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Tot nu toe …
De uitnodigingen aan een 5-tal aanbieders voor de
levering van de zonnepanelen zijn verzonden en met
de meeste van de aanbieders is ter plekke overleg
geweest. Als alles is goed gegaan zijn de offertes nu
binnen en gaan we deze samen met Stef Folmer en
Niek Veldhoen beoordelen. Uiterlijk 1 oktober a.s.
moet het bestuur een besluit hebben genomen.
De voorbereidingen voor de aanbesteding van de
keukeninrichting zijn in een vergevorderd stadium.
Dit is dan het tweede deelproject dat wordt
aanbesteed. We hebben besloten dat er een apart
deelproject bij komt, nl het lage-temperatuurverwarmingssysteem met o.m. een luchtwarmtepomp en ca 400 m2 vloerverwarming. Ook hiervoor
zijn de voorbereidingen van start gegaan.
Gezien het specialistische karakter hebben wij
gemeend dit apart te moeten aanbesteden.
Een lichtadviseur heeft een concept-lichtplan
opgesteld, dat als basis gaat dienen voor de
aanpassing en vooral energiezuiniger maken van de
verlichting.

De styling
Er is een stylingcommissie aangesteld die zich gaat
verdiepen over de vraag hoe de verschillende
ruimtes van ons dorpshuis er uit moeten komen te
zien. De commissie bestaat uit: Ina Kiel (voorzitter,
namens het bestuur van de Stichting), Cynthia
Heinen, Willy de Vries en Karen Wieringa. Zij
worden vakkundig ondersteund door mw. Veldhoen
van het ingeschakelde architectenbureau. De
commissie is bijeen geweest en heeft een eerste
verslag daarvan overhandigd aan het bestuur.

Aanpassing consumptie- en huurprijzen
In de bestuursvergadering van 4 juli a.s. is besloten
tot de aanpassing van onze prijzen. De vaste
gebruikers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
De nieuwe consumptieprijzen staan op het bord
achter de bar en zijn ook terug te vinden op de
prijslijsten die in De Pompel liggen.

Jeugdhonk
Het jeugdhonk (in het voormalig peutergedeelte
achter in het gebouw) is voorlopig open gesteld.
Jongeren uit Overschild van 12 t/m 16 jaar kunnen
zich daar verpozen tijdens de openingstijden van De
Pompel. Voor het jeugdhonk zijn (voorlopige)
huisregels opgesteld en die vind je in het Jeugdhonk.

We gaan er van uit dat de jongeren hun
verantwoordelijkheid nemen en er samen voor
zorgen, dat het jeugdhonk een lang bestaan zal
kennen.

Energiedorp Overschild
Als eerste stapje op weg naar een duurzaam
Overschild is aan de aanbieders van de
zonnepanelen voor De Pompel gevraagd een
interessant aanbod te doen voor de inwoners van
Overschild. De offertes worden mede op dit
onderwerp beoordeeld. Heb je interesse in zo’n
aanbod, dan kan je dat alvast kenbaar maken bij het
bestuur. We proberen een compleet pakket te maken
met advies en levering van de zonnepanelen.

Vragen
Voor alle vragen over deze nieuwsbrief, de toegang tot
De Pompel of anderszins kun je contact opnemen met
Rob Gramberg, 06 16678193 of
grambergrob@hotmail.nl.

Nagekomen bericht
Sommigen hebben ‘m al zien staan! De Pompel
heeft een grote, professionele gasbarbeque cadeau
gekregen.
De eigenaresse, Gea Pellinga van Q-Modus B.V.
uit Groningen, heeft op voorspraak van Gerben (je
weet wel van het kerkje naast Kosterserf) de bbq
geschonken aan De Pompel.
Er wacht nog wel een grote klus, want hij moet nog
wel “even” goed schoongemaakt worden. Wie
daaraan mee wil helpen kan zich melden bij Rob
Gramberg.
De bbq beschikt over een afzuigkap en hij is dus ook
binnen inzetbaar (met een afvoer naar buiten).

