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6535 XP Nijmegen
loekcarin@hetnet.nl
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Wim Jansen
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Merelweg 15
6571 BT Berg en Dal

Brederostraat 76
6531 CH Nijmegen

• 2e Penning. Vacant
• Comm.

Rienus Leerentveld
Malderburchtstraat 400
024-3561578
6535 NP Nijmegen
06-13892215
rl.leerentveld@gmail.com
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E-mail
Of sturen naar
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6584 AW Molenhoek
E-mailadres:
redactie@ssovn.nl

Sluitingsdatums
kopij clubblad 2022:
1 augustus
1 december
Redactie:
Henk Willems
Mien op ‘t nieuws
Sabine Hiddink
Wil Willems (foto’s)

VASTE AFDELINGSACTIVITEITEN
Biljarten: Clubhuis
Maandagavond (Kaketoe)
Dinsdagmiddag (onderling comp libre/band)
Dinsdagavond (Kaketoe)
Woensdagmiddag (Emmaüs)
Donderavond (onderling comp. Libre / band)
Vrijdagavond (bedrijfsbiljarten) (Krakende Keutjes)

19.00 – 23.30 uur
13.00 – 17.00 uur
19.00 – 23.30 uur
13.00 – 17.00 uur
19.00 – 23.30 uur
19.00 – 23.30 uur

Tafeltennis: Clubhuis
Maandagavond
Dinsdagavond

19.00 – 23.30 uur
19.00 – 23.30 uur

Luchtgeweerschieten: Clubhuis
Maandagavond

19.00 – 23.30 uur

Rikken: Clubhuis
Donderdagavond

19.00 – 23.30 uur

Dansen: Clubhuis:
Woensdagavond

19.00 – 22.30 uur

Hobby: “De Overkant” Tollensstraat 231 Nijmegen
Gebruik garage op afspraak met afdelingsbestuur.

Motor Toerclub: zie activiteitenagenda in het clubblad of op de
website www.ssovn.nl
Het clubhuis is gesloten van:
9 juli t/m 29 augustus 2022
18 december t/m 1 januari 2023
Zondagen, Feestdagen en Sinterklaasavond, behoudens
uitzonderingen

Secretaris Raad van Elf
Tonnie Rensen
Bolerostraat 3

Correspondentieadressen
Alg. bestuur Secretaris
Henk Willems
Stationsstraat 106
6584 AW Molenhoek
secretariaat@ssovn.nl
Secretaris Rikken
Helmy Thyssen
Beatlestraat 26
6663 GN Nijmegen
helmythyssen@kpnmail.nl
Secretaris Hobby
Henk Jansen
Aldenhof 40-18
6537 CE Nijmegen
henk_jansen54@kpnplanet.nl

06-21877502

024-8445122
06-13816454

024-3565643

Secretaris Motorclub
René Aalders
Vriendschapslaan 12
6544 AM Nijmegen
reneaalders62@gmail.com
Secretaris Biljarten
Martien Luidens
Paalgrens 20
6852 GN Huissen
luidens@hetnet.nl
Secretaris Dansen
Tonnie Roos
Dokstraat 429
6541 EZ Nijmegen
tonnie_roos@hotmail.com

Raad van Elf
Anton Rensen
Bolerostraat 3
6544 RG Nijmegen
tonnierensen@kpnmail.nl

0650883150

Prinsen commissie RvE
Jordy van den Broek
Zesakker 21-17
6605 TF Wijchen
jordy_broekkie@icloud.com

06-57774013

Coördinator OC
Rienus Leerentveld
Malderburchstraat 400
6535 NP Nijmegen
rl.leerentveld@gmail.com

024-3561578
06-13892215

Coördinator Redactie & 4 Daagse cie.
Henk Willems
Stationsstraat 106
06-21877502
6584 AW Molenhoek
redactie@ssovn.nl / 4daagse@ssovn.nl

Secretaris Schieten
Marianne Fiddelers-Evers
schieten.ssovn@gmail.com
Secretaris Tafeltennis
Peter van der Geer
Vossenlaan 317
6532 BE Nijmegen
pcjm71@t-mobilethuis.nl

06-50883150

06-41755422

024-3771947
06-47669015

026-3255274
06-23464844

024-3236114

Laatste nieuws kijk op:
>> www.ssovn.nl <<

Coördinator Beheerders cie. (BHC)
Anet Wegerif
Frankrijkstraat 81
06-23174221
6663 MB Nijmegen
anetwegerif@live.nl
Coördinator financiële commissie
Vacant
Contact Oud NS’ers
Harrie van Ewijk
Dries 63
6561 VR Groesbeek
harrie.vanewijk@hotmail.com

06-10166215

Ontspanning en activiteiten
Datum

Activiteit

Org.

