Mien op ’t Nieuws:
KERSTKIEN...
Een super sfeervolle afsluiter van 2021… Met een daverend
slot!
Beste mensen.
Ik mocht weer getuigen zijn van jaarlijkse en traditionele afsluiter
van het SSOVN jaar. En ja… een jaar met heel veel “hobbels” en dus
was een warme en gezellige afsluiting meer dan welkom! Wel nu dat
is het ook geworden.
De OC had haar beste beentje voorgezet en was de uitdaging om
binnen de geldende RIVM tijden dit te organiseren. Wel dit is zeker
geslaagd!
Rond 12.30 uur stroomde de Draaischijf al aardig vol. Genoeg leden
en donateurs wisten de weg, op dit toch wel voor ons bijzondere
tijdstip, te vinden.
Na de (in deze Coronatijd) gebruikelijke QR check, werd iedereen
verwelkomt met een heerlijk stukje kerstbanket. Maar ook de
traditionele kerstgeste ontbrak niet. Dus ging iedereen sowieso met
een aandenken naar huis.
Er was weer een pracht prijzentafel, om klokslag 13.30 uur opende
Alex de Kerstkien. Traditie getrouw richtte de voorzitter Michel het
woord tot de aanwezigen. Michel memoreerde het afgelopen jaar
met al haar Ups en Downs. Ook beaamde hij de woorden van Alex in
de richting van Rienus en Thea. Deze twee mensen waren door
medische omstandigheden niet in staat de Kien te organiseren. Iets
dat zij meerdere decennia hebben gedaan. Voor hen beiden werden
de beste gezondheidwensen uitgesproken…
Daarop ging de “balletjes” in de trekkingsmachine. Er volgde een
heel gezellige en spannende middag. Hierbij zorgden onze BAR en
KEUKEN vrijwilligers dat men op de “wenken” werd bediend.
Toen op het moment van de grote slotronde nam Alex het woord. Of
iedereen na het laatste nummer de kaarten wil laten liggen… “Er
komt een bijzondere verrassing!” En ja zeker, die verrassing bestond
uit een Extra SSOVN 75 jaar jubileum ronde, aangeboden door
het hoofdbestuur. Iedereen mocht deze ronde doorspelen op de
kaart(en) die men voor zich had.
Mensen één ronde voor een volle kaart met een GIGA prijs t.w.v. €
150… Die ook nog eens door een spontane actie met een vinger
“KNIP” van onze grote club supporter werd verhoogd naar € 200.
Een waarderend applaus klonk door de Draaischijf. De spanning was
te snijden in deze apotheose van de Kerstkien 2021. KIEN !!!! Leo
Wannet brak met deze kreet de spanning… hij was de gelukkige!...
Leo Proficiat!
Een pracht middag kwam zo aan zijn einde. En zo vertrok iedereen
huiswaarts met de oprechte en warme wens…
“Een heel gezond, gelukkig en vrij Nieuwjaar”.
Jullie Mien op ’t Nieuws.

