Mien op ’t Nieuws
Heftige activiteiten in en rond de Draaischijf… CODE GOUD!
FAMILIEDAG 2022
Zondag 22 mei jl. was het weer een pracht dag.
Immers de dagen vooraf heerste er de ene CODE GEEL op CODE ORANJE…
Heftige buien teisterde ons landje.
Maar gelukkig begon deze zondag met stralend weer! Een pracht vooruitzicht
voor onze SSOVN familiedag met haar traditionele BBQ.
En daar zaten de deelnemers en organisatie met smart op te wachten.
Even na 10.00 uur verzamelende de
deelnemers aan de fietstocht gestaag
in de Draaischijf. En na een eerste
bakkie koffie en een gedegen instructie
gingen de deelnemers verdeeld over 4
ploegen op weg.
De Ontspannings Commissie o.l.v. Jean
had een pracht parcours uitgezet via
o.a. de Ooijpolder, Berg en Dal en
Groesbeek.
En met voor enkelen toch een zeer
verraderlijke klim… de Holleweg van
Beek naar Berg en Dal.
Maar gelukkig door een goede conditie en/of E ondersteuning heeft iedereen het
kunnen volbrengen.
Na de klim arriveerden de deelnemers
bij de RUSTPOST. Dit maal was die
geplaatst bij een van onze leden in hun
tuin. Een zeer gezellige en goed
ingerichte plek!
Hier kreeg men een kop soep, heerlijk
broodje en één drankje naar keuze.
En dat ging er zeker in!
In de korte welverdiende pauze kon
men nog met aandacht de vragenlijst
invullen. Immers straks wacht de
uitslag van de prijsvraag.
En ondertussen was onze MTC
(MotorToerClub) met hun eigen rit onderweg. (Helaas kon ik die met “Mien
fietske” niet bijhouden).
Ook zij sloten die middag aan bij de BBQ.
Vanaf 14.00 uur begon ook al de Draaischijf gestaag vol te lopen met de
deelnemers aan het gezellige samenzijn waarbij onze huis DJ Jos voor de
muzikale omlijsting zorgde… voorwaar een zekerheid op gezelligheid!
Ja… en toen iedereen “binnen” was volgde de prijsuitslag van de
Familiedagwedstrijd. Drie van de vijfploegen stonden samen op de tweede
plaats… uniek!
En na het bestuderen van de “VAR” beelden besloot de wedstrijdleiding om alle
prijzen op één hoop te gooien en eerlijk te verdelen! Prachtig toch!

Jean opende om 16.30 uur de BBQ… en
voorwaar een pracht en rijke gevulde BBQ…
Met uiteindelijk ruim 70 deelnemers was het
zeer gezellig druk. Met support van hun
dames en enkele leden van de Raad van Elf
liep alles op rolletjes.
Onze Bar medewerkers Kees, Anet en Michel
verzorgde als echte gastvrouw en -heren
onze gasten.
En de stemming was ook opperbest mede
omdat men de overwinning van Max
Verstappen mocht beleven!... wat wil je nog meer?
Tja en ook zo kwam dit OC evenement tot haar einde. Even na 18.30 uur sloot
de bar. Om 19.15 uur was de rust weergekeerd.
Het is prachtig om te zien hoe deze groep rond Jean en Rick samenwerkt om een
top evenement neer te zetten. OC en RvE leden zetten samen met veel plezier
de schouders er onder en dat zie je! Maar ook onze secretaris Henk had zijn
steentje bijgedragen op de dag zelf en zeer zeker vooraf.
En ook onze redactie fotografe Willie was weer zeer actief, zowel in Berg en Dal
als in de Draaischijf. Kijk voor haar pracht impressie op:
Ja zeker, wij mogen terugkijken op zeer geslaagde FAMILIEDAG… dit verdiende
terecht… CODE GOUD !
Nieuwe SSOVN Biljartgroepen startten hun activiteiten… WELKOM!
Dinsdagavond 10 mei jl. Zoals inmiddels bekend mag de SSOVN zich verheugen
op een mooie uitbreiding aan leden en activiteiten.
Nu is ook de woensdagmiddag een “vaste” activiteitmoment geworden. Het
vroeg wel behoorlijk wat voorbereidend werk om deze groei in goede banen te
leiden.
Op genoemde dinsdagavond mocht ik aanwezig zijn bij de eerste “proefavond”
van de bij de SSOVN toegetreden biljarters genaamd: Kaketoe ’80.
Een pracht groep biljartsporters bestaande uit 24 personen (deels reeds SSOVNNS leden). Heel gezellige mannen… en vrouwen! Ja zeker men heeft ook een
damesteam!
De eerste samenwerking met de Tafeltennis afdeling verliep heel positief en
harmonieus. Inmiddels heeft men onderling een gedegen plan van aanpak
opgezet i.r.t. de bardiensten!
Woensdagmiddag 4 mei jl … De eerste biljartmiddag van de biljartgroep KBO
Emmaus, deze ploeg van 14 mannen (deels reeds SSOVN-NS leden) zijn
onderdeel geworden van onze SSOVN afdeling Biljarten. Ook hier is de
opvallende gezelligheid tekenend voor deze nieuwe leden.
Martien Luidens was hun gastheer en maakte de mensen wegwijs binnen het
clubhuis en de SSOVN.
Coördinator BHC Anet verwelkomde de nieuwe BHC vrijwilligers en verzorgde
samen met Martien de instructie.
Loek Janssen en Michel Wegerif vertegenwoordigde het hoofdbestuur bij de
toetreding van deze biljartsporters binnen de SSOVN.
Tijdens mijn aanwezigheid op genoemde activiteiten, kan ik niet anders zeggen
dat met deze uitbreidingen de SSOVN een heel positieve stap maakt!
…Een waardevolle aanvulling… WELKOM Biljart vrienden en vriendinnen!
Jullie Mien op ’t Nieuws.