Voor wie

Tijd

03 september

Wilde rit

MTC

ntb

03 september

Bedrijfsbiljarten (toernooi)

BJ

Leden

13.00

10 september

Tienoverroodtoernooi

BJ

Open

11.00

11 september

Toerrit

MTC

Afdelingsleden

ntb

12 september

Opening seizoen

LGS

Afdelingsleden

19.00

17 september

Bedrijfsbiljarten (toernooi)

BJ

Leden

13.00

18 september

Medewerkersmiddag

HB

Genodigden

14.00

30 september

Paling verkoop

Wim

01 oktober

Kermiskien

OC

01 oktober

Wilde rit

MTC

ntb

07 oktober

Paling verkoop

Wim

15.00

09 oktober

Toerrit

MTC

Afdelingsleden

09 oktober

Paling verkoop

Wim

Open

15.00

22 oktober

Bierfest

RvE

Leden en donateurs

20.00

?? november

7Heuvelenloop

BHC

Deelnemers

09.00

29 oktober

Wilde rit

MTC

05 november

Avond speurtocht

OC

Leden en donateurs

20.00

19 november

Prinsenproclamatie

RvE

Leden en donateurs

20.00

26 november

Sinterklaas

OC

Kinderen leden/donateurs

13.00

03 december

Reservering

15.00
Leden en donateurs

20.00

ntb

ntb

05 december Clubhuis gesloten i.v.m. Sinterklaas
10december

Kersttoernooi

BJ

Afdelingsleden

11.00

11 december

Kersttoernooi

TT

Afdelingsleden

10.30

12 december

Kersttoernooi

LGS

Afdelingsleden

19.00

15 december

Eindejaarsrik

RK

Afdelingsleden

13.00

17 december

Kerstkien

OC

Leden en donateurs

20.00

HB/OC

Leden en donateurs

15.00

18 december Clubhuis gesloten t/m 01 januari 2021
01 januari

Nieuwjaarsreceptie

Voor de volledige jaar agenda zie www.ssovn.nl

Het clubhuis is gesloten van:
18 december 2022 t/m 1 januari 2023 / 9 juli t/m 29 augustus 2023 (concept)
Zondagen, Feestdagen en Sinterklaasavond, behoudens uitzonderingen
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Contributie
•

Vanaf heden zal de verwerking en controle van de contributie helemaal verzorgd gaan worden door
Hans Vermeulen.

•

Vragen t.a.v. de acceptgiro of de contributie kunt u uitsluitend stellen aan Hans Vermeulen.

•

Helaas moeten wij als penningmeesters nog steeds constateren dat er leden zijn die niet het correcte
contributiebedrag betalen.

Wij verzoeken u om het juiste contributiebedrag over te maken aan:

IBAN NL78 INGB 0000 89 83 88 t.n.v. penningmeester SSOVN
Vanaf 1 januari zullen de volgende contributies voor leden en donateurs van S.S.O.V.N. en alle
afdelingen gaan gelden:
Algemene contributieoverzicht per maand:
•

Algemene contributie per lid / donateur

€ 2,00

•

Algemene contributie gezin (kind(eren) tot 18 jaar)

€ 2,50

Extra contributie per afdeling per maand:
•

Hobby (04)

€ 0,45

•

Dansen (11)

€ 0,50

•

Rikken (08)

€ 1,00 per 2023 € 2,00

•

Tafeltennis (12)

€ 3,50

•

Biljarten (14)

€ 5,00

•

Luchtgeweerschieten (15)

€ 2,25

•

Motortoerclub (17)

€ 1,25

•

De nummers achter de afdelingen komen overeen met de afdelingsnummers op de acceptgiro’s.
Donateurs betalen de algemene contributie gelijk aan de leden van S.S.O.V.N.
Voor donateurs geldt (01), voor algemeen lid van S.S.O.V.N. geldt (02).
Ieder lid/donateur van S.S.O.V.N. betaalt de algemene contributie.
Wordt je lid van een of meerdere afdelingen dan betaal je per afdeling extra contributie.

•

Het opzeggen van een afdeling of van de S.S.O.V.N. kan alleen per einde boekjaar (31 december).
Uitschrijven kan alléén schriftelijk voor 1 december via de 1e secretaris Henk Willems.

