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Februari 2015 
 
02 Bridge / Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
05 Biljart 
07 Computer / Country 
09 Bridge  / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
12 Biljart 
14 Inhalen Stadsprins Hrl./Country 
15 GESLOTEN 
16 GESLOTEN 
17 GESLOTEN 
18 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
19 Biljart / Foto Reflex 
21 Country CD Avond 
23 Bridge / Biljart 
24 Tafeltennis 
25 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
26 Biljart 
28 Country 

 

Maart 2015  
 
02 Bridge / Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
05 Biljart / Foto Reflex 
07 Computer / Country 
08 Leden jaarvergadering 
09 Bridge / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
12 Biljart 
14 Country 
16 Bridge / Biljart 
17 Tafeltennis 
18 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
19 Biljart 
21 Country CD Avond 
23 Bridge/Biljart/Verg. LTM’72 
24 Tafeltennis 
25 Senioren/Zelfverdediging/Toneel 
26 Biljart / Foto Reflex 
27 Paaskienen LTM ‘72 
28 Country 
30 Bridge / Biljart 
31 Tafeltennis
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Inleveren kopij graag vóór 2 april 2015 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Voor jullie ligt alweer een volgende editie van de nieuwsbrief. Helaas hebben wij ook nu weer 

afscheid moeten nemen van 2 leden van onze vereniging. In deze editie vinden jullie een aantal 

uitnodigingen, waaronder jaarvergaderingen en op sportief gebied worden er mensen gezocht die 

lekker willen badmintonnen en mensen die de standplaats Heerlen willen vertegenwoordigen tijdens 

het jaarlijkse Stedenmeerkamp te Blerick. Verder kunnen de kelen goed gesmeerd worden tijdens de 

Schlageravond en volgen er nog wat nieuwtjes over de inning van de contributie en de Senioren. Als 

laatste heeft de wandelsectie een prima wandeling gehad.  

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

Jolanda Zegers 

Vaststelling Contributie 2015  
 

Op de najaarsvergadering van november 2014 is unaniem besloten om de sectie contributie te 

verhogen met € 2,00 per sectie. 

De contributie brieven zullen medio januari 2015 verstuurd worden.  

Hier onder kunt u zien welke contributie voor uw sectie geldt: 

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  € 42,00 

Country € 17,00 € 8,00  € 25,00 

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

Fotografie € 17,00 € 9,00  € 26,00 

Carnaval € 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 

 

 

http://www.ssovh.nl/


 

 Contributiebetalingen 2015 
 

 Dit is een mededeling aan die SSOVH leden die hun contributie nog moeten voldoen. Aan hen wil ik 

het volgende meegeven: 

Wanneer zij de betaling per bank in gang zetten zou het fijn zijn als de aanwijzing uit de 

contributiebrief wordt gevolgd.                                                                                                                                  

Als mededeling graag alleen het vetgedrukte betalingskenmerk vermelden. Aan deze gegevens heb 

ik voldoende informatie om de betaling juist toe te kennen.  

Er hoeft dus niets ander dan nummer en de naam vermeld te worden, dus niet ook nog: 

- Contributie 

- Basis Contributie jaar  XXXX 

- SSOVH Contributie 

- Sectie Huppeldepup 

- Basis en Wandelen voor 2 personen 

Of iets anders wat u maar denkt wat er ter verduidelijking handig is. Niet doen s.v.p.              

Als het dan toch gebeurt kom ik er ook nog wel uit, maar al die overbodige informatie geeft 

een slecht overzicht tussen alle ontvangen betalingen. Dus s.v.p. niet doen!! 

Maar erger nog is als er NIETS vermeld wordt, dan is het gelijk een “Jan van Haasteren” 

puzzel. Van sommige namen is er nog maar een enkel persoon lid van SSOVH, maar Jansen 

bijvoorbeeld kent veel kleuren en soorten, uiteraard heb je niet alleen een mevrouw maar 

ook een meneer Jansen en dan zijn die er nog met één, twee en die met 3 S-en. En de naam 

hierboven is alleen figuurlijk bedoeld natuurlijk.  

