EXTRA NIEUWSBRIEF IVN EDE OVER KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING TRUUS VAN OTTERLO
Truus van Otterloo van IVN Ede krijgt lintje
Deze extra nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de koninklijke onderscheiding die
“onze Truus” vandaag heeft gekregen.
Truus van Otterloo is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau onder meer
vanwege haar verdiensten voor IVN Ede.
TRUUS VAN HARTE GEFELICITEERD !
Zowel Truus als haar man Ad Tukker zijn vandaag koninklijk onderscheiden.
Door de coronamaatregelen heeft de feestelijke uitreiking door burgemeester René Verhulst
vandaag in kleine kring op het gemeentehuis plaatsgevonden.
Om dit heuglijke feit toch een feestelijk karakter te geven, kun je Truus in het zonnetje zetten
door een felicitatie te sturen via post, e-mail of telefoon.
Sprengenberg 9, 6718 DD Ede;
truusvanotterloo@tiscali.nl;
0318 621 059
Nog wat extra achtergrondinformatie over de verdiensten van Truus van Otterloo op
grond waarvan bij koninklijk besluit aan haar een lintje is verleend.
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Truus, sinds 1996 lid van IVN Ede, hebben wij leren kennen als een bescheiden harde
werker.
Zij heeft zodra het kon de cursus voor schoolgids gevolgd, omdat zij zich graag wil inzetten
voor de scholenwerkgroep, daarna heeft zij zich voor deze werkgroep ingezet.
Met veel passie begeleidt zij leerlingen uit het basisonderwijs op hun ontdekkingstochten in
de natuur.
Ook maakt zij al vele jaren de roosters voor de IVN - schoolexcursies in Ede - Noord. Dat is
een hele klus: elke keer voldoende gidsen bij elkaar te krijgen en afspraken te maken met
de betreffende scholen. Hierdoor hebben al die jaren veel kinderen kennis kunnen maken
met de natuur in bos en water.
Tijdens die activiteit worden door de jongste leerlingen onder begeleiding in kleine groepjes
opdrachten uitgevoerd. De ouderen doen de opdrachten zelfstandig, maar wel onder
toeziend oog van de schoolgidsen.
Truus is een belangrijke steunpilaar voor ons IVN. Ze is altijd bereid om haar schouders
onder een activiteit te zetten.
Zo hielp zij mee met de opzet van het programma voor de volgende cursus voor
schoolgidsen. Daarnaast begeleidde ze activiteiten voor leerlingen uit het voortgezet
onderwijs, zoals excursies op de Ginkelse Heide, wateronderzoek.
Ook draaide ze mee in de kraam op Pure Passie, waar ze invulling gaf aan het IVN natuurwerk voor de jeugd.
Behalve bij het IVN heeft Truus zich de afgelopen 40 jaar ingezet voor de protestantse
wijkgemeente De Open Hof. Hier is zij actief in het jeugdwerk. Ook gebruikt ze haar ervaring
als schoolgids bij de organisatie van de ontelbare wandeltochten.
Bovendien draagt zij bij aan de diensten met haar prachtige vioolspel.
Truus wij vinden dat jij deze koninklijke onderscheiding meer dan verdient!
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