Overschild, 23 november 2013

Beste Dorpsgenoten,
Na een mooi droog en zonnig najaar in oktober en een heftige
stormdag in november nadert december met rassen schreden. Na
een matig voorjaar hebben wij kunnen genieten van een prachtige
zomer. De kinderspeelweek was weer een groot succes en mijn
kinderen kijken al weer uit naar die van 2014. Jammer van de
schuurverkoop dat deze onder regenachtige omstandigheden heeft
plaatsgevonden afgelopen zaterdag. Op 9 oktober heeft de ALV
plaatsgevonden en heeft Henk Nijdam als voorzitter en Jos
Nugteren als bestuurslid afscheid genomen van de vereniging
Dorpsbelangen. Hierdoor ontstond er een tekort aan bestuursleden,
want dit zou betekenen dat Ulbe Noordenbos en Evelyn Schipper
als enige bestuursleden over bleven. Tijdens de ALV heeft Eric
Boer zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Omdat het bestuur van
de vereniging uit 5 leden bestaat, hebben Corrie van der Laan en
Klaasje Pen aangeboden het komende jaar te helpen. Eric, Corrie
en Klaasje welkom in het bestuur van Dorpsbelangen. We dachten
dat we zo weer voltallig zouden zijn. Helaas heeft Ulbe
Noordenbos aangegeven, (wegens drukke werkzaamheden) met
onmiddellijke ingang geen bestuurslid meer te willen zijn. Als
bestuur respecteren we dit en willen wij Ulbe langs deze weg
bedanken.
Langs deze weg wil ik nogmaals een oproep doen aan u allen.
Meldt u aan. U hoeft niet direct bestuurslid te worden, als u liever
eerst wil kijken of het wat voor u is, kan dat natuurlijk ook.
Tijdens het schrijven van dit stuk heeft inmiddels het
Sinterklaasfeest in de Pompel plaatsgevonden. Het was een mooi
feest met veel blije gezichtjes (zie verderop bij Evenementen). De
laatste maand van het jaar wordt er achter de schermen druk
gewerkt aan de voorbereiding van de Kerstmarkt die op 14
december plaatsvindt (wij als bestuur Dorpsbelangen staan op de
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