
 

 

Jaargang 66 Uitgave 8 December 2014 

Voorzitter:  
06-16889012 
Jo Paffen 
045-5743084 
voorzitter@ssovh.nl 
 
Secretariaat: 
Schaesbergerweg 157 
6415 AG  Heerlen 
secretaris@ssovh.nl 
 
Penningmeester: 
Jo Ampts 
06-47252779 
penningmeester@ssovh.nl 
NL52 INGB 0001207122 
 
Ledenadministratie: 
Haghenstraat 4E 
6461 VT  Kerkrade 
ledenadministratie@ssovh.nl 
 
December 2014 
 
01 Bridge / Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
04 Biljart / Foto Reflex 
06 Country 
07 Spoorbuule Kerstmarkt 
08 Bridge / Biljart 
09 Tafeltennis 
10 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
11 Biljart 
13 Country 
15 Bridge / Biljart 
16 Tafeltennis 
 
Januari 2015 
 
01 GESLOTEN 
02 Nieuwjaarsreceptie SSOVH 
03 Computer / Country 
05 Bridge / Biljart 
06 Tafeltennis 
07 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 

De Spuiklep: 
06-83643284 
 
Coördinator Spuiklep: 
Jo Ampts 
 

Storing Keycard: 

045-5726149 

 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl 

 

 

 

 

 

 

 

17 Senioren / Kerstkienen SSOVH 
18 OC Rail Veolia / Biljart  / Foto Reflex 
19 Zonnebloem / Kienen LTM ‘72 
20 Biljart Kersttournooi 
22 Biljart / LWB Vergadering 
23 Tafeltennis 
24 SPUIKLEP GESLOTEN  
25 SPUIKLEP GESLOTEN 
26 SPUIKLEP GESLOTEN 
27 Country 
29 Bridge  
30 Tafeltennis 
31 SPUIKLEP GESLOTEN 
 
 
 
 
 
15 Biljart 
17 Country 
19 Bridge / Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
22 Biljart 
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08 Biljart 
09 Nieuwjaarsreceptie Veolia 
10 Country 
12 Bridge / Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
 

24 Country 
26 Bridge / Biljart 
27 tafeltennis 
28 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
29 Biljart 
31 Country 
 

 
 Inleveren kopij graag vóór 6 januari 2015 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten zie: 

www.ssovh.nl 

Voorwoord  

De SSOVH Nieuwsbrief 

Voor jullie ligt alweer een digitale editie. Er wordt nog druk naar de ontbrekende email adressen gezocht, de nieuwe 

contributie is vastgesteld, Bij Jo is de verenigingspeld opgespeld, er is weer flink gewandeld, een uitstapje naar 

Duitsland, er kan weer volop handen geschud worden en nieuw lid redactie gevonden.  

Verder wens ik iedereen veel leesplezier toe met deze digitale nieuwsbrief. 

Jolanda Zegers 

Gezocht 
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar ca 94 ontbrekende mailadressen van onze leden. Wilt u de nieuwsbrief 
digitaal ontvangen, geef dan aub uw mailadres met uw naam en huisadres door via de mailbox 
ledenadministratie@ssovh.nl 

 

Vaststelling Contributie 2015  
 

Op de najaarsvergadering van november 2014 is unaniem besloten om de sectie contributie te verhogen met € 2,00 

per sectie. 

Hier onder kunt u zien welke contributie voor uw sectie geld 

Sectie  Basis Contributie Sectie Contributie Extra 
Contributie 

Totaal Bedrag 
Contributie 2015 

Badminton € 17,00 € 68,00  € 85,00 

Biljarten € 17,00 € 13,00  € 30,00 

Bridge € 17,00 € 9,00  € 26,00 

Computer € 17,00 € 14,00 € 11,00  € 43,00 

Country € 17,00 € 8,00  € 25,00 

Fitness € 17,00 € 11,00 € 15,00 € 43,00 

Fotografie € 17,00 € 9,00  € 26,00 

Spoorbuule € 17,00 € 14,00 € 11,00 € 42,00 

Senioren € 17,00 € 5,00 €   5,00 € 27,00 

Tafeltennis € 17,00 € 25,00  € 42,00 

Toneel € 17,00 € 0,00  € 17,00 

Voetbal € 17,00 € 76,00  € 93,00 

Zelfverdediging € 17,00 € 60,00  € 77,00 

Wandelen € 17,00 € 9,00 €    6,00 € 32,00 

 

