, daardoor vielen ze ver
terug in het klassement. Toen ze
weer terug in de race waren stonden
ze 58e in het klassement.
Op de zondagmiddag om 17.00 uur
kwam de finishvlag in beeld.
Uitslag: damesteam ‘Ladies on tour’
17e in het algemeen klassement en
1e van het damesklassement; heren
team ‘Boys on the road’ 28e in het
algemeen klassement.
 
Tijdens de prijsuitreiking werd be
kendgemaakt hoeveel geld we met
alle teams samen hebben opgehaald
voor stichting KiKa, en dat was een
heel mooi bedrag: € 27.190,45
Wij hebben een prachtig weekend
achter de rug, op naar volgend jaar.
 
Als laatste natuurlijk nog een warm
‘dank je wel’ voor onze sponsoren,
mede dankzij hen gaat er een hele
mooie som geld naar stichting KiKa.
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OBK 100 jaar oud, maar de focus blijft op de jeugd!
 

Jan van den Berg
 
Onze muziekvereniging Oefening Baart Kunst bestaat dit jaar 100 jaar en dat is best bijzonder. Dat is aandacht waard
in de Dorpspraet, daarom zijn we aangeschoven bij de familie Zwanenburg. Het resultaat van een fijn gesprek treft u
hieronder aan.
 
Hoe is het allemaal begonnen?
 
Rond 1920 vond de overheid het van belang dat kunst en cultuur meer
aandacht kregen. Er werden mensen het veld in gestuurd om dit te promoten.
Die afgevaardigden van de overheid maakten ook een rondje over de Veluwe
om ook de dorpsbewoners van Otterlo enthousiast te maken. Ze gaven een
kader hoe je een vereniging moest oprichten en als je dat juist deed was er
wat budget voor instrumenten. Ook was er een ‘pool’ van dirigenten die je
kon benaderen. En zo ontstond in 1922 OBK Otterlo. Niet geheel toevallig
zijn toen ook de muziekverenigingen in Harskamp en Hoenderloo opgericht.
De regionale adviseur van de overheid was blijkbaar een goede verkoper!
 
Hoe het allemaal verder ging
 
Na de oorlog werd de Edese Federatie opgericht om muziek nog meer te stimuleren. De federatie organiseerde ook
marsconcoursen. Alle muziekverenigingen van de gemeente Ede namen deel aan deze concoursen waardoor er een
hoog wedstrijdgehalte ontstond. Het winnen van deze concoursen was dan ook een prestige. Een aantal dorpen
‘charterde’ zelfs muzikanten van buiten om goed te kunnen scoren. Verder zorgde de Edese Federatie dat er via de
gemeente Ede geld vrij kwam, zo konden er eens in de zoveel tijd uniformen en nieuwe instrumenten worden aange
schaft. Met die instrumenten werd toen vooral marsmuziek gespeeld, dat was erg populair na de oorlog.
 
Hoe het anders ging worden
 
In de jaren 70 begon langzamerhand de ommekeer, het marcheren werd
minder en er werd meer concertmuziek ingestudeerd, wat ‘zittend’ gebracht
kon worden. De grote ommezwaai komt echter zo rond 1998, met de nieuwe
dirigent Jan van Harskamp. Die kreeg van het bestuur de opdracht om het
beste uit de vereniging te halen en bij het concours van de Edese Federatie zo
hoog mogelijk te scoren. Vervolgens haalde Jan van Harskamp voor alle
partijen een aantal goede muzikanten uit de regio erbij, werd er hard geoefend,
met als resultaat een eerste prijs! Dit open ogen en stuwde het totae niveau
van de vereniging omhoog. De dirigent vroeg wel bijna topsport van de
vereniging en dat was na vijf jaar teveel, de identiteit van OBK was een beetje weg. Maar er was wel een goede club
ontstaan, met in elke sectie meerdere goede muzikanten die anderen konden meetrekken. En dat is nu nog steeds
zo. Wat ook ontstaan is in de tijd van Jan van Harskamp is de Algemene Muzikale Vorming op school. De jeugd werd
de kans geboden om onder leiding van professionals te leren een instrument te bespelen. Iets waar men nu nog profijt
van heeft.
 
Hoe O’Tunes ontstond
 
Ook zo rond 2000 nam het bestuur het besluit om uit de federatie te stappen.
Dat marcheren was wel klaar, maar dan moest er een alternatief zijn. Dat werd
gelegenheidsorkest OBK, een kleiner dweilorkest voor feesten en partijen. Zo
rond 2008 werd er een poll onder de leden gehouden, om een pakkende naam
te vinden voor de dweilband en dat werd de geboorte van O’Tunes. Ook moest
er een zo’n opvallend mogelijk tenue worden gekozen, dat werd gevonden in de
carnavalswinkel. Inmiddels is O’Tunes een dweilband van hoog niveau, dat als
men zou willen, elke week zou kunnen optreden in binnen- en buitenland.
 
