Van de voorzitter
Hier is “hij” weer… ons vertrouwd clubblad
Sein Lodewijk!
Beste Sport en Ontspanning vrienden.
Wat hebben wij met ons allen naar dit moment
uitgekeken! Eindelijk weer de geprinte versie van ons
SSOVN clubblad Sein Lodewijk.
Als eerste spreek ik namens ons als hoofdbestuur de
dank uit aan onze redactie. In de afgelopen (ruim) twee
jaar heeft de redactie met heel veel energie en bezieling bijna
maandelijks via Nieuwsbrieven en via de site ons, zo goed mogelijk,
geïnformeerd!
Een klus die respect verdient. Immers waren het berichten met een lach
… maar zeer zeker ook met een traan. En met regelmaat werden
mededelingen nog binnen 24 uur door de actualiteit ingehaald.
Maar ook dan stond onze redactie klaar om direct de meest actuele en
juiste informatie te delen! Henk, Wil, Sabine en Mien… Bedankt!
Hierbij de eerste editie!
Vanaf nu ontvangen jullie twee maal per jaar onze ó zo vertrouwde
“groene” Sein Lodewijk weer op de mat!
Dit betekend dat deze editie heel veel informatie zal bevatten tot begin
januari 2023. Onze tip! bewaar deze versie goed en raadpleeg het met
regelmaat.
Daarnaast: de meest actuele informatie blijft beschikbaar op de
site (www.ssovn.nl) en zal de redactie met regelmaat Digitale
Nieuwsbrieven versturen.
Gelukkig weer méér leven in onze vereniging…
In ons clubhuis vinden met grote regelmaat weer de nodige activiteiten
plaats. Dit bij de afdelingen en onze Ontspannings/Carnavals/4Daagse
commissies… Mensen wat is het prachtig om dit sociale en sportieve bezig
zijn, weer met elkaar te beleven.
Het samenzijn was voor diverse leden niet van zelfsprekend… Dus Ja! Het
doet velen goed om weer in ons clubhuis te vertoeven.
En wij mogen ons verheugen op een significante uitbreiding van leden en
activiteiten. Dit maakt ons als vereniging echt sterker… stabieler en op de
toekomst positief gericht!
Ook spreek ik mijn waardering uit aan mijn mede hoofdbestuursleden. In
de afgelopen “coronaperiode” hebben wij ons met volle 100% ingezet
voor het belang van de SSOVN. Soms met vallen… maar altijd weer met
opstaan in het belang van onze Omni!
En aan jullie allen; leden, donateurs en bevriende relaties een groot
dankjewel voor jullie vertrouwen en solidariteit… kom op, wij als SSOVN
gaan ervoor!
De SSOVN agenda staat weer bol aan activiteiten!

Een programma die voor eenieder wat te bieden heeft. Of het om Sport of
Ontspanning gaat. Onze vrijwilligers hebben zich weer voor de volle 100%
ingezet om deze geweldige agenda mogelijk te maken.
Hierbij zijn en blijven onze afdelingen de stabiele basis!
Het is een uitdaging om “alles” in deze editie op te nemen… maar onze
Sein Lodewijk redactie is er voor gegaan! Mag ik jullie uitnodigen om met
veel plezier weer heerlijk door deze editie te “bladeren”.
Heel veel leesplezier… “de komende maanden”…
Beste SSOVN vrienden.
Laten wij samen op reis gaan vol Sport en Ontspanning.
… en mag deze editie van onze Sein Lodewijk jullie “Spoorboekje”
zijn.
Blijf oog voor elkaar houden en bovenal blijf gezond. Graag tot
ziens in de Draaischijf!
Namens het hoofdbestuur,
Groet, Michel Wegerif
Voor altijd de meest actuele informatie raadpleeg: www.ssovn.nl

