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Colofon
 
De Dorpspraat verschijnt 11 x per jaar in een oplage van
circa 1.000 stuks en wordt in Otterlo huis aan huis gratis
bezorgd. De Dorpspraat is ook online te lezen op:
www.otterlonu.nl/dorpsmedia/dorpspraat
 
 
Redactie Dorpspraat
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
Ries Lok
 
Abonnement (buiten bezorggebied)
€ 42,50 per jaar.
Opgeven bij Mary Ascherman, bij voorkeur per mail:
dorpspraet@kpnmail.nl
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       Van de Redactie

Een nieuw uiterlijk
 
Ons dorpsblad heeft in de loop van tientallen jaren vele
gezichten gehad. Kijk maar op de collage hiernaast. Van
een klein gestencild SERO-krantje is het uitgegroeid tot
een maandblad dat je bijna de titel magazine mag
geven. Nu zijn we dan zover dat een langgekoesterde
wens in vervulling gaat: meer ruimte voor artikelen en
foto's. Dat was niet zo simpel. Bijna alle advertenties
moesten in een aangepast formaat worden opgemaakt.
Dat dit gelukt is hebben we vooral te danken aan de
adverteerders. Zij bleven ons trouw en verleenden
spontaan medewerking. Een paar adverteerders hebben
hun sponsoring beëindigd. Dat vinden we jammer, maar
voor hun redenen hebben we alle begrip.
 
Het is ons gelukt om een nieuwe lay-out te realiseren
met hetzelfde budget. We verwachten echter wel dit jaar
met prijsstijgingen te worden geconfronteerd. Reden
voor ons om op zoek te gaan naar extra adverteerders.
Die hebben we des te meer nodig omdat we structureel
willen uitbreiden naar zesendertig pagina's. Pas dan
hebben we ruimte om achtergrondinformatie te geven bij
bepaalde ontwikkelingen. Ook kunnen we dan mooie
foto's, waarvan we er vaak een aantal hebben,
paginabreed afdrukken.
 
Het is u natuurlijk opgevallen dat we in de naamgeving
een kleine verandering hebben doorgevoerd, niet te
horen, wel te zien. Voor sommigen zal dat even wennen
zijn, maar we willen toch met de tijd mee? Of zoals een
van de redactieleden het verwoordde: 'Een moderne tijd
vraagt om een moderne spelling'. Daarmee is alles
gezegd.
 
We hebben gekozen voor vertrouwde Otterlose kleuren.
Natuurlijk het paars en lila van de heide, maar ook het
groen van de bossen en een transparante zandkleur. We
gaan ervan uit dat u zich daarin, net als wij, herkent. De
komende maanden experimenteren we nog met deze
kleuren. U zult het wel merken. We horen graag wat u
ervan vindt. U weet ons te vinden!
 
Het belangrijkste is dat we u op de hoogte houden van
alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in ons dorp. Dat
doen we door alle groeperingen en stromingen in Otterlo
de kans te geven zich op een positieve manier te uiten in
dit blad. Voor ons is uitgangspunt dat de Dorpspraat een
verbindende functie heeft.
 
We wensen u veel leesplezier.
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DRUKKERIJ HABO DE ROOIJ VOOR ALL UW DRUKWERK
IN KLEUR EN ZWART/WIT, GEBOORTE-, TROUW- EN
JUBILEUMKAARTEN, BRIEFPAPIER, ENVELOPPEN, ENZ.
ENZ. ADVERTEREN IN HABO: VOOR INFORMATIE:
info@haboderooij.nl of bel 0318 - 457718 of 06-14150321.
-------------------------------------------------------------------------------------
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.
Tel. 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,- (excl.). Tips en/of info 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.
-------------------------------------------------------------------------------------
Huurappartementen in Wekerom: Boven de nieuw te bouwen
supermarkt in winkelcentrum De Maalderij worden 15 huur-
appartementen in de sociale sector gebouwd, die naar ver-
wachting begin 2024 worden opgeleverd. Interesse en voldoet u
aan de voorwaarden?  Mail naar: info@otterlo-actief.nl/ Wij
nemen contact met u op. Fam.van Laar.
---------------------------------------------------------------------------------------
 

Kleintjes
 
Kleintjes kunt u schriftelijk of per mail opgeven. Voor
particulieren worden geen kosten in rekening gebracht.
Bedrijven betalen voor eenmalige plaatsing € 7,50 en
€ 51,00 voor een heel kalenderjaar. Bij de 'Klerintjes'
worden géén foto’s of logo’s geplaatst.
  Evert Groeneveld

 
Het bestuur van Otterlo's Belang wenst iedereen een mooi en
gezond 2023.
Afgelopen oudjaar is traditioneel afgesloten met carbid schieten
en een vuurwerkshow. Voor de afterparty heeft SVO het stokje
van de Waldhoorn overgenomen. Na twee jaar zonder te zijn
geweest was het weer een ouderwets gezellige oudejaarsdag.
 
2023 belooft een uitdagend jaar te worden, waarin wij ons weer
maximaal zullen inzetten. We hopen dat het bouwproject aan
de Weversteeg dit jaar echt van start kan gaan, met de bouw
van 63 woningen en een nieuw multifunctioneel dorpshuis met
sporthal. Het bestemmingsplan zal in het eerste kwartaal in
procedure gaan, dus zonder nieuwe tegenslagen moet het
lukken. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.
 
 
 
 
Het gebiedsproces Otterlo krijgt steeds meer vorm. Hierin
werken we aan een toekomstvisie voor Otterlo tot 2040,
waarmee we veel wensen en knelpunten in Otterlo kunnen
oplossen. Verkeer en parkeren, wonen, recreatie en toerisme,
toegankelijke natuur, gezond leven, voorzieningen, dorps-
entrees, zomaar een greep uit de onderwerpen van het
gebiedsproces. In samenwerking met de gemeente Ede wordt
de visie geoptimaliseerd. Waarschijnlijk dat medio februari de
aangepaste versie met de inwoners kan worden gedeeld. Daar-
na is het de beurt aan de werkgroepen om verdere invulling te
geven. Wij verwachten op korte termijn mooie projecten uit het
gebiedsproces te kunnen realiseren. Daarom een uitdrukkelijk
verzoek; Otterloërs blijf aangehaakt. Wij houden u op de hoogte
wanneer de eerstvolgende avond wordt gehouden.
 
Het lijkt erop dat Otterlo weer wakker is geworden uit zijn
winterslaap. Evenementen worden druk bezocht en sport weer
volop bedreven. De Dorpspraat is in een nieuw jasje gestok-
en, de Dorpscoöperatie Otterlo is na jaren voorbereiding een
feit en een werkgroep energietransitie is opgericht. Ook het
koor Sterallures is weer begonnen, OBK start met een jeugd-
orkest, het Filmhuis is een succes en er is een extra kleuterklas
bijgekomen op de Ericaschool. 
 
Elk jaar worden vrijwilligers in het zonnetje gezet door Otterlo's
Belang. Dit jaar viel de eer te beurt aan de vrijwilligers van
brandweer Otterlo. Zij zijn onmisbaar voor ons dorp en staan
dag en nacht paraat om in benarde situaties snel hulp te komen
bieden. De 18 leden van het korps werden verrast met een
mooi pakket van "Vuur en Rook", zodat ze ook thuis met deze
elementen aan de slag kunnen. Maar dan wel op de barbecue!