•

Heeft u vragen over de te betalen contributie dan kunt u contact opnemen met:
Hans Vermeulen 024–3774366 of via emailadres: j.vermeulen563@chello.nl
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Mutatieformulier S.S.O.V.N.
AANMELDING:
Graag wil ik mij aanmelden voor lidmaatschap
Vul hieronder uw gegevens in
•

/ donateur SSOVN ( doorhalen wat niet van toepassing is)

Indien u kiest voor lidmaatschap:
Met ingang van: ___________ wil ik lid worden van de afdeling(en). Over toelating beslist ook het
betreffende afdelingsbestuur. (zie huishoudelijk reglement art 5 lid 4)
Afdeling(en):: ______________________________________________(vul ook hieronder uw naam en adres in)

AANMELDING / OPZEGGING EN/OF ANDERE PERSONELE WIJZIGINGEN
•

Met ingang van _________________zeg ik mijn lidmaatschap van de afdeling(en) op.
Betreffende afdeling(en) is (zijn): __________________________________________
Ik blijf wel/geen Lid/Donateur van SSOVN
(doorhalen wat niet van toepassing is) (vul ook hieronder uw naam en adres in)

•

Met ingang van: ____________ zijn onderstaande gegevens van toepassing.

Naam: ___________________________________________
Adres: ______________________________________

Huisnummer: _______

Postcode: __________

Woonplaats: _______________________________________

Telefoon: _____________

E-Mail: __________________________________________

Geboortedatum: __________________
Bedrijfsonderdeel NS Sociale Eenheid: ________________________Pers.nr.: __________
Eventuele aanvulling(en): ___________________________________________________
Plaats: ____________________________

Datum: _________________

•

Opzeggingen kunnen pas ingaan per 1 januari van het komende boekjaar.

•

Opzeggen kan tot uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar.

•

U kunt het formulier versturen naar:
Henk Willems
Stationsstraat 106
6584 AW Molenhoek
of e-mail secretariaat@ssovn.nl
of in de postbus van het HB in het clubhuis,

SSOVN akkoord:

Handtekening:

Afdeling(en) akkoord:
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Met dank aan onze sponsoren
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Mededelingen van het bestuur
Naast de reguliere programmering van de afdelingen
en commissies heeft het HB ook haar taken i.r.t. de
alles in en om ons clubhuis De Draaischijf en de
Overkant.
AIRCO
Een van de uitdagende projecten is/was de airco.
Nu is de airco vooralsnog hersteld. Maar het gehele
klimaatgebeuren binnen het clubhuis vraagt blijvende
aandacht. Het HB is hiermee doende.
VERLICHTING
Hier hebben wij twee projecten onder de aandacht.
Het is in donkere tijd matig verlicht aan de voorzijde
van ons clubhuis. Mede door de bomen, die fors zijn
gegroeid, is het effect van de huidige emplacement
lichtmasten zeer beperkt.
Met hoogste prioriteit hebben wij de zeer slechte
verlichting van de toegangsweg (Tollensstraat onder de Graafseweg) bij
ProRail voorgelegd. Wij hopen dat voor de herfst een en ander geregeld is.
TOEKOMST…
Zoals eerder gememoreerd gaat het redelijk tot goed met onze
vereniging. Wij mogen ons verheugen in een warme belangstelling en
weer een gestage groei.
Na Corona zijn wij ook met de BHC voor NS weer meer in beeld.
Natuurlijk spelen alle vrijwilligers hierbij een cruciale rol om samen de
OMNI gezond en levendig te houden! En dit is zich ook in zeer positieve
zin aan het ontwikkelen!
Mooi is de ontwikkeling binnen de gehele OMNI met “jongere
vrijwilligers”… die zich meer en meer inzetten. Maar ook de leden die
spontaan en/of met hand en spandiensten de club ondersteunen zijn van
grootse waarden! Dank!!!
Wat minder leuk is onze zorg en verantwoordelijkheid over de financiële
gezondheid van de OMNI.
Hiertoe moeten wij als HB soms stappen nemen. Echt niet leuk, maar een
must! Gelukkig merken wij meer en meer dat men dit ook inziet.
En natuurlijk blijft ons sociale, empathische en eigen karakter hoog in het
vaandel staan!
Vooralsnog mogen wij tot zeer zeker het eind van dit decennia van onze
faciliteiten genieten! 100%...
Tja wat is 100% in het leven, maar redelijker wijs mogen wij ons hieraan
vasthouden.

