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Jaargang 68 maart 2016

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

Maart 2016 
 
01 Tafeltennis 
02 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
03 Biljart 
05 Computer, Country 
06 Ledenvergadering 
07 Bridge, Biljart 
08 Tafeltennis, Veolia Bus 
09 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
10 Biljart, Foto Reflex 
12 Country 
14 Bridge, Biljart 
15 Tafeltennis 
16 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
17 Biljart 
18 Veolia kienen 
19 Country CD Avond 
20 BGV Paasbrunch 
21 Bridge, Biljart 
22 Tafeltennis, Veolia Bus 
23 Senioren, Kienen SSOVH Spoorbuule 
24 Biljart, Foto Reflex 
26 Country CD Avond  
27 GESLOTEN Pasen 

April 2016 
 
01 Paasviering Zonnebloem 
02 Computer, Country 
04 Bridge, Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
07 Biljart, Foto Reflex 
09 Country 
11 Bridge, Biljart 
12 Veolia Bus, Tafeltennis 
13 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
14 Biljart 
16 Country CD Avond 
18 Bridge, Biljart 
19 Veolia Bus, Tafeltennis 
20 Senioren, Zelfverdediging , Toneel 
21 Biljart, Foto Reflex 
22 Afscheid NS Dick Tempelman 
23 Country 
25 Bridge, Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren, Zelfverdediging , Toneel 
28 Biljart 
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28 GESLOTEN Pasen 
29 Veolia OC  
30 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
31 Biljart 

Inleveren kopij graag vóór 06 april 2016 

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

www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Er is een uitnodiging voor de LEDENVERGADERING, dus kom!!! We hebben helaas afscheid moeten nemen van een 

gewaardeerd lid, een bericht van de ledenadministratie, de Spuiklep heeft een nieuwe aanwinst, er is nieuws van de 

senioren, een sportieve activiteit in de zin van Stedenmeerkamp en iets nieuws onder zon waar je iets lekkers bij 

kunt winnen!! 

Namens de redactie wil ik jullie allemaal veel leesplezier, Jolanda Zegers 

 

Algemene Ledenvergadering 2016 

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

zondag 06 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. 06 maart 2015  

(deze notulen liggen voor de vergadering gereed) 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag financiële commissie 
7. Vaststellen financiële commissie  
8. Vaststellen verenigingsbegroting  
9. SSOVH Beleidsplan 2016-2020 
10. Bestuursverkiezing  

Aftredend is: Con Verschooten, Commissaris, niet herkiesbaar. 
11. Jubilarissen 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

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. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jo Paffen Voorzitter SSOVH 

http://www.ssovh.nl/
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                                     In Memoriam       

                           Op zaterdag 5 februari 2016 bereikte ons het bericht dat oud-lid 

                                  Wim Peters 

                                                    overleden is. 

                          Wim is bijna 40 jaar lid van SSOVH geweest. 

     Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen 

en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

Hallo SSOVH-er, 
  
Sinds kort hebben we een nieuwe aanwinst in de Spuiklep. 
Na 10 jaar trouwe dienst hebben we afscheid genomen van het koffieapparaat en is deze 
vervangen door een nieuw exemplaar. 
Het aanbod is hetzelfde gebleven maar nu met echte bonen die ter plaatse voor u gemalen 
worden tot een heerlijk kopje koffie, zalige cappuccino, of straffe espresso.  
Het geluid, de geur en smaak zorgen samen voor een uitstekende combinatie en dat voor 
dezelfde prijs als voorheen. 
Dus mensen, schroom niet, maar kom proeven, slurpen, genieten van de verbeterde kop 

 die u met liefde geserveerd wordt door een van onze vrijwilligers achter de 
bar. 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=afbeelding+kop+koffie&id=3D0C65C823F11BCB502DB6C67681CD96ECA0B283&FORM=IQFRBA


                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

 Memo van de Ledenadministratie 

Omdat een aantal weken geleden de SSOVH contributiebrieven aan jullie 
verstuurd zijn ontstaat dit bericht. 

 
Van een aantal van jullie heb ik vernomen dat er juist helemaal geen 

contributiebrief door hen is ontvangen. 

Dat kan een aantal oorzaken hebben, onder anderen kan het zijn dat je 

verhuisd bent en SSOVH daarvan niet in kennis hebt gesteld. Mocht dit 

nou werkelijk aan de hand zijn dan is het verreweg duidelijk wat er 

gebeurd is. De contributiebrief is dan op je oude adres bezorgd en 

niemand heeft de moeite genomen om hem aan je door te sturen. 

Neem in het geval dat het bovenstaande van toepassing is contact op met 

ondergetekende en we zien we hoe we dit afhandelen. 

- Per mail: ledenadministratie@ssovh.nl 
- Per post: SSOVH Ledenadministratie 

Haghenstraat 4-E, 6461 VT KERKRADE 
 

Mocht je echter ook geen contributiebrief van SSOVH ontvangen hebben 

terwijl je echt zeker weet dat je niet verhuisd bent, neem dan ook 

contact op met mij! 

Voor alle overigen die nog niet gereageerd hebben op de ontvangen 

contributiebrief, het verzoek om de contributie per omgaande aan SSOVH 

over te maken. 

Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
ledenadministratie@ssovh.nl 

 

 

Quizz 

Voor de alerte lezers/ kenners onder ons houden we een klein quizje, onder de juiste inzenders 

verloten wij een lekker prijsje. 

1. Wie werd in 2015 als prins/ prinses uitgeroepen bij de Spoorbuule? 

2. Uit hoeveel secties bestaat de SSOVH? 

3. Welke secties is per 1 januari 2016 moeten stoppen? 

4. Waar en wanneer is de Stedenmeerkamp? 

5. Wie nemen deel aan de redactie? 

Reacties voor de volgende uitgave naar het volgende emailadres: redactie.frontsein@ssovh.nl 
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Stedenmeerkamp 2016  
 
Voor het eerst wordt de Stedenmeerkamp in Eindhoven georganiseerd en wel op zaterdag 21 
mei, op de poster van dit evenement staat aangegeven welke activiteiten plaats zullen vinden. 
Het zou fijn zijn als we vanuit Heerlen met een flink aantal deelnemers aanwezig zouden zijn, het 
vervoer zal bij voldoende deelname met een bus vanuit Heerlen plaatsvinden naar Eindhoven 
Vice Versa. Busreis en het georganiseerde "diner" in Eindhoven is gratis voor SSOVH leden. 
Opgeven kan via de secretaris van de eigen afdeling of bij het secretariaat van onze vereniging, 
wacht hier niet te lang mee, liefst voor 23 maart, tussentijdse opgave is nodig om een goed 
beeld te krijgen voor de organisatie (wel/niet door laten gaan van de activiteit en huur locaties). 
Nieuwe activiteiten zijn mountainbike en schaken, mochten onder jullie liefhebbers zijn, 
schroom niet maar geef je op. 
 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met John van Kessel, mijzelf of het 
secretariaat. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Henk Slaghuis 

 

                                                    NIEUWS VAN DE SENIOREN 

Het gaat snel in het nieuwe jaar. De carnaval is alweer voorbij. 

Bij de senioren hebben wij aswoensdag haringhappen gedaan. 

Riny van de Hurk is het via een omweg gelukt toch nog voldoende haringen in de “Spuiklep”te 
krijgen. Samen met Els Geraets is de haring met roggebrood geserveerd voor ongeveer 35 
senioren. We hebben weer nieuwe leden erbij gekregen en wel 2 gepensioneerden NS mensen. 
Daarmee is er voor ons een lang gekoesterede wens in vervulling gegaan voor een 2e kaarttafel. 
Natuurlijk zijn er ook enkele leden die zich bedankt hebben maar we zitten toch op een constant 
aantal. 

Wij gaan ons nu voorbereiden op de paasbrunch, die met de b.g.v. samen georganiseerd wordt. 

Dit is voor de sectie Senioren een nieuwe activiteit. Tot de volgende uitgaven van het Frontsein. 

  

Riny van de Hurk en Harry Beelen 
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STEDENMEERKAMP 
Zuid Nederland 

Zaterdag 21 mei 2016 
Locatie ”de Fuut” 

Fuutlaan 2-02 5613 AB  EINDHOVEN 

Een geweldig sportief evenement dat jaarlijks wordt gehouden 

en dit maal voor de eerste keer in Eindhoven.                     

Uiterste inschrijfdata is 21 april  

Het diner bestaat uit een halve haan met frites en  
lekker ijsje 

Na afloop is er live muziek en zal de prijsuitreiking plaatsvinden 

waarna ieder nog kan genieten en napraten over deze geweldige dag. 

 

De heen- en terugreis zal vermoedelijk per bus gemaakt kunnen worden, op 

eigen gelegenheid per trein behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden 

(vervoer in Eindhoven van en naar het station is geregeld, mits kenbaar 

gemaakt). 

 
Deelnemende steden zijn: Roosendaal - Heerlen - Maastricht – Venlo -'s-
Hertogenbosch – Nijmegen - Eindhoven.  

 

 

De volgende sporten kunnen op dit evenement uitgeoefend worden: 
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 Biljarten  

Bowlen  
Darten  

Kaarten: rikken 

jokeren en 

klaverjassen Fietsen:  
recreatiefietsen-

toerfietsen en 

mountainbike   
Handboogschieten  

Jeu de Boule 
Motortocht  
Lawn tennis  

Schaken  
Wandelen  

Sportvissen  
  

We dienen uiterlijk om 9.45 

aanwezig te zijn in de Fuut.  

Deelname is  gratis   

Bij binnenkomst staat, tot 

de start van de activiteiten, 

gratis koffie en thee klaar.  

Er wordt in/rondom de 

Fuut met 

consumptiebonnen 

gewerkt, deze zijn te koop 

voor € 1.25 per stuk en na 

afloop inwisselbaar. Na 

afloop kunt U deelnemen 

aan een drie gangen diner, voor de leden van 

SSOVH op kosten van onze vereniging. 

    

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulamX0LPKAhVEPRQKHQ4cAsAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sport-en-spelen.nl%2Fbiljart.html&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFtCH86EGPoM_oWDCXUS8IKM0rg0g&ust=145321556

