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September 2014 
 
01 Bridge; Biljart; LWB verg. 
02 Tafeltennis 
03 Senioren; Zelfverdediging; Toneel 
04 OC Veolia; Veolia; Biljart 
06 Computer; Country 
08 Bridge; Biljart 
09 Tafeltennis 
10 Senioren; Zelfverdediging; Toneel 
11 Biljart 
13 Country 
15 Bridge; Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren; Zelfverdediging; Toneel 
18 Biljart; Foto Reflex 

 
 
20 Country 
21 Rommelmarkt Spoorbuule 
22 Bridge; Biljart 
23 Tafeltennis 
24 Senioren; Zelfverdediging; Toneel 
25 Biljart 
27 Country 
29 Bridge; Biljart 
30 Tafeltennis 
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Oktober 2014  
01 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
02 Veolia / Biljart  
04 Computer / Country  
06 Bridge / Biljart / LWB verg.  
07 Tafeltennis  
08 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
09 Biljart  
11 Country  
13 Bridge / Biljart  
14 Tafeltennis  
15 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
16 Biljart  
18 Country / Vrijwilligersavond SSOVH  
20 Bridge / Biljart  
 

 
21 Tafeltennis  
22 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
23 Biljart / Foto Reflex  
24 Toneel uitvoering  
25 Toneel uitvoering  
27 Bridge / Biljart  
28 Tafeltennis  
29 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
30 Biljart / Veolia  
31 Toneel uitvoering 
 
 
 

Inleveren kopij graag vóór 10 oktober 2014 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

 
 
Voorwoord  

De SSOVH Nieuwsbrief 

Met enige trots presenteert de SSOVH de nieuwe vorm van het Frontsein. Voor jullie ligt dan nu ook 

de eerste digitale nieuwsbrief. 

Allereerst wil ik vanaf deze plaats Jo Buijsen van harte bedanken voor alle werkzaamheden die hij 

met zoveel plezier al jaren heeft gedaan en voor de prettige samenwerking tijdens de 

redactievergaderingen. JO BEDANKT! 

Dan wil ik me graag voorstellen voor degene die mij nog niet kennen; mijn naam is Jolanda Zegers, 

getrouwd met Rob en moeder van Bryan. Ik ben geboren in Heerlen, maar woon inmiddels al weer 

10 jaar in Bocholtz. Ik ben werkzaam binnen een uitkeringsinstantie, mijn functie is 

uitkeringsdeskundige Ziektewet. Dit houdt de beoordeling van het recht, de duur en de hoogte van 

de eventuele Ziektewet-uitkering in.  

Binnen de SSOVH ben ik al vanaf 1999 lid van de secties Fitness en Country, lekker meegedanst en 9 

jaar secretaris geweest. Sinds 2 jaar ben ik lid van de redactie van het Frontsein. Daar corrigeer ik 

samen met mijn vader en Rinus van Lierop de binnengekomen kopij daar waar nodig is op 

grammaticafouten. Soms moeten zinnen in een andere vorm gegoten worden om het verhaal beter 

leesbaar te maken.  

Mijn hobby’s zijn mijn gezin, lezen en mijn grote passie; het bakken van vlaaien en taarten. Daarnaast 

ben ik penningmeester van onze buurtvereniging en actief voorzitter van de ouderraad van de school 

van onze zoon.  

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

Jolanda Zegers

http://www.ssovh.nl/


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 
 

NAJAARSLEDENVERGADERING SSOVH 2014  

Namens het Bestuur nodig ik u van harte uit voor de Najaarsledenvergadering op:  

zondag 09 november 2014, om 10.30 uur in de Spuiklep  

De agenda is als volgt samengesteld:  

1. Opening  

2. Terugblik op het verenigingsjaar 2014  

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

5. Notulen van de vorige vergadering d.d. 24 november 2013   

6. Financieel verslag tot en met oktober 2014  

7. Contributie 2015  

8. Stedenmeerkamp  

9. Ledenstand SSOVH  

10. Jubilarissen  

11. Toekomst van de vereniging  

12. Rondvraag  

13. Sluiting  

Met vriendelijke groet,  

Jo Paffen  

Voorzitter SSOVH  



Samen op stap 96 S.S.O.V.H.  
 Traditie getrouw was de wandeling van zondag 5 juli weer naar Duitsland. De weersvoorspellingen 
waren niet gunstig, maar zoals zo vaak hebben de 19 wandelaars weer geboft! Met een overstap in 
Neuss naar Neuss Sud begonnen we aan de wandeling, bij een temperatuur van 24 graden, weinig 
wind en een lekker zonnetje. De voorlopers onder leiding van Jan van Os, hadden een mooie groene 
route uitgezet. De storm van Pinksteren had zijn werk gedaan, bomen die als lucifershoutjes waren 
omgevallen. Gewandeld hebben we langs de rivier de Erft(ontsprongen in de Eifel in Neuss uitlopend 
in de Rijn).Deze rivier heeft verschillende stroomversnellingen, met parcoursen uitgezet om te 
kajakken.  