Save the date
 
Laat u een plekje in de agenda vrij voor de
toneeluitvoeringen van Kunst Veredelt? De leden zijn
druk bezig met de repetities. We studeren een klucht in

van auteur Mart Moors met
de titel 'Culinaire
Catastrofe'. Dus dat belooft
wat! Vrijdagavond 14 april is

de eerste voorstelling, zaterdagmiddag 15 april de
seniorenmiddagvoorstelling. Dan zijn er nog twee
avondvoorstellingen op vrijdag 21 april en zaterdag 22
april. Wij stellen het zeer op prijs u dan weer te zien.
Namens de leden van Kunst Veredelt, Cora Stegman.

" blijf aangehaakt! "
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Kerst Open eettafel 
Janet Smeenk

 
“Er hangen vijf kerstballen om mijn schouders. Eén is gevuld
met liefde, één met gezondheid, één met hoop, één met geluk,
en de laatste is helemaal vol met vriendschap voor ons alle-
maal."  Zo eindigde Emmy van der Zee het kerstdiner, de
laatste Open Eettafel van het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf halfvijf kwamen de deelnemers binnengedruppeld en
kozen een plekje aan één van de tafels. Al snel was de zaal
gevuld met gelach en gepraat. De gasten hadden het duidelijk
naar hun zin en lieten zich de maaltijd goed smaken. Als
aandenken aan deze leuke avond kregen de deelnemers een
klein presentje mee naar huis. Ook de organisatoren Emmy,
Jacob, Antonet, Francis, Marieke en Marian werden verrast met
een cadeau als dank voor al het gedane vrijwilligerswerk.

Al de hele dag had kok Jacob Bakker samen met beheerder
René hard gewerkt in de kleine
keuken van het dorpshuis om
een uitgebreid driegangen-
menu te bereiden voor de
vijfenveertig gasten. Een ware
prestatie. De dames van de
organisatie waren ook al vroeg

begonnen met het versieren van de ruimte en het dekken van
de tafels. Dorpshuis vrijwilliger Wim hielp achter de bar en in de
keuken. Een goed ingewerkt team. 
 
Najaar 2014 zijn Emmy en toenmalige beheerder Driekus
gestart met het organiseren van een Open Eettafel voor
dorpsgenoten boven de 65 jaar. Iedereen die zin had om
anderen te ontmoeten of lekker wilde eten was welkom. 
Dankzij een bijdrage uit het Rabofonds konden ze de be-
nodigde spullen aanschaffen. Het aantal deelnemers groeide
gestaag en al snel werden alle tafels bezet. Nu wordt de Open
Eettafel twee keer in de maand georganiseerd.
 
De eerstvolgende Open Eettafels zijn op 23 januari en 6
februari. Aanmelden kan bij het dorpshuis of bij Emmy van der
Zee via telefoonnummer 06-15154173, maar vol is vol. Kosten
deelname vooralsnog € 9,-. Bijzondere maaltijden zoals het
kerstdiner € 11,50. 
 
"Voor nu, wees lief en blijf gezond", om te eindigen met de
bekende afscheidswoorden van Emmy.
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Kerst Ericaschool
Helga Hummelen

 
Op woensdag  21 december gingen de kinderen van de
Ericaschool ‘Op reis naar Bethlehem’. Deze reis startte bij
school, waar de kinderen luisterden naar mooie kerstliedjes
gezongen door een koor, georganiseerd door Wilma van den
Berg. 
De reis ging vervolgens naar de kerk, daar werd het begin van
het kerstverhaal verteld. Heel mooi dat we in de kerk te gast
mochten zijn.
Koning Herodes stond met zijn dienaren bij het plantsoen en
vroeg aan de kinderen of ze wel bij hem wilden terugkomen als
ze het kindje Jezus gevonden hadden. De lichtjes onderweg
leidden alle kinderen naar de drie wijzen uit het Oosten; Caspar,
Melchior en Balthasar. Ze hadden mooie geschenken mee die
ze aan het kind wilden geven. De engelen vertelden van het
goede nieuws, over de redder die geboren was en zongen het
Ere zij God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordat de kinderen aankwamen bij de stal, liepen ze eerst nog
langs de herders in het veld met hun schapen. Zij vertelden van
het grote licht en de engelen die een mooie boodschap hadden
midden in de nacht. Uiteindelijk kwamen de kinderen bij de stal
aan. Daar vonden ze het kindje Jezus, samen met Maria en
Jozef. Jozef eindigde met de woorden: Dit kind is een
koningskind…… voor altijd!
Alle rollen werden gespeeld door de kinderen van groep 8 en dit
deden ze erg mooi! Het kerstfeest werd afgesloten in school.
Daar stonden lekkere dingen klaar, gemaakt door de kinderen
en de ouders. Het was een prachtig feest!
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Lichtjeswandeling 2023
Audrey van den Berg

 
Zo'n 500 medewandelaars hebben op 29 december, net als ik,
genoten van de lichtjeswandeling! Na drie jaar kon deze
sfeervolle wandeling eindelijk weer doorgaan. Zo'n beetje de
hele dag was het regenachtig geweest. Maar, dat kon de
vrijwilligers er niet van weerhouden om langs het hele parcours,
5 km lang, om de 10 meter een lichtje te plaatsen. Toen het
rond 17.00 uur donker werd - en droog - en de hele route
verlicht werd, zag dat er al meteen prachtig uit. Daar kwam nog
bij dat er langs de route enkelel mooie lichtvoorstellingen te zien
waren en dat gaf als resultaat een prachtig feeëriek aanzien. 
 
Ook de dweilband O'Tunes deed mee. Bij Otterlo Events bracht
de band sfeervolle kerstliedjes ten gehore en samen met de
hotdog en de kruidenbitter was de feestelijke sfeer compleet.
Op De Zanding was ook een punt van catering, met een
heerlijke chocolademelk. De volgende stop was de kerk. Ook
daar kerstmuziek en voor alle deelnemers een cadeautje in de
vorm van een waxinelichtje. Na zo'n 5 kilometer werd de route
beëindigd op de plek waar die ook begon: bij De Waldhoorn
met een glühwein. 
 
Dit is toch echt een van de evenementen die Otterlo speciaal
maakt. Gasten die met mij mee wandelden waren enorm
verrast. Bijvoorbeeld dat dit allemaal "gratis" was en dat het
hele dorp lijkt mee te werken om dit te realiseren. Manon, Lisan,
en alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit weer
mogelijk te maken, en het initiatief dat Truida is begonnen voort
te zetten: heel erg bedankt. Het was in één woord: gewéldig!
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Zingen bemoedigt!
Mirjam de Kluijver

 
Het is eerste kerstdag en mijn wekker gaat om 6.15 uur. Zonder
getreuzel sta ik meteen naast m’n bed. Het is donker en nog
heel stil als ik richting de kerk loop. En als ik het verenigings-
gebouw nader, hoor ik wat gepraat en dichterbij gekomen zie ik
al aardig wat mensen staan. Uiteindelijk zijn er zo’n dertig
mensen, zelfs uit De Valk, die gekomen zijn om te zingen in en
rond het dorp. De dominee begint deze eerste kerstdag met
gebed en dan wordt de club in groepjes opgedeeld. Ik ga met
drie zangeressen het buitengebied in, gelukkig met de auto.
 
