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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.
 
Foto's en/of afbeeldingen in JPG-formaat, minimaal
300 kb, afzonderlijk via e-mail of via
WeTransfer.com/ verzenden.
S.v.p. geen foto's versturen via WhatsApp!
 
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: NL 92RABO 0368550869,
t.n.v. Stichting Dorpspraet Otterlo.
 
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 e-mail:
dorpspraet@kpnmail.nl
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Wisseling van de wacht
 
Adverteerders, redactieleden, schrijvers en fotografen, we
hebben ze allemaal nodig om de Dorpspraat te kunnen maken.
Zonder bezorgers komt er echter niets bij u in de bus. Bijna drie
jaar heeft Tim van de Akker iedere maand ons mooie blad in het
buitengebied bezorgd. December was de laatste keer. Gelukkig
hebben we snel een vervanger gevonden. Ries Lok, absoluut
geen onbekende in Otterlo, heeft het stokje (of liever gezegd de
fietstas) van Tim overgenomen.
Tim, heel hartelijk dank voor je secure bezorgwerk!
Ries, fijn dat je ons wilt helpen en succes met je extra job.

       Van de Redactie

De volgende Dorpspraat verschijnt rond 25 maart. Kopij
graag inleveren uiterlijk 1 maart; daarna uitsluitend in
overleg met de redactie.

Veel reacties
 
Wat vindt u van de nieuwe lay-out van de Dorpspraat?
Bent u blij verrast, verbaasd of misschien een beetje
teleurgesteld? Bij ons zijn een heel aantal reacties
binnengekomen, gelukkig meest positief. Vooral de
ruimere opmaak, waardoor de artikelen veel prettiger te
lezen zijn, valt in de smaak. Enkele mensen vinden het
toch jammer dat de 'e' uit de titel van het blad verdwenen
is. Wij denken dat we dit gemis snel kunnen goedmaken
met uitgebreidere verhalen en mooie foto's. 
 
Deze editie bestaat al meteen uit zesendertig pagina's,
mogelijk gemaakt door een saldo op onze Ede Doet-
rekening. Dat maakt meteen duidelijk hoe belangrijk de
Ede Doet-bonnen zijn voor het financieren van
initiatieven. Volgende maand ontvangt u twee nieuwe
bonnen. Op pagina 4 ziet u een overzichtje van
activiteiten in Otterlo waaraan u kunt doneren. Op
www.ededoet.nl/initiatieven/ kunt u zien hoeveel geld
er nog nodig is om deze initiatieven te kunnen
realiseren. Vergeet niet op tijd uw bonnen een goede
bestemming te geven.
 
Sinds jaar en dag staat in dit blad een overzicht van de
locaties waar een AED hangt. We hebben ons verdiept
in dit onderwerp en daarbij gemerkt hoe belangrijk het is
dat iedere inwoner van Otterlo weet hoe er gehandeld
moet worden bij levensbedreigende situaties als gevolg
van een hartstilstand. Door hiervan op de hoogte te zijn
kunt u in voorkomende gevallen een bijdrage leveren
aan het redden van een mensenleven. Op de pagina's
18 en 19 geven we uitleg. 
 
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: 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.
---------------------------------------------------------------------------------------
Gezocht: Huishoudelijke hulp voor schoonmaken van
vakantiebungalow bij particulier in Otterlo. Ongeveer 40
vrijdagmiddagen per jaar. Zelfstandig werk, ruime vergoeding.
Tel. 06-54981530.
 

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

ENERGIE
Januari en februari zijn de koudste maanden van het jaar en
dus ook de maanden met het hoogste energieverbruik.
Gelukkig biedt het prijsplafond voor veel mensen verlichting in
de energiekosten.  
 
Om de kosten verder te verlagen wordt door de gemeente Ede
een subsidie beschikbaar gesteld voor eenvoudige
energiebesparende maatregelen tot € 250,- per huishouden.
Te denken valt aan Led-verlichting, tochtstrips,
deurdrangers enz.
Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met Ronnie
Rutten van De Vakman (v.h. Novy). Otterlo’s Belang verzorgt de
aanvraag en de afhandeling met de gemeente en bij de
Vakman kunt u terecht voor de juiste producten. Meer
informatie, voorwaarden en een aanmeldformulier vindt u op
onze website: www.otterlosbelang.nl
 
Onder de vlag van Otterlo’s Belang is de nieuwe werkgroep
energietransitie ‘DOEN’ inmiddels van start gegaan. We zijn blij
met het enthousiasme in deze groep! Elders in dit blad leest u
meer hierover. 
 
RECREATIE
Wij krijgen regelmatig vragen over nieuwe recreatieve
ontwikkelingen rondom Otterlo. Onder andere over de geplande
uitbreiding van de Wije Werelt.
Afgelopen jaar hebben wij op dit plan een zienswijze ingediend.
Zowel met de wethouder als met de directie van EuroParcs
zitten we nog steeds regelmatig aan tafel om met elkaar tot
overeenstemming te komen. 
 
Ook een aantal andere recreatieve bedrijven rondom Otterlo
hebben plannen bij de gemeente Ede ingediend. En ook
hierover heeft Otterlo’s Belang intensief contact met de
gemeente en de initiatiefnemers. Otterlo is weliswaar een
toeristisch dorp maar loopt tegen haar grenzen aan. Nieuwe
initiatieven moeten daarom zorgvuldig afgewogen worden.
Tegelijkertijd zijn vroegere toezeggingen, bestaande
vergunningen en het bestemmingsplan rechtsgeldig. Dat
betekent dat niet alles gaat zoals we zouden willen. 
We proberen echter in goed overleg het beste voor Otterlo te
bereiken.
 
ZANDINGSHEIDE
De Zandingsheide, een veelbesproken stuk natuurgebied aan
de rand van ons dorp. Velen van ons maken daar regelmatig
met veel plezier een wandeling.
Sinds een paar jaar is hier ook een mountainbike-route.

Ede Doet
 
Binnenkort liggen er weer Ede Doet-cheques in de
brievenbus. Hiermee kunt u mooie initiatieven in Otterlo
steunen:
Buitenspeelmiddag
Voor alle kinderen in Otterlo om buitenspellen zoals een
stormbaan te huren;
Sousafoon
Voor O'Tunes, de dweilband van OBK om nieuwe
sousafoons aan te schaffen;
Vernieuwing Dorpspraet
Voor alle lezers van de Dorpspraat om een nieuwe
layout en vooral extra pagina's te realiseren;
Kindermiddag dorpshuis
Voor de kinderen van de basisschool om 
materialen te kopen en spellen te huren;
Buurtfeest
Voor de bewoners van Wijk 6 om een tent, barbecue,
kettles enz. aan te schaffen. 
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Volgens kenners één van de meest uitdagende routes in de
omgeving. Minstens net zo uitdagend lijkt de relatie van
deze MTB-route met de natuur. Al vanaf het begin zijn de
meningen hierover verdeeld.
Gemeente Ede heeft recent aangegeven dit deel van de route
op te willen heffen omdat de Zandingsheide wordt gezien als
hoogwaardige en kwetsbare natuur. Een MTB-route past
daarom niet in dit gebied. Met de MTB-vrijwilligers wordt naar
alternatieven gekeken. 
Daarnaast wordt in samenspraak met De Wever Lodge gezocht
naar een alternatief voor het parkeren van auto’s op de
kruising Weversteeg en Onderlangs. De Zandingsheide blijft
overigens voor wandelaars toegankelijk. 
 
GEBIEDSPROCES
De nieuwe conceptvisie van het Gebiedsproces Otterlo is klaar.
Volgens ons een evenwichtig document en een juiste vertaling
van de input uit de eerdere bewonersavonden. De visie met
bijbehorende toelichting dient straks als basis voor de werk-
groepen. Op dit moment zijn wij in overleg met het projectteam
van de gemeente Ede hoe we deze visie en het vervolgtraject
aan u kunnen presenteren. Binnenkort meer hierover!

Vertrek Mieke van der Heide
Team huisartsenpraktijk dr. Moret

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zeventien jaar gaat onze collega Mieke per 1 april 2023
helaas stoppen als praktijkondersteuner bij dokter Moret. Zij
heeft haar werk altijd met veel plezier en passie gedaan. Ze
heeft dan ook met pijn in haar hart besloten te stoppen.
Mieke wordt binnenkort 65 jaar en gaat dus twee jaar eerder
met pensioen. De problematiek met haar oogspieren maakt het
werken steeds moeilijker, waardoor ze tot dit besluit is
gekomen. Als u Mieke gedag wilt zeggen, kan dat op woensdag 
22 maart van 14.00 tot 16.00 uur in de praktijk van dokter
Moret. Als u het leuk vindt, kunt u ook een kaartje schrijven voor
Mieke. Dit kaartje kunt u inleveren bij de balie van de praktijk of
aan dokter Moret geven. Graag uiterlijk 28 februari inleveren,
dan zullen wij er een leuk plakboek van maken.
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Kees Schults: Een Otterlose inwoner van 106 jaar oud!
Het lange, zinvolle leven van een man met een sociaal hart

Betsy Rap en Gerhard Starke

Oudste foto van Kees - 1927 - op de knapenvereniging

Arrestatie van de laatste SS-ers en NSB-ers - 1945 - Kees met stengun

Zes bommen afkomstig van een Engelse piloot worden in
de nacht van 29 op 30 april 1917 per ongeluk boven
Zierikzee afgeworpen. Daar, in een klein huisje aan de
Minderbroederstraat ligt de drie maanden oude Kees
(Cornelis) in een soort wiegje. Het is de eerste van vele
gedenkwaardige momenten die hij in zijn lange leven zal
meemaken. Nu is hij 106 jaar oud, bijna doof, slechtziend,
licht dementerend, maar nog altijd rechtop zittend. Dochter
Willy vertelt het verhaal van deze man, die in 1976 vanwege
de gezondheid van zijn vrouw zijn burgerfunctie bij
Defensie vervroegd beëindigt. Het echtpaar gaat in Otterlo
wonen, waar Kees voor zijn vrouw zorgt tot zij in 1996
overlijdt.
 
