
Nieuwsbrief december 2017 
 
Nieuwjaars- bijeenkomst 
Zondag 7 januari 2018 nodigen wij u vanaf 16:00 uur van harte uit in de Woeste Hoeve voor de 
inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst.. Onder het genot van een hapje en een drankje 
kunnen wij elkaar dan ontmoeten en het allerbeste toe wensen. Ondertussen kunnen we daar ook 
wat terug kijken naar Oterleek in lang vervlogen jaren met een foto presentatie. Heb je zelf ook wat 
oud fotomateriaal van Oterleek, neem dat dan gerust mee. Een goed begin van het jaar in Oterleek.  
 
Koken in de Woeste Hoeve 
Wat begonnen is met een groepje enthousiaste mensen is dat groepje nu uitgegroeid tot een grote 
groep. Elke 3e woensdag van de maand wordt een heerlijk 3-gangen menu gekookt, steeds met een 
andere hoofdkok. En lekker!!!! En heel gezellig!! Genoeg redenen om er gewoon mee door te gaan 
en dat doen we dus ook. 
Op de volgende data zal wederom een kookavond zijn: 

17 januari: kok Ed  
21 februari: kok Pieter, chef-kok bij restaurant Van Schaik in Marken Binnen 
14 maart: kok Sylvester  Let op: vanwege de verkiezingen een andere woensdag dan normaal 
18 april: koks Wieger en Rob 
16 mei: nog open. Vrijwilliger? 
20 juni: nog niet duidelijk of dan gekookt gaat worden. 
juli en augustus houden we vakantiesluiting. 

Vanaf nu kunt u zich opgeven via corrie@summitzeilen.nl 
Deelnemen geschiedt op binnenkomst van de aanmelding. 
Ik wens iedereen voor nu fijne kerstdagen en tot ziens in 2018!!  Corrie 
 
Herbestrating Dorpsstraat 
De gemeente heeft aan de OG laten weten naar verwachting komend jaar, in de maand mei, te 
willen starten met de reconstructie/herbestrating van de Dorpsstraat. Voor die tijd zal de gemeente 
in de Woeste Hoeve nog een bijeenkomst voor bewoners organiseren om uitleg te geven over de 
plannen en om vragen en eventuele knelpunten in beeld te krijgen.  
 
Nieuwe bewoners 
Margriet en Jan hebben de afgelopen maand bewoners bezocht die de afgelopen twee jaar in 
Oterleek zijn komen wonen. Zo hebben zij meer dan 25 keer aangebeld en de bewoners met een 
aardigheidje van de OG verrast. De meesten meldden zich dan ook gelijk aan als lid of vertelden dat 
ze dat al waren.  
 
Ottergebeuren 
Een begrip in Oterleek. Voor velen staat het Ottergebeuren voor het jaren organiseren van 
verrassende en succesvolle activiteiten. Vervelend was het om te merken dat het animo om hieraan 
deel te nemen de laatste jaren terugliep en geregeld activiteiten gecanceld moesten worden.  
Het Ottergebeuren heeft het OG bestuur laten weten te stoppen met het opzetten van nieuwe 
activiteiten. Het maken van kerststukjes is een evenement dat jaarlijks op een grote belangstelling 
kan rekenen en zet daarvoor 12 december 2018 maar alvast in de agenda. 
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Bestuur 
Het bestuur kan wat uitbreiding gebruiken; voel je je betrokken, heb je ideeën om het dorpsgevoel 
in Oterleek levend te houden, ga dan met ons in gesprek. We zien je graag op 7 januari bij de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
 
Nieuwsbrief Digitaal 
Dit is de laatste keer dat de nieuwsbrief huis aan huis wordt bezorgd. Inmiddels hebben wij al meer 
dan 120 aanmeldingen gekregen voor het ontvangen van de nieuwsbrief  via een e-mail. Een aantal 
hebben aangegeven de Nieuwsbrief in papieren vorm te willen blijven ontvangen, dat kan ook. 
Wanneer u de nieuwsbrief in de toekomst wilt blijven ontvangen en nog niet doorgegeven heeft, 
meld dat dan even aan Herman Sierag Dorpsstraat 15a of via de mail herman.sierag@gmail.com. 
 
Team “De Otter” 
De bakkerij bij de molen is zondag 31 december open voor de verkoop van verse oliebollen, 
krentenbollen en appelbeignets van 10 tot 14 uur. U kunt ook bestellen, de bestellijst hiervoor komt 
na de kerstdagen bij iedereen in de bus. 
 
Feestdagen 
Tot slot willen wij alle bewoners van Oterleek hele goede feestdagen toewensen, 
 
Het bestuur van de OG 
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