 

En wat is dat zingen heerlijk om te doen, speciaal voor die
ander, die in een moeilijke tijd zit. Bij het eerste adres, nog
binnen de bebouwde kom, stappen we uit de auto en lopen we
stilletjes de tuin in. “Hier is de slaapkamer”, fluistert Wilma en
zet de lamp neer met een brandende kaars erin. We gaan
eromheen staan en met z’n vieren zingen we een paar
kerstliederen onder het raam van de slaapkamer. Althans, we
hopen dat wij bij het goede raam staan want om nou tegen een
stenen muur te zingen, voelt toch een beetje gek. Enig teken
van leven zien we niet maar luisteren in bed kan natuurlijk ook.
 
 
We zetten onze tocht voort naar het buitengebied en rijden een
boerenerf op. Er brandt al volop licht in de huiskamer. En als we
eromheen lopen om te gaan zingen, zie ik twee mensen bij het
raam boven ons, staan kijken. M’n zingen stokt als ik zie dat ze
geëmotioneerd zijn, want ik realiseer me dat als het andersom
zou zijn, ik het ook heel bijzonder zou vinden. 
We doen nog een aantal adressen aan om uiteindelijk, met z’n
allen, bij Eureka te zingen in de hal. 
Al zingend lopen we daarna richting het verenigingsgebouw
waar de koster ons opwacht met kerstbrood, koffie, thee en
warme chocolademelk. Na nog wat napraten, gaat ieder zijns
weegs. Wat een geweldig begin van kerstfeest 2022!
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Weekprogramma
 

maandag  

Biljarten 13.00-15.00 

Sportservice Ede: gym o.l.v. Cora Stegman 13.30-14.15

Sjoelclub De Ingooi (even weken) 14.45-16.00 

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

Darten 19.30-22.00 

Fotoclub Lucky Shot (1 x per maand) 19.30-22.00 

Tafeltennisclub TTCO 20.00-21.30

Koor Sterallures: op de oneven weken 20.00-22.00

dinsdag  

Biljarten 13.00-15.00

Inloop spreekuur Malkander: 6 februari 13.30-14.30

Sportservice Ede: volksdansen o.l.v. José ter
Huurne

13.30-14.30 

Toneelvereniging Kunst Veredelt 19.30-22.00 

Biljartvereniging De Waldhoorn 19.30-22.30 

woensdag  

DorpsAtelier: werkplaats o.l.v. Klaasje Smit 10.00-12.00 

Biljarten: inloop 10.30-12.30 

Game-Zone: 1e woensdag in de maand 12.00-14.30 

Jeugdorkest OBK 14.00-18.30

Kindermiddag: 15-2, 15-3 ,19-4, 14-6 13.30-16.00

Bridge 19-30-23-00

donderdag  

Sportservice Ede: Ontsp.bewegen o.l.v.
Marie José Beelaerts

09.45-10.30

Koffieochtend: inloop 10.00-12.00

Biljartclub DVO 13.30-16.00

Studiebuddies: elke donderdagmiddag 14-30-17-00

Do-in Yoga o.l.v. Debbie Hulleman 19.30-20.30

Biljartclub De Aanstoot 19.30-22.30

vrijdag  

Do-in Yoga o.l.v. Debbie Hulleman  10.00-11.00

Darten 19.30-23.00

Klaverjassen: 3e vrijdag van de maand 19.30-23.00

Filmhuis: elke twee vrijdag in de maand 20.00-22.30

Filmhuis 
Janet Smeenk

Vrijdag 9 december
De film THE FATHER met Anthony Hopkins en Olivia Colman
trok ondanks het WK voetbal bijna een volle zaal.
Een adembenemende film die zich moeilijk laat beschrijven.
Hopkins als dementerende vader die alle hulp afwijst wat
Colman in de rol van dochter Anne tot wanhoop drijft. Voor
Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn
hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en
voelen zijn verwarring. Na afloop van de film bleef het minuten-
lang stil in de zaal. Veel bezoekers bleven nog lang na praten.
 
Vrijdag 13 januari
Binnen een paar dagen waren de plaatsen uitverkocht voor de
Oscar-winnende film NOMADLAND met in de hoofdrol Francis
McDormand.
Na het verliezen van haar man, baan, huis en bezittingen rijdt
Fern (McDormand) als een moderne nomade rond in een
minibusje door Amerika. Onderweg op zoek naar seizoens-
baantjes komt ze vele bijzondere mensen tegen. Veelal geen
acteurs maar nomaden die hun ware levensverhaal vertellen.
Een portret van een sterke vrouw die haar eigen weg kiest
omhuld met prachtige beelden van de omgeving in alle
weersomstandigheden.
 
Vrijdag 10 februari 
Elke tweede vrijdag in de maand is er filmavond.
Reserveren is alleen mogelijk via de WhatsApp-groep
FILMHUIS Otterlo of mail naar filmhuisotterlo@gmail.com
Aanmelden voor de WhatsApp-groep bij Miryam Daggelders
06-51641419. Vanwege hoge licentiekosten wordt de titel van
de film alleen via deze app, mail of Instagram bekend gemaakt.

René van den Bergh

telefoon 06 - 46 56 38 81

Sportlaan 5, 6731 BD Otterlo

telefoon 0318 - 59 22 46

aanloop@dorpshuisotterlo.nl

                         NIEUW(S)  
Jeugdorkest OBK
Het nieuwe jeugdorkest repeteert iedere woensdagmiddag.
Koor Sterallures
Het koor Sterallures is herrezen. De eerste repetitiedag is 27
februari. Zie pagina 27 voor verdere informatie
Studdiebuddies 
Samen huiswerk maken in het dorpshuis. Een jongerenwerker
is altijd aanwezig. Leerlingen vanaf groep 8 kunnen vanaf nu
elke donderdagmiddag zonder aanmelding binnen komen
lopen. Van 14.30 tot 17.00 uur.
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Livestro Uitvaartzorg

Tel 06 26 26 50 50

www.livestro-uitvaartzorg.nl      

Spoed? 24/7 bereikbaar  

bel 06 11111 456

   

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

Immanuel  & Marjolein Livestro

Betrokken, warm en professioneel9,6
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Oud & Nieuw
Gerhard Starke en Betsy Rap

 
Wie kan zich nog de voorloper van de Spar herinneren?
In de eerste helft van de vorige eeuw was hier de
kruidenierswinkel, annex bakkerij van de familie Bouman
gevestigd. Dochter Wil Bouman-Pluim is hier in 1927
geboren. Van haar hebben we ooit onderstaande
informatie gekregen. De oven van de bakkerij stond
achter het huis en werd gestookt met takkenbossen.
Daar stond ook de 'poepdoos', waarvan de inhoud op de
groentetuin gedeponeerd werd, hetgeen we een
doeltreffend staaltje van recycling kunnen noemen. De
Tweede Wereldoorlog zorgde voor veel extra werk.
Klanten moesten voor praktisch ieder product een
distributiebon overleggen. Die bonnen moesten allemaal
geteld en opgeplakt worden, waarna ze ingeleverd
werden op het distributiekantoor in Ede. Aan het eind
van de oorlog was er geen gist meer en werden
uitsluitend platte broden verkocht. Na de oorlog werd de
winkel overgedaan aan de familie Veen, die in 1942
vanuit Friesland in Otterlo was neergestreken. De
bakkerij verhuisde later naar de Harskamperweg, waar
nu ’t Smulhuis is gevestigd. De huidige Spar wordt
gerund door de familie van Leijenhorst, maar daarvóór
was de familie Senten vele jaren het vertrouwde gezicht
van Otterlo's enige supermarkt.

