Nieuwsbrief september 2018

KOKEN!!
Op woensdag 19 september beginnen de kookavonden weer: de gezelligste woensdag van de
maand! Helaas kunt u zich hier niet meer voor opgeven: we zitten dit jaar al helemaal vol.
Misschien volgend jaar weer, want in november worden de data voor 2019 bekend gemaakt.
De kosten voor de maaltijd zijn verhoogd naar 6 euro per persoon, exclusief drankjes.
De drankjes kosten € 1.50. Contant afrekenen na de maaltijd. Het is wel fijn als niet iedereen met 50
euro komt, want zoveel wisselgeld is er niet.
De andere data voor dit jaar zijn: 17 oktober, 21 november, 19 december.
De koks zijn bekend, maar worden niet gemeld. Een verrassing dus…..
We beginnen met het voorbereiden van de maaltijd om 16.30 uur. Dus wie wil meehelpen: tot dan!
Vrijdag 7 september is de nieuwe tafel geplaatst. Dat scheelt veel sjouwwerk met de vorige tafels.
Ik hoop jullie te zien in de Woeste Hoeve.
Mocht je ondanks je inschrijving toch verhinderd zijn, geef dit dan tijdig door: er staan mensen op
de wachtlijst.
Groetjes, Corrie Doeschot, 0622645432 of corrie@summitzeilen.nl
Bloemschikken
Zet het vast in de agenda, er zijn weer bloemschik avonden gepland;
Herfststuk 24 oktober 2018
Kerststuk 12 december 2018
Paasstuk 10 april 2019
Een flyer volgt nog met meer informatie.
Repair-cafe
Een kapot snoer, een van de steel vallende bezem, een losse knoop …. de voorbereidingen voor een
ochtend repair-cafe in de Woeste Hoeve zijn in volle gang, als datum is zaterdag 17 november 2018
geprikt, meer informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.
Zumba les
Op de maandagen 1 en 8 oktober van 20:00 tot 21:00 uur wordt er
door Relome Tupamahu een gratis proefles Zumba in de Woeste
Hoeve gegeven.
Dus kom van de bank en doe mee, of kom kijken en neem wel een
handdoek mee.
Relome woont in Oterleek en is professioneel Zumba lerares.
Aanmelden kan bij bij haar op telefoon 06-48609871

De Woeste Hoeve

Nieuwe Tafel
In de Woeste Hoeve is in de zomer een
nieuwe, tweede grote, tafel geplaatst.
Zeker voor het koken, maar ook voor
andere activiteiten is dit een stuk
comfortabeler en een welkome
aanwinst.
Oprit
In de herbestrating van de Dorpsstraat zal de oprit naar de deur van de Woeste Hoeve
worden verhoogd, zodat rolstoel- en rollator gebruikers makkelijker naar binnen en naar
buiten kunnen.
Te huur
De Woeste Hoeve is het dorpshuis van Oterleek en wordt beheerd door de Oterleker
Gemeenschap.
Is je huiskamer te klein, wil je samen met familie of collega’s koken en eten of een cursus
geven? De prachtige ruimte van het dorpshuis de ‘Woeste Hoeve’ biedt die ruimte en die
ruimte is te huur.
Meer informatie- en foto’s hierover vind je op http://oterlekers.nl/de-woeste-hoeve

Bushokje
Op de oproep aan de bewoners om mee te helpen het bushokje (de dijk voor Bianca’s) op te
knappen is geen enkele reactie ontvangen.
De OG heeft nu de gemeente gevraagd het bushokje weg te halen en om op die plek een
bankje te plaatsen.
Website
Alle nieuwsbrieven worden ook op onze site www.Oterlekers.nl geplaatst. In de rubriek
‘Berichten’ worden tussentijdse berichten geplaatst die niet via de mail worden verzonden.
Oproepen aan bewoners
1. Het bestuur is op zoek naar bewoners die het bestuur van de OG kunnen versterken.
Daarnaast is de voorzittersfunctie nog vacant.
2. De vierdaagse Alkmaar die in juni door ons dorp liep was dit jaar weer een gezellige en
geslaagde dag, voor de Woeste Hoeve was een stempelpost, in de Woeste Hoeve was een
EHBO post ingericht en kunnen wandelaars naar het toilet. Daarnaast wordt er door de
IJsclub en de OG koffie, thee en wat lekkers geserveerd. Voor 2019 zijn we op zoek naar
bewoners die op die dag hierbij willen helpen.
3. Verder zijn wij op zoek naar iemand die de activiteiten rond de ‘vrijwilliger van het jaar’,
het Slootenfonds, op zich wil nemen. Vanuit het Slootenfonds worden in de Schermer, na
voordracht, elk jaar vrijwilligers en verenigingen in het zonnetje gezet en ontvangen daarbij
een financiële beloning.
Wilt u voor meer weten of zich aanmelden, contact het secretariaat; Herman Sierag
Dorpsstraat 15A, herman.sierag@gmail.com of per telefoon 072-8505927.

Contributie
De jaarlijkse contributie voor de leden van de Oterleker Gemeenschap bedraagt 5 Euro.
Heeft u de oproep in de nieuwsbrief van mei gemist of bent u dit vergeten? Dan willen wij vragen
dit bedrag alsnog over te maken op rekeningnummer: NL91RABO036.40.54.549 t.n.v. “Oterleker
Gemeenschap te Oterleek”
Het is hierbij heel belangrijk dat u uw straatnaam en huisnummer daarbij vermeldt.