Kees groeit op in een landarbeidersgezin. Hij is de achtste van
twaalf kinderen en wordt bij zijn geboorte vernoemd naar zijn
broertje Cornelis die vier maanden eerder op tweejarige leeftijd
overlijdt. Al op jonge leeftijd wordt Kees geconfronteerd met
sociale ongelijkheid. Vader Schults heeft ’s winters geen werk
en moet voor steun bij de gemeente aankloppen. Om zijn baan
te kunnen behouden is het gezin verplicht boodschappen te
doen bij de duurdere kruidenierswinkel die eigendom is van
dezelfde boer waar hij ’s zomers werkt.
 

Een vak leren
De ouders van Kees willen voor hun kinderen betere
mogelijkheden dan zijzelf hebben gehad. Vader zorgt ervoor dat
ieder kind een vak leert en moeder stimuleert het lezen. Er
wordt geld opzij gelegd voor het lidmaatschap van de
bibliotheek. Kees gaat naar de Ambachtsschool om voor
timmerman te leren. Als hij in 1933 -midden in de crisisjaren-

klaar is met de opleiding is er geen werk in de bouw te vinden.
Zestien jaar oud mag hij naar de Marine. Hij vertrekt naar
Vlissingen en tekent een contract van vijf jaar als lichtmatroos.
Die periode dient hij niet uit, want Kees krijgt tbc. Na een
langdurig verblijf in het marinehospitaal in Den Helder en
sanatorium Zonnegloren in Soest neemt hij ontslag bij de
marine. Defensie vindt een baan voor Kees in de
timmerwerkplaats van het Infanterieschietkamp in Harskamp.
Hij gaat schietschijven maken.
 

Een aardig meisje in oorlogstijd
Kees is in de kost bij een familie in Harskamp, maar met
kameraden zoekt hij vertier in Barneveld en Veenendaal. Daar
leert hij Heiny Schreuder kennen. Begin 1940 verloven ze zich,
maar een paar maanden later breekt WOII uit. De legerplaats
Harskamp komt in handen van de Duitsers. Kees wil niet
werken voor de bezetter en verhuist naar Krimpen a/d IJssel. Hij
trekt in bij zijn broer Jan en diens gezin en sluit zich aan bij het
verzet. Op zondag 17 september 1944 stapt Kees in
Veenendaal, waar hij zijn verloofde heeft bezocht, op de fiets
richting Krimpen. Hij ziet tientallen vliegtuigen in de lucht en
trekt voor zichzelf de conclusie dat de bevrijding nabij is. Hij
keert snel terug naar Heiny in Veenendaal. Maar het loopt
anders. Operatie Market Garden mislukt en zware en
spannende maanden liggen in het verschiet. Kees komt in
contact met het gewapende verzet in Veenendaal, wordt
vertrouwd en komt terecht bij de KP (knokploeg). In de
daaropvolgende maanden hangt zijn leven meerdere keren aan
een zijden draadje. Bij een aantal acties vallen doden. Zelfs
twee dagen ná de bevrijding op 5 mei worden nog drie
kameraden van Kees door SS’ers doodgeschoten.
 

Eindelijk trouwen?
Het huwelijk van Kees en Heiny is alsmaar uitgesteld en net nu
er rustiger tijden aanbreken, lijkt er een nieuwe kink in de kabel
te komen. Er worden vrijwilligers gezocht om Ned. Indië te

6



bevrijden van de Japanners. Mensen uit het voormalig verzet
weten Kees over te halen zich aan te melden. Maar daar steekt
Heiny een stokje voor: eerst trouwen is haar voorwaarde. En zo
gebeurt het. Op 13 oktober 1945 trouwt het stel en zes weken
later vertrekt Kees naar Engeland als voorbereiding op de
komende acties. Op 31 december gaat Kees aan boord van de
‘Alcantara’ richting Ned. Indië. Hij blijft daar bijna drie jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weer in Harskamp
Na de oorlog gaat Kees weer als timmerman voor Defensie in
Harskamp werken. Het echtpaar kan dan een kleine woning
huren aan de Beatrixlaan. In 1950 wordt dochter Willy geboren.
Ze vormen samen een hecht gezin met een grote liefde voor de
natuur. Ze maken dan ook vaak fietstochten over de Veluwe. In
1955 fietsen ze langs een in aanbouw zijnde woning aan het
begin van de schietterreinen in Harskamp. Ze weten dan nog
niet dat dit een huis wordt voor iemand die aangesteld moet
worden als bewaker van het terrein. Een paar maanden later
wordt Kees voor die functie gevraagd. Hij heeft geen moment
bedenktijd nodig. Het gezin gaat in een gloednieuw huis wonen
op één van de mooiste plekjes in Harskamp. Daar beleven ze
twintig gelukkige jaren. Kees is in zijn element op het Kamp. Hij
wordt opzichter van de timmerwerkplaats en van het onderhoud
van de banen. Bovendien wordt hij commandant van de nieuw
opgerichte bedrijfsbrandweer. Hij geniet echter het meest van
het bewakingswerk op de hei, midden in de natuur. Daar wordt
hij in 1961 echter ook geconfronteerd met de gevolgen van een
vreselijk ongeluk door een granaatontploffing. Vier jongens zijn
onherkenbaar verminkt. De vijfde overleeft de ontploffing, maar
verliest zijn milt.
 

De natuur
Op verschillende manieren openbaart zich bij Kees de liefde
voor de natuur. Hij krijgt belangstelling voor voorwerpen uit de
Steentijd en legt een prachtige collectie artefacten aan. In de

zomerdag zoekt hij cantharellen, die verkocht worden in het
dorp. En hij leert alles over de sporen van het wild. Met name
die van de vossen. Door zich hierin te verdiepen krijgt hij een
grote kennis van het gedrag van die dieren.
Zijn liefde voor de natuur voert hem ook naar een groot aantal
Europese landen. Zwitserland is zijn favoriete bestemming. Tot
op hoge leeftijd gaat hij eerst met zijn vrouw, later met zijn
dochter daar naartoe.

Sociaal hart
Afkomstig uit een christelijk gereformeerd milieu en kerkelijk
betrokken bij Otterlo, bewandelt Kees een eigen weg om zijn
geloof in praktijk te brengen. Hij kiest voor het
solidariteitsbeginsel, wordt lid van de socialistische
vakbeweging (NVV) en leest Het Vrije Volk. Hij
vertegenwoordigt de NVV als secretaris in Harskamp en helpt in
die hoedanigheid mensen die een arbeidsconflict hebben. Waar
nodig strijdt hij tegen onrecht, zoals hij dat ook in de
oorlogsjaren deed.
Het is ook dat sociale hart, dat
hem in 1976 tot een rigoureus
besluit brengt. Bij zijn vrouw
wordt MS (mutiple sclerose)
geconstateerd, een
ongeneeslijke ziekte. Hij
overlegt met zijn werkgever; er
kan een regeling getroffen
worden. Helaas kunnen ze dan
niet in de dienstwoning blijven
wonen. Er komt een huis vrij
aan de Feenstraweg in Otterlo.
Het echtpaar verhuist
daarheen. Een totaal ander
leven vangt aan. Eerst is Heiny nog mobiel en kunnen ze
uitstapjes en reizen maken, maar geleidelijk aan nemen de
verzorgende taken van Kees toe. Koken, wassen, strijken,
tuinieren, boodschappen doen, Kees doet het allemaal. Zijn
leven is er nu op gericht het zijn vrouw zo makkelijk mogelijk te
maken.
 

De rollen worden omgedraaid
In 1996 overlijdt Heiny. Dochter Willy, die een aantal jaren
eerder vanuit Tholen al in Barneveld is gaan wonen, houdt hem
zoveel mogelijk gezelschap. Ze heeft echter een veeleisende
baan in het onderwijs. Kees zoekt nog steeds de natuur op en
maakt vaak urenlange wandelingen. Samen met Willy gaat hij
meestal een paar keer per jaar naar Zwitserland. Als het
huurhuis in Otterlo te koop komt besluit dochter Willy dit te
kopen, Kees huurt het dan van zijn dochter, terwijl Willy in
Barneveld blijft wonen. Mettertijd gaan de jaren bij Kees wel
tellen. Willy verhuist naar Otterlo en precies zoals Kees vele
jaren voor zijn vrouw heeft gezorgd, is Willy nu diegene die voor
haar vader zorgt. Een rollator, een traplift en thuiszorg voor de
dagelijkse wasbeurt zijn onmisbaar. Toch zit Kees nog steeds
rechtop, de benen over elkaar geslagen, op zijn vertrouwde stek
bij het raam, hondje Puk tevreden op zijn schoot. Ieders leven is
zinvol, ook dat van een 106-jarige. Of zoals Willy het verwoordt:
“Misschien geeft zijn leven wel zin aan mijn leven.”