In deze rubriek plaatsen we twee foto's onder elkaar:
een foto van de oude situatie en de actuele aanblik. Het
kan gaan om een gebouw, een dorpsgezicht of een
natuurgebied.
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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. 

Recept van de maand - januari 2023
Kip in de hoed

Hester Pasop-Bakker

Ingrediënten voor 4 personen: 
- 1 pakje bladerdeeg (diepvries), ontdooid
- 1 pot kersen zonder pit (350 gram), uitgelekt
- 6 gemberbolletjes (pot), fijn gehakt
- 1 teentje knoflook
- 400 gram kipfilet in stukjes
- 1 zakje kerriesauspoeder
- 1 bekertje crème fraîche (200 ml)
- 2 eetlepels paneermeel
- 100 gram geraspte kaas
- 1 theelepel sambal
- Melk om te bestrijken
- Bloem om te bestuiven
- Boter
- Springvorm (doorsnede 24 cm)
 
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Verhit in de hapjespan de boter en bak de kip vervolgens bruin.
Pel de knoflook en pers deze boven de kip uit. Strooi de
kerriesauspoeder eroverheen. Schep vervolgens de gember,
sambal, kersen en crème fraîche erdoorheen. Laat dit twee
minuten pruttelen.
Vet de springvorm in en bestuif het aanrecht met bloem.

 

Leg zes plakjes
bladerdeeg op
elkaar en rol dit uit
tot een ronde lap
van ca. 28 cm.
Bekleed de vorm
met het deeg en
prik met een vork
gaatjes in de
bodem. Strooi hier
paneermeel over
en schep het kipmengsel er op. Strooi de kaas er overheen.
Leg de rest van de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol deze uit
tot een ronde lap die iets groter is dan de springvorm. Leg deze
op de vulling en druk het bij de rand licht aan. Bestrijk de
bovenkant met melk. Zet de hartige taart in het midden van de
oven en bak deze goudbruin en gaar in ca. 30 minuten.
Eet smakelijk!
 
Ik wil Femke de Heus nomineren voor het volgende recept.
 
Femke, gebruik je maximaal 250 woorden? Graag met foto van
minimaal 300 kb vóór 1 februari mailen
naar dorpspraet@kpnmail.nl
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Galerie 2020
Marian Mijnhardt

 
Een mini-galerie in een vitrine aan de openbare weg. Bij het
voormalig VVV-kantoor is de vitrine buiten behouden gebleven
en wordt nu gebruikt als tentoonstellingsruimte voor bekende en
onbekende kunstenaars. Voor het komende jaar heeft Galerie
2020 weer een mooie programmering. 
Malou Cohen is de eerste exposant van 2023. Malou werkt in
Zutphen en Deventer. Haar werk is van klein formaat, maar
bevat een grote wereld.

Als een soort
strandjutter houdt
ze oren en ogen
open en verzamelt
zo onopvallende
dingen van de
straat en taal van
de plekken waar
ze komt.
 

In het atelier valt het allemaal samen. Er ontstaat een nieuwe
(mini) werkelijkheid. Vaak zijn dat unica’s. Soms wordt het een
werk in oplage.  
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Wie kent haar niet?
 
Beste boeren, burgers en buitenlui,
 
Ik ben Astrid van Dort, geboren in 1953 achter de haven van
Scheveningen, opgegroeid in Den Haag.
Omdat ik veel logeerde bij mijn tante in Apeldoorn aan de rand
van de hei, leerde ik al snel van de bossen en de hei houden.
Ik was erg sportief. Ik zat op ballet, gym en wedstrijdzwemmen.
Jammer genoeg mocht ik van mijn ouders niet naar de
balletacademie.
 
Ik heb gewerkt als directieserveerster bij de Shell in Rijswijk,
wat nogal eens tot geplaag leidde tussen mij en mijn vader die
een kantoorfunctie had bij de Esso. Ik heb bij de Shell gewerkt
tot ik in verwachting raakte van mijn oudste dochter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Later, toen mijn kinderen ouder werden, ben ik gaan werken als
bedrijfsleidster bij een eetcafe in het Noordeinde. Als uitdaging
heb ik nog kinderpsychologie gestudeerd en mijn diploma
stresscounseler gehaald. Jammer genoeg ben ik midden veertig
afgekeurd.
 
Vanaf mijn twintigste hebben we bijna ieder jaar drie weken
gekampeerd op de Zanderij in Voorthuizen. Ook had ik goede
vrienden in Assel waar ik veel logeerde, omdat ze een caravan
hadden aan de rand van de hei.
Mijn hobby's waren klussen in huis, lezen, handwerken, maar
vooral fietsen en wandelen.
Uiteindelijk ben ik van Ede in Otterlo beland en heb ik een paar
jaar op de Bovenweg bij de familie Zwanenburg gewoond.
 
Ik heb me laten overhalen door mijn jongste dochter om bij haar
op het dorp te komen wonen waar ik achteraf spijt van had.
Toen mijn moeder overleed in de zomer van 2014 ben ik met
spoed naar het westen van het land verhuisd om tweeënhalf
jaar voor mijn vader te zorgen.
Na een lange, heftige rouwperiode vroeg mijn vriendin: "Wat
houd je tegen om terug naar Otterlo te gaan?" Ik zei haar dat ik
tegen de verhuizing opzag.
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Dorpsstraat 122

6732 AG Harskamp 

T   0318-456528

E   info@derankadministratie.nl

I    www.derankadministratie.nl 

 
Geen probleem zei ze, wij gaan zorgen dat je overkomt. Als
door een wonder kreeg ik een huisje in Eureka toegewezen en
dat heb ik direct geaccepteerd. Ik was zo blij!
Ik had er eerder een jaar vrijwilligerswerk gedaan dus ik wist
hoe het daar was.
Met mijn maatje, mijn hondje Beertje geniet ik elke dag en voel
ik me op mijn plekje.
Ik doe wat vrijwilligerswerk op de dinsdag en vrijdagmiddag en
ik verzorg de verjaardagskaarten van de bewoners.
 
 
 
 
 
Intussen is mijn zoon in Harskamp komen wonen. Zijn beroep
als internationaal chauffeur maakt dat ik hem niet zo vaak zie,
maar als hij thuis is komt hij altijd langs.
Ik ben een tevreden mens en hoop hier de rest van mijn leven
te kunnen blijven wonen. Ik kan niet meer door de bossen
dwalen zoals vroeger, maar met mijn scootmobiel kan ik wel
wat rijden. Mijn enige wens is ooit een scootmobiel te bezitten
die zo'n 60 km ver kan, zodat ik net als vroeger eens naar de
Hoog Buurlose Heide kan of naar Ugchelen.
 
Het is zo fijn wonen hier in Otterlo waar mensen nog naar
elkaar omkijken. Ik geniet van de winter als het lekker rustig is
in het dorp en ik achter Eureka mijn laatste rondje met Beertje
loop en ik de sterren kan zien en af en toe stil sta om te
genieten van de stilte.
Dat is een kostbaar goed waarvan ik hoop dat het nog lang zo
blijft in Otterlo.
Ik wil graag iedereen alle goeds toewensen voor het nieuwe
jaar en geef het stokje door aan Teus van Lagen.
 
 
Teus, je tekst van max. 550 woorden en een foto (300 kb of
meer) kun je uiterlijk 1 februari mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl

"Ik was zo blij!"

