Mien op ‘t Nieuws
Sinterklaas verrast niet alleen onze kids!

NIEUWS

De Draaischijf: Zaterdagmiddag 1 december waren onze kids in
afwachting van de goede Sint.
Immers ome Rienus had met zijn OC vrienden een brief ontvangen uit
Madrid. Sint schreef dat hij weer heel graag bij de SSOVN op bezoek
wilde komen. Wel dat is altijd prachtig!
Zo had de OC ons clubhuis feestelijk aangekleed voor de ontvangst en
ja… zelfs onze huismeester was heel creatief aan de slag gegaan.
En zo zaten, renden, kleurden en zongen onze kids de tijd vol tot de
komst van Sinterklaas met zijn zwarte Pieten.
Gelukkig was er ook weer de grote knuffelleeuw om op de foto te gaan.
Ondanks de lieve “inhoud” van deze leeuw was het soms toch schrikken!!!
En de grote vraag, onder de grote aanwezige, was komen de vaste
hulpjes van de Sint dit jaar er ook weer?
En ja wel hoor… Daar kwamen de enige echte Pedro en Trappadoeli…
Ja… dit is toch wel ons Sinterklaasfeest Pur Sang.
Alles in liefdevolle en op respecte wijze neergezet.
Ook was er enige commotie voordat de Sint zelf binnen kwam.
Een ongelofelijk hilarisch verhaal over Petjes, Kapsels en Portretfoto’s
kregen de kids en “oudjes” over hun heen.
Maar ook de Spaanse roffel ontbrak niet.
Ik zag menig ouder heel goed meedoen. Immers wie wilt er op het
podium een liedje zingen omdat hij/zij niet actief meedeed.
Maar hoe dan ook… er was toch weer iemand het zang-haasje.
En daar was de Sint.
En deze Goed Heiligman was
heel blij weer bij ons te zijn.
En hij zorgde er voor dat Pedro
en Trappadoeli gerustgesteld
werden. Sint: ”Jullie zijn twee
heel toffe Pieten!”.
Hierop mochten de kids een voor
een bij de Sint komen en kregen
een geweldig pakket mee.
Na dat alle kids weer op de
grond zaten met het pakket voor
zich, werd er na de Spaanse roffel alles gelijktijdig uitgepakt.
HOOO, WAAA, klonk het door de zaal. Ieder kind had een echt
schitterende cadeau.
Dat had ome Rienus toch maar even goed met de Sint geregeld.
Tegen vijven vertrokken de ouders met hun kids huiswaarts.
Met op menig wangetje een volle rode blos…
… Dank u Sinterklaasje!

Kerst- / eindejaarsvieringen 2018
Na de Sinterklaas was het ook dit
jaar tijd voor diverse kerstvieringen
en/of -toernooien binnen de SSOVN
afdelingen.
In goed onderling overleg werden
data geprikt en vierden de
afdelingen hun traditionele warme
jaarafsluitingen.
Altijd wel in het teken van hun
sport/activiteit met een knipoog.
Maar bovenal met heel veel
gezelligheid en extra warme
aandacht voor elkaar. Over de dag was is er voor ieders wat lekkers, ja
dat kan je aan onze afdelingen overlaten!
Afsluitend genieten met een heerlijke gezamenlijke maaltijd en een lekker
glaasje… limonade, pilsje of wijntje…
En dan met de beste wensen, en bij enkele afdelingen traditie getrouw
ook nog met een kerstpakket, huiswaarts…
Zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Kerstkien… de traditionele afsluiting van het jaar
Zaterdagavond 22 december jl. was ons clubhuis weer het bolwerk van
onze Kieners… Maar traditie getrouw alles in de echte gezellige kerstsfeer.
Daar staat onze OntspanningsCommissie ieder jaar weer garant voor.
Bij binnenkomst was er voor iedereen een heerlijk stuk kerstbanket en
een mooi aandenken. Dit jaar voor iedere bezoeker een model van een
klassieke kerstslede… geschikt voor in de kerstboom of op de “schouw”.
Rienus en zijn OC-team hadden wederom een zeer goede en mooie
prijzentafel neergezet. Het werd weer een spannende en avond vullend
programma. Natuurlijk ontbrak een sfeervolle muzikale omlijsting niet…
en sprak onze voorzitter een warme kerst en Nieuwjaarsgroet uit aan alle
aanwezigen.
Het is altijd weer een bijzonder moment binnen de SSOVN, deze
traditionele afsluiter van het jaar. Naast ons barteam zorgde ook het
keukenteam voor een topservice aan tafel.
Voor de liefhebbers was er naast een drankje ook een hapje te bestellen.
Met grote regelmaat klonk het KIEN… BINGO… door de zaal.
Na de kien werd hier en daar nog wat gehapt en een laatste toast op een
geweldig Nieuwjaar uitgebracht!
Rond middernacht doofde voor het laatst in 2018 het licht in de
Draaischijf… Happy 2019!
Wij, de Redactie van Sein Lodewijk, wensen allen lezers en de
bezoekers van de SSOVN site prettige feestdagen en een geweldig
leesgierig 2019!
Henk Willems, Sabine Hiddink en Mien op ’t Nieuws.

