
Nieuwsbrief december 2018

Nieuwjaars- bijeenkomst
Op zondag 6 januari 2019 nodigen wij u vanaf 16:00 uur van harte uit in de Woeste Hoeve voor de 
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen wij 
elkaar dan ontmoeten en elkaar het allerbeste toewensen. 

Slootenfonds
Het Slootenfonds, het jaarlijkse in het zonnetje zetten van de vrijwilligers van het jaar in de 
Schermer en de verkiezing van de vereniging van het jaar in de Schermer, was dit jaar een echt 
Oterleeks feestje. De vrijwilliger van het jaar werd Corrie Doeschot, niet alleen voor haar 
jarenlange bestuursfunctie in de Oterleker Gemeenschap, maar ook voor haar andere 
vrijwilligerswerk, zoals de kookavonden, de jaarlijkse vierdaagse en het regelmatige bezoek bij u 
aan de deur voor de verschillende collectes.

De vereniging van het jaar van de Schermer werd het Sinterklaascomité, die er ieder jaar weer een 
geweldig feest voor de kinderen van maken. Gezien het niveau van de andere verenigingen die 
genomineerd waren was de keuze voor het Sinterklaascomité toch nog een ware verrassing, die 
overigens werd beloond met een bedrag van € 500,-.

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 6 euro voor het eten, inclusief 1 drankje. De overige drankjes zijn voor eigen 
rekening. Ook in 2019 gaan we weer gewoon door met deze kookavonden. De eerste koks zijn 
alweer 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 januari
20 februari
27 maart (20 maart zijn er verkiezingen)
17 april
15 mei

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

Op de website:
Recepten van de kookavonden
Op veler verzoek worden de recepten van de kookavonden gepubliceerd op onze website, zo
kunt u nog eens nagenieten of ze zelf nog eens maken: recepten kookavonden
Herbestrating Dorpsstraat
De berichten van de gemeente en brieven van de aannemer Haarsma betreffende de 
herbestrating van de Dorpsstraat staan ook op de website: berichten herbestrating

Repaircafé
De eerste versie van ons repaircafé was een
succes te noemen; bijvoorbeeld een
koffieapparaat, een waterkoker, een
schemerlamp, een stofzuiger zijn weer
werkend naar huis gegaan verder was er nog
wat naaiwerk en zijn er wat knopen aangezet.
Daarnaast was het ook heel gezellig met wat
dorpsgenoten die uit belangstelling langs
kwamen.

We willen dit daarom regelmatig gaan doen,
met name in de wintermaanden, de eerst
volgende keer staat gepland op zaterdag 12
januari van 9:00 tot 12:00.

De tijd wordt wat ruimer, de spelregels zijn
dezelfde zie: spelregels repaircafe

Initiatieven uit het dorp
De Oterleker Gemeenschap heeft volgens haar statuten o.a. het doel de gemeenschapszin in het dorp
in stand te houden. Dat die doelstelling niet alleen aan de OG is toe te rekenen bewijzen deze 
initiatieven, waarvoor hartelijk dank:

Bushokje
Op de valreep heeft Dirk Rens het bushokje van de sloop, door de gemeente, weten te 
redden, hij heeft het bushokje weer overeind weten te krijgen, het nodige houtwerk 
vernieuwd en alles weer netjes in de verf gezet, menig wandelaar en fietser zal dankbaar zijn
dat deze herkenbare rust- en schuilplek behouden is. Dirk, hartelijk dank hiervoor.

http://oterlekers.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-nieuwsbrief-repaircafe.pdf
http://oterlekers.nl/herbestrating-dorpsstraat/
http://oterlekers.nl/recepten/
mailto:corrie@summitzeilen.nl


Boekenkastje
Plotseling was daar ineens een boekenkastje bij de Woeste Hoeve,
volgens Jaap de Beer een simpel klusje waarvoor hij op het idee kwam
toen hij dat in Stompetoren gezien had. Inmiddels worden de boeken in
het kastje al veel geruild en er staan regelmatig ook heel recente uitgaven
in.
Publicatieborden
Toen Jaap toch bezig was heeft hij gelijk nieuwe publicatieborden
gemaakt, eentje aan de straat voor de Woeste Hoeve en eentje bij het
pleintje, de oude borden die daar stonden waren in erbarmelijke staat.
Jaap, hartelijk dank voor deze acties.
Speeltuintje
Na veel aandringen van verschillende bewoners (waarbij met name Inge van Langen te 
noemen) bij de gemeente om wat aan het speeltuintje te doen is het uiteindelijk opgeknapt 
en heeft Oterleek weer een speelplaats voor de kleintjes. 

Van het bestuur
 Op de oproep in een eerdere nieuwsbrief om het bestuur te versterken is Gabrie Geelof bij ons 

aangeschoven.
 Wie oh wie wil het sleutelbeheer en de agenda van de Woeste Hoeve overnemen van Margriet 

Zijp. 
 En de voorzittersfunctie is nog vacant.
Wilt u meer weten of zich aanmelden, contact het secretariaat; Herman Sierag Dorpsstraat 15A, 
herman.sierag@gmail.com of per telefoon 072-8505927.

Het bestuur van de Oterleker Gemeenschap wenst u goede feestdagen toe.

mailto:herman.sierag@gmail.com