Schaatspret!
Elise Bunt-Geerling

 
Half december kon het weer, schaatsen! In overleg met de
Otterlose IJsclub was op Europarcs De Zanding een ware
ijsbaan gemaakt. De koek-en-zopie werd kosteloos door
Europarcs aangeboden aan iedereen op en naast de baan.
Hopelijk komen er nog weken van ijspret in de openlucht. De
Zanding is dan de ‘place to be’. Dus zorg dat je ijzers geslepen
zijn want je weet maar nooit wanneer meneertje Winter weer
zijn entree maakt! Dan wil je er toch klaar voor zijn?
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Datum Activiteit Locatie Tijd

za 21-1 SV Otterlo 1 - CJVV 1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

ma 23-1 Open-eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 24-1 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

za 28-1 SV Otterlo VR2 0 SP Teuge VR1 Sportpark Kastanjebos 12.00 uur

za 28-1 SV Otterlo VR1 - SDC Putten VR1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

29-1 t/m 4-2 Collecte Hersenstichting Dorp Otterlo  

5-2 t/m 11-2 Collecte Hartekind Dorp Otterlo  

ma 6-2 Inloop/spreekuur Malkander Dorpshuis De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 6-2 Open-eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 7-2 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

vr 10-2 Filmhuis Dorpshuis De Aanloop 20.00 uur

di 14-2 Jaarvergadering 'De Schakel' De Houtkamp 18.00 uur

wo 15-2 Kindermiddag Dorpshuis De Aanloop 13.30-16.00 uur

do 16-2 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

ma 20-2 Open-eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

                          Activiteitenkalender Otterlo
                                              januari - februari 2023
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Dorpscoöperatie Otterlo opgericht
Cor van Voorthuizen

Net voor kerst was het eindelijk zover; het moment dat de
handtekeningen zijn gezet voor de oprichting van
Dorpscoöperatie Otterlo. Onder toezicht oog van notaris
mr. W.D. Bahlman zijn de statuten op 23 december 2022
officieel gemaakt en kan de coöperatie nu echt van start.
 
Ik neem u eerst even mee terug in de tijd. In 2019 hebben
Otterlo’s Belang en Stichting Steunfonds Eureka de handen
ineengeslagen en een werkgroep gevormd om te kijken naar
woonzorghuis Eureka. Dit huis was tot 2014 een
bejaardentehuis. Door grootschalige veranderingen in de zorg is
de nadruk op thuiszorg komen te liggen en verdwenen de
bejaardentehuizen, en daarmee onder andere ook de
dagbesteding en de 24-uurszorg. Bovendien kwam de
bewonerssamenstelling op Eureka in de knel. Een belangrijke
voorziening voor ouderen dreigde verloren te gaan in Otterlo,
juist in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt.
 

De voorbereidingen beginnen
Vanuit de gemeente werd geld beschikbaar gesteld om een
onderzoeksbureau in de hand te nemen. Dat werd
Kenniscentrum CMO Stamm, in de persoon van Fenna Bolding.
Er zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen in
het dorp en er is een enquête gehouden onder de inwoners van
Otterlo. De resultaten zijn onder grote belangstelling
gepresenteerd op een bijeenkomst in februari 2020. Er bleek
een breed draagvlak te zijn voor de plannen van de werkgroep
en er heeft zich ook een grote groep vrijwilligers aangemeld.
Tijdens de pandemie zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met de
toekomstige partners, zijnde de gemeente Ede. zorgaanbieders
Icare, Opella en Norschoten, wooncorporatie Woonstede en
welzijnsorganisatie Malkander. De werkgroep heeft ervoor
gezorgd dat de voordracht van nieuwe bewoners op Eureka
onder het beheer van Stichting Steunfonds Eureka/
dorpscoöperatie is gebracht. Deze voordracht wordt nu
beoordeeld door een commissie, bestaande uit leden uit het
dorp met nauwe banden met de zorgpartijen. De
voorrangscriteria zijn 65 jaar en ouder, woonachtig in Otterlo en
behoefte hebbend aan een veilige leefomgeving en/of zorg. Er
is een duidelijk voorwaardenprotocol opgesteld.
 

Dorpsloket van start
Eind 2020 is het dorpsloket opgericht. Dit loket is de
verbindende schakel tussen bewoners of mantelzorgers die
behoefte hebben aan hulp, steun en zorg enerzijds, en
aanbieders van informele hulp anderzijds. De afgelopen twee
jaar heeft het dorpsloket bewezen in een behoefte te voorzien.
Twee voorbeelden waarin het dorpsloket een rol kan spelen:
Een oudere met lichtkoepels op zijn garage wil deze graag
schoonmaken maar kan zijn dak niet meer op. Een handige
mede-dorpsbewoner (zonder hoogtevrees!) klaart het klusje.
Of een alleenstaande zonder rijbewijs moet naar het ziekenhuis

maar heeft geen vervoer. Hij meldt zich bij het loket, waar een
hulpgever met vervoer wordt gezocht. De functies van het
dorpsloket zullen dit jaar verder worden uitgebreid. Op pagina
17 vindt u de contactgegevens.
 

24-uurs verpleeghuiszorg
De werkgroep heeft onderzocht of in Eureka 24-uurs
verpleeghuiszorg mogelijk zou zijn. De werkgroep heeft veel tijd
en energie gestoken om dit van de grond te krijgen, maar
helaas bleek dit onhaalbaar. Dit zou namelijk betekenen dat er
alleen mensen met een hoge indicatie in Eureka kunnen wonen,
waardoor de meerderheid van de woningen bewoond zouden
gaan worden met mensen van buiten de regio. Bovendien was
het woningaantal niet toereikend. Daarom is ingezet op de
coöperatie met als doel om het mogelijk te maken voor ouderen
om in het dorp te kunnen blijven wonen, ook wanneer iemand
meer afhankelijk wordt van zorg. De landelijke ontwikkeling is
ook verpleeghuiszorg-thuis en we hebben daar als dorp graag
zelf de regie in.
 

De volgende stap
De coöperatie gaat verder onder de naam Dorpscoöperatie
Otterlo en de opzet is inmiddels duidelijk. Medio februari/maart
vindt de officiële opening plaats. De dorpscoöperatie heeft een
voorzitter in dienst, Cor van Voorthuizen, en hij is tevens de
dorpscoördinator. Daarnaast bestaat het bestuur uit secretaris
Dita de Rooij en penningmeester Hennie van Hunen. De raad
van toezicht heeft Maico Ploeg en Margriet Moret als leden. De
dorpscoöperatie heeft de bestaande faciliteiten binnen Eureka
weten te waarborgen voor de toekomst. De openbare ruimtes
werden door Icare gehuurd van Woonstede. Deze ruimtes
worden gebruikt voor activiteiten en doen dienst als sociale
ontmoetingsplaats. Dit contract was echter aflopend in 2022.
Deze ruimtes worden nu gehuurd door de dorpscoöperatie.

zittend v.l.n.r.:  Hennie van Hunen, Cor van Voorthuizen en Dita de Rooij;

staand v.l.n.r.: Maico Ploeg en Margriet Moret.
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Verbindende rol
De dorpscoöperatie neemt een verbindende rol op zich tussen
hulpvragers en hulpgevenden (vraag en aanbod). Het is het
aanspreekpunt voor zorg- en hulpvragen van bewoners. De
dorpscoöperatie zal verder een adviserende rol hebben voor
inwoners welke (thuis)zorg nodig hebben. Hiervoor wordt
samengewerkt met de diverse thuiszorgorganisaties. Icare,
Opella en Woonstede tekenen een convenant met de
dorpscoöperatie voor samenwerking en ondersteuning. De
gemeente Ede en Malkander zijn partners. De dorpscoöperatie
heeft ook een algemeen doel opgesteld, namelijk het in stand
houden en bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in
Otterlo en omgeving voor alle leeftijdsgroepen. In het bijzonder
zet de dorpscoöperatie zich in voor de bevordering van het
geluk en de gezondheid van de inwoners in Otterlo, waarbij het
te Otterlo gevestigde seniorencomplex Eureka centraal staat.

