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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Voor u ligt de laatste editie van deze krant van 2013. Een in velerlei opzichten bewogen jaar.
Zoals extreme weertypen, de gerooide bomenrij langs het Eemskanaal, nieuwe bestuursleden
Dorpsbelangen, wijziging bestuur MONO.
We willen via deze weg Begrafenis- en Uitvaartverzorging Joh. Bos bedanken voor zijn
jarenlang adverteren in onze krant. Hij stopt hier v.a. komend jaar mee.
Daarnaast zijn we blij met een nieuwe adverteerder uit eigen dorp, nl. B&B Het Tolhuis aan
de Meenteweg. We hopen dat ze veel gasten mogen ontvangen.
De kinderen zijn weer verblijd door de komst van Sinterklaas en zijn pieten. Zie hiervoor
verslag en foto’s.
Op 14 december (van 13.00-19.00 uur) is er in en voor de Pompel een sfeervolle Kerstmarkt
met veel kraampjes.
Er staat een historisch informatief verhaal in de krant over de steenhouwerij fa. Sander, die
in ons dorp heeft gewoond.
Molen de Windlust gaat voor het eerst 2013 “uitslingeren”. Wilt u weten wat dat inhoudtlees dan het verhaal van Lex en Marius, onze molenaars.
Wist u dat Maaike de Vries al 25 jaar vrijwilligster bij de ouderensoos is? Hulde aan haar.
De Schildgroep komt komend jaar met een nieuw toneelstuk, voor en door het dorp. Het
heet “Schildjer Melk”.
Over de 1e spokentocht in ons dorp heeft Edwin een leuk verslag gemaakt.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Oranje Comité
De Schildgroep
Werkgroep Evenementen
Windlust Mail
Kinderspeelweek
IJsvereniging
Als laatste wensen wij u allen hele prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een
heel voorspoedig en gezond 2014.
De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 7 maart 2014 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Jelly, Rian

