Voor het huidige en toekomstige gebruik van het gebouw is een gezamelijke inzet van de
dorpsbewoners van groot belang. Gelukkig zijn al veel vrijwilligers actief in het horecagedeelte, voor de schoonmaak, het ophalen van oud papier, voor klusjes en binnen het
bestuur zelf uiteraard. Het blijkt een goede opzet, want ongemerkt ontstaat een nieuw soort
betrokkenheid en extra activiteiten blijken bijna vanzelf op te borrelen. Mocht u er nog niet
over hebben nagadacht om met ons mee te doen, dan is nu misschien een prima moment.
Lees even verder over wat er te doen is en wanneer bij onze vergaderingen voor u de koffie
klaar staat!
Op Zaterdag 15 maart zijn er twee belangrijke activiteiten gaande in de Pompel: vanaf 12:30u
bent u welkom om mee te maken hoe de zonnepanelen op het dak in gebruik zullen worden
gesteld. Daarbij zullen AP-Solar, DUMA energieadvies en de Gemeente Slochteren ieder een
stand bevolken om u wegwijs te maken, mocht u interesse hebben om zelf zonnepanelen op
uw dak te installeren. De Gemeente kan een aantrekkelijk aanbod doen voor een lening,
terwijl AP-solar en DUMA een aanbod doen voor de spulletjes en advies.

Dan, ‘savonds is er de jaarlijkse BAZAR! Dit keer wederom georganiseerd door de
tegenwoordig zeer actieve toneelvereniging “de Schildgroep”. Er is daar veel gaande. Een
grote ploeg gaat ons rond Koningsdag met vijf toneelavonden verrassen. Check it out!
Het stichtingsbestuur gaat laagdrempeliger aan het werk: we gaan ervan uit dat alles wat we
doen gedragen moet worden door de inwoners van Overschild en we sluiten ons niet op in
een vergaderzaaltje. Een eerste stap in die richting is het instellen van het “halfuurtje”.We
nodigen een ieder uit om een praatje te komen maken: er zijn namelijk altijd verbeteringen in
de Pompel mogelijk, en misschien zijn er ideeën waar we in ons kleine clubje niet aan gedacht
hebben.
De data van de vergaderingen staan op de dorps-website en de eerstvolgende is op maandag
26 maart. Komt u langs om 20:00 uur? Kijkt u ook eens naar de website voor de andere
activiteiten (www.overschild.nu)? En u kunt zich aanmelden als vriend op onze Facebook
pagina (zoek naar: stichting.depompel). En tenslotte wordt de plaatsing van een nieuw
mededelingsbord op het kruispunt voorbereid. Zo blijft iedereen een beetje op de hoogte van
alle plannen, ontwikkelingen en activiteiten. Komt u ook eens kijken?

