
DE  DORPSPRAET
OVER GEBEURTENISSEN IN EN ROND OTTERLO

In dit nummer o.a.
- Verslag ALV Otterlo's

Belang
4

- Energie 5

- Warme initiatieven 6

- Succesvolle winterfair 7

- In memoriam Piet Bolwerk 8

- Kindermiddag groot
succes

9

- Over lang vervlogen tijden 10

- Initiatieven Malkander 13

- Wie kent hem niet 14

- Kerst op de Ericaschool 17

- Mountainbiken 20

- Otterlo Trailrun 21

- Sinterklaasplezier in
Otterlo

23

- IJspret in het
Tegelmuseum

25

- Lionsactie bij De Spar 27

- Boomdahlia 28

- Voetbalsters op
trainingskamp

29

- Kerstpuzzel 31

De volgende Dorpspraet verschijnt rond 20 januari. U kunt uw
kopij inleveren tot uiterlijk 1 januari; daarna uitsluitend in overleg
met de redactie.

Iets voor jou/voor u?
 
Voor het buitengebied van Otter
lo zoeken we een nieuwe bezor
ger van dit mooie blad. Oud of
jong, man of vrouw, jongen of
meisje: als je het leuk vindt om
een keer per maand een paar uur
op stap te gaan, ben jij de per
soon die wij zoeken. Bezorgen
kan op de fiets, op een brommer
tje, maar natuurlijk ook met de
auto. Er staat een kleine finan
ciële vergoeding tegenover.
Neem contact met ons op als je
meer wilt weten of als je iemand
kent die je er geschikt voor vindt.
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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
redactie 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
 
december 2022

Beste ouders van
(bijna-) 3-jarigen

 
Een oproepje voor u!

Wilt u ook graag dat uw kind
straks naar de Ericaschool gaat?
Van harte welkom! Maakt u een
afspraak om kennis te maken en

in te schrijven? Voor ons als
school is het heel belangrijk om

inzicht te hebben in hoeveel leer
lingen wij in een volgend school

jaar kunnen verwachten. Op
basis daarvan kunnen wij de

groepen samenstellen. Dus ja; er
is plek en welkom! Maar ook;

komt u langs en meldt u bij ons!
 

Heel erg bedankt!

Hartverwarmend
 
In dit nummer van De Dorpspraet
veel aandacht voor activiteiten die
verband houden met de december
maand. Niet zo vreemd natuurlijk,
maar toch zijn wij enigszins verrast
door het enthousiasme waarmee 'ou
de' tradities weer opgepakt en 'nieu
we' evenementen geboren worden.
Onze Otterlose gemeenschap heeft
duidelijk behoefte aan verbinding en
ontmoeting. U vindt daar meerdere
voorbeelden van in deze editie. Hart
verwarmend zijn ook de initiatieven
om in de komende winterperiode
voor mensen die daaraan behoefte
hebben een behaaglijke plek te creë
ren. Het maakt onze samenleving
menselijker en vriendelijker.
 
Met het verschijnen van deze editie
nemen we afscheid van De Dorps-
praet in de huidige vorm. Ruim twin
tig jaar hebben we gewerkt met zeer
smalle kolommen voor tekst en fo
to's, eerst in zwart/wit en vanaf 2014
in kleur. Tijd voor vernieuwing! Vol
gende maand verrassen wij u met
een nieuwe opzet. 
 
Wij wensen u weer veel leesplezier.
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Otterlo’s Belang 
Janet Smeenk

 
Algemene Ledenvergadering 
Zo’n zeventig inwoners werden door
voorzitter Evert Groeneveld verwel
komd en bijgepraat. De notulen en
het financieel verslag werden goed
gekeurd. De zaal ging akkoord met
de herbenoeming van Maico Ploeg
en Danny Prangsma. John Veldman
is aftredend en niet herkiesbaar. Het
bestuur zoekt voor deze vacature
een of twee jongeren om een goede
afspiegeling van de Otterlose bevol
king te waarborgen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de hand van foto’s werd het af
gelopen jaar gememoreerd. Konings
dag: gaat OBK in 2023 Koningsdag
anders invullen? Dodenherdenking:
werd na alle coronaperikelen en door
de oorlog in Oekraïne als indrukwek
kend ervaren. Seniorentocht: zowel
voor de chauffeurs als de passagiers
een grote happening. OBK 100 jaar
met het jubileumconcert: een absolu
te sensatie om mee te maken. Heide
dag en het Oktoberfeest: topfeesten
en allebei georganiseerd door een
nieuw team.
 
Vervolgens werden de onderwerpen
besproken waar het bestuur zich het
afgelopen jaar mee had beziggehou
den. En dat waren er nogal wat. Als
inwoner heb je niet altijd in de gaten
dat er zo veel speelt in Otterlo.
 
In het kort de belangrijkste punten:
afsluiting A12, gebiedsagenda (wijk
team agenda), gebiedsproces, over
leg met Park De Hoge Veluwe, wo
ningbouw Weversteeg en Multifuncti
oneel Dorpshuis. Ook de ontwikke
ling van Dorpscoöperatie Otterlo,
( Zorgcoöperatie), verkeer, veiligheid
en mobiliteit waaronder een ver
keerstelling in Otterlo, kregen alle
aandacht. Evenals de overname van
de buslijndiensten door Hermes, de
stikstofproblematiek en de toename
van de recreatiebedrijven en de

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.
________________________________________________________________
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 06-41214276.
________________________________________________________________
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: 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.
________________________________________________________________
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Energietransitie
Ook na de pauze bleven vele inwo
ners geïnteresseerd luisteren naar de
presentatie van Dorothé Jacobs.
 
