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.
… Tja maar de weergoden hadden 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 teisterde 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. 3 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 wil je 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). Heel gezellige mannen… en vrouwen!
Ja zeker men heeft 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.

