Nieuws s.v. MONO
Bestuur s.v. MONO
Woensdag 23 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering
in het dorpshuis in Overschild. De vergadering begint om 20:30
uur. Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de
agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.
Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via
s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Langs deze weg willen wij graag de stichting bedanken voor het beschikbaar stellen van een
vitrinekast die wij als prijzenkast gaan gebruiken. Binnenkort zal deze in het dorpshuis te zien
zijn.

Voetbal
Op zondag 6 april gaan we weer beginnen met het voetbal. Elke zondagavond wordt er
door jong en oud gevoetbald op het sportveld aan de Meerweg. We willen de eerste
weken graag tegen 18:00 uur beginnen i.v.m. de invallende duisternis. Lijkt dit je leuk,
kom dan zondagavond naar het sportveld en doe gezellig mee.

Wandeltocht
Op zaterdag 3 mei organiseren wij weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t
Schildmeer”. Afgelopen jaar liepen er ruim 170 deelnemers mee en we hopen dat het
dit jaar weer net zo’n groot succes wordt. U kunt inschrijven in de Pompel vanaf 09:00
uur en een ieder dient om 18:00 uur uiterlijk binnen te zijn.

Neut’n schait’n
Op 2e paasdag (maandag 21 april) organiseren wij weer het jaarlijks “neut’n
schait’n”. Ook dit is voor jong en oud en wordt gedaan in de sporthal van
dorpshuis de Pompel. Vanaf 14:00 uur is iedereen welkom om er een gezellige
dag van te maken.

Overige sporten
Over de sporten, die wekelijks in de sporthal gehouden worden zijn we gematigd
tevreden. Het volleybal loopt tegen het eind van het seizoen en we hadden dit jaar
weer een meer dan redelijke opkomst. Maandag 31 maart is de laatste keer voor dit
seizoen. Over het aerobics vindt u elders in deze S.P. een oproep, we hopen toch nog
op meer deelnemers. Het badmintonnen op donderdag gaat door gebrek aan animo
nog maar sporadisch door. Lijkt het u leuk om te badmintonnen, laat het ons dan
weten via ons e-mailadres.
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