*** Motivatie Gouden Spijker***
Spijker***
Het behaagd het Hoofdbestuur om:
Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bielske de 58ste der Spoorspiekers;

Helmy Thys
Thyssen
yssen
te laten decoreren voor haar verdiensten.
Wij mogen ons verheugen dat Helmy al ruim 4 decennia lid is van onze vereniging.
Zij is al tientallen jaren een betrokken en zeer actieve vrijwilligster van de
Spoorweg Sport- & Ontspannings Vereniging Nijmegen.
Vanaf moment één heeft Zij laten zien over een echt SSOVN hart te beschikken.
“Meedenken, Meedoen, Bijdragen aan… en dit alles vol met de juiste tonen”!
Helmy heeft ons al heel veel gebracht…
Een top Lady-Spoorspieker en Leidster van ons Dweilorkest Spiekerhért.
Onvergetelijk is haar inbreng met haar Peter in 1995 als ons Boerenbruidspaar.
Maar ook haar rol als prinsesgemaal naast Peter
in 1988 / 2003 / 2007 was vol met devote carnavaleske bezieling.
Met haar komst binnen het Rikken, kreeg deze sporttak een geweldige
top bestuurster, organisator en groot afdelingsambassadrice.
Maar ook tijdens de BHC diensten is haar inbreng van grote waarden.
Helmy staat klaar op de vaste afdelingsavond, afdelingstoernooien, diverse evenementen en
binnen ons Receptieteam… een ware duizendpoot!
Niet alleen voor koffie, frisdrankje of sterkere consumptie,
Nee.. waar nodig verzorgt Helmy ook nog een broodje en/of kop soep…
Haar houding is respectvol, vriendelijk en Servicegericht. Met veel empathie heeft Zij oog
voor haar medemens, hartverwarmend is haar zorg en aandacht voor “haar” leden.
Een kaartje, bloemetje, ziekenbezoek of huisbezoek, niets is haar te veel!
Altijd aandacht vol, respectvol, positief kritisch en representatief voor onze vereniging.
Een SSOVN-Ster van ongekende waarden!
In 1992 mocht Helmy al de Houten Spijker ontvangen…
Derhalve dit Hoofd bestuurlijke besluit:
Het Hoofdbestuur onderschrijft haar aller grootste waardering
voor zoveel inzet en betrokkenheid met:

De Gouden Spieker
De hoogste onderscheiding van verdiensten binnen de:
Spoorweg Sport & Ontspannings Vereniging Nijmegen.
Vanaf vandaag behoort Helmy Thy
Thyssen terecht bij de:
Orde der dragers
dragers van de Gouden Spieker.
Spijkerrijk, 26 februari 2022..
Namens het Hoofdbestuur.
Michel Wegerif, Grootvorst-Voorzitter.
Henk Willems, Algemeen Secretaris.

