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Jolanda Zegers 

Ger Haan 

Rinus van Lierop 

Frans Evers 

redactie.frontsein@ssovh.nl

Februari 2017 
 
01 Senioren , Zelfverdediging  Toneel 
02 Biljart 
04 Carnaval Opbouw  
05 Kinder Carnaval VV De Eekheuëre 
06 Bridge , Biljart , opruimen Carnaval 
07 Tafeltennis 
08 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
09 Biljart , Foto Reflex 
11 Country 
12 Jaarvergadering 70 jaar SSOVH , Country 
13 Bridge , Biljart , Jaarvergadering LTM’72 
14 Tafeltennis 
16 Biljart 
19 Country   
20 Bridge , Biljart 
21 Tafeltennis 
22 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
23 Biljart , Foto Reflex 
25 Inhalen Prins van Heerlen  
26 GESLOTEN Carnaval 
27 GESLOTEN Carnaval 
28 GESLOTEN Carnaval 
 
 

Maart 2017 
 
01 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
02 Biljart  
04 Feestavond Piet v.d Burgt 
05 Country  
06 Bridge , Biljart 
07 Tafeltennis 
08 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
09 Biljart , Foto Reflex 
12 Country  
13 Bridge , Biljart 
14 Tafeltennis 
15 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
16 Biljart 
18 Country CD avond 
19 Country 
20 Bridge, Biljart 
21 Tafeltennis 
22 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
23 Biljart , Foto Reflex  
26 Country 
27 Bridge , Biljart 
28 Tafeltennis 
29 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
30 Biljart
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Inleveren kopij graag vóór 6 april 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

De digitale nieuwsbrief draait nu al een tijdje mee, toch kan er altijd iets verbeterd worden. Er is door 

de ledenadministratie een nieuwe mailinglist aangemaakt met alle recente mailadressen. Iedereen 

die zijn mailadres heeft doorgegeven, moet nu de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Echter fouten zijn 

nooit uit te sluiten. Mocht iemand de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen en dit wel graag willen, 

geef dan zo snel mogelijk het email adres door. Op die manier blijft de mailinglist helemaal up to 

date en blijft niemand van leuke, gezellige nieuwtjes van de secties en de Spuiklep verstoken.  

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers

 

In Memoriam        
         Op dinsdag 17 januari 2017 is 

  Walther  Embrechts             

                     Overleden. 

Walther was jaren lid van de sectie 

Senioren en de drager van de Zilveren 

speld met Robijn 

 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, 

kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij 

het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 
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Op 24 januari het Limburgs Dagblad lezend, zie ik een rouwadvertentie. Walter Embrechts op 89-jarige 

leeftijd overleden op 17 januari. Onderwijl doorlezend gaan mijn gedachten uit naar het eerste 

moment waarop ik Walter leerde kennen. Bijna 40-jaar geleden. Als leerling conducteur op de cursus 

in Utrecht. Daar was Walter cursusleider en gaf les aan (leerling)machinisten. Eigenlijk heet dat geen 

les geven, maar instructie. Hij was een gedreven en bovenal enthousiaste instructeur die zijn hart altijd 

in Tilburg had verpand. In de pauzes kwam hij wel eens bij de Limburgse cursisten zitten. Verhalen 

vertellend. Veel verhalen. Hoewel hij van origine geen Limburger was, want dat gaf zijn Brababtse 

tongval wel aan. Maar zoals dat in een mensenleven gaat, onze wegen gingen weer uiteen. Jaren later 

komen de gescheiden wegen weer samen. Walter was al met pensioen, en een verwoed wandelaar. 

Als lid van de SSOVH wandelsectie S.O.S (Samen Op Stap) liepen we regelmatig op de zondagen. Hij 

was toen voorloper. Het pad als het waren uitzetten. Dat was voor 2000. Weer gingen onze wegen 

uiteen. Om een paar jaar geleden weer samen te komen in de Spuiklep. Daar zag ik Walter weer als lid 

van de sectie Senioren. Een broze, wat oudere man. Maar nog steeds herkenbaar als een keurige heer. 