Kees Schults - 1947 - Ned. Indië
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Een mooi verhaal.............(vervolg)
Mysterie van de kat bijna opgelost

Gerhard Starke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om er achter te komen hoe het nu precies zat dat onze kat, die
helemaal uit Amsterdam kwam, hier terecht was gekomen heb
ik de vriendin van Bram Moszkowic aangeschreven. Het blijkt
dat hun twee jonge kinderen, toen ze nog in de binnenstad van
Amsterdam woonden, beiden een katje mochten uitzoeken.
Helaas bleek achteraf dat het toch geen goed idee was en
zodoende werden de katten aan zijn toenmalige schoonmoeder
overgedaan. Deze beschikte namelijk over een grote tuin.
Deze heeft één van de katjes aan een vriendin meegegeven die
in de omgeving van de Hoge Veluwe woonde.(?) En daar
eindigt de speurtocht. Wie dat geweest is blijft dus onbekend, in
ieder geval heeft hij bij ons achttien jaar een goed en gelukkig
leven gehad.
De dochter en rest van de familie Moszkowic waren zeer
dankbaar voor de jarenlange verzorging. Waarschijnlijk is het
een mooi verhaal geweest bij hun kerstdiner.
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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 2e vrijdag in de maand 20.00-22.30

zaterdag  

Reanimatie- en AED-training 11-3 en 1-4 09.00-12.30

Black Velvet, de pop & rockband komt op 25 maart naar het
dorpshuis in Otterlo. De band, opgericht in 2019 speelt covers
maar ook eigen muziek uit hetzelfde genre. Met een breed
scala aan nummers zoals van Queen, Joan Jett, ABBA en
Bryan Adams weten de spelers het publiek de hele avond te
boeien. Met hun energieke optreden en de aanstekelijke
melodieën maken zij de avond compleet.
Gitarist Walter Jansen, bij velen welbekend, zangeres Lynn
Wielaard, bassist Eric Buis en drummer Vincent de Jong
timmeren met hun band Black Velvet met vele optredens
stevig aan de weg. 
Swing met hen mee op een geweldige avond livemuziek van
deze poprocksensatie.
 

•   Deur open vanaf 20.00 uur en 20.30 uur gaat het los; 
•   Verwachte eindtijd 23.30 uur;
•   Kaartverkoop aan de deur;
•   Entree € 7.50. inclusief Black Velvet shotje.

 
Meer weten over Black Velvet, kijk op 
facebook.com/blackvelvetofficial of
instagram.com/blackvelvetnl

Zaterdag  25 maart 
Black Velvet in De Aanloop

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)
Reanimatietraining: 11 maart en 1 april (zie bldz. 19)
Bridgekampioenschap Otterlo: 24 maart. Aanvang 19.30 uur.
Plaats: dorpshuis De Aanloop. Inschrijfgeld € 15,- per paar.
Aanmelden bij bridgeotterlo@gmail.com 
Popkoor Sterallures: start 27 februari.
Oproep: Mannen, meld je aan! informatie of
aanmelden: petra@zingeninkoor.nl

Janet Smeenk

9



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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In deze rubriek plaatsen we twee foto's onder elkaar: een foto van de

oude situatie en de actuele aanblik.

Oud & Nieuw
Gerhard Starke en Betsy Rap

 
Ze staan er nog steeds, ook in onze omgeving:
vakantiehuisjes zoals 'De Leeuwerik' op de bovenste
foto. Zomerhuisjes werden ze destijds ook wel genoemd.
De foto dateert van ongeveer 1980. We hoeven maar
een wandelingetje te maken in de buurt van Onderlangs/
de Zanding of voorbij Vakantieoord Het Lorkenbos, en
her en der verspreid in het bos treffen we ze aan. De
meesten hebben vergelijkbare, nostalgische namen,
zoals De Mus enz. In ieder geval namen die een gevoel
van 'lekker in de natuur' moeten oproepen.
 
Maar ook beheerders en eigenaren van vakantiehuisjes
gaan met de tijd mee. De Leeuwerik, die op het
vakantiepark De Roek stond, is afgebroken. Ervoor in de
plaats is een futuristisch aandoend gebouwtje gekomen.
Het heeft (nog) geen naam, maar het is duidelijk een
toekomstbestendig vakantieverblijf. De belijning, de
gebruikte materialen en de kleuren; er is over
nagedacht. Dit nieuwe huisje -tegenwoordig spreken we
van chalet of natuurhuisje-  is bedekt met gaas zodat er
aan de achterkant en op het dak klimop kan groeien.
Dan zit je dus echt helemaal in het groen!
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Recept van de maand - februari 2023
Spruitjes ballenfeest

Femke de Heus

 
Ingrediënten voor 4 personen:

•   800 gram spruitjes (schoongemaakt)
•   600 gram mini krielaardappeltjes

         (voorgekookt)
•   300 gram gehakt
•   75   gram gerookte spekblokjes
•   1/3  groente bouillontablet
•   50   ml slagroom
•   50   ml water
•   Flinke eetlepel grove mosterd

 
Bereiding:
Bak de spekblokjes lekker knapperig in een hapjespan.
Kruid ondertussen het gehakt en maak er balletjes van die
ongeveer even groot zijn als de spruitjes.
Haal het spek uit de pan en bak de gehaktballetjes bruin en
gaar in het spekvet.
Breng ondertussen een pan met een bodem water aan de kook
en kook de spruitjes in 5 minuten beetgaar.
Haal de gehaktballetjes uit de pan en bak vervolgens hierin de
aardappeltjes in 5 minuten goudbruin.
Als dit gedaan is mogen de spekjes, gehaktballetjes en spruitjes
bij de aardappeltjes in de pan.
 

 
Voeg nu de slagroom,
mosterd, stukje
bouillontablet en water
toe.
Roer alles voorzichtig om
en laat het 2 minuten
pruttelen.
Met zo’n ballenfeest op je
bord lust iedereen toch
spruitjes !?! Eet
smakelijk !!!
 
Heb je geen zin of tijd om
gehaktballetjes te
draaien? Bak dan een
paar verse of chipolata worstjes en snij deze in stukjes.
 
Ik geef de pollepel graag door aan Annet Gerritsen
 
Annet, gebruik je maximaal 250 woorden? Graag met foto van
minimaal 300 kb vóór 1 maart mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl
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Galerie 2020
MICHIEL KNAVEN

Marian Mijnhardt

In februari laat Michiel Knaven uit Zwolle werk zien in de vitrine.
Michiel is fotograaf en werkt meestal in zwart-wit. Hij heeft ook
een galerie in Zwolle waar hij zes exposities per jaar
organiseert. Voor Otterlo maakte hij een collage, ‘Dorpsgezicht’.
Daarbij gebruikte hij oude ansichtkaarten van ‘Otterloo’. De
herkenbare dorpsfoto’s zijn deels afgedekt met zwarte vlakken.
Dus moet je zelf op zoek naar herkenningspunten. Door het
formaat heeft het werk een haast filmisch effect. Het is aan de
fantasie van de kijker om het beeld verder aan te vullen.
www.michielmedia.org

Krentenbroodactie
Bas Dirksen

 
 
 
 
 
Ook dit jaar willen we als comité van Woord en Daad
Harskamp-Otterlo-Wekerom in de week vóór Pasen onze
bekende krentenbroodactie houden.
U kunt de broden bestellen door € 6,50 per brood (of veelvoud
ervan) vóór 25 maart a.s. over te maken op rekening NL87
RABO 0368518949 t.n.v. stichting Woord en Daad, onder
vermelding van uw naam en adres en het aantal broden met of
zonder spijs. De broden worden dan op woensdag 5 of
donderdag 6 april vóór Pasen bij u thuis afgeleverd. Dit geldt

alleen voor de dorpen Harskamp-Otterlo-
Wekerom en de buitengebieden. Op deze
manier hopen we op een geslaagde actie.

Mogen we weer op uw medewerking rekenen?
 
Namens ons comité alvast hartelijk dank!
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voeren, bladblazen, tegels schoonhouden enz. Onze dochter in
Harskamp heeft nog een behoorlijke grote groentetuin die ik zo
ongeveer alleen verzorg. Daar gaat best veel tijd in zitten, maar
ik vind het leuk om dat te doen. Onze hobby’s zijn bij mooi weer
veel fietsen en natuurlijk op een terrasje zitten.
Nu genoeg over mezelf verteld, ik geef het stokje graag door
aan Coby Jonkers.
 
Coby, je tekst van max. 550 woorden en een foto (300 kb of
meer) kun je uiterlijk 1 maart mailen naar
dorpspraet@kpnmail.nl 

Wie kent hem niet?
 
Goeiedag, ik ben Teus van Lagen geboren 5-2-1943 aan de
Roekelseweg in Wekerom. Op mijn 8ste zijn we verhuisd naar
de Beekdalseweg in Otterlo, waar mijn vader een hele nieuwe
boerderij heeft laten bouwen. Ik heb ongeveer zes jaar op de
lagere school in Otterlo gezeten. Vanaf de lagere school ben ik
bij mijn vader op de boerderij gaan werken. Toen ik 19 jaar oud
was moest ik in militaire dienst en opkomen in de Prins Willem
III-kazerne in Amersfoort en daarna een jaar in de legerplaats ’t
Harde. Ik heb het hier nog geen dag naar mijn zin gehad
(heimwee?). Na mijn diensttijd ben ik weer bij mijn vader op de
boerderij aan het werk gegaan.
Rond mijn 21ste heb ik mijn vrouw leren kennen, een
boerendochter uit De Valk. Na anderhalf jaar verkering, zijn we
getrouwd. In 1968 zijn we op de boerderij gaan wonen na twee
jaar heen en weer geslingerd te hebben tussen 't Mussennest
en de garage op de boerderij. We hebben de boerderij
overgenomen van mijn vader, die 250m verderop een nieuwe
bungalow had laten bouwen.
 