 

Samen staan we sterk 
De dorpscoöperatie is een ledenvereniging, waardoor we als
dorp de regie in eigen handen krijgen. We hebben daarbij ook
uw hulp en steun nodig. Alleen door samen te werken staan we
sterk. Een coöperatie is daarbij een krachtig organisatiemodel
voor een initiatief op het gebied van wonen, zorg en
welbevinden. In een coöperatie hebben de leden het samen
voor het zeggen. Met uw inbreng kunnen we ervoor zorgen dat
het dorp Otterlo een leefbaar dorp is en zal blijven. U zult de
komende tijd steeds meer van ons gaan horen. We rekenen op
uw steun en bijdrage.

Snuffel, snuffel!!
Gerhard Starke

 
Zoals u weet kunt u uw overtollige spulletjes doneren aan
Eureka Otterlo, aan de Brummelweg. Dus mocht u nog wat
dingen zien liggen op zolder of in kasten en denken “Wat
moeten wij er nog mee”, denk aan ons. Op dinsdag- en
donderdagmorgen van 9.30-10.30 uur bent u welkom om deze

goederen te brengen. Er is
iemand aanwezig. Kasten,
grote meubels of witgoed kunt u
niet bij ons kwijt. De opbrengst
van alles dat wij verkopen via
Facebook of op de bekende
Snuffelmarkt komt ten goede
aan diverse activiteiten voor

alle bewoners van het huis. Voor vragen of opmerkingen kunt u
bij onderstaande vrijwilligers terecht. En vergeet niet om u aan
te melden op de faceboekpagina van Snuffelmarkt Eureka
Otterlo. We zien u graag verschijnen.
 
Bep de Vos: 0610948921; Nannie van Velhuizen: 0683398443;
Truus Schimmel: 0613626031; Gerhard Starke: 0627197859;
Jan Hazeleger: 0646105478.
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Dorpsstraat 19

6731 AS Otterlo

0318-59 12 31

www.kruller.nl

Slapen & ontbijten

Geheel verzorgde vergaderingen 

Herinnering aan school
Marjon Fluit 

  
Tijdens een wandeling in de bergen in Oostenrijk raakten mijn
man en ik aan de praat met een bewoner van het bergdorpje
waar wij naar toe liepen. Het was een oudere man, die begon te
vertellen dat dit destijds zijn dagelijkse route naar school was.
Alleen, toen was het nog geen geasfalteerde weg, maar een
kronkelig bergpad. Hij liep als kleine jongen iedere dag ruim een
half uur heen en ruim een half uur terug, in de zomer en in de
witte winters. Hij vertelde over school, ik moest mijn best doen
om alles te begrijpen, maar genoot ondertussen van zijn
levensverhaal. En dat school van zoveel mensen, waar je ook
komt, een onderdeel is van hun levensverhaal, dat is zo mooi!
 
De eerste schooldag
U heeft zelf ook vast herinneringen aan school. De eerste
schooldag? Het uitzwaaien? De zware tas? Verjaardag vieren?
Schoolreisje? De meester die zo mooi kon vertellen? De juf van
de gekke grapjes?  Maar soms misschien ook herinneringen
van verdriet of onzekerheid. Hoe graag we dit ook weg willen
houden, een levensverhaal is er nooit een van alleen maar
geluksmomenten. In dat verhaal zijn toppen en dalen. Zolang je
het verhaal maar niet alleen hoeft te schrijven. Want juist die
ontmoetingen op je pad inspireren.
 
Tweede kleutergroep
Vandaag ging op De Ericaschool onze tweede kleutergroep van
start. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, aangezien we eerst
een kleutergroep hebben moeten inleveren. Wat is het steeds
weer mooi hoe deze jonge kinderen hun eerste stappen in
school zetten. Ze voelen zich zo groot en zo klein tegelijk. Een
nieuw hoofdstuk in hun levensverhaal, waarvan we zeker weten
dat er vele herinneringen gemaakt gaan worden. En waarbij wij
als school ons uiterste best zullen doen om dit vooral leerzame
herinneringen te laten zijn vol plezier! Een mooi 2023 gewenst,
waarin we samen verder schrijven aan ieders levensverhaal.
 
Hartelijke groet,

Oplossing kerstpuzzel
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Een mooi verhaal....
Gerhard Starke

 
Achttien jaar geleden (2004), hoewel wij toen al een hond op
leeftijd hadden, kwam er een poes bij. Het was een verwilderde
kat die er wat mager uitzag en niet vrij was van vlooien en
teken. Omdat onze hond niet alles op at, zetten wij de rest
buiten neer voor de vogels. En daar is die kat toen op af
gekomen. Als hij weer wegliep, na gegeten te hebben, ging zijn
buikje heen en weer. Zodoende dachten wij dat het een poes
was die ooit jongen had gehad. Het was en bleef een schuw
beestje, maar kwam toch trouw iedere dag terug.
 
Langzamerhand werd de poes
toegankelijker en makker en
kreeg de naam Poetje. Maar na
een jaar was zij opeens weg.
Dat was in februari. Wel
gezocht maar niet gevonden. In
september zat de poes opeens
weer voor de deur. Zag er goed
uit dus waar die al die tijd
geweest is(?). Het is en was
een beestje dat niet lekker op je
schoot ging liggen. Het liefst
buiten of midden in de zon
naast je stoel of in de tuin. Met
oud en nieuw was zij een dag
of twee weg vanwege het
lawaai, maar daarna was zij er
weer. In al die achttien jaren
was zij nooit ziek en geen arts
gezien.
 
Maar ook een poes heeft niet het eeuwige leven. Na achttien
jaar en een heel goed leven, en drie honden gekend hebbende,
ging het niet meer. Naar de dierenarts en verzocht om de poes
te laten inslapen. Maar ik wilde wel graag weten of er misschien
een chip in zat. En tot onze verbazing bleek dat het geval te
zijn. In zo’n chip staat een telefoonnummer en de naam van het
dier. Om euthanasie te kunnen verrichten moet de eigenaar
toestemming verlenen. Dus de assistente ging bellen. Zij kreeg
een advocatenkantoor in Amsterdam aan de lijn. Maar daar wist
men van niks. Met dit verhaal kwam zij terug in de
behandelkamer en … hij heette Max. Dus 'zij'  bleek een 'hij' te
zijn, kwam uit Amsterdam, en Poetje heette eigenlijk Max. Nu
mochten wij hem toch laten inslapen. Toen kwam de assistente
weer terug met nog meer info. Zij had het bedrijf gebeld die de
registratie beheert van de chips. Wat bleek, hij was geboren op
11 maart 2002, dus een dikke twintig jaar oud (100 jaar
mensenleeftijd) en hij heette officieel Max Moszkowic.
 
