
S.S.O.V.N. VOOR SPORT EN ONTSPANNING 

Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging “Nijmegen” 

 

Even voorstellen de SSOVN 
                         

 
Welkom beste collega, 

 

Sinds enige tijd ben je in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen en heb je al 
kennis gemaakt met allerlei facetten van het bedrijf en veel collega’s. 
Naast het  “werken bij”  NS biedt zij haar personeel (en partner / gezinsleden) 
de mogelijkheid om te sporten en te ontspannen. 
Voor NS personeel in de regio Nijmegen is de: 

Spoorweg Sport  & Ontspannings Vereniging Nijmegen 
(kortweg SSOVN) de club waar dit alles mogelijk is. 
Ook hier ben jij van harte welkom! 
 
Sta mij toe de SSOVN voor te stellen en een beeld te geven van wat deze zeer 
actieve vereniging allemaal te bieden heeft. 
 

ONZE SPORTEN: 
 

Tafeltennis, Biljarten, LGW-Schieten en diverse kaartsoort competities zoals 
Rikken, Klaverjassen en Jokeren). Tafeltennis en Biljarten kan je bij ons gewoon 
lekker voor de ontspanning spelen, maar ook binnen de bedrijfscompetities. 
Een keur van Nijmeegse bedrijven spelen dan om hun jaarlijkse kampioenschap! 
Apart vernoem ik de Motor Toer Club (MTC) en Dansen 4 Fun (D4F). 
De MTC verzorgt een mooie toerkalender met één en meerdaagse ritten in 
binnen- en buitenland, daarnaast ook training-, gezelligheidsactiviteiten. 
D4F staat voor een avondactiviteit waar Dansen 4 Fun voorop staat, maar ook 
worden er danslessen gegeven. Gezellig en leerzaam! 
Maar ook bij grote evenementen als: Stedenmeerkamp NS Zuid, en de 
Nijmeegse 4daagse speelt de SSOVN een significante rol. 
Voor het laatst genoemde is er zelfs een speciale commissie met een compleet 
ingerichte paramedische organisatie. 
 

ONZE ONTSPANNING: 
 

De Ontspanningscommissie biedt een keur aan activiteiten; Kienavonden, 
Themafeesten, speur/wandel/fietstochten, Familiedag.  
En voor de jongste leden bijv. Sinterklaasviering en Paaseieren zoeken. 
De Raad van Elf organiseert al bijna 55 jaar (2019) een ongekend groots 
carnaval programma met o.a.: Prinsenbal, Pronkzitting, 4 dolle dagen carnaval, 
‘t Bierfest en de Reünie “oud” NS-ers waarbij ook de actieve collega’s welkom 
zijn! 
Ooit gedroomd om Prinscarnaval te zijn? Bij de SSOVN kan jij Prins of Prinses 
worden! En kinderen: Jeugdprins(ses) en “koppeltjes”: Boerenbruidspaar. 
Onze afdeling HOBBY beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats. 
Hier kan jij (kleine) technische “werkjes” verrichten. 
  
De SSOVN staat open voor nieuwe activiteiten. Initiatieven zijn welkom!  

Opgericht 3 mei 1946     secretariaat@ssovn.nl 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 7 maart 1961 www.ssovn.nl 

Ook wij zij zijn: “Supporter van Bewegen” 



S.S.O.V.N. VOOR SPORT EN ONTSPANNING 

 
Waar vind je ons: 
Sport en Ontspanning gebeurt veelal in ons ontspanningslokaal, De Draaischijf 
Nm I, op het emplacement van station Nijmegen (bereikbaar via de 
dienstingang, Tollensstraat 233) en in een enkel geval op een andere locatie. 
Het ontspanningslokaal is voorzien van diverse ruimtes zoals; een grote 
recreatiezaal, podium, biljartruimte, luchtgeweerschietbanen, een gezellige bar, 
kleed/douche ruimtes en een uitgebreide keukeninrichting voor de consumptieve 
verzorging (niet dagelijks). 
 
Kennismaken? Hiertoe wil ik je dan ook van harte uitnodigen! 
Kom, evt. met je partner, eens een kijkje nemen. 
Misschien heb je een gerichte belangstelling voor één of meerdere activiteiten 
die wij bieden. 
Kom je als introducé mee met een collega dan weten wij van jou komst. 
Wil je op eigen gelegenheid een activiteit bezoeken dan vragen wij je vooraf  
aan te melden bij een van de hoofdbestuursleden. 
 
Op deze site vind je de laatste, dus meest actuele informatie. 
Hier vind je alle gegevens van bestuursleden, de afdelingen, data en tijden van 
alle activiteiten.  
 
Het zal ons bijzonder verheugen jou en evt. partner/gezinsleden bij de SSOVN 
te mogen begroeten.  
Nu kan ik je met een uitgebreid en enthousiast verhaal proberen te overtuigen, 
maar zelf komen beleven zal zeker meer overtuigen dan duizend woorden! 
De eerste consumptie  is natuurlijk van ons. 
 
WELKOM!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Michel Wegerif, 
voorzitter SSOVN. 