Onze oudste zoon Gerrit Jan werkt voor zichzelf in de bouw en
is brandweercommandant van Otterlo. Onze tweede zoon
Gijsbert is schilder in Otterlo en omgeving. Onze oudste dochter
Dora is huisvrouw en doet kinderopvang. Ze is getrouwd met
een boer uit Harskamp. Onze jongste dochter Erica werkt op
het Kröller-Müller Museum en is getrouwd met een
vrachtwagenchauffeur. Ons gezin bestaat dus uit vier kinderen,
twaalf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
Om nog even terug te komen op de boerderij, daar was in die
tijd de schaalvergroting ook al flink aan de orde. Mijn vader had
12 melkkoeien plus nog wat jongvee, ca. 40 vleesvarkens en
ca. 900 kippen. Wij breidden uit naar ca. 44 melkkoeien en wat
jongvee, 560 vleesvarkens en 10.000 kippen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn vrouw had ook nog een vakantiehuisje in de verhuur, waar
ze veel plezier aan beleefde. Maar naar al die jaren van boeren
kom je op een leeftijd dat het allemaal niet meer zo nodig is. We
hebben de boerderij verkocht aan H.P. Prangsma, die er een
vakantieoord van gemaakt heeft. We wonen nu alweer vier jaar
aan de Brummelweg in Otterlo en hebben het er goed naar ons
zin. Ik doe nog wat vrijwilligerswerk bij Eureka zoals kippen

 

Gratis cursussen
 
Neem ook deel aan leuke en interessante cursussen die er
komend voorjaar voor vrijwilligers en mantelzorgers worden
georganiseerd! Bijna alle cursussen worden gegeven aan de
Galvanistraat 1 in Ede. Door het volgen van een cursus kun je
je vrijwilligerswerk nog leuker, mooier en rijker maken. Meld je
aan via www.vrijwilligers.malkander-ede.nl/ onder het kopje
cursussen. Aarzel niet en schrijf je in (maximaal twee cursussen
per persoon per kwartaal). Inschrijven is vrijwillig maar niet
vrijblijvend. Bij niet-tijdig afmelden (minimaal een week van
tevoren) zijn wij genoodzaakt € 15,- in rekening te brengen.
Vragen, tips of meer informatie, neem dan contact op met
0318-208080 of stuur een mail naar info@malkander-ede.nl
Schrijf je snel in want vol=vol!
 
Cursussen zijn o.a.:

•   Welkom voor vrijwilligers en stagiaires
•   Wat doe je met Niet-pluis gevoelens van vrijwilligers?
•   Niet-pluis gevoel
•   Mixed Media
•   Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
•   Basis boekhouden en financiën
•   VCO Intervisie
•   Djembe
•   Filosofische wandeling

 
Hulp bij initiatieven in uw dorp!
Wist u dat u vanuit Malkander ondersteuning kunt krijgen als u
een goed initiatief heeft voor uw dorp? Wij helpen u graag bij
het maken van een plan, het verwerven van draagvlak, het
aanvragen van subsidies, het organiseren van een
bewonersmoment en het onderhouden van contacten met het
netwerk dat nodig is om uw initiatief te laten slagen.
Bij initiatieven kunt u bijvoorbeeld denken aan het opknappen
van een verouderde speeltuin, het uitzetten van een nieuwe
wandelroute, het organiseren van een leuke buurtactiviteit en
het opzetten van een ontmoetingsmiddag.
 
Contact:
Jolanda Aalbers: 0622762385, jaalbers@malkander-ede.nl/
Sevda van Barneveld: 0682141893,
svanbarneveld@malkander-ede.nl/
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Bepaalt jouw mobiel jouw leven?
Avond voor jongeren en ouders over digitale communicatie

Computers en de mobiele telefoon in het bijzonder is vaak
het onderwerp van heftige discussies. Het is een handig
gereedschap, maar voor velen ook een veelkoppig
monster.
 
Wat zijn de mogelijkheden en wat de risico’s en hoe zorg je dat
je het samen eens bent over de plek die de mobiele telefoon
inneemt in je gezin of vriendengroep? Op dinsdag 28 maart om
19.30 uur is er een avond voor ouders en jongeren in Otterlo
om hier samen over te praten.
 
Oneindige mogelijkheden
De mobiele telefoon vervangt tientallen apparaten, van horloge
tot filmcamera, van zaklamp tot navigatiesysteem. Het is geen
wonder dat veel mensen het apparaat de hele dag bij zich
dragen. Zeker als je er ook nog op ieder uur van de dag mee
kunt communiceren met iedereen die je maar kent. De stroom
aan nieuwe apps is oneindig. Wie een beetje nieuwsgierig is,
kan vierentwintig uur per dag nieuwe ervaringen opdoen.
 
Angst en ergernis
Sommige mensen zien alleen maar risico’s; gameverslaving,
porno, online pesten en slapeloosheid. Het zijn slechts
voorbeelden van de nadelige kanten van de mobiel. Maar wat is
nu echt riskant? En wat maakt die telefoon nu tot de verbinder
die we juist willen?
 
 
 
 
 
 
 
Leren omgaan met de risico’s
Een mobiele telefoon veroorzaakt in bekwame handen geen
ongelukken. Maar net als een cirkelzaag, of een bijl, is het een
apparaat waar je wel veilig mee moet leren werken. Het gaat
om het leren gebruiken van een apparaat met scherpe kantjes.
En omdat er steeds nieuwe toepassingen zijn, moeten we
blijven leren. Als ouders net een beetje gewend zijn aan
Facebook, dan zijn jongeren bezig met TikTok en Snapchat, en
morgen zijn die apps ook weer achterhaald.
 
 

Hoe blijf je veilig?
Hoe zorg je als jongere dat er geen al te intieme foto’s van jou
op internet verschijnen? Hoe zorg je dat je telefoon jouw leven
niet gaat beheersen? Wat wil je wel en wat wil je niet delen via
de groepsapp? Hoe voorkom je dat anderen misbruik maken
van alles wat jij op je mobiel deelt? Welke afspraken maak je
daar met jezelf over?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe zorg je voor je kinderen?
 
Welke apps gebruiken uw kinderen? Tot op welke leeftijd blijf je
meekijken op de telefoon van je kinderen? Welke apps zijn er
om toezicht te houden op het internetgebruik van jouw
kinderen? En wat betekent die telefoon in hun dagelijks leven?
 
Gesprek in groepen
Op dinsdagavond 28 maart informeert een specialist van
Bureau Jeugd en Media ouders en jongeren over de nieuwste
inzichten over het gebruik van mobiele telefoons. Daarna gaan
jongeren met medewerkers van Know Limits en Nuchter Ede in
gesprek over hun ideeën over gebruik van mobiele telefoons.
De ouders praten dan door met de specialist. Aan het einde van
de avond komen ouders en jongeren weer samen om met
elkaar te bespreken wat goede afspraken kunnen zijn over het
gebruik van mobiele telefoons.
De avond is bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar en
ouders. We verwachten dat veel ouders en hun zoons of
dochters samen komen. Maar ook ouders wiens kinderen niet
aanwezig kunnen zijn, of jongeren wiens ouders verhinderd zijn,
zijn van harte welkom. 
 
Datum en tijd: dinsdag 28 maart 2023 van 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Eben-Haëzer, Kerklaan 6, Otterlo
 
 

'Welke apps gebruiken uw
kinderen?'

Werkgroep Preventie Otterlo
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Ingestort dak spelbreker!
Vrouwen SVO 1 en 2 op traningskamp

Roos B. & Yvette 

 
En toen was het zover. Van 20 t/m 22 januari gingen de dames
1 en 2 van SV Otterlo eindelijk op hun langverwachte en
allereerste trainingskamp. Met dertig dames en volle
achterbakken vetrokken ze richting het Noord-Brabantse Sint-
Michielsgestel naar de groepsaccommodatie Zonnewende. Hoe
verder naar het zuiden, hoe witter de wereld werd. Bij het
complex aangekomen werden de koffers, tassen, fruit, chips en
natuurlijk wat alcoholische versnaperingen uit de auto’s geladen
en alles klaargemaakt voor het weekend. De sneeuw fungeerde
als ideale buitenkoeling voor fris, wijn en bier.
Al gauw werd die middag duidelijk dat de voetbalvelden voor
het weekend waren afgekeurd, daardoor zou er getraind
worden in een mooie indoorhal. Niets bleek minder waar. Nog
voor het vrijdagavondprogramma begon, werd duidelijk dat het
dak van de indoorhal onder het gewicht van de gevallen
sneeuw bezweken was. Niets drukte de pret, de avond werd
gevuld met een heuse SVO-quiz, snacks en drankjes in alle
kleuren van de regenboog en een levensecht moordspel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zaterdagprogramma moest worden geïmproviseerd i.v.m.
de sneeuw. De ochtendtraining werd vervangen door
soccersquash en bowlen. De ballen werden enthousiast
gegooid en getrapt. Na een warme douche en lunch vertrok de
groep richting Den Bosch voor een middagje shoppen,
terrassen en gezelligheid. Na terugkomst werd een warme
maaltijd genuttigd en konden wij ons klaarmaken voor het
avondprogramma. Een heuse bingo! Door twee 'special guests
uit Amsterdam', werden de ballen gedraaid en de cijfers
omgeroepen. Na deze gezellige en succesvolle bingo
vertrokken nog een aantal dames naar Den Bosch om het
nachtleven daar mee te maken. Uiteraard was dit een geslaagd
avontuur en een mooie afsluiter voor het weekend.
Na een kort nachtje voor velen, werd het tijd om wakker te
worden. Dit lukte uiteindelijk door met harde muziek door de
slaapzalen te lopen. Na deze luidruchtige start werd er met zijn
allen opgeruimd, een bezem door de kamers en gangen
gehaald en werden de auto’s weer volgepakt. Na het opruimen
konden wij aansluiten aan een heerlijk ontbijt. Hier werd het
trainingskamp nog even geanalyseerd. De conclusie van
iedereen was…….."absoluut voor herhaling vatbaar!!!"
Op naar volgend jaar maar dan het liefst naar de zon .
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Datum Activiteit Locatie Tijd

ma 20-2 Open eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 21-2 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

vr 3-3 H&A Mode op Eureka Eureka 10.00-12.00 uur

za 4-3 SV Otterlo 1 - Lunteren 1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