Voor Ede zijn gedetailleerde plannen
uitgewerkt om in 2050 energie-
neutraal te zijn. Voor Otterlo is al
leen het voornemen om buurtinitiatie
ven te stimuleren in samenspraak
met de bewoners.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het gas af is in Otterlo niet zo
makkelijk te realiseren. Aansluiting
op het warmtenet is niet mogelijk.
Om voldoende capaciteit uit zonne
panelen te kunnen halen zijn er te
weinig bedrijven met een groot dak
oppervlak en te veel bomen in de
omgeving. Windmolens zijn in de
bossen niet handig en door de vele
Natura2000-gebieden en recreatie
bedrijven zijn grote zonnevelden niet
wenselijk.
 
Een ander probleem is de huidige
energiecrisis waardoor de rekening
afhankelijk van het contract kan oplo
pen tot honderden euro’s per maand.
 
Wat kunnen we zelf doen om de re
kening te verlagen en ons voor te be
reiden op de energietransitie.
Sommige maatregelen zijn niet duur
maar besparen al veel energie zoals
de maximumtemperatuur van je cv
ketel op 60 graden zetten, tochtstrips
of radiatorfolie plakken.
Het isoleren van je woning levert de
meeste besparing op. Oudere wonin
gen isoleren is niet altijd eenvoudig
en daar staan er veel van in Otterlo. 
 
De gemeente Ede biedt op allerlei
manieren ondersteuning met gratis
advies, coaching, collectieve inkoop,
lening, energiescan. Kijk op de site
van de gemeente Ede of bij
Energieloket Ede. 

recreanten.
Na het beantwoorden van een aantal
vragen sloot de voorzitter de verga
dering. 
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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

Gebiedsagenda 
Update agenda wijkteam 
 
Afgelopen maanden hebben we u
benaderd om mee te denken over de
komende gebiedsagenda’s. In sa
menwerking met Otterlo's Belang zijn
wijkteamleden de vorige maand met
u aan tafel gegaan. Op dit moment
zijn we druk bezig alle opgehaalde
informatie te ordenen. Daarna gaan
we de informatie trechteren tot een
aantal hoofdopgaven, waar de wijk
teams samen met inwoners en ge
meentelijke collega’s komende vier
jaar aan werken. Als alles volgens
planning verloopt, verwachten we in
maart de definitieve gebiedsagenda’s
aan u te kunnen laten zien. 
Mocht u in de tussentijd vragen heb
ben, benader mij dan gerust.
 
Met vriendelijke groet,
Wouter Keijzer (gebiedsmanager De
Dorpen, voorzitter van het wijkteam)

Een warme plek
 
Is het koud in huis en heb je behoefte
aan een warme plek? Wil je je even
opwarmen, huiswerk maken, krantje
lezen of online werken, in het Dorps
huis ben je welkom. Ook in Eureka
ben je van 10.00 tot 11.00 uur tij
dens het koffiedrinken van harte wel
kom om even op te warmen.

Studiebuddies
Samen huiswerk maken. 
 
Op 12 januari starten we. Iedere don
derdagmiddag kunnen jongeren
vanaf groep 8 huiswerk komen
maken in het dorpshuis. Er zal altijd
een jongerenwerker aanwezig zijn.
Je kunt gewoon binnen komen lopen,
afspreken is niet nodig. Wil je iets an
ders dan water, aan de bar kun je
een consumptie kopen.
Van 14.30 tot 17.00 uur.
Een mooi initiatief van Malkander,
gemeente Ede en het Dorpshuis.
Meer informatie
Gerrie Kelderman 06-23894682

Filmhuis Otterlo
13 januari  is het weer filmavond.
Informatie of aanmelden: 
Miryam Daggelders 06-51641419  of 
filmhuisotterlo@gmail.com
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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

Sfeervolle winterfair
Audrey van den Berg 

Vrijdag 25 december organiseerde
de lentefaircommissie van de
Hervormde Gemeente Otterlo een
winterfair. Het was een zeer ge
slaagd evenement met o.a. mooie
kramen, lekkere erwtensoep en veel
kopende bezoekers. De opbrengst
van de Winterfair, een mooi bedrag
van € 1.580,-  komt ten goede aan
Woord en Daad en de jeugd. 

Een mooie opbrengst dus, die een
stimulans is om ook in 2023 weer
een winterfair te willen organiseren.

Een frisse duik....
en een sportief begin van 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben je liefhebber van een frisse duik,
kom dan op 1 januari naar De Zan
ding/EuroParcs. Deze jaarlijkse tradi
tie start om 12.00 uur maar meld je
voor deze tijd wel aan bij de organi
satie aldaar. Na de duik kun je weer
warm worden met lekkere warme
chocomel. De UNOX-muts zal ook
niet ontbreken. Otterloërs, laat je zien
want de laatste jaren zijn wij wel heel
erg in de minderheid bij de rest van
de deelnemers.
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06 22 903 216  |  info@luttikhuisentuinen.nl  |  www.luttikhuisentuinen.nl

 

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

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 

  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

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

Piet Bolwerk i.m.
oud-directeur Tegelmuseum
 
Op 16 september j.l. is Piet Bolwerk,
oud 88 jaar, overleden. Hij heeft van
1972 tot 1999 leiding gegeven aan
de ontwikkeling van ‘ons’ Tegelmuse
um. Piet was een vriendelijke, aima
bele man, geboren in Suriname in
1934. Hij had in zijn jonge jaren de
ambachtsschool doorlopen en kwam
op 17-jarige leeftijd in aanraking met
de museumwereld. Eerst in het Suri
naams Museum, waar hij in de prak
tijk de ins and outs van het museum
vak leerde, maar ook in Leiden, waar
hij de opleiding Museumkunde deed
en later colleges archeologie volgde.
Vervolgens kwam hij in ons land in
de museumwereld terecht. Toen de

heer Feenstra,
de stichter van
ons Tegelmu
seum zich te
rugtrok werd
Piet in 1972
benoemd tot
directeur. Met

zijn vrouw Gré betrok hij de dienst
woning, die jaren later bij het muse
um is getrokken. De huidige koffieka
mer was toen de woonkamer van de
familie. Het echtpaar had twee
zoons, Robert en Bert, die hier op de
Ericaschool hebben gezeten. Dus
verschillende Otterloërs zullen hen
nog wel kennen. Na de verbouwing
en uitbreiding van het museum heb
ben zij aan de Sportlaan gewoond. In
deze periode van 27 jaar is, om en
kele aspecten te noemen, de om
vang van de collectie sterk toegeno
men (met name de tableaus van art
nouveau en art deco), is de uitbrei
ding van het museumgebouw gerea
liseerd en tevens de registratie van
de museumstukken op orde ge
bracht. Voor zijn verdiensten voor de
museumwereld werd Piet bij zijn af
scheid de Martens van Sevenhoven
penning uitgereikt. In 2006 werd hij
benoemd tot ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Onlangs is zijn biografie verschenen
van de hand van Marcel la Rose, ge
titeld: “Piet Bolwerk. Hoeder van Cul
tuurhistorie op twee continenten”. Dit
boek is onder meer te koop in het
Tegelmuseum.