Wanneer er géén kenmerk vermeld wordt, is het gepuzzel nog lastiger als de betaling van 

een andere bankrekening komt dan de naam van het SSOVH lid. Kortom; ga d’r maar aan 

staan! 

Derhalve dus graag aandacht voor het vermelden van het (juiste) betalingskenmerk. Dus 

enkel en alleen: 1234567- A.B.C.Defghijk 

 

Joep Buijsen 

SSOVH Ledenadministratie 

 

 

 



 

 

Algemene Ledenvergadering 2015 
 
Namens het Bestuur nodig ik alle SSOVH-leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2015 op  

zondag 08 maart a.s. om 10.30 uur in de Spuiklep. 

De agenda is als volgt samengesteld: 

1. Opening  
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken  
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2014  

(deze notulen liggen voor de vergadering gereed) 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag financiële commissie 
7. Vaststellen verenigingsbegroting  
8. Jubilarissen 
9. Vaststellen financiële commissie  
10. Presentatie SSOVH Beleidsplan 2015-2019 
11. Bestuursverkiezing  

 
Aftredend is:  Jo Paffen               Voorzitter, herkiesbaar 
   John van Kessel  Commissaris, herkiesbaar  

                                           Jo Buijsen  Commissaris, herkiesbaar 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een week voor aanvang van de vergadering 

op statutaire wijze opgeven bij de voorzitter. De functie van secretaris is ook nog steeds vacant 

en kandidaten voor deze functie kunnen zich eveneens opgeven bij de voorzitter.  

12. Rondvraag                                                                                                                                                

13. Sluiting 

Met vriendelijke groet, 

Jo Paffen  

Voorzitter SSOVH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In Memoriam 
Op 25 februari 2015 is overleden 

Egbert Slaghuis 
Egbert was dit jaar 68 jaar lid van SSOVH en mede- 

oprichter van SSOVH 1947. Hij heeft zich jarenlang 

ingezet als oprichter van de sectie voetbal. 

Egbert was lid van Verdienste bij SSOVH 

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

                                  
Bestuur, sectiebesturen en leden van SSOVH 

In Memoriam 
Op 26 februari 2015 is overleden 

Jan Kockelkorn  

Jan was lid van de sectie Bridge 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 

familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 

verlies.                                                                                                            

 

 

Bestuur, sectiebesturen van SSOVH 

Nieuws van de Senioren. 

We zijn het nieuwe jaar weer van start gegaan met onze wekelijkse inloopmiddagen in de Spuiklep. 

Dit betreft dan iedere Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. 

Bent u geïnteresseerd, kom gerust eens binnen lopen! 

Op Woensdag 14 Januari was onze jaarlijkse ledenvergadering, ruim 40 leden waren aanwezig. De 

vergadering is met de gebruikelijke agenda punten goed verlopen. In de pauze werd er koffie/thee 

en vlaai aangeboden. Ook is de Nieuwsbrief uitgereikt met onze activiteiten t/m de zomerstop. 

Deze zijn:                                                                                                                                                               

Woensdag 18 Februari : Haringhappen.                                                                                                            

Woensdag 25 Februari : Een feestmiddag  in samenwerking met B.G.V.(Bond van gepensioneerde  

vervoer)                                                                                                                                                             

Woensdag 18 Maart : een Filmmiddag.                                                                                                            

Zaterdag 25 April : Onze jaarlijkse Reünie.                                                                                                               

Dinsdag 19 Mei : Ons halfjaarlijkse uitstapje. Deze keer bezoeken wij de grote ambachtelijke 

Bakkerij Voncken.                                                                                                                                                    

Woensdag 24 Juni : is onze laatste inloopmiddag voor de zomerstop. 

Met vriendelijke groet 

Riny van den Hurk Harie Beelen. 



