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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 
24 Country 
25 Bridge , Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 

28 Biljart 
 
Mei 2016 
01 Country 
02 Bridge / Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
05 Biljart / Foto Reflex 
06 Poolbiljart Afsluiting 
07 Computer 
08 Country 
09 Bridge / Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
12 Biljart 
15 Country 
16 Bridge / Biljart 
17 Veolia OC / Tafeltennis 
18 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
19 Biljart / Foto Reflex 
20 tot 24 Wandelronde van Zuid Limburg 
24 Veolia Bus / Tafeltennis 
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25 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
26 Biljart 
29 Country 
30 Bridge / Biljart 

31 Tafeltennis 

 

 
 
Inleveren kopij graag vóór 12 mei 2016 

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

www.ssovh.nl 

Voorwoord: 

Helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een aantal leden, de toneelclub is lekker aan de gang met de 

voorbereidingen van de najaarsuitvoeringen, een aantal jubilarissen zijn gehuldigd, (namens de redactie alle 

jubilarissen van harte gefeliciteerd), er worden vrijwilligers en sportievelingen gezocht en er is nieuws van de 

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

 

 

 

 

 

In Memoriam        

         Op vrijdag 26 februari 2016 is 

              André Koch 

                            Overleden. 

Andre was lid van de sectie Carnaval. 

Wij wensen zijn echtgenote en familie 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

In Memoriam 

                    Op vrijdag 3 maart 2016 is                                   

                  Gerrit van Selow 

                                    Overleden 

Gerrit was jaren steunlid van SSOVH 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, 

kleinkinderen en familie 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 
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Memoriam        

         Op vrijdag 13 maart 2016 is 

              Ton Ruijten 

                            Overleden. 

Ton was jaren lid en vrijwilliger van SSOVH 

Wij wensen zijn echtgenote en familie 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

In Memoriam 

                    Op woensdag 6 april 2016                             

         Toon Loderus  

                            Overleden 

 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, 

kleinkinderen en familie 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH                                                        

 

ANTWOORDEN QUIZZ 

Het is ontzettend jammer dat er op deze quiz GEEN ENKELE reactie is binnengekomen. Nu gaat al dat lekkers aan 

ieders neus voorbij!! 

Voor degene die het toch willen weten volgen hier de antwoorden op de vragen: 

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

Nikki Smeets 

2. Uit hoeveel secties bestaat de SSOVH? 

13 (site SSOVH) 

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

Sectie Wandelen 

4. Waar en wanneer is de Stedenmeerkamp? 

21 mei 2016 te Eindhoven 

5. Wie nemen deel aan de redactie? 

Rinus van Lierop, Frans Evers, Ger Haan en Jolanda Zegers



UPDATE “KABBERET VAN ALLES GET” 

Beste mensen, 

We zijn weer lekker bezig met de voorbereidingen voor onze najaarsuitvoeringen.  

Er begint alweer behoorlijk schot in te komen. Dit jaar hebben we versterking gekregen van Domenico Caioni en 

Ingrid Deeder. Allebei “oude” bekenden. Welkom allebei!  

Domenico heeft vorig seizoen de verlichting en voice-over voor zijn rekening genomen. 

Mochten er geïnteresseerden zijn die deze taak tijdens de uitvoeringen op zich willen nemen dan horen wij dit graag 

via tel. 0619963410 t.n.v. Francine van Tuijl. 

Helaas waren we het afgelopen seizoen genoodzaakt om het eerste weekend van onze uitvoeringen te schrappen in 

verband met tegenvallende kaartverkoop.  

Jammer, jammer, jammer!!  

Waarschijnlijk waren de vooraankondigingen niet uitgebreid of duidelijk genoeg. We zullen er dit jaar wat meer 

ruchtbaarheid aan geven.  

TE BEGINNEN MET DIT BERICHT!!!  

Het wil ook al helpen als ons vaste publiek via mond op mond reclame de mensen in hun omgeving proberen te 

enthousiasmeren. Waarvoor bij voorbaat onze dank. 

Met ons 6-koppig clubje hebben we nu een geweldig gezellig team gevormd. We hebben er enorm veel zin in. De 

ideeën die we aan het uitwerken zijn, bezorgen ons nu al zoveel plezier, dat we staan te trappelen om ze aan het 

publiek te kunnen tonen. 

Het belooft weer een dolle boel te worden. 

Zeg het dus voort en noteer alvast de volgende datums: 

VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 OKTOBER EN VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 OKTOBER 2016 

Namens KABBERET VAN ALLES GET:  

Groetjes, Francine van Tuijl 

 

Vrijwilligers Gezocht!!!!! 

Sinds mijn pensionering ben ik vrijwilliger bij een zorginstelling. Daar ‘werk’ ik o.a. als maatje van een 

bewoner in deze zorginstelling. 

Daarbij rijd ik ook met een busje in opdracht van Munckhof zorgbehoevende van de zorginstelling naar 

bijvoorbeeld huisarts, tandarts of ziekenhuis. En voor dat rijden zijn chauffeurs en begeleiders nodig.  

Voor de laatste twee ben ik op zoek voor vrijwilligers zodat we wat ruimer in het ‘jasje’ komen te zitten. 