 

  
           Kajakken op de rivier de Erft                                                      De Rijn 

 

Na 6 km de pauze bij Café Restaurant ”Reuterhof” met een unieke ligging aan de Rijn. Bijzonder was 
dat de kade muren hoger waren gemaakt in 1993 en 1995.Het terras was mee opgehoogd, om toch te 
kunnen genieten van het uitzicht naar de Rijn. Het vervolg van de wandeling ging via een mooi park en 
Rosarium naar de markt in het centrum van Neuss Waar we werden verwelkomt door de klokken van 
de Baseliek Quirinusmunster. Het belangrijkste monument van de stad. De Romeinse martelaar 
Quirinus is de schutspatroon van Neuss. Nu op een van vele terrasjes, een leuk plekje zoeken. Tijdens 
het nuttige van een hapje en drankje, kwam de voorspelde regenbui. Iedereen zocht een droog 
onderkomen. De juffrouw van de bediening was even de draad kwijt, waar een ieder was gaan zitten. 
Vanaf de markt nog 1 km gelopen naar het station. Een zeer geslaagde treinreis en wandeling. Met 
dank wederom aan de voorlopers ! 

Harrie Beelen 

 

 

 



Laatste Rit en afscheid van d’r Jo 

Wesselius 

 

Op dinsdag 30 september 2014 maakt  

“ozze Jo oes Kirchroa” zijn laatste rit. 

Jo komt om 13.51 uur  met trein 3539 aan  

op spoor 5 in Heerlen. 

Aansluitend is er van 14.30 uur tot 17.00 

uur in de Spuiklep gelegenheid om 

afscheid te nemen van Jo. 
 

 Wiegandkaarten 

 

Zijn er (oud) SSOVH-leden die geen gebruik meer maken van hun Wiegandkaart?Aan hen wordt een 

dringend verzoek gedaan om die kaart dan weer in te leveren.Uiteraard krijgen zij dan ook weer hun 

borg van €12,-  van SSOVH terug betaald. 

De SSOVH kan dan weer vooruit om nieuwe leden te voorzien van een toegangskaart. 

Ook NS-ers die vanwege het toegangsbeheer middels NS toegangspas, nu geen gebruik meer hoeven 

te maken van hun Wiegandkaart mogen hun in onbruik geraakte kaart bij mij inleveren. 

Frans Evers 
 



 

Country feestavond 15 jarig bestaan Blue Train Dancers 

 

Zaterdag 16 augustus 2014 vierde de sectie Country haar 15 jarig bestaan. Dit werd gevierd 

met een etentje voor de leden en een geweldige feestavond met orkest. Er werd volop 

gedanst, zowel oude als nieuwe dansen en nummers kwamen aan bod. Het was gezellig 

druk, er waren verschillende andere clubs aanwezig. Nu op naar de 25 jaar! 

 

 

 

 



 

De Evenementencommissie organiseert weer een Whisky proeverij. 

 

“The Art of Blending”( De kunst van samensmelting). 

 

 

 Datum: 14 november 2014                

 

 Aanvang: 20.00 uur. 

 

 Locatie: Spuiklep. 

De avond wordt gepresenteerd door Frans Brouwer van The Whisky Friend uit Sittard. Met als 

uitgangspunt 1 blend en 6 single malts uit alle smaakregio’s. Zowel van onafhankelijke alsook van 

distillerij bottelaars. Ook komen verschillende vattypes aan bod. 

 

Bij iedere Whisky krijgt u een presentatie uit welke streek en hoe de Whisky wordt gedistilleerd. 

Heeft u zin om mee te doen aan deze proeverij, dan kunt u zich aanmelden door € 

25,00 over te maken op rekeningnummer 

NL77 INGB 0001818063 t.n.v. J.van Kessel Aan de Put 23 Landgraaf. Onder 

vermelding van Whisky proeverij. 

De inschrijving sluit op 3 november. Reageer snel, want er is maar plaats voor 25 

personen. Dus vol is vol. 

Voor een hapje wordt natuurlijk gezorgd. 

Whiskyproeverij 
 



 

 

 

 


