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SBQ hcLmpvuuAT 

De Oterleker Gemeenschap en het Ottergebeuren organiseren gezamenlijk voor alle 
dorpsgenoten een gezellige BBQ en kampvuur. BBQ en kampvuur vinden plaats op zaterdag 30 
september vanaf 17:30 uur op het verharde veldje ter hoogte van de kruising Burgemeester S. 
Schagenstraat / Hornstraat. Het kampvuur dat het Ottergebeuren op 23 september had gepland 
komt daarmee te vervallen. 

Geef u nu op voor de BBQ en kampvuur op zaterdag 30 september. U kunt zich opgeven (voor 
23 september) door een envelop met de namen en het geld af te geven bij één van de 
onderstaande adressen: 
Rob Hilberts, Hornstraat 2 
Herman Sierag, Dorpsstraat 15A 
Karin Helmhout, Dorpsstraat 81 

Prijs voor leden € 7,50 en voor niet leden € 10,00 p.p. 
Kinderen t/m 12 jaar leden € 5,00 en niet leden € 7,50 p.p. 
Welkomstdrankje is gratis, overige drankjes zijn voor eigen rekening. 

Wij hopen ü op een van onze activiteiten terug te mogen zien. 

Koken/ 
Tot nu toe zijn alle kookavonden druk bezocht en heel gezellig. Wie wil helpt met de 
voorbereiding van de maaltijd en anders ga je lekker zitten borrelen. Ook de grote afvvas is in een 
mum van tijd verdwenen met z'n allen. Gezellig zo met elkaar in de keuken. 

We beginnen zo rond half 5 met de voorbereidingen, 6 uur aanvang van de maaltijd. Eindtijd is 
rond 9 uur, na de koffie. 

In september willen we weer beginnen. En wel de volgende data, waar u zich voor op kunt geven: 
20 september - kok Mies de Groodt 
18 oktober - kok Liliane uit België 
15 november - kok Ed Nobel 
20 december - Theo Louter 

UkuntzichvanafnuopgevenbijCorr ieDoeschotviacorr ie@summitzei len.nl. 

Wij hopen u op een van onze activiteiten terug te mogen zien. 

Vcvn/ het heifuur 
Op 2 mei hebben we een speciale kookavond gehad: het college kwam bij ons koken. Het was 
ontzettend gezellig, en we hebben heerlijk gegeten. Daarnaast is er volop gebruik gemaakt van 
de kans om met het college in gesprek te gaan over datgene wat leeft in ons dorp. 

Aansluitend is de ledenvergadering gehouden. Hierbij is teruggekeken naar het wel en wee van 



de afgelopen periode. Kort samengevat ging onze aandacht het afgelopen jaar volledig naar de 
verbouwing van de Woeste Hoeve. Inmiddels is de Woeste Hoeve weer geopend en worden er 
activiteiten georganiseerd. Waaronder het koken, wat een groot succes is. We hebben ook 
afscheid moeten nemen van Corrie Doeschot als voorzitter en Willem Hassefras, die het 
sleutelbeheer van de Woeste Hoeve heeft gedaan. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet! En 
Corrie blijft nog steeds bij een aantal zaken betrokken, waaronder het koken. En we hebben een 
nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Karin Helmhout. Daarnaast heeft Margriet Zijp 
aangegeven sleutel van de Woeste Hoeve te willen beheren. We wensen Karin en Margriet veel 
plezier en succes bij het vervullen van hun functie. 

oproep: yU&uxoe/ voorj^itter %e/yycht 
Zoals gemeld zijn er in een korte periode veel wisselingen binnen het bestuur geweest. Een 
nieuwe voorzitter hebben we tot op heden nog niet gevonden, zodat we het op dit moment 
zonder voorzitter moeten stellen. En dat terwijl het maar al te belangrijk is om een voorzitter te 
hebben! Vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter die samen met het bestuur 
invulling wil geven aan de doelstellingen van de Oterleker Gemeenschap: het bevorderen van de 
sociale- en culturele beleving voor de inwoners van Oterleek, het warm houden van de 
gemeenschapszin en het in stand houden van dorpstradities. Je kunt je opgeven bij Herman 
Sierag, herman.sierag@gmail.com. Ook kun je bij Herman terecht voor meer informatie. 

We zijn ook op zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die incidenteel iets willen doen voor 
ons dorp, zoals het helpen organiseren van de barbecue en het bezoeken van nieuwe bewoners. 
Ook daarvoor kun je je opgeven bij Herman Sierag. 

l^ieAAMoe/ lede^v gedocht 
Bent u nog geen lid van de Oterleker Gemeenschap? Geef u dan nu op om lid te worden! Samen 
met onze leden willen we van Oterleek een mooi en sociaal dorp maken. Dat doen we 
bijvoorbeeld door de Woeste Hoeve operationeel te houden en leuke activiteiten te organiseren 
voor onze leden. Leden krijgen korting bij onze activiteiten en die van het Ottergebeuren en er 
zijn andere leuke voordeeltjes te krijgen. De contributie bedraagt € 5,00 per jaar en wordt gebruikt 
om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Opgeven kan via Herman Sierag, 
herman.sierag@gmail.com. 

"Digitale/ nieuwsbrief 
We willen de nieuwsbrief voortaan digitaal gaan versturen. Daar zitten een hoop voordelen aan: 
we hoeven niets meer af te drukken en ook de bezorging is straks in een mum van tijd gedaan. 
We hebben bij het ophalen van de contributie al heel wat e-mailadressen verzameld. Maar we 
hebben nog niet van iedereen het e-mailadres. Dus wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, stuur 
dan even een berichtje naar Herman Sierag, herman.sierag@gmail.com. Vermeld daarin ook uw 
woonadres, zodat we weten van wie het e-mailadres is. Heeft u geen e-mailadres en wilt u toch 
op de hoogte blijven van ons nieuws? Dat is geen probleem, geef dan even bij Herman Sierag 
(Dorpsstraat 15A) aan dat u de nieuwsbrief op papier wilt blijven ontvangen. 

Namens het bestuur van de Oterleker Gemeenschap 