Martin Hijink / Johan Kamermans.
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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 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 De Waldhoorn 19.30 tot 22.30 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 12.00 tot 14.30 uur

Kindermiddag -14 december en 18 januari 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 DVO 13.30 tot 16.00 uur

Studiebuddies vanaf 12 januari elke donderdagmiddag 14.30 tot 17.00 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

Klaverjassen 3e vrijdag in de maand 19.30 tot 23.00 uur

Filmhuis Otterlo - Vrijdag 9 december. Elke tweede
vrijdag in de maand 

20.00 tot 22.30 uur

Weekprogramma

Doorstart Kindermiddag groot succes
 
Tien moeders hebben de handen ineen geslagen. Steeds twee moeders
organiseren een middag. Veertig kinderen van groep 1 tot groep 8 zijn wel
kom. Kinderen uit groep 1 of 2 alleen onder begeleiding van een volwassene.
In november hebben de kinderen herfstknutsels gemaakt. Op 14 december
zijn kerststukjes aan de beurt. Iedere middag heeft zijn eigen invulling zoals
spelletjes of buitenactiviteiten.
Om alle benodigde materialen te kunnen bekostigen wordt € 4,00 per keer
gevraagd. Het dorpshuis zorgt voor het drinken en iets lekkers.

   Kerstvakantie
   Dorpshuis gesloten van 20 december t/m 2 januari

Vrijwilligerspoule 

René of Evelien, de beheerders,
plaatsen een oproep in de groeps-
app. Wie beschikbaar is kan daarop
reageren.
"Dat werkt heel prettig" zegt Miryam,
een van de nieuwe vrijwilligers. "Zo
behoud ik een stukje vrijheid." Klaas
je daarentegen vindt een vaste dag
juist fijn. Heel leuk dat je daardoor je
gasten goed leert kennen." Ook de
oudgedienden voelen zich happy met
de nieuwe aanpak. Wim (Willem) ver
telt enthousiast over het vrijwilligers
overleg. Zo‘n overleg had hij nog niet
eerder meegemaakt. "Heel fijn dat je
de andere vrijwilligers leert ken
nen." Ook Bas vond het overleg zin
vol. Zijn voorstellen werden met in
stemming aangenomen.
Jacqueline, nog niet heel lang vrijwil
liger is zo vaak te vinden in het
dorpshuis dat elke gast haar onder
tussen kent. Nieuw is ook Gerard. Hij
is gepensioneerd en woont nog niet
zo lang in Otterlo. Door het vrijwilli
gerswerk verwacht hij meer inwoners
van Otterlo te leren kennen. Dat is in
de korte tijd dat hij achter de bar
staat al goed gelukt.
 
Doordeweeks probeert het dorps
huis alle dagen en avonden open te
zijn. Ook bijzondere evenementen
zoals de ALV van Otterlo‘s Belang,
een presentatie door de gemeente
Ede, Sinterklaas of dodenherdenking
kunnen alleen doorgang vinden als
voldoende vrijwilligers beschikbaar
zijn. Iemand zoals Walter die vaak
voor de techniek zorgt of Alex en Wil
lem die een biertje tappen.
 
Daarom lieve mensen, kom het vrij-
willigersteam versterken en meld je
aan bij René.
Zo zorgen we met elkaar dat het
dorpshuis een gastvrij (t)huis blijft
voor ons allen.
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Op maandagavond 28 november jl. werd er in de oude
bioscoop in Harskamp een interessante en leuke lezing
gehouden door Ron Reitsma ter ere van zijn nieuwe
fotoboek. De eerste die dit boek in ontvangst mocht
nemen was Ronnie Riezebos. Riezebos heeft een grote
verzameling historische gegevens en Reitsma heeft daar
dankbaar gebruik van mogen maken.
 
Gaandeweg werden we meegenomen naar lang
vervlogen tijden. En bij tijd en wijle wisten mensen uit het
publiek nog wat aanvullingen te geven. De lezing werd
ruimschoots omlijst met veel beeldmateriaal waarbij
regelmatig een geroezemoes door de zaal ging. Mensen
herkenden oude bekenden of situaties zoals bijvoorbeeld
de kruising bij Otterlo waar geregeld ongelukken
gebeurden. Gelukkig is dat nu een rotonde.
Op de foto is Otterlo te zien in 1885. Deze foto is
gemaakt ter ere van de burgemeester van Ede en is de
oudste foto van ons dorp.
 
Een niet onbelangrijk weetje: Otterloo, Deelen, Oud- en
Nieuw Reemst, Westeneng, Eschoten, Hoog-Baarlo en
de Mossel waren vroeger één gemeente met natuurlijk
een burgemeester, Gerrit Pothoven (1812-1818). Bij het
kadaster is dit gebied nog steeds bekend als kadastrale
gemeente Otterlo.

Over lang vervlogen tijden
Mirjam de Kluijver

 

 
 
 
 
Volgend jaar komt deel 2 van het boek van Ron Reitsma
uit. De historische kring organiseert vaker een lezing. En
als je actief op Facebook bent, meld je eens aan als lid
van Historische Kring Harskamp Wekerom Otterlo.
Het is echt heel leuk! En als je hier geboren en getogen
bent dan is het helemaal een feest der herkenning!
 
