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November 2014  

01 Toneel uitvoering  

03 Bridge / Biljart  

04 Tafeltennis  

05 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  

06 Biljart / Foto Reflex  

07 Afscheid receptie Jo Schrans  

08 Country / Feestavond LTM’72  

09 Najaar vergadering SSOVH  

10 Bridge / Biljart / LWB vergadering  

11 Tafeltennis  

12 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  

13 Biljart / Bestuurs vergadering 

SSOVH  

15 Country  

17 Bridge / Biljart  

18 Tafeltennis  

19 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 

20 Biljart  

22 Country  

24 Bridge / Biljart  

25 Tafeltennis  

26 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  

27 Veoilia / Biljart / Foto Reflex   

29 Sinterklaas SSOVH / Country / 

Carnavals avond  

December 2014  
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01 Bridge / Biljart  

02 Tafeltennis  

03 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  

03 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  

04 Biljart / Foto Reflex  

06 Country  

07 Spoorbuule Kerstmarkt  

08 Bridge / Biljart  

09 Tafeltennis  

10 Senioren / Zelfverdediging / 

Toneeel  

11 Biljart / Kerststukjes maken  

13 Country  

15 Bridge / Biljart  

16 Tafeltennis  

17 Senioren / Kerstkienen SSOVH  

18 OC Rail Veolia / Biljart  / Foto 

Reflex  

19 Zonnebloem / Kienen LTM ‘72  

20 Biljart Kersttournooi  

22 Biljart / LWB Vergadering  

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 / Biljart  

30 Tafeltennis  

31 SPUIKLEP GESLOTEN 

 

 
 
 

 

Inleveren kopij graag vóór 21 november 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 tweede digitale nieuwsbrief. 

De redactie zoekt nog steeds nieuwe leden die hen versterken, de najaarsledenvergadering komt er 

aan, heb je iets te melden, dan is dit DE gelegenheid daar toe. Voor de fijnproevers onder ons 

hebben we een whiskeyproeverij en voor de allerkleinsten komt de Sint met zijn knechten ons een 

bezoekje vereren in de Spuiklep. Verder is de sectie Zelfverdediging op zoek naar nieuwe aanwas om 

hun sectie te versterken.  

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

Jolanda Zegers 

 

 

 

 

http://www.ssovh.nl/


 

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  

 

 

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



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 
 

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 
 

 

ONGELOGEN WAAR 
In de Spuiklep: 

Parallelweg naast Kinderstad 

Vrijdag 24 Oktober 

Zaterdag 25 Oktober 

Vrijdag 31 Oktober 

Zaterdag 1 November  

Entree € 4,00      Aanvang 20:00 uur 

Zaal open: 19:00 uur    Kaartverkoop in de Spuiklep 

Voorverkoop bij H. de Hey       Tel: 06-46156164 

mailto:ledenadministratie@ssovh.nl


 
S.O.S.         Wandelsektie             S.S.O.V.H.  

Verslag van de wandeling op zondag 3 augustus.  

Wederom in zomerse omstandigheden vertrokken 19 wandelaars vanaf de parkeerplaats bij 

het klooster van de Redemptoristen in Wittem. We liepen richting Partij, het was even 

uitkijken geblazen, met het oversteken van een zeer druk kruispunt van wegen. Daarna ging het 
al snel, de smalle en mooie paadjes in. Deze wandeling had een groot aantal steegjes, we liepen vaak 

door weilanden, maïsvelden en ook hebben we de Mechelerbeek ontdekt. Met veel draaien en 

keren, zagen we steeds wisselende vergezichten!  

Vrij plotseling na ruim 1½ uur was daar onze pauze plek ” De Oude Hamer” aan de rand van 

Mechelen. Ondergetekende moest ter plaatse, toch even tekst en uitleg krijgen van Carola en 

Wiel, over hun allernieuwste G.S.M.telefoon, omdat zij deze  onderweg zo vaak aan het 

bestuderen waren. Wat bleek; er zat  een systeem in dat Carola kon zien, waar Wiel is (hij is 

n.l. vrachtwagenchauffeur) en omgekeerd en dat wereldwijd. Zo, weer wat bijgeleerd.  

De weg terug naar Wittem was zeker zo mooi en afwisselend. En de conclusie van ons allen 

is, dat Annelies, Rene en Gertie ons een fantastische wandeling hebben aangeboden.  

Harrie Beelen.  

 

 

                                                     
SINTERKLAAS KOMT  
            WEER  
NAAR DE SPUIKLEP                      
 

Zaterdag 29 November 2014 bezoekt Sinterklaas met de Zwarte Pieten weer de 

Spuiklep om de kinderen tot en met 7 jaar te verrassen. Van 14.00 uur tot 

uiterlijk16.30 uur zal Sinterklaas in de Spuiklep aanwezig zijn.  

