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Februari  2018 
 
01 Biljart/ Foto Reflex 
03 Computer 
04 Country 
05 Bridge/ Biljart 
06 Tafeltennis 
07 Senioren 
08 Biljart 

Maart 2018 
 
01 Biljart 
04 Country  
05 Bridge/ Biljart 
06 Tafeltennis 
07 Senioren 
08 Biljart/ Foto Reflex 
11 Country

10 Inhalen Stadsprins Heerlen  
11 GESLOTEN 
12 GESLOTEN 
13 GESLOTEN 
14 Senioren 
15 Biljart 
18 Country 
19 Bridge/ Biljart 

12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren 
15 Biljart 
18 Country 
19 Bridge/ Biljart 
20 Country 
21 Senioren

20 Tafeltennis                                                                                   22 Biljart 
21 Senioren                                                                                       25 Country 
22 Biljart                                                                                            26 Bridge/ Biljart 
24 Senioren                                                                                       27 Tafeltennis 
25 Country                                                                                         26 Bridge/ Biljart 
26 Bridge/ Biljart                                                                               27 Tafeltennis 
27 Tafeltennis                                                                                    28 Senioren 
28 Senioren                                                                                        29 Biljart 
                                                                                                              30 PENSIOEN GEORGE STEINS (receptie van  
                                                                                                                    15:00 / 19:00 uur)                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Inleveren kopij graag vóór 5 april 2018 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

 

Voorwoord 

Carnaval is helaas ook weer voorbij, maar niet getreurd, Pasen en vooral de lente liggen in het 

verschiet.  

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van 1 lid en is er nieuws van de senioren, wordt er hulp 

gezocht met betrekking tot de Spuiklep en de Wiegandkaarten. Het jaarlijkse sportfestijn en de 

jaarlijkse ledenvergadering komen er weer aan. Dus meld je aan!!!!! 

 Verder is de binnengekomen kopij zeer summier. Dus is er iets leuks, grappigs, ontroerends te 

melden, schrijf dan gerust.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier, 

Jolanda Zegers

             IN MEMORIAM 

          Op zaterdag 13 januari 2018 

                        is ons lid   

                    Mw H. Krieger 

                        overleden 

Mw. Krieger was jaren lid bij SSOVH. 

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 
 
 
 

http://www.ssovh.nl/
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Beste lezers en leden SSOVH sectie Senioren, 

Als u dit stukje leest, is het alweer februari. En dit schrijvende is het nieuwe jaar nog maar 

enkele dagen jong. Als redactielid van het Frontsein, realiseer ik me dat er niet zo heel veel 

meer geschreven wordt. Dat is toch wel heel jammer. Zijn de secties dan niet meer 

geïnteresseerd in hoe hun sectie reilt en zeilt? Kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar 

goed, vanuit de sectie Senioren wordt bij tijd en wijle wel een verhaaltje aangeleverd. 

Persoonlijk heb ik daar ook wel weer plezier in. Nu even een terugblik naar 20 december 

2017. Vrijwilligers komen rond 13:00 uur de Spuiklep binnen lopen. Tafels en stoelen worden 

door hen klaar gezet. In de keuken werken enkele dames zich in het zweet om de vele 

kerststollen aan te snijden en op een mooi zilveren schaal op te dienen. En als ook de 

kleedjes op de tafels zijn gelegd, het gordijn dichtgetrokken is, vanwege de sfeer, komen 

voor 14:00 uur de eerst gasten binnenlopen. Ook leden van het mannenkoor ‘De 

Moselsänger’, oefenend met stemmen, dropje erbij, en hun podium opbouwend, zijn duidelijk 

aanwezig. Twaalf leden. De beide organiserende besturen, BGV (Bond Gepensioneerd 

Vervoerpersoneel) en SSOVH sectie Senioren, schatten de komende leden op rond de 65. 

Maar later zou blijken dat dit er veel meer gaan worden. We kunnen dan ook tevreden zijn 

v.w.b. de opkomst. Terwijl er doorgaans 35 tot 40 personen op de woensdagmiddagen 

komen, is dit geweldig natuurlijk. De uitnodigingen per e-mail en of post heeft goed gewerkt. 

Handen worden geschud, oud collega’s, vaak elkaar al jaren niet meer gezien, halen snel de 

herinneringen op. Zoeken een gunstige plaats. En ook ondergetekende ziet oud bekende, de 

heer en mevrouw De Boone (Nico voor intimi, ooit spelend als sinterklaas en nog zonder de 

zwarte Pieten discussie), Lei Dreessen en Henk Marinus (groot werver voor de FNV in het 

zuiden) en vele anderen waarvan me de naam even is ontschoten. Bij Lei zijn velen in de 

matwas (materieel verzorging) begonnen als beginnende spoorman. De dames komen al 

snel met de koffie en theekannen. De rijkelijk met boter besmeerde stollen als ‘gebakje’ erbij 

serverend. Als het 14:00 uur is, opent Harrie Beelen de middag met een korte inleiding. Heet 

iedereen hartelijk welkom, geeft aan dat de secretaris van de sectie Senioren al geruime tijd 

ziek is en thans revaliderend is bij Adelante in Hoensbroek. Hij wordt dan ook vanuit de 