Penningmeester SSOVH 

Jo Ampts 

Nieuw lid redactie Frontsein 

http://www.ssovh.nl/
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Frans Evers heeft zich aangemeld als nieuw lid bij de redactie van het Frontsein. Hij zal zeker een 

taalkundig steentje bijdragen en wij heten hem dan ook van harte welkom bij de redactie. Wij wensen hem 

dan ook veel plezier, gesteggel en taalkundige expertise toe.  
 

Redactieleden gezocht 

De Frontsein redactie is altijd nog op zoek naar aanvulling voor haar team. Zij redigeren en corrigeren 
tijdens hun bijeenkomsten de door jullie aangeleverde teksten voor de digitale nieuwsbrief. Het vergt 
beslist niet zo veel van je kostbare vrije tijd als dat je zou denken; namelijk maar ’n uurtje per 
redactievergadering. 
 
Dus als jij affiniteit hebt met taal of wellicht iets met digitalisering en internet maar het ook nog leuk vindt 
de SSOVH Nieuwsbrief gestalte te geven, neem dan contact op met een van de zittende redactieleden; 
Jolanda Zegers, Ger Haan of Rinus van Lierop. We nodigen je dan meteen uit voor onze volgende 
bijeenkomst. 
 
De redactie; 
SSOVH Nieuwsbrief 
 

Vrijwilligersavond 

Tijdens de vrijwilligersavond kreeg Jo Buijsen de zilveren verenigingsspeld met robijn uitgereikt uit de handen van 

voorzitter Jo Paffen. Hij ontving de speld voor alle bewezen diensten van de afgelopen jaren. Zo is Jo Buijsen  vele 

jaren redactielid geweest waar hij altijd de kopij controleerde op grammatica en spelling en transformeerde deze naar 

het bekende Frontsein boekje. Daarnaast heeft hij vele jaren zich ingespannen bij het Hoofdbestuur van de SSOVH 

waar hij de ledenadministratie bijhield. Ook bij de sectie Bowling heeft Jo zich verdienstelijk gemaakt in het 

sectiebestuur.  

Jo, ook van onze kant nog van harte gefeliciteerd. 

 

        

 

Van het seniorenfront 



Wij zijn al een tijd bezig met onze najaar activiteiten. 
Op woensdag 3 september zijn onze inloopmiddagen weer gestart. Met een gemiddelde van ruim 25 deelnemers per 
middag mogen wij niet klagen. 
De eerste filmmiddag is ook geweest met wederom een film uit de serie van Toon Hermans. 
Succes is dan al bij voorbaat verzekerd! 
Op zondag 21 september zijn we om 11.00 uur met 4 auto’s vertrokken naar Bedburg, in Duitsland, voor een 
bezichtiging van een grote bruinkoolgroeve. Vanaf 10 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags vertrok er ieder kwartier 
een gratis bus met 50 personen naar de groeve. Wij waren met onze groep pas om 15.45 uur aan de beurt. Geen 
man overboord. In een heel mooie lunchroom hebben een aantal mensen de tijd goed omgekregen. De rest van de 
groep heeft na de lunch een leuke wandeling rondom een meertje gemaakt en de Altstad van Bedburg bekeken. 
Vanaf het vertrek van de bus heeft een medewerker van de RWE doorlopend informatie gegeven. De groeve is al 
ruim 20 jaar in bedrijf, 24 uur per dag, 7 dagen per week. De graafmachine met scheppen zo groot, dat je er 
gemakkelijk een auto in kunt parkeren. Het is al zo ver gevorderd dat de goot die de bruinkool afvoert inmiddels 5 
kilometer lang is. Via een eigen spoornet wordt de bruinkool meteen afgeleverd bij de elektriciteitscentrales. 
Er is een klein museum waar uitstallingen zijn van plant- en dierafdrukken tot haaientanden toe. In tijd gaat het hier 
10 miljoen jaar terug.  Het was voor ons allemaal een interessante en zonnige dag. 
Nu nog even iets over de kersttijd. Onze jaarlijkse kerstviering is op woensdag 17 december van 14.00 tot 17.00 uur 
in de versierde Spuiklep. Dit jaar hebben we het gerenommeerde en bekende koor “de Moselzangers” kunnen 
krijgen. 
In de Spuiklep en op het station wordt u hier nog nader over geïnformeerd.  
 
