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WHISKY-Proeverij in de Woeste Hoeve.
Ben Hoedjes is als eigenaar van Studio Alkmaar aan de Dorpsstraat veel bezig met geluid en
muziek, daarnaast is hij ook liefhebber- en verzamelaar van Schotse malt whiskies. Net als vorig
jaar organiseert hij daarom voor Oterleker belangstellenden een whisky-proeverij in de Woeste
Hoeve. Deze proeverij is bedoeld voor iedereen die wel eens wat meer wil weten over- en proeven
van deze veelzijdige drank. Schotse malt whisky kent vele verschillende smaken; van honingzoet en
dropsmaak naar sherry, turf en zelfs jodium. Dit heeft te maken met de ligging van de stokerij, de
gebruikte grondstoffen en de manier van stoken.
U krijgt 6 whiskies te proeven uit de verschillende streken van Schotland, waaronder Highland,
Islay en Speyside. Ben vertelt over de achtergronden van het stookproces en over de bijzonderheden
van de diverse stokerijen.
Datum: Vrijdag 9 maart, aanvang 20.00 uur. Uw bijdrage in de kosten: 10 euro p.p.
Aanmelden d.m.v. een mailtje naar: studioalkmaar@quicknet.nl

Koken in de Woeste Hoeve
Iedere keer lukt het weer om alle stoelen aan tafel bezet te krijgen, met telkens meer dan 35
deelnemers een groot succes dus deze samen koken (en eten) avonden.
Op de volgende data organiseert Corrie wederom een kookavond:
 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.
U kunt zich hiervoor opgeven via corrie@summitzeilen.nl
Deelnemen geschiedt op binnenkomst van de aanmelding.

Herbestrating Dorpsstraat
Op 29 januari was er een inloopavond in de Woeste Hoeve. De gemeente gaf daar uitleg over de
ideeën voor de herbestrating en was er om informatie van de bewoners te verzamelen. Deze
informatie zal betrokken worden bij de planning van de herbestrating van de Dorpsstraat.
Het plan is om medio mei te starten met de werkzaamheden die enkele maanden zullen gaan duren.
Mogelijk heeft de herbestrating gevolgen voor de route van de Alkmaarse vierdaagse door ons dorp.
Toegezegd is dat de bewoners vooraf zullen worden geïnformeerd over de inhoud van de plannen,
wat het voor een ieder betekent en de planning in tijd daarvan.
Het bestuur van de OG