Hoe de toekomst er voor staat
 
Sinds drie jaar is er een muziektraject gestart in samenwerking met de Ericaschool. Onder leiding van twee professio
nals krijgen de kinderen van groep 5/6/7/8 elke maandag vier uur muziekonderwijs. Ze mogen aan het begin van het
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seizoen kiezen welk instrument ze leuk vinden en dan krijgen ze die in bruikleen. Na schooltijd is er voor de talentvolle
kinderen nog de kans om in het schoolorkest verder te studeren. Daar zitten nu zestien kinderen in en daarvan zijn er
al zes lid geworden van OBK! Die hebben dus ongeveer de hele maandag muziek, waardoor het niveau omhoog
vliegt. Dit is wel de toekomst en de basis voor een goede vereniging op niveau.
 
Hoe we OBK kunnen steunen
 
OBK is nu op z’n top, het is fijn muziek maken met concerten van hoog niveau.
Dat zijn echte shows en echte shows kosten geld. Dus we moeten zorgen dat
het concert op 12 november uitverkocht is. Daarmee steunen we OBK en je
weet echt niet wat je mist als je niet komt!
Het schoolproject loopt heel goed en is van levensbelang voor de vereniging,
maar kost natuurlijk veel geld (professionals inhuren, instrumenten kopen),
dit moet allemaal opgebracht worden door de vereniging. De Otterlose
gemeenschap kan dit steunen door te doneren, lid te worden van de club van
100, het concert te bezoeken en de fooienpot niet alleen te bekijken, of door
O’Tunes uit te nodigen voor je bedrijfsfeestje! En natuurlijk door als ouder je
kind te stimuleren voor dat muziekonderwijs op de Ericaschool. Niet alleen
kinderen zijn welkom om een instrument te komen leren bespelen. Ook
volwassenen die nu de tijd hebben gevonden en altijd al een instrument
wilden leren bespelen, kunnen terecht bij OBK.
Het gemakkelijkst is natuurlijk om met z’n allen naar het jubileumconcert op
12 november in het Kulturhüs in Wekerom te gaan en daar een hele mooie
show te beleven onder de bezielende leiding van dirigent Chris Kok. Het
wordt een show waarin de leden de mooiste vijftien hebben gekozen, uit de 
vijftig nummers die de laatste twintig jaar gespeeld zijn. Dirigent Chris Kok 
heeft daar een erg mooi programma van gemaakt.
 
Dat willen we, of mogen we toch niet missen?
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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. 

 

 

Ode aan leerkracht
Marjon Fluit

Ieder jaar is het op 5
oktober 'De dag van
de Leerkracht '. Op
die dag laten we on

ze waardering zien aan de leerkrach
ten. Het mooie is, dat dit in ruim 90
andere landen wereldwijd ook ge
vierd wordt. En ik sta graag even stil
bij ons mooie beroep. Ik weet nog
goed dat ik meer dan 20 jaar gele
den tegenover een decaan zat. Ik
had nog een keer een gesprek over
mijn studiekeuze. Ik werd gevraagd
of ik wel zeker van mijn keuze was.
Ik wilde namelijk de PABO (leraren
opleiding) gaan doen. Ik durf het
bijna niet op te schrijven, maar er
werd met veel woorden aan mij ge
vraagd of dat misschien niet wat
zonde was... Ik werd daardoor mis
schien wel nog gemotiveerder om de
PABO te gaan doen. De decaan
kreeg wel een beetje gelijk, de studie
was niet mijn favoriet, maar het vak
van leerkracht...dat was ware liefde.
 
Wie staat er dichter bij kinderen dan
de leerkracht die hen iedere dag
weer om half negen in de ochtend
begroet, de dag samen begint, hen in
de ogen kijkt, hun talent, twijfels en
overwinningen ziet, hun leerpunten,
blijdschap en verdriet ervaart. Een
vak dat niet zonder plezier en humor
kan. Een vak waarin je de grootste
en mooiste winst nastreeft, namelijk
dat een kind op alle gebieden groeit
en het beste uit zichzelf haalt. Als dat
lukt, haal je als leerkracht ook het
beste uit jezelf en dat is verre van
zonde!
 
