
 

 

Jaargang 67 Uitgave 3 Maart 2015 

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 
 
De Spuiklep: 
06-83643284 

 
Coördinator Spuiklep: 
Jo Ampts 
 
Ledenadministratie: 
Haghenstraat 4E 
6461 VT  Kerkrade 
ledenadministratie@ssovh.nl 
 
Storing Keycard: 

045-5726149 

 

Redactieleden: 

Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

April 2015 
 
01 Kienen Spoorbuule 
02 Senioren verg. / Biljart / Foto Reflex 
04 Computer / Country 
06 Bridge / Biljart 
07 Tafeltennis  
08 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
09 Biljart 
10 Zonnebloem / Tafeltennis 
11 Teeke zingen 
12 Jaarvergadering Wandelen 
13 Bridge / Biljart 
14 Veolia / Tafeltennis 
15 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
16 Biljart / Foto Reflex 
18 Country CD Avond 
20 Bridge / Biljart 
21 Veolia / Tafeltennis / Jaarverg. Fitness 
22 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
23 Biljart 
24 Feestavond VVMC  
25 Reunie Oud-NS- ers / Feestavond NSR 
27 Bridge / Biljart 
28 Tafeltennis 

29 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
30 OC Veolia Lunch / Biljart 
 
Mei 
 
01 Feestavond Fam. Van Lierop 
02 Computer / Country 
04 Bridge / Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
07 Biljart / Foto Reflex 
08 Wandelronde v.Z.L. inruimen vanaf 13.00 uur 
09 Wandelronde v.Z.L. 
10 Wandelronde v. Z.L. 
11 Wandelronde v.Z.L. 
12 Veolia / Tafeltennis 
13 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
14 Biljart 
16 Country CD Avond 
18 Bridge / Biljart 
19 Tafeltennis 
20 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
21 Biljart / Foto Reflex 
23 Country 
25 Bridge / Biljart 

mailto:voorzitter@ssovh.nl
mailto:secretaris@ssovh.nl
mailto:penningmeester@ssovh.nl
mailto:ledenadministratie@ssovh.nl


26 Tafeltennis 
27 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
28 Biljart 
30 Country 
 
Juni 
 
01 Bridge / Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
04 Senioren verg. / Biljart / Foto Reflex 
06 Computer / Country 
07 Rommelmarkt Spoorbuule 
08 Bridge / Biljart 
09 Veolia / Tafeltennis 

10 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
11 Biljart 
13 Country / IPA SP Politie 
15 Bridge / Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
18 Biljart 
20 Country / LTM ’72 BQ 
22 Bridge / Biljart 
23 Tafeltennis 
24 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
25 Biljart 
27 Country CD Avond 
29 Bridge / Biljart 
30 Tafeltennis 

 
 

 
Inleveren kopij graag vóór 13 mei 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. In deze editie vinden jullie nogmaals de uitnodiging 

voor de JAARVERGADERING VAN DE FITNESS, worden er mensen gevraagd die de standplaats Heerlen willen 

vertegenwoordigen tijdens het jaarlijkse Stedenmeerkamp te Blerick. Er zijn 2 leden gehuldigd, de Senioren geven 

een overzicht van hun activiteiten. Verder kunnen de kelen goed gesmeerd worden tijdens de Schlageravond  Als 

laatste heeft de wandelsectie een prima wandeling gehad.  

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

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein 

 

 

 

We willen het bestuur en leden bedanken voor jullie steun en aanwezigheid tijdens de crematie en 

alle kaarten die we ontvangen hebben ter nagedachtenis aan onze pa, opa en grootvader. 

Egbert was er trots op sinds de oprichting lid te zijn van onze SSOVH. 

 

Familie Slaghuis. 
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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. 

 

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. 

 

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 

 

De Senioren 
 
Woensdag 1 april was er de uitgestelde film: YENTL met in de hoofdrol Barbara Streisand. Ondanks 
het stormachtige weer war er velen gekomen. Onder het genot van koffie/ thee, soesjes en natuurlijk 
paaseitjes werd er naar de film gekeken. Deze speelde zich af in het dorp Pechev (Polen) rond 1900 in 
een Joodse orthodoxe wereld waar vrouwen niet mogen studeren. Na het verzorgen en overlijden 
van haar vader gaat ze verkleed als jongen naar de grote stad. Daar studeert ze onder de naam 
Anshel (haar overleden broer) Talmoedische rechten bij een Jesjiva (Talmoedschool voor jongens). 
Daar raakt zij bevriend met Avigdor en wordt verliefd op hem, echter is hij verloofd met Hadass. 
Anschel vertelt Avigdor haar grote geheim en vertrekt daarna naar Amerika om verder te studeren. 
Avigdor en Hadass trouwen met elkaar.  
 
De senioren konden de film zeer waarderen. Deze mooie film werd aangeboden door Petra en 
uitgevoerd door Math Velders.  
 
Helaas was er ook slecht nieuws te melden; Lambert Ernste had een hartinfarct gekregen. Na 
gedotterd te zijn mocht hij gelukkig na twee dagen weer naar huis. Beterschapswensen zijn naar hem 
opgestuurd.  
 

 

 

 

 

 



De Jubileum speld 

 

Op maandag 23 februari 2015 werd bij het begin van de  

jaarvergadering van de sectie biljart, stil gestaan 

bij het 40 jarig lidmaatschap van Guus Brandt.  