Spuiklep veel beterschap gewenst. Onze gedachten gaan evenzeer uit naar Ton Peeters, 

immer op de woensdagmiddagen aanwezig aan de kaarttafel. Hij is ook revaliderend waarbij 

wij hopen hem weer snel in ons midden terug te zien. Een welkome groet van de heer Piet 

America (oud magazijnmeester in Heerlen), telefonisch aan het bestuur overgebracht, kan 

helaas niet aanwezig zijn vanwege zijn broze gezondheid. Piet hoopt in mei zijn 90ste 

verjaardag te vieren. En dan, als de rust weer een beetje terugkeert in de zaal, gaan de 

mannen van het koor hun repertoire ten gehore brengen. Moderne kerstliederen, maar ook 

een klassiek oeuvre komt aanbod. Een prachtig maar vooral een warm samenzijn. Na een 

klein uurtje is er een pauze, wederom koffie en of thee, maar ook sterkere genotsmiddelen 

worden aan de bar verstrekt. Bij sommige gaat een Jägermeistertje er wel in. Na deze pauze 

gaat het mannenkoor weer vol goede moed verder tot 16:30 uur. Nemen met een staande 

ovatie afscheid van een enthousiast publiek. Dankzij drie gulle sponsors en de 

penningmeesters van de beide verenigingen was deze gezellige middag mogelijk. De zaal 

wordt weer opgeruimd, sommige nemen nog een afzakkertje eer ze naar huis terugkeren. 

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u ook eens komen kaarten of biljarten? Of ook eens 

voelen hoe het is om Barney of van Gerwen te zijn. Want ook in de Spuiklep kunt u darten. 

En als u het biljarten niet goed beheerst, wel wat let u, geef het even aan, u wordt vrijblijvend 

naar een hoger niveau geholpen. Want er is iemand in hun gelederen die dat wel op zich wil 

nemen. U bent welkom op de woensdagmiddagen vanaf 14:00 uur. De koffie (voor eigen 

rekening) staat klaar. Tot gauw. 

Met groeten van het bestuur SSOVH sectie Senioren. Frans Evers 
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SPOORWEG SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING 
HEERLEN 
 
 
De sectie Fitness van SSOVH zit dringend verlegen om Wiegandkaarten.  
Heb jij die nog?  Die oude NS Wiegandkaart? 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doneer die dan svp aan SSOVH!!! 
                                                                          Dat kan in postvak 174 
                                                                         Op de dagorder in Heerlen. 
 
 

          Wat heeft SSOVH allemaal te bieden? 
Kijk voor meer informatie op de SSOVH Website 

www.ssovh.nl 

 
 

 

Vrijwilligers gevraagd 

om ons groepje te versterken. 

Op woensdagochtend van 09:00 – 11:00 uur     

maken wij de Spuiklep hoofdzaal schoon. 

Met veel humor en een kop koffie op zijn tijd. 

En een kleine vergoeding hoort daarbij. 

Dus wat houd u tegen? 

Meer informatie bij Rinus van Lierop: 045-5721050 of r.v.lierop@home.nl  
 

mailto:r.v.lierop@home.nl
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Zaterdag 12 mei 2018 zal voor de 30e keer de Stedenmeerkamp Zuid plaats 

vinden in Roosendaal. Deze zal dit jaar worden georganiseerd door SSVR 

Roosendaal. Opening van de Stedenmeerkamp is om 10.30 uur. 
 

De takken van sport zijn tot nu toe. 

Biljarten (6 spelers per team), Bowlen, Recreatiefietsen + 35 km, Jeu de Boules, 

Klaverjassen, Rikken, Darten, Sportvissen, Wandelen +10 en 17 km, 

Motortoertocht + 200 km, Handboogschieten. Dit jaar worden (bij voldoende 

deelname) de volgende takken van sport toegevoegd aan de Stedenmeerkamp 

2018: Jokeren, Luchtgeweerschieten en Tafeltennis. 
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Algemene Ledenvergadering 2018 
 

 

Namens het Bestuur nodig ik alle SSOVH-leden uit voor  

de Algemene Ledenvergadering 2017 op  

zondag 11 maart 2018 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. 12 februari 2017. 

(deze notulen liggen voor de vergadering gereed ) 
5. Jaarverslag secretaris/ Notulist 
6. Jaarverslag penningmeester. 
7. Verslag financiële commissie 
8. Vaststellen financiële commissie. 
9. Ledenadministratie 

Pauze 

10. Vaststellen verenigingsbegroting  
11. SSOVH Beleidsplan 2018-2022 
12. Bestuursverkiezing  

Jo Buijsen (Ledenadministratie), John van Kessel (Commissaris), 
Jo Paffen (Voorzitter). 

13. Jubilarissen 
14. Rondvraag 
15. 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  