Bij Elbertsen is het boek van Reitsma te koop voor € 25,-.
Wellicht een leuk cadeau voor de feestdagen!
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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 

Tagliatelle met pesto,
rucola en krokant
gebakken spek

Inger Verhoef
 
Ingrediënten voor 4 personen:
 

•   400 gram (gedroogde) tagliatelle
•     85 gram rucola
•   100 gram groene pesto
•   200 gram ontbijtspek
•   250 gram cherry tomaatjes

 
Bereiding:
Bak het ontbijtspek krokant in een
pan en laat uitlekken op een stukje
keukenrol. Besprenkel de tomaatjes
met wat zout en olijfolie en bak deze
ongeveer 15 minuten in een voor-
verwarmde oven op 220 graden.
 
Kook de tagliatelle al dente in ruim
gezouten water met 10 gram zout
per liter. Giet de tagliatelle af en
bewaar een beetje kookvocht.
Schep de pesto en rucola door de
tagliatelle en voeg indien nodig nog
een beetje kookvocht toe om het ge
heel smeuïg te maken.
 
Verdeel de tagliatelle over de borden
en leg de tomaatjes en het spek er
bovenop. Een beetje geraspte par
mezaanse kaas en extra vierge
olijfolie eroverheen maakt het hele
maal af!
 
Voor liefhebbers van groenten is het
ook lekker om plakken gegrilde cour
gette toe te voegen.
 
Ik wil graag Hester Pasop nomineren
voor het volgende recept.
 
Hester, gebruik je maximaal 250
woorden? Graag met foto van mini
maal 500 kb vóór 1 januari mailen
naar dorpspraet@kpnmail.nl
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Jeugdactiviteiten
 

 
 
 
Volleybalclinic en Pannakooi
Op vrijdag 6 januari is er in Otterlo
weer van alles te doen. Door Sport
service De Vallei zal er een opblaas
pannakooi staan en door BSVO is er
een volleybalclinic in sporthal De
Sero. Malkander zal er staan met de
MOP. Het is niet verplicht om jezelf
vooraf aan te melden. Voor de laat
ste informatie check de site
www.sportservice-ede.nl/ Vragen?
sylvano.hendriks@sportservice-ede.
nl / 06-46815044.
Datum:       Vrijdag 6 januari
Locatie:      Otterlo (schoolplein 
                   Ericaschool en de Sero)
Doelgroep: 6 t/m 16 jaar
Tijd:            13.00-16.30 uur
Kosten:       Gratis

De MOP (Mobiele Ontmoetingsplek)
is elke vrijdag van 14.30-16.30 uur bij
de Ericaschool. Je zult er altijd een
jongerenwerker aantreffen; toffe gas
ten waarbij je terecht kunt met ideeën
voor leuke activiteiten, en je willen
helpen met problemen op school,
werk of thuis.
 
Vragen, advies, ondersteuning nodig,
ideeën voor je buurt, vrijwilligerswerk,
mantelzorg? Kom gerust even langs
of maak een afspraak,
jaalbers@malkander-ede.nl/
06-22762385 en
svanbarneveld@malkander-ede.nl/
06-82141893.

Zingen op kerstochtend
Denkt u nog even aan het zingen
van kerstliederen in de vroege
ochtend van Eerste Kerstdag?
Zingt u mee of kent u iemand die
enige bemoediging kan gebrui
ken. We verzamelen om 6.45 uur
bij de kerk waar we met ds.Ver
spuij de dag starten. Daarna
gaan we in groepjes door de stra
ten van Otterlo. Om 7.45 uur zin
gen we nog een paar liederen in
Eureka. Na afloop is er in het ver
enigingsgebouw bij de kerk koffie
met wat lekkers. Info of aanmel
den op tel.nr. 06-20901677 of via
kerstzingen@outlook.com/
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Wie kent hem niet? 
 
Hé, hallo beste mensen.
Mijn naam is Bert de Kruyff en ben
71 jaar oud! Ik ben geboren en opge
groeid in Amersfoort en kom uit een
groot gezin. Ik volgde in Nijkerk de
LTS- schilderen en Leerlingenstelsel,
maar werd verhuizer, tot mijn militaire
dienstplicht. Een heerlijke tijd! Daar
na ging ik werken in de verpleging,
zwakzinnigenzorg en psychiatrie. De
vereiste opleidingen behaalde ik in
een avondstudie MBO-arbeidsthera
pie. Daar heb ik ook Helma leren
kennen, zij was mijn groepsoudste.
Zij was toen in verwachting van een
Amerikaanse vliegenier. Een leuke
tijd, bijna 16 jaar, maar helaas. Na
ruim 10 jaar ben ik gestopt op dok
tersadvies. Ik kreeg via de gemeente
Zeist een baan als parkeercontroleur,
achteraf gezien nooit moeten doen.
Ik heb nog nooit zoveel vijanden
gehad, dus stopte ik na 2 jaar. Na 3
jaar wonen en werken in Utrecht ging
ik naar Barneveld en werkte bij
Denka Int. (chemie) waar ik meewer
kend voorman was, lijnchef (8,5 jaar)
en vervangend chef. Als lijnchef had
ik de verantwoording voor het goed
afleveren van de producten .Tot aan
mijn pensioen heb ik in veel plaatsen
gewerkt en gewoond. Dus ben ik veel
verhuisd. Veel opgestoken bij alle be
drijven. Zo dat was mijn CV.
 
Door een noodgedwongen verhuizing
kwam ik in Otterlo terecht. Mijn eer
ste reactie was: wat een stil en saai
dorp, maar nu wil ik er voor geen
goud meer weg. Leuke vriendelijke
mensen in de buurt, hulpvaardig en
leuke winkels (wel iets te duur), ge
zellig personeel. Een DA zou hier
niet misstaan! Wat men hier nog
meer mist, zijn veel dingen. Als ik dat
noem val ik in herhaling van vorige
schrijvers. Dus laat ik dat voorbij
gaan. Want alles komt allemaal wel
op zijn plek.
 