Maar aandacht vraagt wel de samenstelling van onze besturen. Zowel
binnen het HB, de afdelingen als ook bij de Commissies. Er is (komt) op
korte termijn echt dringende behoefte aan vrijwilligers die zich hier willen
inzetten! Liefst met enige ICT en bestuurlijke ervaring.
Heb je die nog niet dan helpen onze stage-periodes zeer zeker.
En weet! Na zo´n stage hoef jij pas een beslissing te nemen.

Belangstelling? Neem vrijblijvend contact met;
Henk Willems (secretariaat@ssovn.nl) of met een van de andere
bestuursleden.
PALINGVERKOOP
Op de vrijdagen 30 september en 7 oktober vindt er weer palingverkoop
plaats in het clubhuis. De intekenlijsten worden t.z.t. opgehangen.

Xylitol: een gevaar voor hond en kat.
Onlangs is de 6 maanden oude pup van mijn dochter overleden aan het
eten van kauwgom, op straat. Zelfs de inspanningen van de dierenkliniek
in Arnhem mochten niet meer baten.
Ook de 18 maanden oude hond van een goede kennis is overleden aan
het eten van peperkoek.
Voor mensen is xylitol een populaire suikervervanger in suikervrije of
lightproducten. Het menselijk lichaam gaat goed om met xylitol en
ondervindt er zelfs voordelen van. Het is goed voor ons gebit, bevat
weinig calorieën en vereist nauwelijks insuline bij de opname in het
lichaam, waardoor het ook geschikt is voor diabetici. Veel suikervrije
producten bevatten xylitol, en van steeds meer voedingsmiddelen
verschijnt er een suikervrije versie.
Xylitol is voor honden echter zeer gevaarlijk. Zelfs bij inname van kleine
hoeveelheden kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. Een reëel
gevaar met de opkomst van lightproducten! Vreemd genoeg zijn de
voordelen van xylitol voor mensen nou juist precies wat het gevaar is van
deze voedingsstof voor honden.
Voor meer info ga naar:
https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/xylitol-een-gevaar-voor-de-hond
Wees voorzichtig en alert op uw hond en/of kat. Maar sluit ze niet op in
een “glazen kastje”, daar schiet uw dier niets mee op.
Henk Willems

Van de voorzitter
Hier is “hij” weer! Ons vertrouwd clubblad
Sein Lodewijk!
Beste Sport en Ontspanning vrienden,
Wat hebben wij met ons allen naar dit moment
uitgekeken! Eindelijk weer de geprinte versie van ons
SSOVN clubblad Sein Lodewijk.
Als eerste spreek ik namens ons als hoofdbestuur de
dank uit aan onze redactie. In de afgelopen (ruim) twee
jaar heeft de redactie met heel veel energie en bezieling bijna
maandelijks via Nieuwsbrieven en via de site ons, zo goed mogelijk,
geïnformeerd!
Een klus die respect verdiend. Immers waren het berichten met een lach
… maar zeer zeker ook met een traan. En met regelmaat werden
mededelingen nog binnen 24 uur door de actualiteit ingehaald.
Maar ook dan stond onze redactie klaar om direct de meest actuele en
juiste informatie te delen! Henk, Wil, Sabine en Mien… Bedankt!
Hierbij de eerste editie!
Vanaf nu ontvangen jullie twee maal per jaar onze ó zo vertrouwde
“groene” Sein Lodewijk weer op de mat!
Dit betekent dat deze editie heel veel informatie zal bevatten tot begin
januari 2023. Onze tip! Bewaar deze versie goed en raadpleeg het met
regelmaat.
Daarnaast: de meest actuele informatie blijft beschikbaar op de
site (www.ssovn.nl) en zal de redactie met regelmaat digitale
nieuwsbrieven sturen.
Gelukkig weer méér leven in onze vereniging…
In ons clubhuis vinden met grote regelmaat weer de nodige activiteiten
plaats. Bij alle afdelingen van onze Ontspannings/Carnavals/4Daagse
commissies… Mensen wat is het prachtig om dit sociale en sportieve bezig
zijn, weer met elkaar te beleven.
Het samenzijn was voor diverse leden niet van zelfsprekend…
Dus Ja! Het doet velen goed om weer in ons clubhuis te vertoeven.
En wij mogen ons verheugen op een significante uitbreiding van leden en
activiteiten. Dit maakt ons als vereniging echt sterker… stabieler en op de
toekomst positief gericht!
Ook spreek ik mijn waardering uit aan mijn mede hoofdbestuursleden. In
de afgelopen “coronaperiode” hebben wij ons met volle 100% ingezet
voor het belang van de SSOVN. Soms met vallen… maar altijd weer met
opstaan in het belang van onze Omni!