De voorzitter van de SSOVH, Jo Paffen, sprak in aanwezigheid van 

de leden en de aanwezige hoofdbestuursleden een kort 

dankwoord uit voor Guus Brandt en overhandigde hem de 

bijbehorende jubileumspeld. 

 

 

 

 

Op zondag 08 maart 2015 werd op de Algemene Ledenvergadering na voordracht van het 

hoofdbestuur unaniem besloten Henk Slaghuis tot Erelid van onze vereniging te benoemen.  

Het Erelid maatschap met Oorkonde werd uitgereikt door onze voorzitter Jo Paffen. 

Om Henk te bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en vrijwilliger van de SSOVH. 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag van de wandeling van Zondag 1 Maart 2015. 
 
De weersverwachting voor zondag was 90% kans op regen en veel wind. Er was veel wind maar toch 
hebben we het tot aan het einde droog gehouden. Ondanks een aantal afmeldingen, waren er toch 
weer 20 wandelaars present aan de start bij het station Ransdaal. 
Een van de afmeldingen was van Paul Eestermans, iets wat niet vaak voor komt, maar Paul had een 
goed excuus, hij was die zondag namelijk 82 jaar geworden. Paul, namens ons allen proficiat!! 
Na de start ging het over de overweg naar beneden naar rechts, weer rechts, onder de spoortunnel 
door, de berg op. Met deze berg is er iets nieuws ontstaan: spontane achterblijvers worden onder de 
arm genomen en inderdaad met zijn tweeën gaat het zo veel beter. We staan nu boven op het 
kruispunt van het buurtschap Krekelsberg. Mariet Lahye vertelt dat haar man zaliger Pierre hier 
geboren is. 
Hierna lopen we richting Schin op Geul en slaan even later rechts een pad in. Sorry, het had van 
zaterdag op zondag flink geregend: dus nogal wat modder. Het ging weer bergaf met een mooi 
uitzicht op Walem. Onderaan linksaf en even later naar rechts weer een pad in. 
Hierna lopen we langs de rand van het recreatiepark richting “De Kluis”. Even later zien we rechts 
een groot stuk open mergel met aan de onderkant verschillende inhammen. Hier heeft tot ongeveer 
10 jaar geleden nog een kluizenaar gewoond. Even verder voor de rand van een groot bos gaan we 
naar beneden en steken dan het spoor over. 
We komen dan langs hotel restaurant “Rozenhof” dat er verloederd en verlaten bij ligt. 
Even later lopen we langs de Geul naar onze pauzeplaats café de “Kleine Koning” alwaar heerlijke 
vlaai op ons wacht. Het tweede gedeelte was minder gevarieerd; een berg op en dan een lang open 
stuk met uitzicht op Ransdaal. 
Dank aan de voorlopers voor deze mooie wandeling. 
 
Harrie Beelen 
Lambert Ernste 
 

 

Nieuws van het Seniorenfront: 

Met de carnaval zijn de Senioren niet zo actief. Velen van ons hebben via de tv, naar de Heerlense  

Carnavalsoptocht gekeken, of langs de route in een lekker zonnetje. Het lijkt er op dat deze optocht 

steeds langer wordt. Dit jaar waren er groepen, wagens, einzelgänger, muziekkorpsen en zaate 

hermeniekes in totaal 219 optredens. Wat ook  bekend is, dat deze Carnavalsoptocht de grootste van 

Nederland is geweest. Op  Aswoensdag, hadden wij ons traditionele ,,haringhappen ´´ met 

zwartbrood. Ze hebben ons alle voortreffelijk gesmaakt. Verder was er op woensdag 25 februari onze 

gezellige twee jaarlijkse middag samen met de B.G.V. afd. Heerlen. Wegens plotselinge ziekte van het 

muzikale duo, werd er toch onder het genot van koffie/ thee en vlaai, de hartige hapjes en het 

draaien van c d’s toch genoten. De teleurstelling was er natuurlijk, maar onverwachts kwam Juffrouw 

Janssen op bezoek met haar voordracht. Al met al was het een gezellig samenzijn. 

Met dank aan alle vrijwilligers!! 

Riny van de Hurk- Harrie Beelen.                                                                                                    

 

 



 

 

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)  
5. Financiën: 
 verslag penningmeester 
 verslag kascontrolecommissie  
 Vaststellen kascontrolecommissie 2015/2016 
6. 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. 
7. Investeringen 2015/2016   
8. Zomersluiting Spuiklep 2015   
9. Grote schoonmaak 2015: 
 datum 
 uitvraag vrijwilligers 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
Namens het sectiebestuur; 

H Slenders, secretaris 
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Zondag 7 Juni 
Organiseren de Spoorbuule in de Spuiklep een: 

Snuffelmarkt 
9.00 – 16:00 

Er is een binnen en buiten markt. 

Kramen(buiten, 4 mtr met zeil) kosten 25 euro. 

Tafels (binnen, +/- 1 mtr) kosten 5 euro. 

Aanmelden kan bij: 

Henk Nijsten: 06 – 50 62 13 18 

Bezoekers betalen 1 euro p.p. 

Zondag 13 september is er ook een snuffelmarkt 

 

 



 

 

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 