Wat ik veel belangrijker vind zijn veili
ge oversteekplaatsen voor scholieren
etc. én de snelheidsduivels snel into
men. Plaats borden, hoge drempels
of wegbeschilderingen. Hier vallen
nog eens doden! Met sport ben ik
nooit zo goed geweest, nooit gevoet
bald, maar wel de kantine goed ge
spekt bij de SDVB. Vroeger wat ge
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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

tennist en veel geschaakt. Ik kon
uren door de bossen van Zeist wan
delen, nu gaat dat allemaal niet
meer. Mijn hobby’s zijn veel lezen en
het houden van dieren, de eieren
verkopen van de kippen van Eureka.
O ja vroeger haakte ik veel, toen ik
nog in de verpleging zat.
 
Ik woon nu 6,5 jaar in Eureka (wat ik
wel eens plagerig tuchthuis Eureka
noem). Wil hier een rustig leven lij
den, maar ik spring nog weleens uit
de band. Ik doe weleens een klein
klusje voor Eureka, maar niet teveel
hoor! Ik woon na twee mislukte rela
ties al jaren alleen met mijn hond
Creslav en twee rode katers Ares en
Cronos. Als we met zijn vieren wan
delen, krijgen we heel vaak leuke re
acties van mensen. Wat leuk of grap
pig is, dan zeg ik heel droog dat mijn
twee goudvissen niet mee wilden
omdat ze al de hele dag hebben ge
zwommen en nu moe zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk ben ik niet van het uitde
len van een lintje, maar als ik het
toch moet doen, dan zal ik er ook
meer weggeven. En dat is aan het
verzorgende personeel van Icare in
dienst van Eureka, zij lopen het vuur
uit hun sloffen. En een cijfer 9 er
boven op.
Ik wens iedereen gezegende kerst
dagen toe en hopelijk een gezond en
gelukkig jaar in 2023. En vrede over
de hele wereld, dat zou ik echt willen!
Graag geef ik de pen door aan
mede-Eurekabewoonster Astrid van
Dort en haar Beertje (haar hondje).
Zo dat was ik dan!
Groetje van Bert de Kruyff jr. en
Creslav.
 
Astrid, je tekst van max. 550 woor
den en een foto (300kb of meer)
kun je uiterlijk 1 januari 2023 mai
len naar dorpspraet@kpnmail.nl
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MAANDKALENDER OTTERLO
ALLE ACTIVITEITEN IN ÉÉN OVERZICHT OM TE BEWAREN

DECEMBER 2022 - JANUARI 2023

Datum Activiteit Locatie Tijdstip
ma 19-12 Kerstdiner Open Eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 20-12 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

wo 21-12 Kerstviering Ericaschool  Schoolplein en dorp 18.00 uur

zo 25-12 Zingen op Kerstochtend Dorp Otterlo 06.45-08.30 uur

ma 26-12 Kerstgezinsdienst (zie pag. 19) Nederlandse Hervormde Kerk 09.30 uur

do 29-12 MTB-middag (zie pag. 20) Start Sportpark Kanstanjebos 13.00 uur

do 29-12 Lichtjeswandeling (zie pag. 19) Start De Waldhoorn 18.00-19.00 uur

za 31-12  Carbidschieten (zie pag. 20) Van Pothovenlaan 14.00-17.00 uur

zo 1-1 Nieuwjaarsduik (zie pag. 7) De Zanding 12.00 uur

ma 2-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 13.30-14.30 uur

di 3-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

vr 6-1 Clinic en Pannakooi (zie pag.13) Schoolplein en Sero 13.00-16.30 uur

za 7-1 Nieuwjaarsreceptie SV Otterlo Sportpark Kastanjebos 17.00 uur

ma 9-1 Open Eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur 

vr 13-1 Filmhuis (zie pag. 6) Dorpshuis De Aanloop 20.00 uur

za 14-1 Otterlo Trailrun (zie pag.21) De Heidewachter 11.30 uur

di 17-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

do 19-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur
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Hier vindt u de (bekende) AED's in Otterlo 
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.

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

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

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

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

Ede Doet.
 
Nog saldo op je Ede Doet-
account. Deze vervalt op 31 de
cember. In Otterlo zijn veel mooie
initiatieven te vinden die uw do
natie goed kunnen gebruiken. 
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Kerstgezinsdienst     
2e Kerstdag

Ronnie Rap
 
Maandag 26 december om 9.30 uur
is er een kerstgezinsdienst in de
hervormde kerk te Otterlo.
U en uw gezin zijn van harte welkom.
Het licht van de wereld staat in deze
dienst centraal. Ook zullen we met
elkaar en de kinderen veel kerstliede
ren zingen. De dienst is ook digitaal
mee te beleven. Kijk voor meer
informatie op de website:
www.hervormdotterlo.nl
Verder zijn er de volgende kerkdien
sten:
1ste kerstdag - 9.30 en 19.00 uur
2de kerstdag -  gezinsdienst 9.30 uur
 
We wensen u gezegende feest-
dagen toe.
Hervormde Gemeente Otterlo

Reminder
Lichtjeswandeling
 
Nog maar heel even, dan worden de
lichtjes weer aangestoken voor de
mooiste wandeling van het jaar, de
lichtjeswandeling. Loopt u dit jaar
ook weer met ons mee op 29 decem
ber? Inschrijven kan door een mailtje
te sturen naar:
lichtjeswandelingotterlo@gmail.com
of via de inschrijflijst bij het lokale
VVV-punt Novy de Vakman. Laat u
ons op tijd weten of u meeloopt en
met hoeveel personen?
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MTB-middag 
Gerrit van Beek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 29 december wordt er
weer voor iedere mountainbiker van
16 jaar en ouder uit Otterlo
(&Friends) een mooie sportieve mid
dag georganiseerd door ‘De Otterlo
Bikers’. Deze middag kan er vanuit
de kantine van SV Otterlo een leuke
ronde op de MTB gereden worden,
begeleid door onze gidsen. Na afloop
staat er wederom een heerlijk stamp
potbuffet klaar! De diverse groepen
worden natuurlijk ingedeeld naar
eigen wens, afstand en niveau, zodat
het een gezellige dag wordt.
 