En aan jullie allen; leden, donateurs en bevriende relaties een groot
dankjewel voor jullie vertrouwen en solidariteit… kom op, wij als SSOVN
gaan ervoor!

De SSOVN agenda staat weer bol aan activiteiten!
Een programma die voor eenieder wat te bieden heeft. Of het om Sport of
Ontspanning gaat. Onze vrijwilligers hebben zich weer voor de volle 100%
ingezet om deze geweldige agenda mogelijk te maken.
Hierbij zijn en blijven onze afdelingen de stabiele basis!
Het is een uitdaging om “alles” in deze editie op te nemen… maar onze
Sein Lodewijk redactie is er voor gegaan! Mag ik jullie uitnodigen om met
veel plezier weer heerlijk door deze editie te “bladeren”.
Heel veel leesplezier… “de komende maanden”…
Beste SSOVN vrienden,
Gaan wij dit jaar weer samen vol Sport en Ontspanning op reis?
Laat dan deze editie van onze Sein Lodewijk jullie
“Spoorboekje” zijn.
Blijf oog voor elkaar houden en bovenal blijf gezond. Graag tot
ziens in de Draaischijf!
Groet namens het hoofdbestuur,
Michel Wegerif

Voor altijd de meest actuele informatie raadpleeg: www.ssovn.nl

Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages
“Heftige” activiteiten in en rond de Draaischijf… CODE GOUD!
VIERDAAGSE 2022! Eindelijk, eindelijk… het was zover!
De 104e editie van de Vierdaagse kreeg zijn doorgang. Na 2 jaar van
afgelastingen mocht werelds grootste meerdaagse wandelevenement van
start gaan.
De weergoden hadden zelfs ook een dringende behoefte om hun stempel
op het event te drukken.
Dag één een heuse hittegolf, liefst tegen de 40 graden was de
verwachting. Na veel beraad met de nodige emotie werd dag 1 geschrapt!
Hoe bijzonder moet het cijfer 104 zijn!
Zeker voor onze 4Daagse
Commissie en haar
Verzorgingsteam en
Paramedics, was het
sowieso een giga uitdaging
en klus om na twee jaar
weer alles uit te rollen.
Men wilde er voor gaan en
na intern beraad en met
de zeer welwillende
medewerking van RISK
Organisatie konden wij
met één goed ingerichte
post de wandelaars ook in
2022 bedienen.
Maar absoluut het
belangrijkste… Wij staan er
weer!!! En dit met een
verfrissend en enthousiast team. Daarnaast was ons clubhuis de
Draaischijf ook weer het episch centrum!
Voorwaar mag ik zeggen dat iedereen er voor de volle 100% in is gegaan.
En is deze “doorstart” een succes geworden. Zo een succes dat voor de
komende 105e editie in 2023 alle wandelaars mogen rekenen op een TOP
wandelverzorgingsteam vol vernieuwende en professionele elementen.
Maar absoluut met de hoogste kwaliteit… consumptief en paramedisch!
Ook in en rond de Draaischijf was het weer op en top Vierdaagse.
Maandag de dag van “inschrijven” en Passe Partouts afhalen en natuurlijk
voor iedere bij ons ingeschreven wandelaar een GoodyBag namens
NS/Stations – KIOSK. Een altijd zeer gewaardeerde geste!
Door het schrappen van dag 1, werd de dinsdag ook een ´Inschrijf-Passe
Partout dag` Dus op alle fronten aanpassen en improviseren!
Woensdag werd dus dag 1… Met Wijchen weer als standplaats voor onze
post. Berengezellig op de ons ó zo bekende plek. En wat mochten wij weer
op een pracht samenwerking rekenen met de bewoners!...

