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In de vorige Schildjer Proat hebben wij een oproep gedaan aan alle Schildjers om zich te melden voor
een bestuursfunctie bij onze sportvereniging. Helaas hebben we nog geen aanmeldingen mogen
ontvangen. Op 2 april a.s. is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens die vergadering treden zeker
twee en misschien wel drie bestuursleden af. Zij zijn niet meer herkiesbaar. Dus herhalen wij onze
oproep: meld je aan voor een bestuursfunctie bij MONO!!!
Zoals we hebben aangekondigd is het volleybal op maandagavond gestopt wegens gebrek aan
belangstelling. Een enthousiast groepje onder aanvoering van Klaasje probeert nu toch op eigen
kracht het volleybal in ons dorp weer nieuw leven in te blazen. Zij oefenen nu op dinsdagavond van
20.00 uur tot 21.30 uur. Doe mee en zorg er op die manier voor dat het volleybal in ons dorp blijft
bestaan.
De aerobicslessen liggen voorlopig even stil in verband met de zwangerschap van Rebecca. Wij
hopen natuurlijk dat alles goed verloopt en dat er straks weer een gezonde kleine Schildjer bij komt.
Zodra de lessen weer beginnen laten we dat weten.
Op donderdagavond wordt er vanaf 19.30 uur flink gebadmintond. Er is nog ruimte voor nieuwe
spelers, dus ……..

15 december a.s. zal Mono deelnemen aan de kerstmarkt. We gaan weer Kerstsjoelen om een grote
taart en de kleine bezoekers van de kerstmarkt kunnen het kerstballenspel spelen, waarbij een
prijsje is gegarandeerd.

En dan kijken we alweer over de jaarwisseling heen. Op 21 januari organiseren we weer het
inmiddels bekende zaalvoetbaltoernooi 2x2 in de sportzaal van De Pompel. Dit jaar pakken we het
eens anders aan. Om veel Schildjers tegemoet te komen kunnen alleen teams uit Overschild
inschrijven. Ben je woonachtig in Overschild of heb je gedurende de afgelopen 10 jaar een poos in
Overschild gewoond en houd je van voetbal? Dan moet je dus gewoon meedoen. Hoe het werkt kun
je lezen op de andere Mono-pagina.

Zit je nog op de basisschool? Ga dan maar vast in training. Op 18 februari organiseren we weer de
kinderspelmiddag. Deze keer moet je je van te voren opgeven. Houd de brievenbus in de gaten, want
in januari hoor je er meer van.

