Nieuws van:

Koninginnedag lijkt lang geleden, maar de Schildgroep is volop in bedrijf met de
voorbereidingen om volgend jaar een nieuw toneelstuk in Overschild op te voeren.
Er hebben zich nieuwe spelers gemeld en dat betekent dat we nu 10! spelers hebben en dat
betekent weer, dat we kijken naar grotere toneelstukken. Wat weer een uitdaging is voor de
spelers en de mensen, die achter de schermen werken. Langzaam maar zeker wordt iedereen
in en om Overschild besmet met het Schildgroepvirus.
Maar voor het zover is komt eerst op 15 december de kerstmarkt.
Vorig jaar is het al door ons gezegd: “De kerstmarkt zal nooit meer hetzelfde zijn” en wij
denken dat we dat doel hebben bereikt. Het vervelende van succes is dat het verplicht tot meer
actie. Daarom is de Schildgroep vol enthousiasme bezig om de kerstmarkt nog specialer te
maken dan vorig jaar. De Schildgroep heeft vorig jaar een prachtig bedrag ingezameld.
Nogmaals dank voor de gulle hand die ons is toegereikt.
U kunt op ons rekenen tijdens de kerstmarkt.
Net als vorig jaar kunt u, al dan niet samen met uw geliefden, op de foto. Onze decorbouwer
Lex maakt daarvoor een prachtig podium. Daarnaast zullen er spelletjes zijn en er zal
ongetwijfeld wat lekkers zijn, maar dit moet eerst nog in overleg met de organisatie en de
mensen, die de bar in de Pompel beheren. We willen ze niet brodeloos maken en gunnen hen
ook de inkomsten.
De verdere invulling van ons programma moet geheim gehouden worden, daarvoor moet u
echt komen kijken. In tegenstelling tot Koninginnedag is de toegang van de kerstmarkt
gratis dus laat deze kans niet aan uw neus voorbij gaan. Laat u verrassen, kijken kost niks!
De Schildgroep rekent op een grote opkomst want zonder u hebben wij geen podium.
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