Mien op ’t Shownieuws
Sinterklaas bij de SSOVN… “Een groot en pracht kinderfeest”.
Ja lieve mensen… en kinderen!
Het was dit jaar best wel spannend of Sinterklaas en zijn Pieten ons
zouden kunnen bezoeken. Immers ook Sint moet in deze tijden veel
aanpassingen verrichten om het groots kinderfeest mogelijk te maken.
Daarbij was “support” meer dan welkom. Nu… die kwam er zeer zeker.
Ik “Mien op ’t Nieuws”, jullie reporter, mocht weer te gast zijn in de
Draaischijf op zaterdagmiddag 27 november jl.
De middag van het SSOVN Sinterklaasfeest!
En… ja zeker het is weer een groots en pracht kinderfeest geworden.
Bij binnenkomst was het al één en al Sinterklaas. Een prachtig ingerichte
zaal en een kleurrijk decor met natuurlijk een troon voor de Sint.
Na binnenkomst van alle kinderen en hun begeleidende “oudjes” werden
de kids verrast met een heuse jute snoepzakje met hun eigen naam…
En mochten zij al voor een eerste ronde langs de strooigoed en limonade
tafel. Tja… dan is het al feest!
En ja hoor daar kwam de eerste Piet binnen en nog een muzikale ook…
vrolijk spelend op haar accordeon liep zij van tafel tot tafel en alle kids.
Afin, ook deze middag stond vol met een geweldig en spannend verhaal
van de Pieten.
Toen het moment waarop de Sint zelf zijn entree maakte in ons Clubhuis.
Hij was zeer, zeer aangenaam verrast door zoveel lieve kinderen.
En de grote belangstelling van de (toch nog best wel) gelovige ouderen
SSOVN-ers…!
Deze middag kwam ook nog de verliefdheid tussen een meisjes en
jongens Piet ter spraken. Nu, de Sint maakte korte metten en vond dat
beiden dan mochten trouwen… Feestje! Zo beleefden wij allen ook het
officiële huwelijk tussen een meisje en jongens Piet.
En wat wist de Sint veel over de kinderen en enkele ouderen. De Sint
bleek een heel gezellige prater en hij hield ook van muziek en zang.
Hij herkende zowaar de Gebroeders Knipping… ja de Sint kent zijn
klassiekers! Dus vroeg hij alle kinderen te komen zingen. Diverse kinderen
mochten zelf bij hem komen op het podium om hun zangkunsten ten
gehore te brengen. Echt heel goed, Sint sprak zelfs over een heus “K3”
Niveau… DJ Jos zorgde de muzikale omlijsting, wat zorgde voor een super
gezellige stemming.
Ondertussen was onze redactiefotografe Wil weer super actief om alles
op de digitale plaat vast te leggen. (Wil, fijn dat je er zo actief kon zijn!)
Tja… en toen kwam het moment der momenten… de kadootjes!
Alle kinderen mochten om de beurt bij Sint komen om een cadeau in
ontvangst te nemen.

Wat een glunderende gezichtjes... prachtig!
Wij mogen terugkijken op een heel, heel geslaagd Sinterklaasfeest.
In het bijzonder door het spontane support van de families Knipping en
Willems, kon Sinterklaas dit alles nog realiseren!...
Maar echt lovend was de inzet van Cynthia en Saskia bij het regelen en
uitvoeren. Klasse dames… Respect voor jullie initiatief.
(Natuurlijk ook wel een beetje geprikkeld door Opa Henk!)
Zoals de SSOVN betaamd waren ook weer enkele vrijwilligers actief
voor en achter de bar.
Deze middag was ook weer 100% QR check veilig. Zelfs de Sint en Pieten
doorliepen de “groen”check.
Zo gingen alle kinderen met een brede glimlach naar huis.
Het Sinterklaasfeest was TOP!
(Kijk voor impressies op onze site: www.ssovn.nl/foto’s)
Jullie Mien op ’t Nieuws.

KERSTKIEN,
zaterdagmiddag 18 december 2021
Onze traditionele, gezellige en prijzenrijke jaarafsluiting!
Dan sluiten wij het jaar af met de traditionele Kerstkien.
Ook dit jaar een warm evenement met een keur aan prijzen.
En er zit een extra verrassing in de lucht!
Eenieder is van harte welkom vanaf 13:30 uur tot 16:45uur
Zaal open 12:30 uur.
(Kijk ook op de site of via de link naar de poster)
Let op! Reserveren (06.51.13.5906) en QR check verplicht!
Reserveer tijdig… VOL is VOL
Er geldt een aangepaste capaciteit!

NIEUWSJAARSRECEPTIE,
zondagmiddag 2 januari 2022
Toast mee op een Schitterend, Sportief, Ontspannend en bovenal Gezond
2022! Graag verwelkomt het Hoofdbestuur alle SSOVN’ers op de
Nieuwjaarsreceptie.
Eenieder is van harte welkom vanaf ????
(tijden volgen nog in afwachting mededelingen RIVM)
Wij wensen ons allen een heel gezellig samenzijn!
(Kijk ook op de site of via de link naar de poster)
Let op! Reserveren (06.51.13.5906) en QR check verplicht!
Reserveer tijdig… VOL is VOL
Er geldt een aangepaste capaciteit!

LET OP: TOEGANG ALLEEN MET GELDIG QR-CHECK!