Inschrijven kan op de donderdag
avonden en zaterdagen in de kantine
van SV Otterlo, kosten zijn € 20,- pp,
betaling contant!! Hierbij inbegrepen
is het volgende: voor het fietsen, kof
fie met iets lekkers, onderweg een
gezellige tussenstop & natuurlijk bij
terugkomst het stamppotbuffet.
De inschrijving/betaling dient uiterlijk
22-12-2022 geregeld te zijn.
Tot de 29e december!! (13:00 uur
verzamelen, Kastanjebos)
 
(mede mogelijk gemaakt door slagerij
het Pleintje/B&G catering & mede
werking van SV Otterlo)

      Het gaat door!!
 
Beste Otterloërs,
De melkbussen zijn uit het vet
gehaald en de ballen zijn opge
pompt. Het is weer tijd om op ou
dejaarsdag traditoneel carbid te
schieten aan de van Pothoven
laan. Van 14.00-17.00 uur zullen
we ouderwets knallen. Wij wen
sen u allen een veilige en gezelli
ge jaarwisseling.
 
Carbid Vrienden Otterlo
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Otterlo Trailrun
Angelique & Hennie Meijer

 
Zaterdag 14-01-2023 is het weer
zover, de vierde editie van de ‘Otterlo
Trailrun’. Trailrunning is een super
relaxte sport waarbij het, naast het
sportieve, ook zeker gaat om te
genieten van de mooie natuur.
 
Start en finish zijn dit jaar op weer op
het Kastanjebos, bij SV Otterlo. We
gaan een soort van mini-festival-
terrein maken zodat er voor de
deelnemers en bezoekers een
gezellig sfeertje gecreëerd wordt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de vorige editie waren er om
streeks 450 deelnemers, verdeeld
over de 3 afstanden. Ook stonden
langs het parcours diverse toeschou
wers om de deelnemers aan te moe
digen. 
 
Dit jaar zijn er weer 3 afstanden:

•   25 km - start 11.30 uur - € 22,50
•   15 km - start 12.00 uur - € 17,50
•   10 km - start 12.30 uur - € 15,00

 
Onderweg staan er een of twee
verzorgingsposten, om even bij te
komen, iets zoets, een slokje water,
en doorrrr!                                    
RUN2DAY Arnhem & Nijmegen zorgt
weer voor de start/finishboog en de
verzorgingstenten. Bij deze editie zal
er ook een tijdwaarneming zijn zodat
je je gelopen tijd kunt terugzien!
 
Dus lijkt het je leuk om de extra
kilootjes (die waarschijnlijk zo rond
de kerstdagen en oud & nieuw erbij
komen) er weer af te lopen? Schrijf je
dan nog snel in. Dit is online mogelijk
op, www.otterlo-trailrun.nl
Wij van de organisatie wensen ieder
een prettige kerstdagen en een fijne
jaarwisseling toe, om dan weer fris
en sportief van start te gaan tijdens
de Otterlo Trailrun op 14-01-2023.
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Wilhelm Makelaars, 
 gewoon beter

Molenstraat 105 - 107  |  6712 CT Ede 

0318 - 612300  |  info@wilhelm-ede.nl   

w w w.wilhelm-ede.nl

Bel voor een 

gratis waardebepaling!

Wij verkopen uw woning in Otterlo
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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. 

 

 

"Zie ginds komt de.....
E-chopper"

Helga Hummelen
 
Vol verwachting stonden de kinderen
van de Ericaschool te wachten op het
jaarlijkse bezoek van Sinterklaas.
Maar wie er ook kwam…. geen Sin
terklaas, alleen een Piet. Het leek
wel Piet Paniek, want de Sint was
verdwaald!! Gelukkig kwam hij er uit
eindelijk aan op de E-chopper (be
schikbaar gesteld door Geerts Twee
wielers uit Otterlo) en kon het feest
(bijna) beginnen, maar de Sint reed
de school voorbij! Toen de Sint de
remmen had gevonden, parkeerde hij
als een echte coureur zijn E-chopper
op het plein.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hele dag werd de verjaardag van
Sinterklaas op school gevierd.
Groep 1/2 had een mooi nieuw huis
voor de Sint gebouwd en de Pieten
speelden samen met de kinderen het
pepernotenspel. In groep 3 werden
er moppen verteld, liedjes gezongen
en gedanst. In groep 4/5 konden de
Sint en de Pieten luisteren naar een
mooi verhaal, kijken naar dans en er
werd natuurlijk gezongen! In de groe
pen 5 t/m 8 hadden de kinderen
mooie surprises en gedichten voor
elkaar gemaakt met leuke cadeaus
erbij.
Dat de Sint en de Pieten zorgzaam
zijn, konden we ook dit jaar weer
goed merken, want de zieke kinderen
werden niet vergeten. Die werden
vereerd met een persoonlijk bezoek!
’s Middags werden de Pieten en Sin
terklaas aan het werk gezet. Ze
mochten de jury zijn van “Erica Got
Talent”. En talent zit er op de Erica
school! Er waren wel 20 leuke acts te
zien!
Het was een geweldig mooi feest!
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Voor de jeugd in Otterlo 
en omge ing.

Voor de zomer an ?

WWW.LORKENBOS.NL

Leukste baan ooit:
Als be reatiemede erker help je ij de

a ti iteiten oor onze jon e
ampin asten zoals meelee theater,

sport- en knutsela ti iteiten en met de
oor ereidin en hier an. De taken zijn

lekker a isselend. Daarnaast erkoop je
samen met de rest an het team

onsumpties ij onze kiosk. 
 

