Nieuwsbrief december 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 5 januari 2020 nodigen wij u vanaf 16:00 uur van harte uit in
de Woeste Hoeve voor de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Onder
het genot van een hapje en een drankje kunnen wij elkaar dan ontmoeten en
het allerbeste toewensen. Ondertussen kunnen we daar ook wat terug kijken
naar Oterleek in lang vervlogen jaren met wat foto’s en misschien wat films,
altijd leuk. Heb je zelf wat oud fotomateriaal van Oterleek, neem dat dan
gerust mee. Een goed begin van het jaar in Oterleek.

Een beeld in de Woeste Hoeve
Afgelopen donderdag 19 december is een prachtig beeld
onthuld in de Woeste Hoeve. Het beeld is gemaakt door
Wilma Hoebee en heeft jaren in Stompetoren in de hal van
het gemeentehuis van de Schermer gestaan.
Het ‘Cultuur Platform Schermer’ heeft samen met ons in de
Woeste Hoeve een geschikte plaats gevonden om het beeld
weer aan publiek te tonen. De onthulling werd verricht door
de medewerkers (‘de Ottertjes’) van Fermento, de bakkerij naast de molen.
Naar schatting onder de ogen van zo’n 40 aanwezigen werd het beeld na een
korte toespraak door hen onthuld.

Het beheer van de Woeste Hoeve
De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe opzet van het beheer van
de Woeste Hoeve. Anja en Peter Tamis, Bert en Mies de Groodt en Wim
Blackstone, allen uit de Dorpsstraat, nemen dit voor hun rekening en hebben
samen één (ja één) telefoonnummer; 06-82834540 dat gebeld kan worden als
het gaat om de Woeste Hoeve.

Over vergunningen
Wellicht heeft u in de krant kunnen lezen dat wij vergunningen hebben
aangevraagd bij de gemeente Alkmaar voor het exploiteren van de Woeste
Hoeve. De reden dat wij dat hebben gedaan is omdat alle vergunningen die wij
hadden en waren afgegeven door de gemeente Schermer nu door de
gemeente Alkmaar vervallen zijn verklaard en opnieuw aangevraagd moesten
worden. Geen wilde plannen van het bestuur dus, wel een hoop werk.

Vooruitblik 2020
Niemand weet wat de toekomst brengt, maar wij zijn voornemens om een
aantal activiteiten (weer) op de rails te zetten zoals;
• De immens populaire kookavonden.
• Het repaircafé, zet nu maar alvast wat spullen apart waarvan het zonde
is dat het niet meer te gebruiken is, waar wat aan mankeert of aan
hapert.
• Het creatiefcafé, ontmoet en leer van elkaar, afgelopen jaar al drie keer
geweest, zegt het voort.
• Voor de jeugd is er Checkpoint.
• We zijn voornemens om in 2020 weer een dorpsmaaltijd/barbecue te
organiseren.
• en meer ...

Van het bestuur
Karin heeft na een aantal jaren het bestuur weer verlaten, wij danken haar
hartelijk voor alles wat zij in die tijd voor de OG heeft gedaan en naar zij zei
mogen wij gerust nog een keer een beroep op haar doen.

Vindt u ons dorp prettig om in te wonen, geniet u van het dorpse karakter,
vindt u het belangrijk dat dat zo blijft en heeft u interesse om deel te nemen
aan het bestuur van de Oterleker Gemeenschap of kent u iemand die dat heeft,
meld u dan.
Namens het bestuur van de OG wensen wij u prettige
feestdagen toe.

Bezoek ook onze prachtige website: www.Oterlekers.nl