5 t/m 11-3 Collecte Jantje Beton Dorp Otterlo  

ma 6-3 Inloop/spreekuur Malkander Dorpshuis De Aanloop 13.30-14.30 uur

ma 6-3 Open eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 7-3 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

vr 10-3 filmavond Dorpshuis De Aanloop 20.00 uur

za 11-3 Verwilderingsbolletjes-op-pot Kwekerij Jaap Duijs 10.30-16.30 uur

zo 12-3 De Wever Toertocht-www.weverlodge.nl Wever Lodge 09.00 uur

12 t/m 18-3 Collecte Amnesty International Dorp Otterlo  

di 14-3 Verrassingsavond 'De Schakel' Het Kulturhus, Wekerom 19.30 uur

wo 15-3 Verkiezingen PS en Waterschappen Dorpshuis De Aanloop 07.30-21.00 uur

wo 15-3 Verkiezingen PS en Waterschappen De Waldhoorn 07.30-21.00 uur

do 16-3 Doorduyn Mode op Eureka Eureka 10.00-12.00 uur

do 16-3 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

za 18-3 SV Otterlo VR1 - Redichem 1 Sportpark Kastanjebos 14.30 uur

19 t/m 25-3 Collecte ReumaNederland Dorp Otterlo  

ma 20-3 Open eettafel Dorpshuis De Aanloop 17.00 uur

di 21-3 Inloop/spreekuur Malkander Eureka 14.00-15.00 uur

vr 24-3 Bridgekampioenschap Otterlo Dorpshuis De Aanloop 19.30-23.30 uur

za 25-3 Snuffelmarkt-zie pag.29 Eureka 10.00-15.00 uur

za 25-3 Rockband Black Velvet-zie pag.9 Dorpshuis De Aanloop 20.30-23.30 uur

di 28-3 Digitale communicatie-zie pag. 15 Eben-Haëzer 19.30-21.00 uur

                        
                  

 
Activiteitenkalender Otterlo 

februari - maart 2023  
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Alarmcentrale 112
 
Wanneer iemand in levensgevaar is bel je altijd 112. De oproep
komt binnen bij de centrale meldkamer. De centralist vraagt wie
je nodig hebt, politie, brandweer of ambulance zodat snel
doorgeschakeld kan worden naar de juiste hulpdienst. Wordt er
gebeld met een mobiele telefoon dan zijn vaak locatie en
telefoonnummer al zichtbaar voor de centralist. 
Als 112 gebeld wordt met de melding dat iemand niet meer
reageert, stuurt de centralist onmiddellijk twee ambulances naar
het slachtoffer en waarschuwt gelijktijdig de plaatselijke
brandweer en de politie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens worden de dichtstbijzijnde burgerhulpverleners via de
organisatie HartslagNu opgeroepen. Dit zijn gecertificeerde
hulpverleners die een reanimatiecursus hebben gevolgd.
Zij krijgen instructies via de app van HarslagNu om direct naar
het slachtoffer te gaan of om eerst een AED op te halen met
gelijktijdig de aanwijzing waar deze AED te vinden is.
HartslagNu heeft een lijst waar alle geregistreerde AED's in
Nederland op te vinden zijn.
 
Ondertussen begeleidt de meldkamer de hulpverleners bij het
slachtoffer en houdt contact met het ambulancepersoneel.
De brandweer arriveert in het buitengebied meestal eerder dan
de ambulances en neemt het reanimeren over van de
burgerhulpverlener.
Ook agenten zijn opgeleid om te reanimeren. Zij zorgen tevens
voor een veilige omgeving voor slachtoffer en hulpverleners.
 
Ambulancemedewerkers kunnen na aankomst medicijnen
toedienen en apparatuur aansluiten. Het ziekenhuis wordt op de
hoogte gesteld en kan zich voorbereiden op de komst van het
slachtoffer. In het ziekenhuis kunnen dan alle nodige ingrepen

"...112, wie wilt u spreken,
politie,brandweer of

ambulance?".
"Ambulance!",

"Blijf aan de lijn dan
verbind ik u door".

Brandweer Otterlo
 
De brandweer in Otterlo speelt een cruciale rol in de
hulpverlening bij hartfalen.
 
De 112-meldkamer waarschuwt Brandweer Otterlo en binnen
twee minuten rijden minimaal 3 medewerkers in de
Volkswagen Amarok 4x4 naar het slachtoffer. In deze auto is
altijd een AED aanwezig. Mochten burgerhulpverleners al
aanwezig zijn dan wordt de reanimatie overgenomen door de
Otterlose brandweer. Vaak tot grote opluchting van deze
burgerhulpverleners. Soms is ook de huisarts aanwezig. Die
kan de situatie medisch beoordelen en eventueel een
aanvullende behandeling starten. Ambulancepersoneel neemt
bij aankomst de taken over.
 
Binnenkort zal er ook een AED in het blusvoertuig worden
geïnstalleerd, zodat ook bij ongevallen of brand de AED ingezet
kan worden.
Afgelopen jaar is Brandweer Otterlo negen keer uitgerukt voor
reanimatie. Op de hei en in de bossen zijn het soms alleen de
voertuigen van de brandweer die bij het slachtoffer kunnen
komen. 
De vrijwilligers van de brandweer worden twee keer paar jaar
bijgeschoold in reanimatie en andere eerstehulptechnieken.
Op verzoek kunnen burgerhulpverleners na een reanimatie
contact opnemen met Brandweer Otterlo voor een nagesprek
over de verleende hulp.
Een reanimatie gaat je tenslotte niet in de koude kleren zitten. 

uitgevoerd worden. Ook is het mogelijk dat een
traumahelikopter wordt ingeschakeld. Sinds kort hebben
sommige helikopters een draagbare hart-longmachine aan
boord waarop ter plekke het hart aangesloten kan worden.

                  Reanimeren: als iedere seconde telt
Janet Smeenk

 
Je wilt het niet meemaken, maar als het gebeurt, is het fijn om te weten wat je moet doen. Zelfs als het niet goed afloopt,
weet je dat je alles hebt gedaan wat mogelijk was. 
We hebben het over reanimeren bij acuut hartfalen, waarbij elke seconde telt. Elke schakel in de keten van de hulpverlening
is even belangrijk. Als buitenstaander heb je vaak geen idee wat er in gang wordt gezet als 112 gebeld wordt. 
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Reanimatie- en AED-training
                  in dorpshuis De Aanloop
 
Docent is Henry Zwanenburg met veel ervaring in de
eerstehulpverlening bij de krijgsmacht en
de ambulancedienst. In één ochtend worden de
basisprincipes van reanimatie aangeleerd.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van duidelijke
instructievideo's, poppen en oefen-AED's. Na voltooiing
van de cursus krijgt de deelnemer een certificaat. Tegen
een kleine vergoeding kan er elk jaar een opfriscursus
worden gevolgd om het certificaat geldig te houden. 
 
Data:         Zaterdag 11 maart en 1 april.
Tijd:           9.00 – 12.30 uur.
Plaats:       Dorpshuis De Aanloop
Aantal:       Minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers
Kosten:      € 50,- per persoon incl. koffie of thee. 
 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden de cursus.
Deze cursus kan alleen doorgang vinden bij minimaal
tien aanmeldingen waardoor er een vaste prijs van € 50,-
gehanteerd kan worden.
Bij verhindering alleen restitutie als er een vervanger
gevonden kan worden. 
Aanmelden bij Janet Smeenk tel. 0681408814
of janetsmeenk@gmail.com

AED's in Otterlo
Otterlo's Belang
 
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) in elke wijk of
buurt in Otterlo is zeer gewenst, vindt Otterlo's Belang.
Door de kosten van het jaarlijks onderhoud over te nemen,
hoopt Otterlo's Belang particulieren te bewegen een AED aan te
schaffen. Wel moet de AED 24 uur bereikbaar zijn en het
onderhoud gedaan worden door een bedrijf waar Otterlo's
Belang afspraken mee heeft. 
Voor informatie over de voorwaarden voor het overnemen van
de onderhoudskosten kunt u terecht bij het bestuur van
Otterlo's Belang.
 
Ook de gemeente Ede wil de plaatsing van AED's stimuleren.
Een subsidie moet de drempel verlagen om een AED aan te
schaffen. Onder welke voorwaarden deze subsidie
verstrekt gaat worden is nog niet bekend. 