Ben jij +, houd je an aanpakken en
gezelligheid en kun je komende zomer  o

 da en per eek ij ons erken? 
Ma  ook samen met een riend in . Kom

een keer kletsen met Am er!
 

 Conta t:     o
am er@lorken os.nl 

ZOMERBAANTJE
Wie zoekt nu al een leuk

vET OP: Ook hebben ij nog
een stageplek oor een student
veisure & Hospitality. 

Tegeltje, tegeltje aan de wand...
Mirjam de Kluijver

Op 26 november jl. werd er een nieuwe tentoonstelling
geopend, genaamd IJspret. Heel toepasselijk voor de
komende maanden! De conservator, Johan Kamermans
deed het voorwoord, gevolgd door Marnix Koolhaas,
bekend van de VPRO, historicus én schaatsanalist. Hij
omlijstte het geheel met leuke anekdotes en wetens-
waardigheden over hardrijderij, ijshockey en jawel, de
grondbeginselen van golfen. Want deze populaire sport
begon op het ijs. Wethouder Karin Bijl had het laatste
woord waarbij ze de tentoonstelling officieel opende.
 
Zowel de verzamelkring De Poolster als Het Eerste
Friese Schaatsmuseum en particulieren hebben voor een
mooi historisch IJsprettegelbeeld gezorgd. 
IJspret was een volksvermaak voor iedereen. Wat je wél
ziet op schilderijen, is dat de rijken er in mooie kleding op
afgebeeld staan, goed schaatsend en de minder
bedeelden op de achtergrond, vallend op het koude ijs op
hun blote kont, althans de vrouwen. In die tijd was
ondergoed nog niet in zwang (om wat voor reden dan
ook…). Een frisse bedoening!
 
Nu was er in 1805 een hardrijderij voor vrouwen
georganiseerd in Leeuwarden. Naar het schijnt
alleen voor ongetrouwden. 

Mocht je als winnares over de eindstreep glijden, dan
wachtte er een mooie prijs op je, namelijk een gouden
oorijzer, t.w.v. 105 gulden (omgerekend zo’n 700 euro).
In dit geval was dat Trijntje Pieters.

Het evenement trok veel
bezoekers maar was ook
een besproken onderwerp.
Uiteindelijk kon je alleen
maar goed schaatsen met
zo min mogelijk kleding dat
in de weg zat. Hoe dat er uit
zag? Het schijnt dat het
maar bij die ene wedstrijd
van twee dagen bleef van-
wege blote bovenarmen…

 
Trijntje Pieters kreeg daarna 10 kinderen. Of dat met
IJspret te maken heeft gehad, laat zich raden.
 
IJspret blijft een volksvermaak voor groot en klein, wel of
niet glijdend op de schaats (vroeger waren de ijzers van
een koeien- of paardenrib gemaakt). Neem eens een
kijkje (tot 12 maart 2023) in het Tegelmuseum want het is
echt de moeite waard!
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Zeldzame wants!
Sabine Bootsma en Jeroen Hoek

 
In Het Nationale Park De Hoge
Veluwe is een populatie zeldzame
wantsen gevonden. Deze wants, een
insectensoort die wat weg heeft van
de kever, heeft een heel specifieke
leefomgeving nodig. Gelukkig voldoet
De Hoge Veluwe aan de hoge eisen
van dit diertje.
 
Het landschap van Het Nationale
Park De Hoge Veluwe is erg afwisse
lend: van open tot dicht begroeid,
van droog tot nat en van hoog tot
laag. Die diversiteit biedt een ge
schikte leefomgeving voor heel veel
verschillende planten en dieren. Het
is dan ook geen toeval dat De Hoge
Veluwe zo’n hoge biodiversiteit heeft.
En dat zoveel zeldzame en bedreig
de soorten zich daar thuis voelen. 
Dat gaat niet vanzelf: het Park be
steedt veel tijd en energie aan actief
natuurbeheer om de biodiversiteit te
behouden en te bevorderen. De ge
kozen beheersmaatregelen worden
onder andere gebaseerd op onder
zoek en monitoring in het Park zelf,
door wetenschappers, medewerkers,
studenten en vrijwilligers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van die studenten, Jeroen Hoek,
vond in de eerste weken van zijn
stage meerdere exemplaren van de
zeldzame wantsensoort Aradus
Betulae. Het is niet zo vreemd dat
deze wants zeldzaam is, want hij
stelt zeer specifieke eisen aan zijn
leefomgeving: hij leeft alleen op
staande dode ruwe berkenbomen
waar tonderzwammen op groeien.
Het beestje leeft onder de afbladde
rende schors van de dode stam. Zijn
lijf is opvallend plat - een geschikte
vorm voor een leven tussen boom en
boomschors.

Aradus Betulae (Foto: Jeroen Hoek)
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Deze wants was in Nederland altijd al
zeldzaam, maar sinds 1980 nemen
de aantallen verder af. Dat komt
omdat deze wants leeft van dood
hout, dat vroeger vrijwel allemaal ver
wijdert werd. Gelukkig zijn ze zich op
De Hoge Veluwe bewust van het be
lang van dood hout in de natuur. Hier
staan genoeg van die met tonder
zwammen geïnfecteerde, dode ruwe
berkenbomen, waardoor de Aradus
Betulae zich hier helemaal thuis
voelt.
 
Jeroen Hoek (18) is student toege
paste biologie en loopt stage in Het
Nationale Park De Hoge Veluwe. Hij
ontdekte de bijzondere wants. Je
roen: “Omdat ik deze wants altijd al
graag wilde zien, ben ik altijd heel
gefocust op berken met zwammen.
Onlangs parkeerde ik mijn fiets tegen
een dode berkenboom. Overal kwa
men tonderzwammen uit het dode
hout tevoorschijn. Het duurde een
paar tellen voordat ik door had wat
dat zou kunnen betekenen; Aradus
Betulae! Ik trok een stukje schors van
de dode boom af en ontdekte er zo’n
veertig bij elkaar. Bij het bestuderen
van een tweede en derde dode berk,
ook weer met tonderzwam, trof ik
weer enkele individuen aan onder de
schors. Het blijkt dus dat we van een
heuse populatie van deze zeer zeld
zame wants mogen spreken.”
 

