Compilatie bedankjes 4daagse 2019
Geweldig... vandaag dag 3 van de 103e 4daagse. Wat een top prestaties
door onze SSOVN-NS-OV wandelaars en onze VRIJWILLIGERS! Respect en
trots zijn zeer zeker op zijn plaats. Veel succes voor de grote intocht
morgen op de VIAGLADIOLA!
Mien op ‘t Nieuws
Ik wil bij deze graag nogmaals de mensen van de hulppost van de ssovn
bedanken. In het bijzonder diegenen die woensdag 17 juli aanwezig waren
aan de Van Boetbergweg in Nijmegen.
De manier waarop ik behandeld werd toen ik na een val bebloed en
beschadigd binnenkwam, waarop vervolgens 2 mensen mij naar de
huisartsenpost van het Canisius brachten en nadat ik daar behandeld was
mij ook weer terugbrachten naar de zelfde plek zodat ik mijn 2e
vierdaagsedag met een vertraging van maar 1½ uur kon vervolgen en
tenslotte de hele 4daagse 2019 heb kunnen uitlopen. Dat was zonder de
inzet van deze mensen nooit gelukt. Ik heb het hele avontuur tijdens de
4daagse wel 100 keer verteld want de blauwe plekken en verwondinkjes
aan mijn gezicht trokken veel belangstelling.
En elke keer opnieuw werd er gezegd: "Wat een service".
Ik wil het graag nog een keer herhalen: Ik zal dit nooit meer vergeten.
Geweldig.
Groeten Hans Donkervoet, Uden.
Beste mensen, jullie verzorging was weer uitstekend dit jaar. Wat een
fantastische sfeer in het Clubhonk en onderweg. Ik heb er van genoten én
het maakte die `extra mile' makkelijk om te lopen. Complimenten en heel
graag tot 2020! Cees
Hartelijk bedankt voor alles, het was weer subliem. En de Nijmeegse
humor van de vrijwilligers, heerlijk we hebben er van genoten, chapeau.
Albert van Heijningen
Hartelijk dank voor de geweldige
service die jullie aanboden tijdens
de vierdaagse week. Wij hebben
een fantastische week gehad. En
over de massage een en al lof, wat
knap je daar van op! Elke dag
stonden we weer fris aan de start.
Dus volgend jaar zijn we weer van
de partij. Eis en weder dienende.
Nogmaals hartelijk dank,
Groeten Hannie en Wiepko Bos
uit Kampen.
Iedereen van ssovn en risk organisatie bv heel erg bedankt voor de goede
zorg. Was weer een schitterende 4daagse mede dankzij jullie ূূূ
Trudy

Bedankt, vele vrijwilligers van de SSOVN en sponsoren. De ontvangst en
verzorging waren weer grandioos. Ik heb weer genoten dit jaar van de
wandeldag en de 4-daagse. Jullie zijn mijn helden. Graag weer tot volgend
jaar.
Han Tolk
Ook dit jaar met veel plezier de 4Daagse van NIjmegen uitgelopen, met
dank aan de goed verzorging van S.S.O.V.N. Hopen er volgend jaar weer
gebruik van te mogen maken.
Kees Tettero
De ondersteuning was weer fantastisch. Altijd een lekker bakje koffie! En
de nodige gezelligheid. Heel erg bedankt!! Bert
Alle vrijwilligers van SSOVN bedanken wij voor de fantastische zorg en
gastvrijheid voor, tijdens en na de 103e vierdaagse. Tot volgend jaar.
Rob en Sandra
Beste mensen,
De verzorging was net als voorgaande jaren weer uitstekend.
Hartelijk dank hiervoor en heel graag tot 2020
Henk Keijzer
Danke nochmals, für die gemütliche Woche und die grosse Freundschaft.
TOT ZIENS 2020 !!!!!!!
Carlo
Beste mensen van de SSOVN,
Met veel plezier dit jaar voor de 6e keer de Nijmeegse 4 daagse
uitgelopen. Opnieuw kreeg ik de mogelijkheid via Arriva om mij aan te
melden bij de SSOVN voor de verzorgingsposten tijdens de 4 daagse.
Hartelijk dank voor de vriendelijke
ontvangst op de posten. Ik heb ze dit jaar
m.u.v. Cuyk (zover komt de 30 km niet)
allemaal bezocht en overal het zelfde
enthousiasme van de medewerkers.
Ik heb genoten van de groentensoep en de
broodjes en van de stoel om even uit te
rusten.
Dinsdag sprak ik Pascal Albers(van Arriva)
inValburg/Elst en woensdag in Wijchen. Als
Buurtbus chauffeur van Arriva werd ik in
de gelegenheid gesteld gebruik te maken
van de SSOVN verzorgingsposten.
Ik heb er met veel plezier gebruik van
gemaakt. Ook dank hiervoor aan de
medewerkers van Arriva die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Nogmaals heel veel dank aan iedereen die op welke wijze dan ook hier
aan heeft meegewerkt. En wie weet tot volgend jaar.
Bijgaande foto is gemaakt op de Via Gladiola tijdens de grandioze intocht
nabij het Keizer Karel Plein kort voor de finish.

