Nieuwsbrief juni 2019

De Alkmaarse Vierdaagse
Op 20 juni komen de wandelaars van de Alkmaarse Vierdaagse vanaf 07.30 uur weer door
Oterleek.
De wandelaars hebben aangegeven, dat ze door Oterleek lopen als zeer verwarmend ervaren en dat
is altijd leuk te horen.
Laten we met z’n allen ook dit jaar weer een feestje maken in Oterleek. Hang uw vlag uit als dat
kan en moedig de dappere wandelaars aan. Ze lopen de hele Dorpsstraat….
De OG zal bij de molen en de Woeste Hoeve wederom koffie, thee en appeltaart verkopen aan de
wandelaars, maar u als Oterleker bent natuurlijk ook van harte welkom.
Voor deze activiteit hebben wij steun van vele vrijwilligers.
Laten we hopen op een prachtige wandeldag.
Op deze dag zal het vuilnis (grijze bak) iets later worden opgehaald door HVC.

Koken in de Woeste Hoeve
De gezelligste woensdag van de maand begint weer in september.
De volgende datums zijn gepland voor een heerlijk en gezellig avondje koken:
18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december.
Veel mensen hebben zich al opgegeven, maar we hebben ook een wachtlijst: als iemand uitvalt, dan
wordt u gebeld of u zin heeft om te komen. Dus geef u
evengoed op, met vermelding van uw mobiele nummer.
Aan degene die zich al heeft opgegeven het verzoek de
data te controleren en mij te mailen welke datum ze niet
kunnen. Dan kan ik anderen blij maken.
Graag per email: corrie@summitzeilen.nl. Heeft u geen
mail? Appen mag ook: 0622645432
De kosten voor deze kookavond zijn 6 euro, exclusief
drankjes en te betalen aan het eind van de avond,
ongeveer rond half 9.
We beginnen om half 5 met de voorbereidingen en
streven er naar om 6 uur de 1e gang te kunnen serveren.
Rest mij u allen een mooie zomer te wensen en tot ziens
in september!!
Groetjes, Corrie Doeschot
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