Punten en oud geld
Lionsactie bij de Spar

Vanaf 1 december
staat de Lions
doos weer in de
winkel bij de
SPAR.
 
Van DE-punten
wordt koffie ge
kocht voor de
Voedselbank Ede.
 
Van het (buiten
landse) geld worden in de derde we
reld staaroperaties uitgevoerd.

We hopen ook dit jaar
weer op uw medewerking
te mogen rekenen.
 

Lions Ede Neder Veluwe,
Evert van Milligen.
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Van de kweker
Jaap Duijs

 
De boomdahlia
Misschien vindt u het wat vreemd dat
ik in deze tijd van het jaar over een
dahlia schrijf. Als het echter om de
boomdahlia gaat durf ik dat gerust.
De Dahlia imperialis (Latijnse naam
voor boomdahlia) is namelijk een
knolgewas dat pas laat in het najaar
tot bloei komt en met een beetje
geluk zelfs in de donkere december
dagen nog voor kleur zorgt. De soort
is inheems in Mexico en omliggende
gebieden van Midden-Amerika, een
liefhebber van warmte en zon dus. In
onze streken zou een behandeling
als pot- of serreplant de voorkeur
hebben. Toch is het beter dat niet te
doen en de knol gewoon in de volle
grond te zetten. In zijn natuurlijke
omgeving wordt de boomdahlia ieder
seizoen een kleine 10 meter hoog!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij ons is het groeiseizoen wat korter
en stopt de groei bij 3-4 meter. Daar
na komt de bloei, tenminste als de
plant zich goed heeft kunnen ontwik
kelen en als het najaar warm en zon
nig is. Dit jaar was dat het geval en
dus heeft hij kunnen bloeien. Pas
wanneer het meer dan een paar gra
den vriest, sterft het gewas af en blijft
er van de plant niets over. De knol is
vorstgevoelig, maar toch heeft het de
voorkeur die wel in de grond te laten
zitten, want in het voorjaar moet de
groei weer zo vroeg mogelijk op gang
komen. Diep planten en flink toedek
ken met blad en snoeiafval is het
beste. Er zijn slechts een paar selec
ties vanuit de inheemse soort te
koop, wit of roze bloeiend. De late
bloei in combinatie met het korter
worden van de dagen heeft tot ge
volg dat zich in de bloem geen zaad
vormt. Het is een indrukwekkend
gewas, dat zijn naam eer aandoet.
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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

Trainingskamp
SVO dames 1 & 2 

Yvette Demmers
 
Eindelijk gaat het gebeuren! Eind ja
nuari gaan de dames 1 & 2 van SV
Otterlo op hun langverwachte en
allereerste trainingskamp! Al ruim
een jaar zijn zij bezig met acties om
het trainingskamp zoveel mogelijk te
financieren. Ze verkochten rookwor
sten, erwtensoep, t-shirts en verzorg
den de catering tijdens de intocht van
Sinterklaas in Otterlo.
 
Nu volgt dan nog een allerlaatste
actie om geld in te zamelen. Ze
verkopen namelijk oliebollen en ap
pelbeignets. Wilt u voor 31 december
een bestelling plaatsen, kan dat uiter
aard. Geef uw bestelling uiterlijk 27
december door bij Van Broekhuyzen
straat 11 of Boumanlaan 21 of via
Whatsapp Yvette 06 51 95 74 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk kunt u zich ook als sponsor
melden om uw bedrijfsnaam aan het
trainingskamp te koppelen. Mocht u
hier interesse in hebben neemt u dan
gerust contact op met Yvette Dem
mers om de mogelijkheden te be
spreken. De dames zullen u dank
baar zijn, en met trots uitdragen dat
uw bedrijf het trainingskamp mogelijk
heeft gemaakt.
 
Na deze acties zullen zij op 20 janua
ri met zo’n 35 speelsters en stafleden
vertrekken richting Sint-Michielsges
tel, een dorp in de buurt van Kaats
heuvel. De dames kijken uit naar een
weekend vol plezier, voetbal, gezel
ligheid en hier en daar een drankje!
 
Dames 1 & 2 bedanken graag ieder
een die, op welke manier dan ook,
een bijdrage heeft geleverd aan het
realiseren van dit allereerste
trainingskamp!

29nr. 11/december 2022



Decemberpuzzel
pagina 31

 
HORIZONTAAL 
1.     wat hoorden de herders?
3.     oudjaarsgebak
5.     29 december in Otterlo
7.     viering
8.     groene boom in de kamer
11.   dierenverblijf
13.   gezang
17.   vervoermiddel
18.   kerstlied “o . . . . . . . . . ."
19.   rendier van de kerstman
22.   sfeerverlichting
23.   feest in december
24.   31 december
25.   brood met rozijnen en spijs
27.   hang je in de boom
28.   gezellig
 
VERTICAAL
2.     slinger
4.     ligt in een kribbe
6.     kleine glimmende stukjes
9.     oudjaarsgebak
10.   bolvormige kerstversiering
12.   schaaphoeders
14.   uitgebreide maaltijd
15.   maaltijd met kleine pannetjes
16.   onder de kerstboom
20.   kerstboom
21.   ronde versiering aan de deur
22.   stuur je met de post
26.   woont in de kerststal
 
De oplossing kun je, met naam en
adres, vóór 1 januari inleveren bij
Dorpsstraat 43.
Wie weet win je die cadeaubon!

Oplossing
fotoraadsel
 
Het kunstwerk op de foto is gemaakt
door 'Dutch Beach Art'

Het heet 'Ode
aan de Eik', is
gemaakt van
eikeltjes op
stokjes en was
te vinden op
de Zanding
vóór de We
verlodge.
Je kunt er

meer over lezen op:
Instagram@dutchbeachart.
Niemand had dit juist geraden.
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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 24 december tot 8 januari
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Die
renziekenhuis 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