Tot slot nog even een inkijkje in het
werken met kinderen. In een van de
eerste vergaderingen die ik had met
de nieuwe leerlingenraad van dit
schooljaar, werd zo terloops gezegd
“Er is geen dag van de kinderen!”. Ik
gaf de leerling gelijk, deze dag wordt
niet gevierd. Los van het feit dat ik
het eigenlijk iedere dag ‘dag van de
leerkracht’ vind, moederdag of vader
dag, of week tegen pesten,...zou een
dag van de kinderen geen gek idee
zijn! Een ode aan de leerlingen! Ik
ben voor, want wat maken zij ons
leven bijzonder.
Hartelijke groet.
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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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Paddenstoel van het
jaar: de vliegenzwam

Sabine Bootsma
 
De vliegenzwam is uitgeroepen tot
paddenstoel van het jaar 2022. Mede
naar aanleiding van deze titel, is er
dit jaar in Nederland een groot-
schalige publieksinventarisatie van
de vliegenzwam georganiseerd. De
resultaten van deze publieksinven-
tarisatie worden vergeleken met de
resultaten van inventarisaties die eer
der hebben plaatsgevonden in 1991
en 2000. Door de inventarisatie te
herhalen, wordt het mogelijk om data
te vergelijken en om te zien hoe het
nu gaat met de vliegenzwam in Ne
derland.
 
Publieksinventarisatie
vliegenzwam
De Nederlandse Mycologische Vere
niging wil dit jaar samen met de Ver
eniging voor Veldbiologie, IVN Na
tuureducatie en Waarneming.nl/ zo
veel mogelijk vindplaatsen van de
vliegenzwam in kaart brengen.
Vliegenzwammen doen het goed op
een wat schalere zandgrond van
onder andere bermen en lanen.
De vraag is of de toename van stik
stofverbindingen door kunstmest, in
vloed heeft op waar de vliegenzwam
nu groeit en in welke dichtheden.
De resultaten van de inventarisatie
worden aan het begin van 2023 ge
publiceerd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de vliegenzwam
Deze opvallende paddenstoel groeit
altijd samen met een boom, meestal
is dat een berk, eik, beuk, den of
spar. De paddenstoel komt vaak voor
in bossen en lanen op zand- en
veengrond. De ondergrondse schim
meldraden van de vliegenzwam
groeien samen met de wortels van
bomen. Doordat de schimmeldraden

foto: Pieter-Jan Alles
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van een paddenstoel kleiner zijn,
kunnen zij gemakkelijker water en
voedingstoffen uit de grond halen.
Een gedeelte hiervan delen ze met
de boom, in ruil daarvoor krijgt de
schimmel suikers. Zonder suikers
kan deze niet leven. Maar de boom is
ook afhankelijk van de samenwerking
met de schimmel. Deze samenwer
king heet mycorrhiza.* 
 
Het uiterlijk van de vliegenzwam
U kent hem waarschijnlijk wel; de
vliegenzwam is rood met witte stip
pen. Deze stippen zijn een overblijf
sel van een beschermvlies. Als de
vliegenzwam in ontwikkeling is, zit hij
nog (deels) onder de grond. Om de
paddenstoel te beschermen, zit deze
in een vlies. Als de vliegenzwam uit
gegroeid is, scheurt dit vlies open.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De restanten van het vlies zijn de
witte stippen op de rode hoed.
De vliegenzwam heeft een omtrek
tussen de 8 en 20 cm en de steel is 8
tot 18 cm hoog. In sommige gevallen
worden er ook grotere exemplaren
gevonden; in 2020 is in Drenthe een
vliegenzwam gevonden met een
doorsnede van maar liefst 30 cm.
 
Zelf op zoek naar paddenstoelen
Gaat u zelf op zoek naar padden
stoelen en wilt u weten welke pad
denstoel u gezien heeft? Neem dan
een spiegeltje en een paddenstoe
lengids mee of zoek op om welke
paddenstoel het gaat via bijvoorbeeld
de paddenstoelenwijzer van Flora
Europa. Komt u een vliegenzwam
tegen, dan kunt u deze doorgeven
via Waarneming.n/, deze wordt dan
meegenomen in de eerder genoem
de publieksinventarisatie.
 
*Noot van de redactie:
Het Latijnse woord micorrhiza is af
komstig van twee Griekse woor
den: mukès en rhiza, die respectieve
lijk zwam en wortel betekenen.

foto Robbert Maas
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Save The date!
Sinterklaas 
 
Sinterklaas komt zaterdag 19 novem
ber in Otterlo!
De optocht start om 14.00 uur bij Eu
reka. Rond 15.00 uur zijn de Sint en
zijn Pieten op het schoolplein voor de
rest van het programma.
Zien we jullie dan?
Via school en middels flyers volgt
meer informatie. 

Gezelligheid bij Echos
 
Op vrijdag 4 november is er een
gezellige najaars- en cadeautjes
markt bij Echos Home (voormalig
PMT-gebouw) aan de Otterlose
weg 12a in Harskamp. Met de
feestdagen in het vooruitzicht is
dit een mooie gelegenheid om
kleine presentjes aan te schaffen.
Voor de jeugd staan leuke activi
teiten op het programma, terwijl
ook allerlei drankjes en warme
snacks gekocht kunnen worden.
De markt is van 15.00-21.00 uur.