Donderdag dag 2... Familie Janssen stelde hun erf in Overasselt weer
gastvrij open voor ons team. Ook hier hulde voor zoveel welwillende
medewerking! Wij koesteren onze relaties.
Vrijdag dag 3... Nu weer in Malden. De BSO aan de Broekkant stelde hun
faciliteiten en terrein ook dit jaar weer beschikbaar. En voorwaar ook hier
weer een grote vraag aan medische zorg. Daarnaast bleek alle dagen ook
het verkrijgen van fris, koffie, soep, broodjes, koeken etc. aan een grote
behoefte te voldoen. En velen gingen verder richting de:
Via Gladiola…waar het felbegeerde Kruisje wachtte!
Aansluitend genoten onze
wandelvrienden en
vrijwilligers van de
welverdiende
Blarenborrel!
En onze Doedelzakbandvrienden van de HMPD
brachten ook dit jaar weer
een muzikale hulden aan
ons team en haar lopers!
Het blijft een voorrecht hun
als gasten te mogen
ontvangen.
Ook dit jaar ontvingen alle vrijwilligers
een heel mooie bedank geste!
Een zilveren wandelschoen die symbool
staat voor een GOUDEN waardering!...
Dank, hulde en respect voor alle
vrijwilligers binnen de SSOVN o.l.v.
Henk Willems en RISK Organisatie
o.l.v. Willy Fenneman!
En wandelvrienden… vol vertrouwend
gaan wij op weg naar de 105e editie… tot
ziens in 2023!
Voor een mooie foto impressie kijk op: www.ssovn.nl/foto’s
SSOVN – 4DAAGSE COMMISSIEBEDANKT… een impressie!
Beste SSOVN. Nogmaals dank ook namens mijn dochter. We hebben
genoten van dit fantastisch evenement en pracht verzorging.
Grt, Aalt Hofland (NS)
Dag Toppers.
Ook dit jaar weer het kruisje binnengesleept! Ondanks drie dagen was het
toch een pittige 4daagse.
Maar jullie kunde en energie hebben mij met succes de wedren doen
halen! Maar jullie steunpunten hebben weer goed werk geleverd. Bedankt.
Groetjes Mauk Schipper (NS)
Hallo SSOVN Verzorgingsteam.
Bedankt voor de gezelligheid, het goede zorgwerk en pracht organisatie!
Mede namens mijn collega’s.
Groet Coen Storm (Connexxion)

FAMILIEDAGEN 2022
Zondag 22 mei jl. was het weer een pracht dag.
Immers de dagen vooraf heerste er de ene CODE GEEL op CODE
ORANJE… Heftige buien teisterden ons landje.
Maar gelukkig begon deze zondag met stralend weer! Een pracht
vooruitzicht voor onze SSOVN familiedag met haar traditionele BBQ.
En daar zaten de deelnemers en organisatie met smart op te wachten.
Even na 10.00 uur verzamelende de deelnemers aan de fietstocht gestaag
in de Draaischijf. En na een eerste bakkie koffie en een gedegen instructie
gingen de deelnemers verdeeld over 4 ploegen op weg.
De Ontspannings Commissie o.l.v. Jean had een pracht parcours uitgezet
via o.a. de Ooijpolder, Berg en Dal en Groesbeek.
En met voor enkelen toch een zeer verraderlijke klim… de Holleweg van
Beek naar Berg en Dal.
Maar gelukkig door een goede conditie en/of E-ondersteuning heeft
iedereen het kunnen volbrengen.
Na de klim arriveerde de deelnemers
bij de RUSTPOST. Dit maal was die
geplaatst bij een van onze leden in
hun tuin. Een zeer gezellige en goed
ingerichte plek!
Hier kreeg men een kop soep,
heerlijk broodje en één drankje naar
keuze. En dat ging er zeker in!
In de korte welverdiende pauze kon
men nog met aandacht de vragenlijst
invullen. Immers straks wachtte de
uitslag van de prijsvraag.
En ondertussen was onze MTC (MotorToerClub) met hun eigen rit
onderweg. (Helaas kon ik die met “Mien fietske” niet bijhouden).
Ook zij sloten die middag aan bij de BBQ.
Vanaf 14.00 uur begon ook al de Draaischijf gestaag vol te lopen met de
deelnemers aan het gezellige samenzijn waarbij onze huis DJ Jos voor de
muzikale omlijsting zorgde… voorwaar een zekerheid op gezelligheid!
Ja… en toen iedereen “binnen” was volgde de prijsuitslag van
Familiedagwedstrijd. Drie van de vierploegen stonden samen op de eerste
plaats… uniek! En na het
bestuderen van de “VAR”
beelden besloot de
wedstrijdleiding om alle
prijzen op één hoop te
gooien en eerlijk te
verdelen! Prachtig toch!
Jean opende om 16.30 uur
de BBQ… en voorwaar een
hoog kwalitatieve en rijke
gevulde BBQ…
Met uiteindelijk ruim 70
deelnemers was het zeer
gezellig druk.