En wat viel me op, nog steeds  verhalen vertellend. Vooral over zijn NS tijd, namen en rugnummers 

noemend. Hij had tenslotte ook een lange staat van dienst bij NS. Ook over zijn tijd in Indië, en 

regelmatig viel er een woord in het Maleis. Waar de dienstplichtigen van uit die tijd heden ten dagen 

zwijgen, vertelde Walter met een grenzeloze geestdrift. Toch vraag ik me af, heeft hij wel alles verteld? 

Soms was er ook emotie, zoals hij over een door kinderen gezongen geestelijk lied in het Maleis even 

moest slikken. Walter is aan zijn laatste reis begonnen, aan een weg die we ooit allemaal moeten gaan. 

Een innemend man is ons voorgegaan. Voor ons het pad verkennend.   

Frans Evers  

 

 

                                           SSOVH 70 jaar jong 

In 2017 is het 70 jaar geleden dat de SSOVH werd opgericht en om precies te zijn op 22 februari 

1947. Wij willen dit heugelijke feit vieren met iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.  

Het thema is,  “Al 70 jaar kermis bij de SSOVH”.   

De datum staat al vast, dus noteer alvast deze datum  : zondag 14 mei 2017.   

Locatie in en rondom de “Spuiklep”. 

Welke invulling wij aan deze dag geven, daar zijn wij nog volop mee bezig.  Alle verdere informatie 

over deze dag krijgt iedereen via flyers, lichtkrant en Frontsein. 

 

Jo Paffen 

Voorzitter SSOVOVH 
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 Memo van de Ledenadministratie 

Medio januari van dit jaar zijn de SSOVH contributiebrieven aan jullie 
allemaal verstuurd. 

 
Van sommigen van jullie heb ik vernomen dat zij géén contributiebrief in 

de brievenbus hebben gehad, dus blijkbaar is PostNl ook niet meer wat 

het geweest is. 

Maar ook een oorzaak kan zijn dat je verhuisd bent en SSOVH niet in 

kennis hebt gesteld van je nieuwe adres. Mocht dit aan de hand zijn dan 

is duidelijk wat er gebeurd is. De contributiebrief is op het je oude 

adres bezorgd en daar heeft niemand de moeite genomen om hem aan je door 

te sturen. 

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

met de SSOVH ledenadministratie om dit op te lossen. 

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

Haghenstraat 4-E, 6461 VT KERKRADE 
 

Dan voor alle leden die nog steeds niet gereageerd hebben op de 

ontvangen contributiebrief, het verzoek om de contributie met gezwinde 

spoed aan SSOVH over te maken! 

Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
ledenadministratie@ssovh.nl 
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SSOVH sectie Senioren 

Het jaar is nog maar amper 2 dagen jong, en we hebben sneeuw. Begrijpelijk is dat daar niet iedereen 

op zat te wachten. De afgelopen jaren was er nauwelijks spraken van een winter. Laten we zeggen, 

een frisse lente. Dus zaten de Eerste Hulpen in het land vol met de mensen die, mede ook door de 

leeftijd, niet meer zo soepel vallen. Gelukkig was het snel weer verdwenen en konden de 

seniorenleden weer naar hun kluppie in de Spuiklep op woensdag 4 januari. Onze eerste inloopmiddag. 

Na de goede wensen aan elkaar, gingen de kaarters kaarten, de dames sjoelen, de biljarters met hun 

keuen voorzichtig weer een balletje stoten. Er werd vergaderd in de keuken. Want de darters hadden 

het podium in gebruik. En ondergetekende had het druk in de bediening. De 4de januari ging in rust 

voorbij. De 11de januari begon in rust. Hoewel de inloopmiddag een aanvang kent van 14:00 uur, komen 

de eerste leden al ver voor deze tijd aan gekuierd. Er is een vergadering gepland. Deze wordt door de 

voorzitter Harrie Beelen om iets na 14:00 uur geopend en heet de plusminus 40 aanwezige zeer 

welkom, waarbij hij John van de Weele in het bijzonder verwelkomt na zijn ziekte. Waar hij overigens 

nog steeds van herstellende is. Buiten is het guur en vooral veel regen. Een speciaal moment wordt 

ingelast om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Zoals Clara Seetz, echtgenote van de 

eerder overleden oud-machinist Frans Seetz. Harrie verteld over de van afkomst Friese Clara en legt 

uit dat zij met haar man meeging naar Heerlen. In die tijd kwamen veel spoormensen naar standplaats 