Rode Kruis
 
Met behulp van de Rode Kruis AED-database was het tot nu toe
mogelijk om een AED in de buurt van een slachtoffer te vinden.
Helaas heeft het Rode Kruis besloten om deze service te
beëindigen, omdat het onmogelijk bleek om alle AED's in het
land te controleren. AED-eigenaars zijn niet verplicht om deze
aan of af te melden. De organisatie HartslagNu heeft een lijst
met alleen bij hen geregistreerde AED's.
 
Hierdoor is de AED-lijst in de Dorpspraat nog belangrijker
geworden. De redactie probeert te achterhalen of alle op de lijst
genoemde AED's nog werkzaam zijn. In geval van nood is het
belangrijk om te weten waar de dichtstbijzijnde AED te vinden
is. Het zou vervelend zijn als deze niet meer aanwezig is of niet
goed meer werkt.
Daarom een dringend verzoek om informatie over AED's in
Otterlo of de directe omgeving te delen met de redactie.

HartslagNu
 
Wanneer het hart stopt met werken, stagneert de bloedcirculatie
en wordt de toevoer van zuurstof naar de hersenen onder-
broken. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen
zes minuten begint met reanimeren en een AED aansluit. Snelle
hulp is dus essentieel.
 
HartslagNu is het landelijke oproepsysteem voor reanimatie in
Nederland. Burgerhulpverleners worden na een 112-melding via
een app of SMS opgeroepen naar het slachtoffer te gaan of
eerst een AED te gaan halen. Deze vrijwilligers hebben met
succes een reanimatiecursus afgerond en zich aangemeld als
burgerhulpverlener bij HartslagNu.
 
Ook informeert HarslagNu de hulpverlener waar de
dichtstbijzijnde AED hangt.
Niet alle AED's in Otterlo zijn aangemeld. Bij een noodmel-
ding wordt er alleen naar een geregistreerde AED verwezen.
De niet-geregistreerde AED's in Otterlo zijn onbekend voor
HarslagNu. Een AED kan heel simpel aangemeld worden via de
site hartslagnu.nl 
 
Door elk jaar een korte opfriscursus te volgen blijft het certificaat
van de burgerhulpverlener geldig. Als het certificaat is verlopen,
wordt de hulpverlener niet meer opgeroepen. Ook niet als het
de buurman betreft.
Bij voldoende belangstelling kan een herhaalcursus in Otterlo
worden georganiseerd.
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Werkgroep DOEN
Duurzame Otterlose ENergie

Maurits Dijkstra en Janet Smeenk

 
In Nederland, dus ook Otterlo, is het doel om in 2050 gasloos te
zijn. Door huizen goed te isoleren, kan de energiebehoefte met
de helft verminderen. De resterende energie zal uit duurzame
bronnen moeten komen. De werkgroep DOEN (Duurzame
Otterlose ENergie) wil onderzoeken wat haalbaar is voor Otterlo
om deze doelen te bereiken.
 
De werkgroep bestaat uit Janet Smeenk, René Veltman, Ferdi
Jonkers, Dick van Ruijven, Alfred van den Brink, Michiel van
Hunen, Maurits Dijkstra en Peter Romeijn (namens Otterlo's
Belang).
 
Veel huizen in Otterlo zijn oud en vrijstaand, wat het isoleren
moeilijk en duur maakt. Daarom onderzoekt de werkgroep als
eerste of gezamenlijke isolatiemaatregelen of subsidies het
isoleren goedkoper en haalbaarder kunnen maken.
 
De eerste stap is vast te stellen in hoeverre de huizen in Otterlo
geïsoleerd zijn. Daarvoor zouden we graag de medewerking
willen hebben van de inwoners van Otterlo. Voor een algemene
indruk heeft Energieloket Ede aangeboden om met een drone
warmtebeelden te maken van een aantal huizenblokken uit
verschillende bouwjaren.
Een paar bewoners uit elk blok kunnen, wanneer ze dat willen,
een uitgebreid gratis advies door een adviseur van Energieloket
Ede krijgen. De werkgroep kan met behulp van deze gegevens
onderzoeken welke isolatiemaatregelen nodig en betaalbaar
zijn. De bewoners van de betreffende huizenblokken zullen
middels een brief van tevoren gevraagd worden of ze
medewerking willen verlenen.
 
De werkgroep DOEN onderzoekt ook de mogelijkheden van
alternatieve energiebronnen. Op dit gebied zijn veel nieuwe
ontwikkelingen, dus als u interessante informatie heeft, aarzel
dan niet om deze te delen met de werkgroep.
We houden u op de hoogte via de website van Otterlo's Belang
en andere kanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u
een e-mail sturen naar DOENotterlo@gmail.com of
een werkgroeplid persoonlijk aanspreken.
Samen weten we meer!

Bridgekampioenschap Otterlo
24 maart 2023 

Locatie: Dorpshuis De Aanloop
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 18.45 uur)

Aanmelden : bridgeotterlo@gmail.com of
0653540729 (naam en bondsnummer)

Inschrijfgeld: € 15,- per paar, te betalen op avond
kampioenschap.

Maxiumum aantal deelnemers: 32 paren 
 

Inschrijving sluit op 10 maart 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

Stolpersteine/Struikelstenen                            
Jan van de Grootevheen

 
Deze enigszins aparte benaming voor een vierkant messing straatsteentje van 10 x 10 cm zal niet direct bij iedereen een belletje
doen rinkelen, maar in Europa zijn al honderdduizend van deze glimmende struikelsteentjes in het plaveisel gelegd.
Er liggen inmiddels duizenden stenen in dertig landen; het zijn gedenkplekken van mensen die nooit een graf kregen.
 
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is op het idee gekomen om een 'Stolperstein' te ontwerpen en deze, voorzien van een
inscriptie, te leggen voor elke Joodse inwoner of onderduiker, die is omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of slachtoffer is
geworden van het nationaal socialisme. Het project is in 1990 begonnen in Keulen met het stempelen van honderden messing
plaatjes met o.a. de namen van de Roma- en Sintibevolking. Er zijn ook stenen gelegd voor politieke gevangenen,
dienstweigeraars, mensen met een verstandelijke beperking, lhbti’s en verzetsstrijders. De slachtoffers hoeven niet tijdens de
oorlog te zijn overleden. In 2017 zijn in Bennekom vierentwintig stenen gelegd.
 

 
Otterlo
Maar ook in Otterlo zijn helaas negen holocaustslachtoffers te betreuren, en
zullen even zoveel stenen geplaatst worden. Namelijk een struikelsteen voor
een Joodse inwoner, vijf voor Joodse onderduikers die op twee adressen zijn
opgepakt en drie voor familieleden van die onderduikers die daarbij wisten te
ontkomen.
De plekken waar deze mensen hebben gewoond of geschuild worden hier
herdacht met een messing plaatje in het trottoir of fietspad. De datum van 14
april 2023 is gekozen, omdat dat de dag vóór de bevrijding van Otterlo is.
 

 
Het programma voor de “eerstesteenlegging” rond de middag is nog niet bekend, maar dat verneemt u in het komende
maartnummer.
  Wij moeten blijven herinneren !
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Geslaagde decemberactie 2022

De Otterlose Ondernemers-
vereniging (O2) pakte ook dit jaar
weer uit met de decemberactie!
Een minuut gratis winkelen werd gewonnen door de familie
Dijkhorst! Voor een mooi bedrag van maar liefst € 242,33
werd in die ene minuut een winkelwagen vol geladen! 
Verder werden er tien goedgevulde boodschappen-
pakketten van de deelnemende, plaatselijke ondernemers
verloot. En als klap op de vuurpijl vijftien jaarkaarten van
De Hoge Veluwe met daarbij een geheel verzorgde middag
met een rondleiding in het Kröller-Müller Museum en als
afsluiting een hapje en drankje in het Parkpaviljoen.
 
De afgelopen twee jaar kon deze dag niet georganiseerd
worden, maar dit jaar mocht het weer! Op zaterdag 7 januari om
13.30 uur stond de bus van SV Otterlo klaar bij het voetbalveld
om de winnaars mee te nemen. Een half uur later kwam het
gezelschap, begeleid door Joep van Lambalgen en Johan van
Leijenhorst (namens O2), aan bij het museum.
 
Kunst, héél veel kunst
Na een feestelijke ontvangst met koffie en gebak begon de
excursie. In twee groepen werden de winnaars rondgeleid langs
alle mooie werken van Van Gogh en andere kunststukken uit

deze periode. Daarna
werden ook nog de wat
meer abstracte kunst en
andere, eigentijdse werken
getoond, waarbij het een
pré was dat hier enige
uitleg bij werd gegeven.
 
Gezelligheid met lekkers
Doordat de tweede groep

wel een heel enthousiaste medewerker van het museum trof,
die bijna niet kon stoppen met vertellen over alle mooie werken,
liep het enigszins uit. De bus werd echter weer gestart en
bracht het gezelschap naar het Parkpaviljoen voor een gezellige
afsluitende borrel en hapjes erbij. Om 18.00 uur werd de groep
weer netjes bij het voetbalveld afgeleverd door Jos Jacobs, de
chauffeur van de S.V. Otterlo-bus.
 
Dank aan de sponsoren
Kröller-Müller Museum en Nationaal Park De Hoge Veluwe, O2
en de deelnemende ondernemers/winkeliers, die alle prijzen
mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk dank!!

