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Van het bestuur

Bedanken
Het bestuur wil de leden bedanken omdat wij naast de contributie veel steun hebben gevoeld 
door de vele extra bijdragen die gedaan zijn. Door de corona maatregelen zijn vrijwel alle 
inkomsten van de Woeste Hoeve weggevallen terwijl de kosten wel gewoon doorgaan. 
Langzaam aan begint daar nu weer wat beweging in te komen.

Bestuursleden
Het bestuur doet bij deze een oproep aan alle dorpsgenoten om na te denken over een rol in 
deelname aan ons bestuur en zo mee te denken over activiteiten voor het dorp en in gesprek 
te gaan met gemeenten en andere instanties over ontwikkelingen die op ons af komen.

Naast algemeen bestuurslid is er momenteel een vacature als voorzitter. En na het vertrek van 
onze penningmeester per 1 oktober is ook deze post vacant.
Geinteresseerd, of ken je iemand die dit leuk zou vinden? Neem contact met ons op: 
h  erman.sierag@gmail.com

Repaircafé

Op zaterdag 3 oktober is het repaircafé in Oterleek weer open.

In de Woeste Hoeve wordt er dan tussen 9:30 tot 12:00 weer van alles hersteld en 
gerepareerd. Herman, Rob, Bert en Saskia geven dan allerlei spullen en kleding weer een 
nieuwe kans om er langer gebruik van te kunnen maken.

Denk hierbij aan gebruiksvoorwerpen van in- en rond het huis of in de tuin die nog wel goed 
lijken maar waar toch wat aan mankeert: een koffiezetapparaat, een stofzuiger , een
loszittende stekkers, een rottig snoer, een heggenschaar, een loszittende 
lampenkap, het handvat van de best nog goede koekenpan, tuingereedschap dat 
het komende seizoen weer mee moet, een fietslicht dat het niet meer doet et 
cetera. Ook kan er gekeken worden naar uw laptop, tablet, of mobiel als u er zelf 

niet uitkomt. Een losse zoom of naad, knopen van uw jas enzovoort. Helaas kunnen we geen 
wonderen verrichten of erg ingewikkelde reparaties uitvoeren, niet alles lukt, maar
we doen ons best en vaak met succes en dat is leuk. 

Vanwege de corona en om een inschatting te maken welk
gereedschap we nodig hebben willen we graag dat u zich van tevoren
aanmeldt en daarbij aangeeft wat u wilt aanbieden op deze dag, graag
via mail naar: h  erman.sierag@gmail.com

Ook als u niets te repareren heeft en het u leuk lijkt om te kijken hoe het er 
toegaat kom dan gewoon langs, de koffie en thee staan klaar.

Oterleker Woensdagmiddag Café

Er zijn plannen om in oktober het Oterleker Woensdagmiddag Café weer te op te starten.
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Hier kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee samen komen met
dorpsbewoners. Wilt u uw handwerk of een spelletje meenemen dan is dit
natuurlijk mogelijk.

Dit alles uiteraard rekening houdend met de geldende corona maatregelen.

Nader bericht hierover volgt nog.

Werkzaamheden elektriciteitcentrale

De provincie heeft een uitnodiging aan de bewoners van Oterleek gestuurd met de uitnodiging 
voor een voorlichtingsavond 28 september in de Woeste Hoeve. Deze voorlichting gaat over 
werkzaamheden- en de uitbreiding van de Elektriciteitscentrale in Oterleek. Aanmelden 
hiervoor is verplicht en kan eenvoudig via: http://www.noord-holland.nl/netuitbreiding

Ledenvergadering

Op dinsdag 20 oktober 2020 om 20:00 begint de jaarlijkse ledenvergadering van de OG in de 
Woeste Hoeve, met als voorlopige agenda:

 Opening 
 Van het bestuur
 Vaststellen notulen ledenvergadering 14 mei 2019 
 Secretarieel verslag 2019-2020 
 Financieel verslag 2019 en accorderen door de kascontrolecommissie, tevens verkiezing

nieuw kascontrolecommissielid. Vrijwilligers gevraagd!
 Bestuur;

 Aftreedschema
 Beheer Woeste Hoeve

 Wat verder ter tafel komt en de rondvraag 
 Sluiting 

Heeft u interesse om deel uit te maken van het bestuur, graag even van tevoren aanmelden.

De concept notulen van de ledenvergadering van 14 mei 2019 staan op onze website:
 verslag ledenvergadering

Vanwege de corona regels is de aanwezigheid van het aantal personen in de Woeste Hoeve 
beperkt, daarom is aanmelden, met vermelding van het aantal personen, van tevoren 
verplicht. Aanmelden kan: h  erman.sierag@gmail.com

Namens het bestuur bent u die avond hartelijk welkom.
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