Dus Max is een kater geweest uit Amsterdam van de beroemde
advocatenfamilie Moszkowic. Hoe hij in Otterlo is terecht
gekomen is nog een raadsel maar ik zal proberen om bij die
familie het complete verhaal te krijgen.
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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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Aanplanten van rijk

strooiselsoorten
Sabine Bootsma 

 
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden er momenteel
bijna 50.000 bomen aangeplant. De bomen die aangeplant
worden zijn onder andere de berk, wintereik, ratelpopulier,
boswilg, hazelaar, veldesdoorn, boomhazelaar en elsbes. De
bomen worden aangeplant op dertien verschillende locaties,
waarvan het merendeel in omgeving Hoenderloo. Deze
aanplant wordt gedaan in het kader van de subsidie versneld
natuurherstel. Het doel van deze subsidie is revitalisering van
de bossen, op locaties waar de bossen wat ‘hol staan’. Dit
houdt in dat er op deze plekken meer bomen moeten komen ter
vulling van het bos. Ook wordt er geplant op plekken waar de
fijnspar is afgestorven.

Steenmeel
Om de bomen een zo goed
mogelijke kans te geven, wordt
er op sommige locaties
steenmeel toegevoegd. Sinds
2015 vindt er in Het Nationale
Park De Hoge Veluwe
onderzoek plaats naar de
effecten van steenmeel.

Steenmeel is een fijngemalen gesteente, wat mogelijk de
bodemchemie en bodemmineralogie duurzaam kan herstellen.
Dit herstel is nodig, omdat door de extreem toegenomen
verzuring de afgelopen decennia de mineralen in de bodem
versneld zijn verweerd en uitgespoeld. Aangezien de
toevoeging van steenmeel nog experimenteel is, voegen we dit
zorgvuldig toe en monitoren we de ontwikkeling.
 
Bescherming tegen vraatschade door wild
De aangeplante bomen moeten beschermd worden tegen
vraatschade van wild. Hiervoor plaatsen we een groot raster om
het nieuw beplante gebied heen, of er worden individuele
rasterkokers om de bomen heen geplaatst. Binnen de grote
rasters groeit de hoeveelheid bomen doordat het bos zelf
aanvult, met natuurlijke verjonging.
Dit gebeurt
bijvoorbeeld door
vallende noten,
zaden en vruchten.
Op de plaatsen
waar de bomen
geplaatst zijn met
individuele
rasterkokers komt
minder natuurlijke
verjonging voor,
doordat er om de
kokers heen wel gegeten wordt door wild. De bomen worden in
een raster geplaatst tot het moment dat de bomen boven de
vraatgrens gegroeid zijn, daarna kan het raster verwijderd
worden.
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Popkoor met Sterallures 
gaat opnieuw van start in Otterlo 

 
Startdatum: Maandag 27 februari 2023
Wij zijn op zoek naar (nieuwe) leden!

We zingen meerstemmige Sixties & Seventies 
 

Repetitie Maandag 20.00-22.00 uur in Otterlo 
Om de week, de oneven weken 

 
•          Wij hebben een pianist die ons begeleidt 
•          Je oefent thuis met ingezongen MP'3 
•          Voordat je lid wordt, doe je een stemtest 

(thuis neem je, met een tool, jouw stem op) 
 

Contributie € 10,- per maand 
Ben je geïnteresseerd?

Mail naar petra@zingeninkoor.nl
We hebben beperkt plaats per stemgroep! 

 

Energietransitie Otterlo
Start nieuwe werkgroep 

Maurits Dijkstra

 
Dorothé Jacobs, projectleider voor aardgasvrije wijken bij de
gemeente Ede, sprak over de energietransitie tijdens de
jaarvergadering van Otterlo's Belang. Hoewel er al veel plannen
zijn uitgewerkt voor Ede, rekent men in Otterlo op initiatieven
vanuit het dorp. In Otterlo is het niet mogelijk om aan te sluiten
op het warmtenet. Veel oudere huizen zijn moeilijk of alleen
tegen hoge kosten te isoleren, er zijn veel schaduwgevende
bomen en er is een gebrek aan dakoppervlak (bedrijven) wat
het plaatsen van zonnepanelen belemmert. Windmolens mogen
niet in de buurt van Natura 2000-gebieden geplaatst worden.
Kortom, het zal een uitdaging zijn om Otterlo energieneutraal te
maken voor 2050.
 
Daarom hebben enkele mensen besloten om te onderzoeken
wat er in Otterlo mogelijk is op het gebied van het
verduurzamen van woningen en alternatieven voor gas. Samen
met Otterlo's Belang, het Energieloket van de gemeente Ede,
Dorothé Jacobs en de provincie Gelderland is de nieuwe
werkgroep van start gegaan. Als u interesse heeft om de
werkgroep te versterken, neem dan contact op met Maurits
Dijkstra via maurits.j.dijkstra@gmail.com of 06-11010686.
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Nieuwe trainer voor Otterlo 1
Jan van den Berg

 
Nadat de huidige trainer Ronald Lieftink had aangeven te willen
stoppen bij Otterlo, is de technische commissie hard op zoek
gegaan naar een passende vervanger. Die is inmiddels
gevonden: Jacco Meurs uit Bennekom wordt de nieuwe trainer.
 
Jacco Meurs is een jonge ambitieuze trainer, met ervaring bij
Achterveld en Bennekom, ook met jonge teams en dat kan in
Otterlo van pas komen. Er zijn de laatste jaren meerdere
spelers (en trainers) van Bennekom naar Otterlo (en weer
terug) gegaan en daar zijn alle partijen nooit slechter van
geworden. Alle Ingrediënten voor een goede match zijn dus
aanwezig!
 
We wensen Jacco veel succes op het mooie Kanstanjebos en
hopen dat het letterlijk tot een win-win situatie leidt in de 2e
klasse!

Driedorpentoernooi 2022
Eric Lagerweij 

 
Op de donderdag tussen kerst en oud & nieuw hebben we weer
het driedorpentoernooi met Wekerom en Harskamp gespeeld in
de Meerwaarde in Barneveld. De laatste jaren werd het soms
op het laatste moment afgelast of zonder publiek gespeeld.
Daarom was het erg fijn om weer zoveel enthousiaste kinderen
en begeleiding te zien. De dag begon voor de ouders, die wel
gewend zijn aan vroeg opstaan, om 8.00 uur met de eerste
wedstrijden. Voor de allerkleinsten nog extra spannend, omdat
ze nog niet eerder een echte wedstrijd hadden gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het einde van de middag werden
alle punten van de teams bij elkaar
opgeteld. We hebben een knappe
derde plek bereikt, met daarbij een
mooie bokaal! Het was een erg
sportieve toernooidag, veel voetbal,
gevonden voorwerpen en
enthousiaste kinderen. Dank aan alle
vrijwilligers die deze dag zo super
hebben laten verlopen! 
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Tulipa turkestanica

Van de kweker
Jaap Duijs

Vroegbloeiende tuintulpjes
 
Wie tulpen zegt, zegt Holland, maar tulpen komen helemaal niet
uit Holland, althans niet van oorsprong. Ja, er worden
gigantische aantallen gekweekt en maar liefst 2,5 miljard
exemplaren per jaar geëxporteerd, maar de tulp, Latijnse naam 
tulipa, komt echter uit Zuidoost China. Vandaar heeft de bol
zich verspreid naar bergachtige gebieden in onder meer
Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Kazachstan, allemaal
streken met ’s zomers gloeiende hitte en ’s winters veel
sneeuw. Kennelijk de ideale omgeving voor de tulpenbol. De
naam is afgeleid van het Perzische woord tulipan (tulband). De
sultans uit die gebieden droegen een tulband op hun hoofd. De
vorm daarvan vertoont enige gelijkenis met die van een tulp.
Bovendien was de bloem zo populair in die gebieden dat menig
sultan als statussymbool een tulp op de tulband bevestigde. 
 