Johan van Leijenhorst, namens Team O2
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De Hoge Veluwe Erfgoedweken
Door Aafke Kylstra, beleidsmedewerker NPDHV

 
Van 18 februari tot en met 5 maart organiseert Het Nationale
Park De Hoge Veluwe voor het eerst de Hoge Veluwe
Erfgoedweken. Alle activiteiten in het Park staan dan in het
teken van cultuurhistorie, het cultureel erfgoed, het erfgoed-
beleid, de collectie en de historische verhalen van het park.
 
Erfgoed
Cultureel erfgoed is een breed
begrip. Het kan bestaan uit
voorwerpen in musea,
landschappen, archieven,
archeologische vondsten of
monumenten. Deze zijn door
vorige generaties gebouwd of
gemaakt en hebben nu een
monumentale of museale
waarde. Stichting Het Nationale
Park De Hoge Veluwe is in
1935 opgericht om het
landgoed van het echtpaar
Anton Kröller en Helene Kröller-
Müller te behouden. Het
‘erfgoed’ van het Park omvat daarmee vooral het 20e eeuwse
landgoed van het echtpaar Kröller-Müller, met Jachthuis Sint
Hubertus en andere gebouwen en kunstwerken, veelal
aangewezen als monument.
 
Het erfgoedbeleid
In de Cultuurhistorische Visie (2010) van het Park is het
erfgoedbeleid op een vernieuwende manier uitgewerkt, op basis
van een gebiedsgerichte benadering. Wat het Park bijzonder en
uniek maakt, is het landgoed van het echtpaar Kröller-Müller,
waarin natuur, kunst en architectuur verenigd zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kröllers hebben hun landgoed vervlochten met de (oud-)
Veluwse landschappen. Een deel van de voormalige woeste
gronden binnen de Parkgrenzen was tientallen of zelfs
honderden jaren geleden al ontgonnen als landgoed, andere
delen van het Park bestaan uit stuifzand, heide of heel oud
eikenbos. Het echtpaar heeft deze verschillende
landschapstypen benut als decor. Het erfgoedbeleid is erop
gericht om de identiteit van die verschillende landschappen te
behouden en te versterken.

Echtpaar Kröller-Müller aan een picknick
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De ‘collectie’ van het Park
Op dit moment wordt een update van de Cultuurhistorische
Visie gedrukt. Nieuw daarin is dat het Park het erfgoed als een
museale collectie waardeert. Het erfgoed uit de periode van het
echtpaar Kröller-Müller heeft de prioriteit en vormt de
‘permanente tentoonstelling’. Die collectie bevat alle creaties
van het echtpaar, zoals buitenplaats Sint Hubertus,
verschillende gebouwen en kunstwerken in het Park. Maar ook
het (oud-)Veluwse landschap van begin 1900, dat ze benut
hebben als decor voor het ensceneren van die kunstwerken en
gebouwen, of hebben ingericht als leefgebied voor het wild,
maakt deel uit van de collectie van het Park.
 
Historische verhalen en activiteiten tijdens de
Erfgoedweken
Bij alle historische verhalen die het Park vertelt, ligt het accent
op het verhaal van het echtpaar Anton Kröller en Helene
Kröller-Müller. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld meer over hen te
weten komen tijdens rondleidingen in Jachthuis Sint Hubertus.
Tijdens de erfgoedweken zijn er diverse excursies, waaronder
bijvoorbeeld de Droom van Helene, waarbij bezoekers meer
leren over de beweegredenen van Helene Kröller-Müller.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovendien wordt er tijdens deze wandeling een exclusief
bezoekje gebracht aan de graven van het echtpaar. Voor
geïnteresseerden van WOII erfgoed is het tijdens de
erfgoedweken ook mogelijk om meer te leren over dit deel van
de geschiedenis van het Park. Een gids neemt u mee om in het
veld sporen van Fliegerhorst Deelen te leren zien in het
Parklandschap. Dan zult u ervaren dat deze (veelal
ondergrondse) sporen uit die periode vooral in de vegetatie
terug te vinden zijn.
 
Landschappenboek Hoge Veluwe
In maart 2023 komt het Landschappenboek Hoge Veluwe uit.
Deze gids bevat een beschrijving van alle landschapstypen in
het Park. Een interessant boek voor iedereen die in de
historische ontwikkeling, het beheer en bijzondere flora en
fauna van de verschillende landschappen in het Park
geïnteresseerd is.
 
Informatie
Voor meer informatie over de Erfgoedweken kunt u kijken
op: www.hoge veluwe.nl/erfgoedweken/

Helene Kröller-Müller te paard
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'Analoog aan Fernand Léger'
Mirjam de Kluijver

 
Een kijkje in het Kröller-Müller Museum levert een mooie
impressie op van het werk van de Franse schilder Léger die
zich aan het begin van de vorige eeuw toelegde op de
schilderkunst. Léger laat zich met name inspireren door Paul
Césanne, want op zoek naar nieuwe artistieke mogelijkheden.
Dat resulteert in een schilderkunst waarbij orde, reflectie en
constructie elkaar vinden op het doek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wellicht sloot het gevoelsmatig aan bij Léger’s eerste opleiding
als architect. De tentoonstelling laat een mooie artistieke
levensloop zien van een schilder die zich toelegde op kubisme.
Een schildervorm waarbij de gekozen onderwerpen
vertaald werden in kubussen, bollen en kegels. De
tentoonstelling duurt tot 2 april 2023.
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Als koningin Màxima komt dan…
Mirjam de Kluijver

 
zal ze zien dat ‘muziek in de klas’ van de Ericaschool een levendig gebeuren is. De kinderen van de bovenbouw krijgen muziekles
en voor hen die er geen genoeg van krijgen, is er na schooltijd les van Jan en Aniek, docenten van OBK. Dat heeft geresulteerd in
een waar schoolorkest van zeventien jonge musici waarvan er twaalf doorgestroomd zijn naar OBK en nu in de jeugdopleiding
zitten!
 

 
Alle benodigde instrumenten zijn aangeschaft door
OBK. Ook worden de muziekdocenten betaald. Een
pittige investering van zo’n € 15.000,- tot € 17.000,-
per jaar. Na een jaar mogen de jonge musici in spé
een ander instrument kiezen. Zo ervaren ze waar
hun voorkeur ligt. Dat verhoogt niet alleen het
plezier in het bespelen van een instrument maar
tegelijkertijd is het een ontdekkingstocht naar hun
talent en voorkeuren. 
 

 
De focus ligt op de kinderen van groep vijf en zes zodat zij nog de tijd hebben om een aantal jaren in het jeugdorkest te spelen en
veel ervaring en leermomenten opdoen. En dan de overstap maken naar OBK! Jonge aanwas is zeker gewenst en zeer welkom. 
 
Muziek is voor kinderen een geweldig ‘instrument’ om te ontdekken wie ze zijn. Muziek ontspant, verbindt en vergroot het
zelfvertrouwen. Een basis waar kinderen mee vooruit komen in het leven!
 
Het moge duidelijk zijn dat een financiële impuls in dit mooie project zeer welkom is! Te denken valt aan de bonnen van EdeDoet,
een gift of sponsorgeld. En als op een warme zomerdag de ramen van de huizen openstaan waar muziek uitschalt … weet dan dat
het de kinderen van de Ericaschool zijn die oefenen voor een muzikale toekomst!
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Wereldbibliotheek
Ericaschool!

Marjon Fluit

 
Onze groep 3 had vorige week een letterfeestje! Want alle
letters die we in de Nederlandse taal kennen, zijn inmiddels
aangeboden. Wat is het mooi om te zien hoe graag kinderen
leren lezen. Dat is ook niet gek. Want al heel jonge kinderen
hebben in de gaten dat die tekens die ze overal zien staan, iets
betekenen. Die letters die woorden vormen, maken je wereld
een stukje groter. Eenmaal genoeg bagage om die tekens
technisch te lezen, dan willen wij de kinderen laten ontdekken,
keer op keer, dat die letters en woorden continu je wereld een
beetje groter kunnen maken. Zo blijf je een leven lang leren en
ontwikkelen. En je ontdekt niet alleen de wereld, je ontdekt ook
steeds meer van jezelf. Lezen is van ongekende waarde om je
perspectief op jezelf en de wereld te vergroten. Als school zijn
we ons dit schooljaar aan het verdiepen in onder
andere begrijpend leesonderwijs en het is zo mooi om
(opnieuw) te ontdekken hoe mooi taal en lezen is. Niet voor
niets komt er op de Ericaschool een ‘wereld-school-bibliotheek’.

 
Inmiddels is er ook een stukje budget gevonden, om
onze droom van die echte bibliotheek waar te maken. En dat
betekent dat we dus echt aan de slag kunnen. We zijn
ontzettend veel boeken aan het aanschaffen, we hebben een
uitleensysteem aangeschaft waardoor we alle boeken kunnen
registreren en kinderen dus boeken ook makkelijk op kunnen
zoeken. Natuurlijk vraagt de ruimte ook om een passende
inrichting met een likje verf, fijne leeshoekjes en heel veel
boekenkasten! Als team hebben we ontzettend veel zin in dit
project en zijn we blij dat we deze plannen nu kunnen delen met
u, onze ouders en natuurlijk onze leerlingen! Mocht u het nu
leuk vinden om ons ergens bij te helpen of heeft u ideeën, dan
bent u van harte welkom! Dat kan gaan om het inscannen van
de boeken of om het opknappen en inrichten van de ruimte,
of?? We horen het altijd graag! Als school zouden we een
themanummer ‘Het plezier van lezen’ voor de Dorpspraat
kunnen vullen. Maar het is tijd om af te ronden. Ik wens u nog
veel leesplezier in de vernieuwde Dorpspraat en in vele andere
boeken, tijdschriften, websites, gedichten, romans, stripboeken
en zo voorts! Het opent iedere keer weer een stukje van jezelf
en de wereld!
Hartelijke groet!
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Snuffel snuffel
Binnenkort weer gezellige snuffelmarkt!