Ik wil iedereen bedanken voor de goede verzorging tijdens de 4daagse
van Nijmegen. Maar ik heb tevens besloten na 7 jaar om niet meer deel te
nemen aan deze geweldige wandeltocht.
M.v.g Henk Vrugteveen.
Ik heb maar één woord Henk!! GEWELDIG.
Veel dank aan een ieder van de ssovn. Graag tot volgend jaar.
Met hartelijke groet, Jan Jansen
Bedankt voor het preventief tapen. De 4x50 uitgelopen zonder blaren.
Toen ik begon met wandelen zo'n 2,5 a 3 jaar geleden had ik na 5km al
blaren nu na 4x50 geen enkele blaar. O.a. ook te danken aan het
prefentief tapen door de vrijwilliger(s) van SSOVN. Bedankt en tot volgend
jaar. Petra Ravia
Hallo luitjes, Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de steun tijdens de
vierdaagse! Ik ben goed geholpen aan mijn blaren... Top team zijn jullie.
Ik liep samen met mijn zus en wij vonden dat de tenten onderweg op
goede plaatsen/afstanden stonden. Top! Wellicht tot volgend jaar...
Groetjes Luzia en Linda te Westenend
Beste SSOVN,
De vierdaagse van 2019 en de voorbereiding ernaartoe was onze eerste
kennismaking met de SSOVN. Getipt door collega Geert van Rodijnen
hebben wij ons ingeschreven voor de wandeldag en de ondersteuning
gedurende de vierdaagse.
Tijdens de wandeldag bleek al hoe hecht de SSOVN club is omdat het
gelijk opviel dat wij nieuw waren. Wij werden hartelijk begroet en
iedereen stelde zich voor. Iedereen was oprecht geïnteresseerd in onze
aanwezigheid. De wandeling was schitterend en in sommige gevallen ook
spannend omdat de beschrijving niet geheel duidelijk was, gelukkig
hebben we allemaal een smartphone en zaten we weer snel op het juiste
pad.
Op de maandag van de vierdaagse hebben we ons gemeld bij het clubhuis
en werden we verwend met een zeer rijk gevulde tas proviand. Z’n
verrassingspakket vinden wij altijd leuk, een kinderhand is gauw gevuld.
Gedurende de vierdaagse hebben we alle verzorgingsposten aangedaan.
Soms voor een rust omdat dit in ons schema paste en soms alleen voor
een praatje en een banaan. Helaas hebben we ook beide gebruik moeten
maken van het para medische team, de een preventief en de ander voor
behandeling van blaren.
Wat ons bij alle bezoeken bij de SSOVN opviel is hoe familiair het er aan
toe gaat en dat iedereen zich in dienst stelt van de lopers. Het mag de
lopers aan niets ontbreken en kosten nog moeite worden bespaard om de
lopers hun doel te laten bereiken.
Hulde aan alle vrijwilligers welke verbonden zijn aan de SSOVN, door jullie
zijn wij in staat gesteld de vierdaagse 2019 met succes te volbrengen!
Groeten, Sandra & Ronald Schouten

Beste,
Ik wil jullie namens mijzelf, Mariska de Ridder en Dik Quik allemaal heel
erg bedanken voor de goede zorgen tijdens de vierdaagse.
Volgend jaar slaan we even over, maar misschien wel tot 2021 ͦ.
Met vriendelijke groet,
Dennis Quik
Bedankt voor weer een geweldige vierdaagse!
Jan Willem en Erna Bijlan
Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor de beste massages en de goede
verzorging. Tijdens het wandelen heeft de verzorging van NS ervoor
gezorgd dat ik het heb gehaald!! Heel erg bedankt en tot volgend jaar!!
Reza
Beste mensen, dank voor jullie ondersteuning. Mede dankzij jullie hulp
heb ik ook deze Vierdaagse probleemloos uit gewandeld. Tot volgend jaar.
Hans Koppelman
Allemaal bedankt voor een geweldige 4 daagse. Jullie waren een geweldig
team!!TOP!! Wellicht tot volgend jaar?!?!?
Joop van Oosterom
Dag allemaal, ik wil als eerste de paramedici hartelijk feliciteren met hun
1e plaats. Ook wil ik iedereen bedanken voor de geweldige 4daagse week
en vooral de mensen achter de schermen. Ik heb een zeer goede en
gezellige 4daagse week gelopen en wil ook alle lopers feliciteren met het
behalen van hun medaille.
Het is toch fijn om deze mensen achter je te hebben als je in de
problemen komt, dankzij hun loop je toch wel makkelijk de 4daagse uit.
Dus al met al een geslaagde 4daagse, sjappo voor iedereen.
Fijne vakantie allemaal. Groet Anton Rensen