 

 

STEDENMEERKAMP 2015 

Hallo allen, op zaterdag 30 mei zal de Stedenmeerkamp in Blerick plaats vinden. Deels zijn de 

activiteiten in en rond het ontspanningslokaal 't Wonder, uiteraard zullen een aantal activiteiten in 

de omgeving van Venlo en Blerick plaats vinden. 

 

Indien er voldoende deelname is, zullen onderstaande takken van sport / activiteiten plaats vinden. 

Biljart, bowling, darten, fietsen (toer, 40 km en sport, 100 km), jeu de boules, kaarten (klaverjassen, 

rikken en jokeren), motortocht, tennis (indoor), vissen, wandelen en als nieuwe activiteit fitness. 

 

Via het secretariaat zullen de sectiebesturen binnenkort een uitvraag verwachten, maar ook 

individueel kunt u zich aanmelden bij ons secretariaat. 

 

De start op zaterdag 30 mei zal rond de klok van 10.00 uur zijn, als afsluiting zal wederom het 

standaard diner aangeboden worden met muziek en onder het genot van een drankje kan de uitslag 

en gang van zaken besproken worden. 

 

Binnenkort zal nadere info verstuurd worden, maar schroom niet en meldt uw deelname aan het 

sectiebesturen of verenigingssecretariaat

Wenst u nu al wat meer informatie, neem dan gerust contact op met John van Kessel of met mij. 

 

Hopende op een flinke deelname uit Heerlen aan de Stedenmeerkamp met het liefst een fors aantal 

verschillende activiteiten. 

Met vriendelijke groet 

 

Henk Slaghuis 

Huskensweg 8 

6412 SG. Heerlen 

Tel 045-5726149 

Of 06-53717636  

 

Uitnodiging: 

Jaarlijkse ledenvergadering SSOVH sectie Fitness  
Dinsdag 21 april 2015, aanvang 19.30 uur 
Spuiklep (podium) 
Agenda 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen bestuur 
4. Vaststellen notulen ledenvergadering van 15 april 2014 

De notulen liggen ter inzage in de fitnessruimte (whiteboard)  



1. Financiën: 
 verslag penningmeester 
 verslag kascontrolecommissie  
 Vaststellen kascontrolecommissie 2015/2016 

2. Bestuursmutaties: 
 Secretaris  H Slenders    => aftredend, niet herkiesbaar 
 Penningmeester G Hodselmans   => aftredend, niet herkiesbaar 
Tegenkandidaten kunnen zich kenbaar maken tot uiterlijk 05 april 2015 bij het secretariaat 
(ssovh.fitness@gmail.com), er is een kandidaat-penningmeester. 

3. Investeringen 2015/2016   
4. Zomersluiting Spuiklep 2015   
5. Grote schoonmaak 2015: 

 datum 
 uitvraag vrijwilligers 

6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
Namens het sectiebestuur; 

H Slenders, secretaris 

 

Wandeling van SOS’96 op zondag 3 januari 2015 

De wandeling van januari is traditioneel de Oliebollen tocht. De start was om 11.30 uur vanuit de 
Spuiklep. Er waren 26 wandelaars present om de tocht van 8 km te lopen. 
Via Eikenderveld liepen we richting Terworm. Het wandelgebied bij Terworm is al een tijd geleden 
vernieuwd en uitgebreid waardoor het er aangenaam vertoeven is.  
Verderop kwamen we in Gelein terecht. We steken de John F. Kennedylaan over en komen in Welten 
uit. Na de woonwijk is daar ook een ouder wandelgebied in de richting Benzerade. 
Het café “Koffiehuukske” lieten we rechts liggen. Wij wandelen richting “Auberge de Rousch” met 
aan de linkerkant de vijver. Even wachten op achterblijvers en dan op naar de “Weltervijver”. Een 
van de mooiste gebieden van landelijk Heerlen. We steken de A79 over en blijven parallel lopen langs 
de N281. Na een kilometer gaan we onder het viaduct van de N281 door en zijn weer in het 
Eikenderveld en ruiken de stal c.q. de Spuiklep. Dit was weer een mooie wandeling door een van de 
meerdere groene delen van Heerlen. Met dank aan de voorlopers. 
In de Spuiklep stonden de tafels en stoelen gereed voor 32 personen. Voordat de aanval op de 
oliebollen, strikken en wafels kon beginnen memoreerde de voorzitter de oliebollen van onze 
overleden kampioen bakker, Wim Elfrink.   
De bakkers van deze keer, José Ernste en Riny v.d. Hurk ontvingen een mooie attentie voor alle 
moeite. 
 
