Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages.

4Daagse wandelverzorgingsteam…
een Top SSOVN fenomeen!
Zaterdag 20 juli rond 16:00 uur was de rust rond De draaischijf volledig
terug gekeerd.
De 103e editie van de 4Daagse was ook bij de SSOVN afgesloten.
Terugkijkend kunnen en mogen wij weer spreken van een groots succes.
Veel (bijna 98%) van de 235 wandelaars die hun voetjes aan onze zorg
toevertrouwde, slaagde in hun missie… het behalen van het felbegeerde
4Daagse kruis… en voor ons als 4Daagse verzorgingsteam de grootste
waardering.
Maar het komt niet aanwaaien. Het vraagt veel en gedegen voorbereiding
met natuurlijk een zeer alerte uitvoering.
Ons complete
verzorgingsteam bestaande
uit de Paramedics en onze
eigen SSOVN vrijwilligers
waren vanaf 1 juli
drukdoende met de
organisatie en facilitaire
werkzaamheden.
De Overkant poetsen,
bedden plaatsen, natte
groepen reinigen, de
Draaischijf aankleden, buiten
gebeuren aankleden, zaal en
hospitaal inrichten, GoodyBags samenstellen, koelunit
plaatsen, posten inventaris klaar zetten, inschrijvingen checken, bar en
keuken bevoorraden, snacks verkoop, complete maaltijden verzorgen,
vrijwilligers inplannen… voorwaar een klus die door veel vrijwilligers met
veel plezier is geklaard… Ja mensen, onze 4Daagse Commissie met al
haar vrijwilligers verdienen ons groots, groots RESPECT!

Vanaf de welkomstdag op maandag
tot en met vrijdagnamiddag het
Blarenbal zijn de wandelaars niets te
kort gekomen.

Traditioneel ontvingen zij op
maandag het Passe Partout, een
consumptiebon en de inmiddels
fameuze Goody-Bag!
Vanaf dinsdagochtend stonden tot en met vrijdag onze posten dagelijks
klaar om top verzorging te bieden… medisch en consumptief! En weet,
deze vrijwilligers zijn vele uren bij nacht en ontij in de weer!
Heel mooi is het dan om vrijdagmiddag met juist onze vrijwilligers en de
wandelaars het Blarenbal te vieren.
DJ Mark verzorgde weer de muzikale omlijsting.
Maar ook was de HMPD band weer te gast. Deze officiële 4Daagse
doedelzakband start en eindigt hun Via Gladiola dag bij de SSOVN.
Geweldig leuke en gezellige gasten die op het einde ons trouw verrassen
met een geweldig optreden!
Ondanks de soms pijnlijke voetjes werd
er volop gedanst en gefeest!

Nu op naar 2020, de 104e editie… misschien weer een tropische of een in
wisselend bewolkt weer.. hoe het dan ook mag worden:
Wij staan er dan weer met een groots team aan devote vrijwilligers!
Jullie Mien op ’t Nieuws.