Het bestuur “Sectie Senioren”  

 

S.S.O.V.H.  Wandelsectie ’96 Heerlen  
 
Op een uitzonderlijk warme zondag 2 november 2014 startte de wandeling in Susteren. Tot onze verbazing toen wij 

(de voorlopers) aankwamen, stond daar 1 wandelaar. De trein moest nog aankomen gelukkig met 5 wandelaars. 

Gaan we daarvoor nog een wandeling uitzetten? Paul was niet blij met het feit dat er zo weinig animo was! 

Na 5 minuten wachten arriveerden nog 2 wandelaars. Met 12 wandelaars gestart. De wandeling ging langs het 

spoor, richting in de Mehre verder naar ‘Hout, een mooi bosgebied. Via makkelijk te lopen (zonder klimmen) 

wandelpaden, over de Geleenbeek, (waar ook de forel soms in voorkomt), gingen we naar Cafe D’Aezel in Holtum 

voor de koffie en vlaai. Na de pauze liepen we richting het dorp, met zijn Martinuskerk en de graftombe van de Fam. 

Janssen-Quix. 

Vervolgens liepen we langs maïsvelden, weilanden, de waterzuiveringsinstallatie en een stukje kunstroute richting 

Susteren. In het beekdal op de Alberaweg, had Mariet erg veel last van haar voet. Bij toeval kwam er een koetsje 

langs waarop Mariet vroeg om een stukje mee te rijden.  

 

 



Het paar vond het reuze gezellig en zwaaide naar de achterblijvers. Na 12,4 km waren we ook bij het 

eindpunt waar Mariet was afgezet. 

 Met dank aan de voorlopers!!  

Paul, Gertie, Riny 

 

Het Seniorenfront 

Wij zijn na de zomerstop weer begonnen met de wekelijkse woensdag inloopmiddag in de Spuiklep.  Iedere 

woensdag zijn dan minimaal 25 belangstellenden die kaarten, darten, sjoelen, biljarten, tafeltennis en een praatje 

maken. We hebben ook door het jaar met de hulp van Math Velders diverse filmmiddagen. Er zijn 4 shows vertoond 

van Toon Hermans. Eerst van zijn jonge jaren, dat was uitproberen en niet helemaal zeker van zich zelf. De 2e en 3e 

show waren zijn hoogtepunten; verfijnde humor en een afwisseling van liedjes die tot nadenken stemden. Zijn 

laatste show was van 1993. Melancholieke liedjes vol van liefde voor zijn overleden vrouw Rietje. We hadden ook 2 

filmvertoningen van Snip en Snap afwisselend in zwart-wit en kleur. Heel veel grappen en grollen die ons aan 

vroeger doen denken. Als laatste was er een interview met Willy Walder en zijn vrouw Aase Rasmussen. Piet 

Bambergen was net overleden en Willy stelde dat ze beter konden stoppen. Het had geen zin meer, want 50% is er 

niet meer.  Tot slot hebben wij dit jaar een bijzondere kerstviering in de Spuiklep op woensdag 17 december om 

14:00 uur met het gerenomeerd mannenkoor “Die Moselsänger”. 

Harrie Beelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                 

 



 

 

vrijdag 2 januari 2015 zal er weer de traditionele Nieuwjaarsborrel / 

receptie plaats vinden voor alle SSOVH leden. 

Van 14.30 tot 20.00 uur zal de Nieuwjaarsborrel plaats vinden, waarin 

men elkaar een goed 2015 kan wensen en waarvan we hopen dat het weer 

een gezellige happening wordt. Er zal rustige muziek gedraaid worden, 

zodat ook de laatste nieuwtjes uitgewisseld kunnen worden. 

We hopen dat we jullie allemaal mogen ontmoeten. 

De Evenementencommissie.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         