Sinterklaas wil samen met de Zwarte Pieten op tijd de cadeautjes gaan kopen, 

maar dan moet hij wel weten hoeveel kinderen hij die middag mag verwachten, 

Daarom is het van belang dat de ouders van tevoren hun kind(eren) even 
aanmelden.* 



Dit kan tot en met zaterdag 08 november 2014 door de onderstaande strook in 

te leveren bij: 

                                                                                                    

*Jos van Avermaete : 

In Postvak 3 station Heerlen of 

Sturen naar Magnoliastraat 10, 

6413 JA Heerlen of Telefonisch aanmelden   

tel. 045-5220862 of een email naar  

avermaete@home.nl                                   

 

Ondergetekende, 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meldt zijn kind(eren) aan voor het SSOVH Sinterklaasfeest van 29 november 

a.s. 

Naam kind(eren): 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     leeftijd  jaar  jongen/meisje 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     leeftijd  jaar  jongen/meisje 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Handtekening: 

 

Inleveren tot en met zaterdag 08 november a.s. Na 08 november kunnen er geen 

formulieren meer ingeleverd worden.We gaan ervan uit dat als u uw kinderen 

aanmeldt, u ook die middag aanwezig bent. 

  

* Alleen voor SSOVH-leden 

mailto:avermaete@home.nl


 

      

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. 

Whiskyproeverij 
 



Voor een hapje wordt natuurlijk gezorgd. 

 

De wandeling van zondag 5 oktober 2014 

Jammer, maar het mooie herfst weer van de afgelopen dagen was er niet meer. Er viel een motregen 

gedurende de hele morgen en een deel van de middag. Geen goede verwachtingen voor een grote 

deelname. Tot mijn grote verrassing wilden bij het vertrekpunt, station Schinnen, toch 26 mensen 

wandelen. Met een bonte uitdossing van beschermende kleding, Mariet Lahaye was verkleed als non, 

vertrokken we richting de pauzeplaats. Langs het spoor en het NAVO depot, dat volgens de laatste 

berichten zal worden gesloten, liepen we richting Spaubeek.  

Verborgen in het groen kwamen we langs de “Anna kapel”. Deze kapel is ooit gebouwd in 1825 als 

dependance kerk van Spaubeek. We liepen verder langs kasteel Terborg. Er werd al “koffie” geroepen, 
maar dat was nog veel te vroeg. Wij sloegen linksaf een mooi pad omhoog naar Puth. Gelukkig was dit 
pad, ondanks de regen, nog niet echt een modderpaadje. Door de bebouwde kom van Puth naar de 
Onderste Puth. Onze pauzeplaats was hier bij café “Bie Laurenzke”. Dit was nog eens een echt 
dorpscafé met gemoedelijke bediening. Leo v.d. Enden was al meteen in een “diep in het glaasje 
gesprek” gewikkeld met enkele stamgasten. 
Over de terugweg valt nog te vermelden dat we liepen over een mooie holle weg naar het gehucht 
Wolfhaag. Hier waren in vroegere tijden de Bokkenrijders actief. Via Schinnen langs de vijvers en de 
stroopfabriek Canisius terug naar de parkeerplaats bij het station.  
Voor onze voorzitter was deze grote deelname aan de wandeling een fijne opsteker. 
 
Harrie Beelen 
 

Gezocht 
De sectie zelfverdediging van de SSOVH zoekt nieuwe leden. Sinds een dik jaar bestaat deze sectie uit 

een kleine 20 tal leden die op de woensdagavond  tussen 19:00 en 20:00u in de Spuiklep de kneepjes 

van het “zelfverdedigen”  krijgen geleerd van collega hoofdconducteur Roger Godding.                  

Roger probeert de mensen op een laagdrempelige en effectieve wijze zonder zware conditionele 

inspanningen of acrobatische hoogstandjes  les te geven. Dit gaat op een relaxte manier en met de 

nodige humor gepaard. De contributie voor deze lessen bedraagt 50 euro per jaar( excl. de 

basiscontributie SSOVH) Omdat wij in het nieuwe jaar hoogstwaarschijnlijk onder het minimum 

aantal benodigde leden zullen zakken zoeken wij nog versterking van ons ledenbestand. Is je 

interesse gewekt kom dan eens kijken op de woensdagavond in de Spuiklep of neem contact op met 

een van de ondergetekenden.  

Con Verschooten 0616883427  cverschooten@ziggo.nl 

Huub Hellenbrand 0616881914 hellenbrandhaj@gmail.com 
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