Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages.

S.S.O.V.N. Sinterklaasfeest.
Zaterdagmiddag 30 november jl. verzamelden de SSOVN kids zich met
hun ouders en/of opa en oma’s. Sinterklaas had aan ome Rienus laten
weten dat hij ook dit jaar weer graag onze kinderen wilde bezoeken.
Dit natuurlijk met zijn Hoofdpiet en de twee grote Avonturen zwarte
Pieten Pedro en Trapadoeli….
De Ontspannings Commissie o.l.v. Ome Rienus had het weer goed
voor elkaar. Een pracht versierde zaal
en feestelijk ontvangst voor de
kinderen met natuurlijk snoepgoed en
fris naar keuze!
Ook waren er kleurtafels beschikbaar
met heel mooie kleurplaten.
Maar ook een manshoge Leeuw liep
rond om met de kids op de foto te
gaan… “Dit soms met een lach en een
traantje”… blijft toch indrukwekkend
zo’n grote knuffelpop…
Maar dan was het zo ver. Als eerste kwam Trapadoeli binnen met een
feestelijke groet aan allemaal. Hij sleepte een heel grote Cadeautjeskist
mee naar binnen en de speciale Sinterklaas stoel. Deze laatste moest nog
wel in elkaar gezet worden. Wel… dan weten jullie het wel, het avontuur
was begonnen. Trapadoeli had weer e.e.a. helemaal verkeerd begrepen
tot Pedro ook binnen kwam. Geweldig is om te zien dat deze twee zwarte
Pieten er zo’n avontuur van kunnen maken, samen met de kinderen en
alle aanwezigen!
Mensen… wat gebeurde er toch weer veel. Trapadoeli die eerst zich ging
verstoppen in de cadeautjeskist, welke spontaan door Pedro op slot werd
gedaan. Maar toen was de sleutel kwijt! Gelukkig vond Pedro hem terug
met behulp van de kids. Helaas viel
de klep weer dicht toen Trapadoeli er
met zijn hand tussen zat… Oooch wat
verdrietig.
Een grote fout maakte Trapadoeli
met de stoel van de Sint… er zat een
NEP zitting in. Gelukkig ging
Trapadoeli zelf “proef”zitten en
krakte er zo maar doorheen! Met
behulp van Pedro en kids kon hij er
uit komen.
Maar? Waar was de goede zitting! Na
hulp van de “Spoorwegpolitie Speurhond” vonden zij de originele
zitting terug en werd de stoel gerepareerd.

Na het zingen van twee
sinterklaasliedjes kregen de twee
kids een groot applaus, eerst
gewoon maar daarna natuurlijk de
enige echte met de Spaanse
roffel: Uno, Dos, Tres… Olé!!!
Alleen opa Jean sr. vergat mee te
doen en zo mocht hij bij
Sinterklaas komen en een liedje
zingen.

Wel dat was voor deze rasartiest geen
probleem, zeker met behulp van zijn
kleindochter!
Toen het moment der momenten…
Sinterklaas ging de cadeau(tjes)
uitreiken. Met voor ieder kind een
persoonlijk woordje. Toen alle kinderen
hun cadeau hadden ontvangen telde de
Hoofdpiet af… 3, 2, 1… en alle kinderen

scheurde het inpakpapier van
werkelijk pracht cadeaus…
Wat een top feest was het weer voor jong en oud!
… Met: Dag Sinterklaasje namen wij afscheid van Sinterklaas, Hoofdpiet
en Pedro en Trapadoeli.
Gelukkig had Meneer Peter Schaap ook nu weer alles technisch goed
geregeld!
Een groot compliment aan Ome Rienus en zijn OC leden… het was
weer geweldig!
Onze redactiefotograaf Willie Willems heeft weer een pracht
impressie vast gelegd, kijk ook op www.ssovn.nl/foto’s.

7Heuvelenloop 2019
Zondag 17 november jl. was de Draaischijf weer het “start en
opvanghuis” voor collega’s die deelnamen aan de 7Heuvelenloop.
Dit maal een gemêleerde (NS / Prorail / Strukton) groep van zo’n ruim 30
lopers.
José en Rob waren ook nu weer de gastvrouw en heer om hen goed te
verzorgen. De dank was ook groot van deze lopers voor zoveel
gastvrijheid en goede zorg.
Men sprak de hoop uit ook in 2020 weer bij de SSOVN te gast te mogen
zijn met een nog grotere groep sporters!
Kerst-/eindejaarvieringen 2019
In de maand december zijn er traditiegetrouw weer eindejaars en
kerstvieringen gehouden.
Iedere afdeling koos voor haar eigen opzet veelal in combinatie met
kerstmaaltijd en hun eigen sport activiteit.
Dit toont het grote sociaal menselijk gezicht van onze SSOVN.
Ik heb er (deels) een aantal mee mogen beleven. Hart verwarmend!
Kerstkien… de afsluiter van 2019
Zaterdag 21 december stroomde de Draaischijf vol met trouwe kieners om
traditioneel ons verenigingsjaar 2019 af te sluiten.
Dit verzorgt de OC al decennia lang met heel veel passie.
Ook nu weer voor iedere gast een leuke kerstgeste en bij de koffie een
heerlijk stuk kerststaaf.
Met nu weer een goed verzorgde prijzentafel waardoor met veel
enthousiasme de rondes werden verspeelt.
OC DJ Alex verzorgde de leuke en gepaste muzikale (kerst) omlijsting.
Altijd TOP!
Johnny en Anet waren onze BAR gastheer/-vrouw en onze “chefs” Piet en
Michel verzorgde waar gewenst de inwendige mens…
Rienus en zijn OC vrijwilligers konden terugzien op een zeer sfeervolle en
geslaagde kerstkien!
Jullie Mien op ’t Nieuws.