Met support van hun dames en enkele leden van de Raad van Elf liep alles
op rolletjes. Onze Bar medewerkers Cees, Anet en Michel verzorgde als
echte gastvrouw en heren onze gasten.
En de stemming was ook opperbest omdat men de overwinning van Max
Verstappen mocht beleven…! Wat wilt een mens nog meer?
Tja en ook zo kwam dit OC evenement tot haar einde. Even na 18.30 uur
sloot de bar. Om 19.15 uur was de rust weergekeerd.
Het is prachtig om te zien hoe deze groep rond Jean en Rick samenwerkt
om een top evenement neer te zetten. OC en RvE leden zetten samen met
veel plezier de schouders er onder en dat zie je! Maar ook onze secretaris
Henk had zijn steentje bijdrage op de dag zelf en zeer zeker vooraf.
En ook onze redactie fotografe Willie was weer zeer actief. Zowel in Berg
en dal als in de Draaischijf. Kijk voor haar pracht impressie op:
www.ssovn.nl/foto’s.
Ja zeker, wij mogen terugkijken op zeer geslaagde FAMILIEDAG… dit
verdiende terecht… CODE GOUD !
Nieuwe SSOVN Biljartgroepen startten hun activiteiten… WELKOM!
Dinsdagavond 10 mei jl. Zoals inmiddels bekend mag de SSOVN zich
verheugen op een mooie uitbreiding aan leden en activiteiten.
Nu is ook de woensdagmiddag een “vaste” activiteitmoment geworden.
Het vroeg wel behoorlijk wat voorbereidend werk om deze groei in goede
banen te leiden.
Op genoemde dinsdagavond mocht ik aanwezig zijn bij de eerste
“proefavond” van de bij de SSOVN toegetreden biljarters genaamd:
Kaketoe ’80.
Een pracht groep biljartsporters bestaande uit 24 personen (deels reeds
SSOVN-NS leden) van heel gezellige mannen… en vrouwen!
Ja zeker men heeft nu ook een damesteam!
De eerste samenwerking met de Tafeltennis afdeling verliep heel positief
en harmonieus. Inmiddels heeft men onderling een gedegen plan van
aanpak opgezet i.r.t. de bardiensten!
Woensdagmiddag 4 mei jl … De eerste biljartmiddag van de biljartgroep
KBO Emmaus, deze ploeg van 14 mannen (deels reeds SSOVN-NS leden)
zijn onderdeel geworden van onze SSOVN afdeling Biljarten. Ook hier is
de opvallende gezelligheid tekenend voor deze nieuwe leden.
Martien Luidens was hun gastheer en maakte de mensen wegwijs binnen
het clubhuis en de SSOVN.
Coördinator BHC Anet verwelkomde de nieuwe BHC vrijwilligers en
verzorgde samen met Martien de instructie.
Loek Janssen en Michel Wegerif vertegenwoordigde het hoofdbestuur bij
de toetreding van deze biljartsporters binnen de SSOVN.
Tijdens mijn aanwezigheid op genoemde activiteiten, kan ik niet anders
zeggen dat met deze uitbreidingen de SSOVN een heel positieve stap
maakt!
…Een waardevolle aanvulling… WELKOM Biljart vrienden en vriendinnen!
Jullie Mien op ’t Nieuws.

KAMPIOENEN
Na een ongekend vreemde tijd met vele onderbrekingen heeft de
afdeling Tafeltennis toch weer iets te vieren.
Afgelopen maart werd eindelijk onze najaars competitie van 2021
heropend om de resterende 3 wedstrijdjes af te ronden.
Na de hervatting was het duidelijk dat geen enkel team van SSOVN nog
aanspraak kon maken op het erepodium maar de wonderen zijn de wereld
nog niet uit.
Ons 3e team, onder de strenge leiding van Teamcaptain Mark, wilde toch
een gooi doen naar die felbegeerde Wereldcup.
Na maandenlange voorbereidingen en vele tegenslagen van o.a. routinier
Kees moesten de laatste twee wedstrijden gewonnen worden.
Allereerst wedstrijd één tegen de koploper GEMEENTE werd met klinkende
cijfers gewonnen en na een onmogelijke winst van 9-1 op DVS in de
laatste wedstrijd kon het feestje gevierd worden.
Wij feliciteren Team 3 met dit prachtig behaalde Kampioenschap
Mark, Kees, Wilfred, Herman en Lenie, jullie zijn kanjers.
Afdeling Tafeltennis

