WEBSITE-NIEUWS

Er is een stijgende lijn in het aantal bezoekers aan de website van ons dorp.

Vanaf januari tot begin juni 2013 hebben 1411 unieke bezoekers de site
bezocht. Samen hebben ze 6000 keer bezoeken aan de site gebracht.
Hier zijn we best blij mee en trots op.
We doen er ook heel veel aan om de site zo actueel mogelijk te maken en
houden.
Toch zouden wij het nog fijner vinden als meer mensen bijv. reacties geven op
de site en/of met ideeën komen om de site nog aantrekkelijker voor iedereen te
maken. We vragen dus om meer input van de bewoners zelf.
Stel, u hebt zelf een leuk idee en u wilt meer mensen daarbij betrekken. Dan
kunt u daarvoor altijd via de website reclame maken. Mocht u bijv. iets
speciaals zoeken, dan kunt u via de site hulp inroepen van een mede-inwoner
(bijv. u zoekt een verzamel- of ruilplek voor uw grote verzameling speciale
postzegels). Of u hebt een klus te klaren, die u zelf niet kunt of wilt doen. U
kunt iemand anders vragen om dat voor u te doen en u kunt daartegenover een
wederdienst stellen. Zo kunnen we elkaar een helpende hand bieden.
U kunt onder het tapje “ ik zoek ” uw idee of verzoek kwijt.

Er staan weer heel veel foto’s van verschillende activiteiten op de site, zoals
Neut’n Schait’n, de NLdoet-dag, de toneeluitvoering, de wandeltocht, het
Groninger Molenweekend (alleen van de molen uit Overschild).

We zoeken nog adverteerders, die voor € 15,00 p.j. op de site een advertentie
willen plaatsen. Adverteert u al in de Schildjer Proat – dan is het jaarlijkse
tarief slechts € 10,00 .

Wilt u meer weten of heeft u vragen over een bepaald onderwerp van de site,
dan kunt u altijd mailen naar info@overschild.nu .
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