In de zestiende eeuw is de eerste tulp via de Weense
ambassadeur van het Ottomaanse rijk in Europa
geïntroduceerd. De snijtulpen zoals we die op de markt of bij de
bloemist kopen zijn sterk veredelde cultivars van de botanische
soorten (species). Eeuwenlang selectie- en kruisingswerk van
vooral Nederlandse veredelaars en kwekers heeft geleid tot de
huidige prominente positie van de tulp in de bloemen- en
bollenwereld.
 
Zoals plantenliefhebbers eigen is, blijven zij altijd zoeken naar
nieuwe botanische soorten in de oorspronkelijke gebieden.
Deze soorten zijn niet voor de snij, maar wel bij uitstek geschikt
als tuintulp. We noemen ze ook wel dwergtulpjes. Ze blijven
laag, bloeien meestal vroeg, zijn winterhard en hebben
prachtige kleuren. De gele T. sylvestris (bostulp), de roze T.
aucheriana, de roodwitte T. clusiana en de geelwitte T. tarda 
doen het als verwilderingsbollen in onze tuinen heel goed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een heel vroeg en betrouwbaar tuintulpje is Tulipa turkestanica.
Mooi grijsgroen blad, een behaard bloemsteeltje van 20 cm,
spits toelopende witte bloempjes met een schitterend oranje-
geel hart. Deze botanische soort kan al bloeien in februari en
heeft na de bloei prachtige zaaddozen. De bijen zijn gek op het
stuifmeel van de bloemen. Tulipa turkestanica staat leuk in een
rotstuintje, maar kan ook goed op pot gehouden worden. 
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Kerstdiner Eureka
Hennie van Hunen

 
Donderdag 22 december was het jaarlijkse kerstdiner bij
Eureka. De vrijwilligers hadden de ontmoetingsruimte
omgetoverd tot een feestelijke eetzaal. Kerstbomen, lichtjes,
mooi gedekte tafels, handgemaakte menukaarten en dito
naamkaartjes. Om 14.30 uur werden de bewoners verwelkomd
met een glaasje prosecco. Het 4-gangendiner werd verzorgd
door HV Catering en werd afgesloten met koffie en bonbons,
waarna de bewoners voldaan huiswaarts gingen.
Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

                       Ede Doet
 
Projecten in Otterlo
Buurtweg          -Compost voor het planten van
                           een vogelbosje
Dorpspraat       -Betere leesbaarheid door vernieuwing
                          en extra pagina's
Dweilorkest      -Aanschaf nieuwe sousafoon
Wijk 6               -Aanschaf materiaal voor buurtfeest
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winterkleurplaat
 
Laten we hopen dat we deze winter nog zo lekker kunnen schaatsen als op deze kleurplaat.
Ga maar gezellig kleuren en lever het resultaat in op Dorpsstraat 43. Wie weet win jij die cadeaubon!

naam......................................... adres...................................................... leeftijd.......
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AED's in Otterlo 
 
Laat de patiënt nooit alleen, start met reanimeren, bel 112 voordat u de AED laat halen! Bij een reanimatiemelding
rukt de brandweer in Otterlo uit met een AED. De noodhulpvoertuigen van de politie zijn ook voorzien een AED.
 

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

Bij Adres Waar Bereikbaar

Fysiotherapie Stegman Buurtboslaan 1 Bij privé voordeur 24 uur

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

Onder carport 24 uur 

Elbertsen Dorpsstraat 5 Hoek buitenzijde 24 uur *1

Dorpshuis De Aanloop Sportlaan 5 In de hal links Tijdens openingsuren

Ericaschool Kerklaan 1 In kleine halletje tussen school en
Dorpshuis rechts

Tijdens schooluren

Kerkgebouw Eben
Haëzer

Kerklaan 6 In de hal, naast voordeur rechts Door de week 's avonds en tijdens
kerkdiensten

Hotel De Sterrenberg Houtkampweg 1 Bij receptie, na schuifdeuren,
onder BMI

7.00 - 0.30 uur

Sportpark Kastanjebos Hoenderloseweg 4a Gang kleedkamer (beneden),
1e kamer links

Tijdens openingsuren

Tennisvereniging
Otterlo

Karweg 1a Naast verbanddoos
achter de bar

Ma. t/m Do. 19.00 - 22.00 uur

De Roek Karweg 2 Sanitaire ruimte
receptiegebouw De Hop

24 uur

WZH Eureka Brummelweg 43 Achter voordeur in hal, rechts 7.00 - 23.00 uur

Europarcs De Zanding Vijverlaan 1 Rechts van receptie Tijdens openingsuren

Europarcs De Wije
Werelt

Arnhemseweg 100-102 Tegenover receptiegebouw Tijdens openingsuren

Het Lorkenbos Mosselsepad 64 In wasserette (rechts van receptie) 24 uur

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

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

Fam. Theunissen Apeldoornseweg 55 /
Damakkerweg

Aan de muur woonhuis 24 uur
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Adressen en spoedgevallennummers Harskamp - Otterlo - Wekerom

Huisarts    

A.G.G. Moret Eikenzoom 9, Otterlo 0318-591200

F.J.F. Hulsbergen Edeseweg 141, Harskamp 0318-456141

M. Hollemans-van Donselaar,
afwezig 21 - 29 januari

Dorpsplein 1a, Wekerom 0318-462112

Huisartsenpost Zkh. Gelderse Vallei voor
spoedeisende hulp buiten kantoortijden

Willy Brandtlaan 10, Ede 0318-200800

Tandarts    

Tandartspraktijk Otterlo Arnhemseweg 25, Otterlo 0318-769180

Tandartspraktijjk Harskamp Dorpsstraat 76, Harskamp 0318-419810

Apotheek    

Delta Apotheek Edeseweg 1141c, Harskamp 0318-453233

Dienstsapotheek Gelderse Vallei voor acute
recepten buiten kantoortijden

Willy Brandtlaan 10, Ede 0318-434945

Dierenarts    

Groepspraktijk Harskamp Dorpsstraat 74, Harskamp 0318-456275

Dierenartspraktijk De Oase Dorpsstraat 15b, Otterlo 0318-590403

Dierenkliniek De Vijfsprong Vijfsprongweg 28, Wekerom 0318-590868

Ziekenhuis    

Ziekenhuis Gelderse Vallei Willy Brandtlaan 10, Ede 0318-434343

Ziekenhuis Rijnstate Wagnerlaan 55, Arnhem 088-0058888

Thuiszorg    

Icare Brummelweg 43, Otterlo 0522-279700

Buurtzorg Wekerom Edeseweg 140a, Wekerom 06-20693686

Opella Smachtenburgerhof 1, Harskamp 0318-752222

Overigen    

-Gebiedsagent  Jeroen Verhaaf 0900-8844

-Preventiemedewerker alcohol en drugs Luuk Miedema 06-58822437

-Vertrouwenspersonen voor meiden en ouders 
 bijgrensoverschrijdend gedrag (KnowLimits)

Harriet van Omme
Lenie Kap

06-27869966
06-34527784

Dorpsloket Otterlo www.otterlonu.nl 06-83319432