Harrie Beelen 
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Helaas is dit stukje niet eerder geplaatst, daarom hieronder alsnog in deze editie, zij het 

met vertraging.  

Nieuws van het Seniorenfront. 

December is een drukke maand voor ons geweest. In verband met de midweekse feestdagen, was 

onze laatste inloopmiddag al op 10 december. Onder het genot van koffie/thee, vlaai en een hartig 

hapje, kon iedereen zich met zijn favoriete spel bezighouden. 

Voor enkele van ons was dat werken!! Het decorstuk voor de kersttijd moest worden opgezet. De 

grote kerstboom, de versiering, de lichtjes en de nep cadeaus er onder. Met dank aan de helpende 

handen, om deze middag te laten slagen. 

Een week  later was de Kerstviering. 

Om 12.30 uur waren we al met een aantal mensen aanwezig in de Spuiklep. De zaal indelen, de 

gordijnen benutten voor de sfeer en niet te vergeten het keukenwerk.  Het  gezegde  “vele handen 

maken licht werk” gaat hier duidelijk ook op. In vrij korte tijd was het voorbereidend werk klaar. 

Inmiddels was de groep “Die Moselsänger “ gearriveerd en met het opzetten van de apparatuur 

begonnen, door de vrijwilligers werden  ze voorzien van koffie en het wachten op de Senioren, voor 

de Kerstviering  kon beginnen. 

Toen de “Die Moselsänger” begonnen met hun concert, waren er 75 Senioren aanwezig. Met het 

aanbieden van de koffie/thee, kerstbrood en de kerstchocolade, hebben wij genoten van een 

schitterend optreden van de “Die Moselsänger”. Wij zelfs werden verrast met een toegift. Een echte 

professionele uitvoering. Tussen het optreden door werden er sfeervolle gedichten voor gelezen. In 

een lange reeks van jaren, was deze Kerstviering wel een hoogte punt !! 

Ieder jaar denken we; zouden de mensen geïnteresseerd blijven voor de Kerstviering . We mogen ons 

gelukkig prijzen, we hebben een trouwe aanhang. 

Heel hartelijk dank met de inzet van velen!!! 

Het Bestuur Sectie Senioren wenst u allen een gezond en voorspoedig 2015. 

Harrie Beelen. 

 



 





 

 

 

Er lag nog een wens van de 

Evenementencommissie om het Teeke-zingen en een 

Schlageravond te herhalen. 

De Evenementencommissie heeft daarom ook weer de 

Schlageravond gekoppeld aan het Teeke-zingen onder 

het motto van “Man ist so jung, wie man sich fühlt”. 

Het programma voor deze bruisende avond ziet er als volgt uit: 

20.00 tot 20.30 uur: Teeke-zingen 

20.30 tot 21.30 uur: Schlagermuziek die voor “die richtige Stimmung”zorgt. 

21.30 tot 22.00 uur: Teeke-zingen 

22.00 tot afloop: Schlagermuziek ( jetzt geht die Stimmung richtig los!) 

De avond is toegankelijkvoor SSOVH-leden met introducé 

Servus, Grüß Gott und auf Wieder sehen in de Spuiklep 

 

                                                        

De Evenementencommissie 

 

Schlageravond 

in combinatie 
met 

Teeke-zingen 

op 11 april 2015 