Heerlen om hier te gaan werken. Ook Leo Soomers ontviel ons in 2016. Hij kwam in de oorlogsjaren 

(1941) als 18-jarige jongeman naar Limburg. En onlangs kregen we het trieste nieuws dat ook Elly van 

Lierop na een slopende ziekte op 8 januari is overleden. Hoewel het niet onbekend was dat Elly ernstig 

ziek was, kwam het voor velen toch als een klap aan. We hopen dat Rinus, haar man, dit grote verlies 

met zijn kinderen en kleinkinderen kan verwerken. Harrie geeft nog aan dat Elly zeer sportief was 

aangelegd. In het verleden tafeltennis gespeeld, nog in de oude Spuiklep. Ze zwom en fietste graag. De 

biljarters zullen zich haar herinneren als altijd aanwezig op de maandagavond om hen van een natje 

en droogje te voorzien, met Rinus immer aan haar zijde. Tot het echt niet meer ging door haar ziekte. 

Hierna volgde een minuut stilte om de overledenen te gedenken. Er volgt een korte pauze, en zoals 

altijd tijdens de vergaderingen, werden de aanwezigen getrakteerd op koffie en een stukje vlaai. Hierna 

vervolgde de voorzitter zijn vergadering en liet weten dat de 90-jarige Walter Embrechts herstellende 

is van een vervelende val waarbij hij zijn heup heeft gebroken. Eind januari hoopt hij weer terug te 

kunnen keren naar zijn huidige woning in Douvenrade. De secretaris van onze sectie, Henk Gort, leest 

de notulen van de afgelopen vergadering voor. Wij aanwezigen kunnen het volgen op papier. 

Penningmeester Petra van Heugten leest haar financieel verslag voor. Hierna neemt de voorzitter weer 

het woord, Petra van Heugten stopt namelijk met haar werkzaamheden. Zij wordt door Harrie even in 

het zonnetje gezet. Een woord van dank volgt. Hierbij wordt een mooie bos bloemen overhandigd en 

krijgt een enveloppe overhandigd. Haar man Ernst kijkt met trots hierbij toe. Ton de Wildt wordt de 

nieuwe kashouder van de sectie Senioren. Met veel enthousiasme neemt deze plaats achter de 

bestuurders tafel. Hij wordt door zijn mede bestuurders ( Riny van de Hurk, Harrie Beelen en Henk 

Gort) welkom geheten in hun kring. In het verleden was het gebruikelijk dat de Senioren sectie een 

maand of twee vakantie kregen. Dat is inmiddels achterhaald, de Spuiklep is maar drie weken gesloten 

en dan zijn ook de Senioren ‘niet welkom’. Na een uurtje met veel verve de vergadering te hebben 

geleid, beëindigd de voorzitter de vergadering. Wat aanleiding is voor de sjoelers nog snel even de 

‘plank’ uit te halen en de kaarters hun kaarten op de tafel te gooien. Ze zijn duidelijk opgelucht om te 

beginnen. Ik kijk al weer uit naar woensdag 18 januari. Misschien weer een moment om nieuwe 

senioren te verwelkomen.  Want er kan nog meer bij. 

Frans Evers 
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Zaterdag 13 mei 2017 zal in Heerlen de Stedenmeerkamp plaats vinden die dit 

jaar wordt georganiseerd door SSOVH Heerlen. 
 

De takken van sport zijn tot nu toe: 
Biljarten – Bowlen – Rikken – Jokeren – Klaverjassen – Darten  Sportvissen – 
Jeu de Boules – Tennis Indoor – Handboog schieten Recreatie fietsen – 
Mountainbiken – Fietstoertocht ca. 100 km. Motortoertocht 200 km. – 
Wandelen 17 en 13 km. 

 
Aanmelden kan bij de secretariaten van de secties bij SSOVH. 

 
Voor overige sporten kan dat bij: 
- Henk Slaghuis – Email: hslaghuis@home.nl 
- John van Kessel – Email: john.v.kessel@ssovh.nl 
 
Voor de motorrijders kan dat bij: 
- Jo Paffen – Email: voorzitter@ssovh.nl 

1ste inschrijving graag voor 15 maart as 
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