Reminder
 
Oktoberfeest 29 oktober!
Zien we jullie op 29 oktober aan de
Westenengerdijk 62 bij Stal Wouter
Hazeleger? Als het goed is heeft ie
dereen zijn uitnodiging al ontvangen.
Aanvang 20.00 uur. We verzetten
samen de
klok dus
eindtijd is
02.00 uur.
Tot dan!
We maken
er een top feest van!
 
P.S. Mocht je als vrijwilliger willen
helpen neem dan contact op met
Remco Koops, 06-31014228.
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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

Galerie 2020
Marian Mijnhardt

 
Yoke Ferwerda woont en werkt in
Ede. Ze schildert en is ook restaura
tor. Haar werk bestaat uit kleurrijke
voorstellingen, vaak abstract, maar
regelmatig ook met portretten. De
personen in haar werk lijken zich in
een droomwereld te begeven. Soms
sluiten ze de ogen en is het of je een
kijkje neemt in hun hoofd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Galerie 2020 exposeert ze met
'Moon over Otterlo’s sand'. Het is een
schilderij waarin een landkaart, zand
uit Otterlo en verf samenkomen. Er is
een maan te zien, een portret en ook
sterren ontbreken niet. Wil je het
werk zien? Dan moet je even langs
de vitrine op de Arnhemseweg lopen.
 
Het werk Insider (afbeelding) hing in
2021 in een etalage in Barneveld.

Galerie Zuid
9 november t/m 14 januari 
 
Acht kunstenaars exposeren onder
het motto 'Geef eens kunst'.
Wil van Breeschoten laat kettingen
van natuurlijke materialen zien. 
Marike Meurs is aanwezig met schil
derijen en linoleumsneden waarop
mens, dier en natuur betekenis en
verwondering oproepen.
 
 
 
 
 
Jos en Mart van de Blankevoort 
tonen keramische kerststallen. 
Harry Willems, Mart de Niet, Rita van
Eijsden en Guus Kuit exposeren be
werkte foto’s, kleine landschapsschil
derijen, acrylschilderijen, etsen en
houtsneden. Meer informatie is te
vinden op:
www.galeriezuid.nl 
Open van woensdag t/m zaterdag
van 13.30 tot 17.00 uur, op adres:
Molenweg 109 te Harskamp.
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Van de kweker
Jaap Duijs

 
Allium tuberosum
 
Dit bolgewas, waarvan de Neder
landse naam Chinese bieslook luidt,
is een species (soort) uit de enorme
familie van de Alliaceae. Het geslacht
kent honderden soorten en evenzo
veel cultivars. Alliums komen van na
ture voor op het Noordelijk Halfrond,
Klein- en Midden-Azië, en in de lan
den rond het Middellandse Zeege
bied. De meeste soorten hebben een
ondergrondse bol, die in omtrek kan
variëren van 3 tot 40 cm. Een klein
aantal heeft een verdikte wortel,
‘schacht’ genoemd. In Nederland
komen daslook, moeslook en slan
genlook in het wild voor, ze zijn eet
baar. In de keuken wordt look op
ruime schaal toegepast in de vorm
van bieslook, knoflook, uit en prei.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allium tuberosum, de naam zegt het
al, heeft ondergrondse wortelstok
ken. De bladeren zijn smal en aan
één zijde afgeplat; ze vormen min of
meer een gootje. Het blad is in jonge
staat eetbaar en een goed alternatief
voor de gewone bieslook. De bloe
men zijn wit en stervormig en staan
in schermen die een doorsnede heb
ben van 5 cm. Iedere bloem afzon
derlijk heeft een groene keel en ieder
bloemblaadje heeft een groene nerf.
De hele plant wordt maximaal 40-45
cm hoog. Zoals alle alliums, is ook
Allium tuberosum een ideale plant
voor bijen en andere nectarminnende
insecten. In de tuin kan Allium tube
rosum toegepast worden als randbe
planting. Het is een sterk gewas,
waait niet om, verspreidt zich lang
zaam door uitzaai, verdraagt hitte en
kou. Kortom, de ideale plant voor de
luie tuinier en de keukenprins(ses). 
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Herfstkleurplaat
 
Heb je gezien welke kleuren blaadjes je buiten allemaal kunt vinden? Verzamel er maar een paar mooie. Dan kun je
de kleurplaat op een grauwe herfstdag mooi inkleuren.
Wil je kans maken op een cadeaubon? Lever hem in bij Dorpsstraat 43 met je naam, leeftijd en 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


