Overschild, 10 maart 2013
Beste Dorpsgenoten,
Weer een winter waar omze kinderen op natuurijs hebben mogen staan.
Mooie sneeuw momenten, maar het wordt nu weer tijd voor wat warmer weer,
zodat wij weer kunnen genieten van onze tuinen.
De laatste maanden is er weer veel gebeurd. Oud en Nieuw zonder vuurwerk
was voor ons wel even wennen. Gelukkig was het feest er wel.
Actiecomité
Begin januari is er een subsidie aanvraag samengesteld door Rob en verstuurd
naar de provincie. Op de uitslag is het nu wachten.
Kosterserf
Op 16 maart is het NLdoet dag van het Oranjefonds. Wij willen dan graag
met enige vrijwilligers een nieuw hek plaatsen aan de achterzijde van
Kosterserf en nog wat andere karweitjes. Zie de oproep verderop.
Kern met Pit
Namens ons dorp heeft Rob op 19 maart in Freaylemaborg €1.000,- mogen
ontvangen voor ons project rapport de Pompel. Een keurig jury rapport waar
wij als dorp trots op mogen zijn. Ons project “Bestuurlijk Overschild” voor
2013 werd afgewezen. (rapport en plaquette liggen in de Pompel)
Dam op.
Rob van Dam van TV Noord heeft kortgeleden Overschild bezocht. Harry en
Rob hebben samen met Willy en Tessa, Rob van Dam ontvangen in de
Pompel. Vervolgens heeft Rob van Dam het Saabmuseum van Harm bezocht.
Twee stappen verder stond Lex klaar om Rob van Dam een molenaarspetje op
te zetten en hem uit te leggen hoe de Windlust werkt. Kortom 15 minuten
mooie reclame voor ons dorp. Nieuwsgierig kijk dan naar uitzending gemist
TV noord.
Aardbevingen
Wie had dat gedacht dat het episch centrum van een aardbeving in Overschild
zou liggen. Jos heeft een enquête uitgestuurd en de reacties waren goed. Wij
gaan nu kijken hoe wij jullie van meer informatie kunnen voorzien.
Ledenvergadering
In april wordt er een ledenvergadering gepland datum en agenda volgen.
AED,
In april zal er een herhalingscursus plaatsvinden. Er wordt binnenkort met de
AED vrijwilligers contact gezocht over de data..
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