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022

Voor alle leden en donateurs van SSOVN
Zaal open 10.30 uur
Aanvang 11.00 uur
Inleg € 5,00 per persoon

Uw deelname aanmelden bij :
Martien Luidens Tel. 026-3255274/ 06-23464844
Of per E-Mail : luidens@hetnet.nl
Inschrijfformulier hangt op de biljartkast

ZATERDAG
1 OKTOBER 2022
ZAAL OPEN 19.30 UUR

AANVANG 20.30 UUR

MET GRANDIOZE PRIJZEN
EN DE
TRADITIONELE PALING
TOEGANG VOOR LEDEN EN DONATEURS
- de prijs van een kaart is
- bij de hoofdronde is de prijs van een kaart
- bij aankoop van 3 kaarten (hoofdronde)

NAMENS HET HOOFDBESTUUR DE ONTSPANNINGSCOMMISSIE SSOVN

: € 1,50
: € 2,00
: € 5,00

SPOORSPIEKER BIERFEST
ZATERDAG 22 OKTOBER
Live Musik

*DJ Koen
Top Aprés-ski DJ aus Westendorf

*Der Schlager

Bruder

Ja zeker… Zij zijn er weer!

*Schlager Freunden
Das Nimwegener Heimat Chor

*Und…??
“ Überraschungen”

En wie is
der BOB!

Frisch vom Fass.

Warsteiner Bier
Aus der Flasche:

Warsteiner O%
Radler O%
Budels Oud Bruin
Konig Ludwig**
Aus eigener Küche:

Bratwurst**
** Op = Op

Komen jullie ook verkleed…?
Das zeker zo leuk…!
Zaal open 19.30 uur

SSOVN

Aanvang 20.41 uur

Open voorleden, donateurs en gasten... Vol = Vol
Kijk op www.ssovn.nl voor de actuele programmering en tijden!

AVOND SPEURTOCHT
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022

?

SSOVN

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND

DJ Jos

OC

Na deze super gezellige Speurtocht
zal aansluitend in ons clubhuis
een spannende finale quiz-cafe worden
gespeeld om het winnend team te bepalen!
Dit alles onder het genot van een drankje,
hapje en gezellig muziekje!
De OC heet jullie WELKOM!
Start en eindpunt in de Draaischijf

A.U.B. AANMELDEN VOOR 30 OKT a.s.

Aanvang 20:00 uur Zaal open 19:30 uur
Open voor: Leden, Donateurs en Gasten.
Actuele info en tijden? raadpleeg: www.ssovn.nl

Spoorspiekers Carnaval
Zaterdag 25 November 2022

*Prinsenproclamatie*
ALAAF!

59e

Editie

De Feestelijke binnenkomst:

DLH Bielske de 59e
Railrunner de 35e
Boerenbruidspaar 2023

Muziek: Duo Next-Level

SSOVN Draaischijf

Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.41 uur
Open voor Leden, Donateurs en Genodigden

Raadpleeg www.ssovn.nl voor de actuele programmering en tijden.

zaterdag 26 november 2022
aanvang 14.30 uur

voor ieder kind van 2 t/m 7 jaar een cadeau
Kinderen jonger en/of ouder natuurlijk ook welkom maar dan cadeau in overleg met de OC.
(alleen kinderen van leden en donateurs)

Met bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten
------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ja ik kom met ___________ kind(eren) naar de sinterklaasmiddag.
Voor- en achternaam:___________________________geboortedatum__________________
Adres:

_____________________ Plaats _________________ Telfnr. _______

Voor- en achternaam:___________________________geboortedatum__________________
Adres:

_____________________ Plaats _________________ Telfnr. _______

Voor- en achternaam:___________________________geboortedatum__________________
Adres:

_____________________ Plaats _________________ Telfnr. _______

Inleveren voor 05 november a.s. bij een van de leden van de ontspanningscommissie (OC)
of in het kastje van de OC in “de Draaischijf”.
per e-mail: secretariaat@ssovn.nl
Namens het hoofdbestuur de ontspanningscommissie SSOVN

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022
ZAAL OPEN 19.30 UUR

AANVANG 20.30 UUR

MET GRANDIOZEPRIJZEN EN DE TRADIONELE
SSOVN KERSTSFEER
- de prijs van een kaart is
- bij de hoofdronde is de prijs van een kaart
- bij aankoop van 3 kaarten is het

VOOR LEDEN EN DONATEURS (vanaf 16 jaar)

namens het hoofdbestuur de ontspanningscommissie ssovn

: € 1,50
: € 2,00
: € 5,00