Gerhard Starke

 
Het duurt weliswaar nog enkele
weken, maar toch.......noteer zaterdag
25 maart alvast in uw agenda? De
beroemde Snuffelmarkt van het
Steunfonds Eureka staat voor die
datum gepland. De festiviteiten zullen

dit jaar weer plaatsvinden in en om het gebouw aan de
Brummelweg. Iedereen is dan weer welkom van 10.00 tot 15.00
uur. Afgezien van leuke tweedehands of soms nieuwe spulletjes
zal ook het Rad van Fortuin weer draaien met vele leuke
prijsjes. Eten en drinken is ook mogelijk en men kan zelfs een
gokje wagen. Al met al wordt het een leuke happening met
hopelijk mooi weer.
 
Mocht u nog spulletjes over hebben voor dit goede doel, kijk
even in de kasten of op zolder, de spullen kan men iedere
dinsdag- en donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur bij
Eureka brengen. In overleg is ook een andere tijd mogelijk.
Heeft u veel, bel dan even naar onderstaande
telefoonnummers. U weet het, meubels of andere grote dingen
kunnen wij niet aannemen. Die kunt u misschien beter naar de
Kringloop aan de Veenderweg in Ede (0318-306826) brengen
of laten ophalen.
 
De hele opbrengst van de markt komt ten goede aan de
bewoners van het huis voor diverse activiteiten, zoals
bijvoorbeeld een uitje met de bus. Wij verheugen ons in ieder
geval op uw komst op onze Snuffelmarkt en kijk ook even op
onze Facebookpagina (Snuffelmarkt Eureka Otterlo) voor mooie
spulletjes.
 
Bep de Vos-06109448921; Nannie v. Veldhuizen-0683398443;
Truus Schimmel-0613626031; Gerhard Starke-0627197859;
Jan Hazeleger-0646105478.

Dorpsstraat 122

6732 AG Harskamp 

T   0318-456528

E   info@derankadministratie.nl

I    www.derankadministratie.nl 
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Van de kweker
Jaap Duijs

 
Bollen in het grind
 
Een leuke bijkomstigheid van bloembollen is dat ze voor de
bloem hun voedsel uit de bol zelf halen en niet uit de grond
waarin ze staan. Daarom kunnen de meeste soorten heel goed
tot bloei komen in een glas, op een schaaltje of bedekt met wax.
Een duidelijk voorbeeld is de Amaryllis, die je zo tegen de kerst
in een goud- of zilverkleurige verpakking van wax voor het raam
zet. Er komt geen potgrond aan te pas. Een nadeel is dan wel,
dat de bol ná de bloei geheel uitgeput is en je deze niet meer
kunt overhouden tot het volgende jaar. Andere voorbeelden zijn
de hyacinten op glas en de herfsttijloos op een schaaltje. We
noemen dit droogbloeiers.
 
Dat is ook de reden dat bloembollen het heel goed doen in een
rotstuin. Wij hebben hier een erf van grind en kiezel. Ieder jaar
komen er meerdere soorten bloembollen tussen de stenen
uitpiepen. We lopen eroverheen en zelfs met de fiets of auto
ontwijken we ze niet. Onze hond Rody keurt ze geen blik
waardig, maar rolt er lekker tussendoor. Evenzogoed bloeien ze
eigenwijs uitbundig. Het lijkt soms wel hoe schraler de
omstandigheden, des te harder ze hun best doen ons hun
vrolijke voorjaarskleuren te tonen. Hier bloeien Scilla,
Ornithogalum en Corydalis in het vroege voorjaar, gevolgd door
Chionodoxa en Puschkinia in maart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scilla siberica en Scilla mischtschenkoana zijn de vroegste
soorten. Ze verschijnen bloeiend boven de grond, ook als het
vriest. Scilla's behoren tot de familie van de hyacinthaceae. Ze
worden ook wel ster- of streephyacint genoemd. Als je de
bloemetjes ziet is die benaming volledig terecht. Ze houden van
humusarme zandgrond. Geen wonder dus dat ze het hier goed
doen. Scilla siberica -de naam verraadt de afkomst- heeft
helderblauwe bloempjes met een donkerblauw middennerf op
ieder bloemblaadje. Zie foto. Het is de meest geschikte scilla
voor verwildering. Scilla mischtschenkoana is de allereerste. De
bijkans niet uit te spreken naam dankt dit gewas aan de
Russische botanicus P.I. Misczenko (1869-1938). Deze scilla
heeft sterachtige, knikkende en porseleinblauwe geurende
bloemetjes. Op ieder bloemblaadje zit een lichtblauwe nerf. Uit
elk bolletje komen drie tot vier bloemsteeltjes. Het is een sierlijk
voorjaarsbolletje voor verwildering.

30



Dorpsstraat 19

6731 AS Otterlo

0318-59 12 31

www.kruller.nl

Slapen & ontbijten

Geheel verzorgde vergaderingen 

Otterlo Trailrun 2023
Angelique en Hennie Meijer

 
Zaterdag 14 januari was het weer zover, de Otterlo Trailrun.
Medio november startten de inschrijvingen voor de drie
afstanden, wetende de 10, 15 of 25 km. Nadat dit op social
media bekend gemaakt was kregen we direct hartverwarmende
reacties: de mooie omgeving, routes, gezellige sfeer en de
hartelijke ontvangst werden zeer geprezen. Dus al snel waren
de eerste inschrijvingen binnen (van de inmiddels vaste
'klanten').  
Het was de 4de editie dus deze trailrun is al behoorlijk bekend
bij de trailrunners uit Nederland en omgeving!
De start was bij sportpark Kastanjebos, SV Otterlo. We mochten
gebruik maken van dit prachtige complex wat ook in de smaak
viel bij de lopers. Het gebeurt niet vaak dat de deelnemers na
afloop kunnen douchen en ze een hapje & drankje kunnen
scoren na de gedane inspanning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiervoor bedanken we natuurlijk Sjaak & Hedy die belangeloos
klaar stonden om dat te verzorgen. De vijftien liter snert vond
gretig aftrek! Maar er moest eerst gelopen worden. In totaal
hadden zo’n kleine vierhonderd lopers zich aangemeld, gelijk
verdeeld over drie afstanden. Onder de deelnemers waren een
aantal lokale toppers en onze burgervader René Verhulst liep
de 10km. Het weer zat echter niet helemaal mee. Het regende
van ‘s ochtends vroeg tot ver in de middag…. Maar dat mocht
de pret niet drukken bij de deelnemers. In totaal hebben vijftig
deelnemers afgezegd/kwamen niet opdagen (een normaal
percentage). De trailrunners waren na afloop, ondanks het
weer, super enthousiast over de routes in onze prachtige
omgeving. Altijd fijn om te horen!
Natuurlijk konden we dit niet mogelijk maken zonder hulp van
onze vrijwilligers: van parkeerbegeleiders tot helpers bij de
uitgifte van startbewijzen, verkeersregelaars, bemanning twee
verzorgingsposten & de EHBO-ers van de vrijwillige brandweer.
Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank!
We kijken uit naar onze 5e editie (lustrum!). Wellicht dat er dan
iets bijzonders gaat gebeuren. Ook hopen we ergens in juli een
zomereditie te organiseren, (in afwachting van de nodige
vergunningen etc.).
Graag tot dan!
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Winnaar winterkleurplaat
 
Wat hebben jullie je best gedaan met kleuren! We
hebben weer mooie kleurplaten ontvangen. Het mooiste
vonden we die van Jette van Veldhuizen.
Jette, mooi gedaan hoor! Gefeliciteerd! De cadeaubon
komt naar je toe.
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HÉ JIJ DAAR! JA JIJ

App of mail dan naar 06-53479275 of mail naar 
janwillem@de-waldhoorn.nl

Wij zijn op zoek naar jou! Lijkt het je leuk om te werken in de bediening,
keuken, Wallies, afwas, schoonmaak, tuin of klus?

Dorpsstraat 2 6731 AT Otterlo
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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 24 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. 8.00 - 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

Timberlab Haarweg 8/einde van
de dam bij woonhuis

In de kantine ma. t/m vr. 7.30 -17.00 uur

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 van een AED.
 

*1 Eerst 112 bellen; meldkamer opent kastje op afstand
Wijzigingen en aanvullingen in de AED's doorgeven aan de redactie van de Dorpspraat
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Adressen en spoedgevallennummers Harskamp - Otterlo - Wekerom

Huisarts    

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

F.J.F. Hulsbergen, afwezig 11 - 21 maart Edeseweg 141, Harskamp 0318-456141

M. Hollemans-van Donselaar 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

Tandartspraktijk Harskamp Dorpsstraat 76, Harskamp 0318-419810

Apotheek    

Delta Apotheek Edeseweg 141c, 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  bij
grensoverschrijdend gedrag (KnowLimits)

Harriët van Omme
Lenie Kap

06-27869966
06-34527784

Dorpsloket Otterlo www.otterlonu.nl/dorpsloket 06-83319432


