Mien op ’t Nieuws

Reünie met “Oud” en “Nieuw” NS’ers 2022…
Een warm en zeer gezellig weerzien!
Zaterdag 16 april jl. opende de Draaischijf haar deuren voor het
jaarlijkse weerzien van veel “oud” NS collega’s.
Normaal is deze happening éénmaal per jaar, maar helaas had ook hier
Corona twee jaar lang een verderfelijke vinger in de pap.
Namens het hoofdbestuur organiseerde de Raad van Elf wederom deze
middag. Als gastheer ontvingen zij de oud collega’s en het ontbrak hen
aan niets.
Vraag was wel: Hoeveel en wie wij zouden mogen begroeten na ruim twee
jaar Corona?

Wel nu het waren heel velen. Je bemerkte dat er echt grote behoefte was
elkaar weer te zien na zo lange tijd.
Na het welkomwoord van Presidente Anet, namens het Hoofdbestuur en
de Spoorspiekers, opende Harrie van Ewijk als voorzitter van de
contactgroep Oud NS’ers de Reünie.
Na zijn warme woorden vroeg hij alle aanwezigen een moment van stilte
voor de ons ontvallen collega’s.
Hierop volgde een zeer, zeer gezellige middag. Het weerzien deed
iedereen goed.
Na de koffie met cake, ging men over op een frisje of “borreltje”…

Maar bovenal was het veel bijpraten! Immers het was een pracht
gemengde groep bestaande uit “Jong Pensionado’s” tot en met de
“Gouden Veteranen”.
Allen kwamen niets te kort, daar zorgde onze keukenchef Piet wel voor.
Heerlijke koude en warme snacks deed geregeld de ronde, kortom een
heel feestelijk geheel!
Mooi is het te zien dat velen de tafel van Ria Engelen wisten te vinden.
Samen met Jan Boersbroek beheren zij de vrijwillige bijdragen om de
contactgroep functioneel te houden.
Het siert
deze groep
dat er
blijvende
aandacht is
voor alle oud
collega’s.
Let wel, men
moet dan wel
bij de
contactgroep
bekend zijn…
en vooral
blijven. Dus
gaat men
verhuizen of
krijgt men
een ander telefoonnummer of emailadres… altijd ook aan Harrie
doorgeven. (harrie.vanewijk@hotmail.com)
Even was het een beetje spannend toen een oud collega onwel werd.
De hectiek en warmte van die mooie dag leek hem iets te veel te worden.
Maar door super snel en goed handelen van de organisatie, liep het met
een sisser af.
Ter informatie: Het gaat weer goed met de betrokken collega!
Tegen 17:00 uur was tijd om elkaar uit te zwaaien. De SSOVN en de
Contactgroep mochten veel warme complimenten ontvangen voor deze
pracht Reünie.
En iedereen maakte de afspraak… wij zien elkaar weer op de 3e zaterdag
in 2023!
Een compliment mag gegeven worden aan het Hoofdbestuur SSOVN en
haar vrijwilligers achter de bar en in de keuken… bedankt!
Het was een voorrecht hierbij aanwezig te zijn!
Jullie Mien op ’t Nieuws.
(nog een paar foto’s op de website www.ssovn.nl/foto’s)

