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UITNODIGING ONTHULLING KUNSTWERK OTERLEEK
Op zaterdag 28 april a.s. om 14.00 uur zal aan ’t Venje (naast de speeltuin) de onthulling 
plaatsvinden van een sculptuur van Joshua Pennings, een kunstenaar met internationale faam. Zijn  
sculpturen zijn gemaakt van cortenstaal en ijzer, soms aangevuld met rvs en glas. Hiervan maakt hij
de meest verrassende creaties. Je zou hem eigenlijk een moderne kunstsmid kunnen noemen. Naast 
een groot aantal plaatsen in ons land, o.a. Venlo is zijn werk over de hele wereld te vinden. Van 
Tsjechië tot aan Vladivostok en… in Schermerhorn, waar vorig jaar nog een werk van hem aan het 
Kleinste Huisje werd geschonken. 
De onthulling zal verricht worden door Pieter Dijkman, wethouder financiën van de gemeente 
Alkmaar. Het kunstwerk wordt door de kunstcommissie Schermer aangeboden aan de bewoners in 
het kader van haar project om in alle kernen van de voormalige gemeente Schermer een beeld te 
plaatsen. Na Zuidschermer en Schermerhorn wordt nu ook Oterleek een kunstwerk rijker.
Namens het bestuur Kunstcommissie Schermer nodigen wij alle dorpsgenoten van harte uit om bij 
de onthulling aanwezig te zijn.

Koken in de Woeste Hoeve!!
Al enkele jaren wordt elke maand met wisselende (amateur) koks een
heerlijke maaltijd bereid, samen met de deelnemers. Elke maand een
nieuw menu. Lekker, sociaal en heel gezellig. Steeds de 3e woensdag
van de maand, aanvang voorbereidingen vanaf 16.30 uur en aanvang
eten 18.00 uur.
De kosten zijn verhoogd naar 6 euro voor het eten, inclusief één
drankje. De overige drankjes zijn voor eigen rekening.
Ook dit jaar gaan we weer gewoon door met deze kookavonden. De
eerste koks zijn al weer gestrikt en onderstaand zijn de data, waarop
gekookt gaat worden. Vanaf nu kunt u zich weer opgeven bij Corrie, via
mail corrie@summitzeilen.nl. Het maximum aantal deelnemers is 38,
dus wordt gehanteerd: wie het eerst komt, die het eerst maalt….

16 mei: kok Theo Louter
…. vakantieperiode ….
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Graag tot ziens op de gezelligste woensdag van de maand!! Corrie Doeschot

Oproep Bushokje
Vlak voor Bianca’s staat een oud bushokje. Hoewel er allang geen bus meer stopt is dit bushokje nu
een markante schuil- en uitrustplaats voor menig wandelaar en fietser.
De laatste tijd begint het hokje steeds meer in verval te raken en scheef te zakken, de gemeente 
heeft het in het afgelopen najaar al tegen omvallen gestut.
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De gemeente is nu voornemens het bushokje weg te halen ... tenzij de
bewoners van Oterleek het dit voorjaar willen opknappen, dat wil zeggen;
het weer stevig recht kunnen zetten en waar nodig het hout vernieuwen en
het geheel een nieuw verfje te geven.
Daarom hierbij een oproep aan alle bewoners; wie o wie wil zich er voor
inzetten en/of de handen uit de mouwen steken om dit bushokje in ere te
herstellen zodat het weer jaren mee kan. Vragen hierover of aanmelden
hiervoor graag via Herman.Sierag@gmail.com.

Website:  OTERLEKERS.NL
Wellicht al gezien misschien? 
Sinds een maand is op www.Oterlekers.nl een geheel nieuwe website life gezet:
Onder tabblad ‘Nieuwsbrief’ wordt een archief bijgehouden van de verzonden nieuwsbrieven. 
Onder ‘Berichten’ wordt het meest recente nieuws en informatie neergezet. Speciale aandacht is er 
voor de ‘Woeste Hoeve’. Het beheer daarvan is een belangrijk item voor de Oterleker 
Gemeenschap. Hierbij zijn ook een aantal recente foto’s van het interieur, gevoegd. Er wordt nu nog
gewerkt aan een galerij met (soms zeer) oude foto’s van Oterleek.
Heb je aanvullingen, opmerkingen, of een compliment, laat het ons dan even weten, dat kan weer 
onder het tabblad ‘contact’.

Vooraankondiging ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering staat gepland op 30 mei, zet dit alvast in de agenda.

Oterlekers helpen Oterlekers
Wie vindt het leuk om eens in de 14 dagen of 3 weken een wandeling te maken met mw. Posch. Zij 
heeft jaren terug een ernstig auto ongeluk gehad en heeft daar aantal beperkingen aan 
overgehouden. Het is voor haar erg goed om in beweging te blijven en/of een activiteit te 
ondernemen. Dus wie graag wandelt en het leuk vindt om dat ook eens met haar te doen, nodigen 
we van harte uit te reageren. Heeft u interesse, wilt u meer weten,  neemt u dan contact op met heer 
Posch, Korte Molenweg 10a te Oterleek, tel. 072 5039394.

Het bestuur van de Oterleker Gemeenschap

http://www.oterlekers.nl/

