Overschild,18 november 2012
Beste Dorpsgenoten,

De winter is voor de één een mooie tijd maar voor de ander kan het niet snel
genoeg voorbij zijn. Waterschap de Hunze is aan het werk op en rond de dijk
aan de noordzijde van het dorp, mooi verhoogd en verbreed. Het kappen van
de populieren aan de ZZ Eemskanaal is begonnen en de dorpelingen, die
richting Groningen moeten rijden zijn tot 1 januari aangewezen om de
omleidingen te volgen.
Er is zowel positief als negatief nieuws te melden.
Actiecomité
Het actiecomité heeft het plan aangeboden aan de gemeente en het is nu
duimen en afwachten.
Kern met Pit
Twee juryleden van Kern met Pit zijn op bezoek geweest om ons dorp als
deelnemer te jureren voor wat betreft de inschriijving 2012 (het plan te
schrijven voor de gemeente voor het behoud van de Pompel). Zij waren onder
de indruk en de prijs van € 1.000,- voor het dorp ligt binnen handbereik. Voor
de provincieprijs (€1.500,-) zijn wij in januari 2013 afhankelijk van drie
onderdelen:
1. 33% Het aantal stemmen, die wij op onze inzending ontvangen op de
site www.kernmetpit.nl . Dus graag massaal stemmen op de site en
onderwerp Overschild behoud dorpshuis De Pompel!! Ligt vrienden,
familie en kenissen in!!
2. 33% De overige 9 deelnemers van Kern met pit 2012
3. 33% Vakjury
Bij de vergadering van het actiecomité kwam ter sprake, de moeilijkheid om
bestuursleden voor de verschillende besturen te krijgen en dat wij een voorstel
voor het dorp aan het maken zijn om het geheel te combineren. De beide
juryleden van Kern met Pit gaven het advies om ook dit project aan te melden
voor Kern met Pit voor 2013.
Uitnodiging/Oproep
Bij alle dorpsbewoners is er zaterdag een flyer in de bus gevallen om allen uit
te nodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 23 november om 20:00 uur in
de Pompel.
Onderwerp:
Voortbestaan van de verenigingen Dorpsbelangen, Mono en de stichting De
Pompel en eventueel de verschillende werkgroepen in de huidige vorm.
Komt allen!
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