Wilt u meer informatie dan kan dat bij ondergetekende of bij Annet Verhoeven 

(annet.verhoeven@sevagram.nl) of via de telefoon tussen 09:30 en 15:00 uur (tijdens kantooruren op 

werkdagen) 

 

Frans Evers coördinator chauffeurs / begeleiders van Sevagram / Munckhof  

(f-evers@home.nl 045-5710124 / 06-51358831 ook eventueel in het weekend bereikbaar. 
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JUBILARISSEN 

 

 

Zoals het al jaren traditie is, worden tijdens de algemene ledenvergadering de jubilarissen gehuldigd.  

Dus ook tijdens de algemene ledenvergadering van zondag 6 maart 2016 onder agenda punt 11 "Jubilarissen". 
 Aanwezig waren 4 jubilarissen, de andere 4 jubilarissen hadden dienst en konden dus niet aanwezig zijn. Deze 
huldiging wordt op een moment gedaan wanneer het de jubilaris schikt.  

Op bijgevoegde foto staan de jubilarissen van links naar rechts, Paul Eestermans 25 jaar lid, Harrie Vranken 25 
jaar lid, Willem Kolenbrander 60 jaar lid en Ton Peters 25 jaar lid. Ze ontvingen het SSOVH speldje en zoals op 
de foto te zien is een mooi boeket bloemen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele jaren als lid van de 
SSOVH 

 Jo Paffen 

 

Nieuws van de Senioren en B.G.V. 

In maart zijn de Senioren heel actief geweest. Eerst was er woensdag 16 maart weer een filmmiddag. Frans 

Evers had dvd’s meegebracht. Onze keus viel op de Nederlandse speelfilm “Zwartboek’’ met Carice van 

Houten in de hoofdrol. Een mooi gefilmd oorlogsverhaal over verzetsmensen en verraad.                                                 

Dit jaar had de B.G.V. (bond van gepensioneerden vervoer) ons een voorstel gedaan om samen de 

Paasbrunch te organiseren. Door dit samen te doen, hebben 40 personen zich op de uitnodiging 

ingeschreven. Op 20 maart waren de vrijwilligers al vroeg aanwezig voor de voorbereiding van de brunch.                   

Door de ervaring liep alles op rolletjes. Om 11.00 uur werden de gasten verwelkomt en was het volop 

genieten van al het lekkers! Onderling is de intentie uitgesproken dat dit voor herhaling vatbaar is. 

De Jeu de Boules baan is na lang niet gebruikt te zijn, weer in orde gemaakt. Met 6 personen beginnen ze 

woensdag 6 april weer aan hun favoriete spel, wellicht in de toekomst met meerdere mensen.                                                                                                                                                                                                                                                                

Tot slot een officiële mededeling :                                                                                                                                                                                                                                                                          
In 2016 wordt er geen reünie  georganiseerd. 

Tot ziens bij de komende activiteiten.                                                                                                                                                                                             

Bestuur Senioren. 

 



Badmintonners gezocht 

 

Badminton Club “de Spuiklep” 

is op zoek naar (recreatieve) spelers met enige ervaring in deze sport 

 

Wil je meer weten?                                    Heb je belangstelling? 

Kom dan eens langs en neem je racket mee om een keertje mee te spelen 

Waar? Sporthal Palemig 

Heldevierlaan 10 

Heerlen 

Wanneer?  Wij spelen op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Meer info nodig? Mail  sectie.badminton@ssovh.nl                      

 

 

 

http://www.google.nl/search?nord=1&biw=1600&bih=754&site=webhp&tbm=isch&q=badminton+clipart&revid=1285914150&sa=X&ved=0ahUKEwjOuJTQtOjLAhUHnQ4KHVMvB5kQ1QIIHw
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=badminton&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH3KfmtujLAhXFoQ4KHZ5iCa0QjRwIBw&url=http://www.123rf.com/stock-photo/badminton_ball.html&psig=AFQjCNHwEUIlOXG17rOadebrbzqND6udwQ&ust=1459427851436804
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Waar vind je SSOVH? 

Het verenigingsgebouw “De Spuiklep” ligt aan 

de Parallelweg in Heerlen. Je kunt hier altijd 

vrijblijvend binnenlopen.  

Wat biedt SSOVH? 

 

SSOVH biedt een heel scala aan activiteiten. Iedere 

activiteit is ondergebracht in een sectie met een eigen 

sectiebestuur. De meeste activiteiten vinden ‘s avonds 

plaats.   

                  2016 

 

 
 
 

 

Clubblad 

 

Acht maal per jaar wordt “De Nieuwsbrief het 

Frontsein” uitgegeven, welk thuis bij de leden 

die dit aangegeven hebben wordt bezorgd. 

De overige leden krijgt het per E-mail 

gestuurd. 

Hierin vind je alle wetenswaardigheden over 

de vereniging. 

 

                    

Badminton (€ 85) 

 

Biljart (€ 30) 

 

           Bridge (26) 

Carnaval (€ 42) 

Computer (€ 42) 

 

     Country  ( €25) 

Fitness (€ 43) 

Fotografie (€26) 

    

   Senioren (€ 27) 

 Tafeltennis (€42) 

Toneel (€ 17) 

    Zelfverdediging 

(€77) 
 

Dinsdagavond 20.00 tot 22.00 

uur sporthal Palemig 

Maandag- en donderdagavond 

19.00-23.00 uur in De Spuiklep 

Maandagmiddag in De Spuiklep 

Carnavalsseizoen 

1e Zaterdag van de maand vanaf 

10.00 uur in De Spuiklep 

Zaterdagnamiddag De Spuiklep 

Dagelijks in De Spuiklep 

1e en 3e donderdag van de 

maand in De Spuiklep 

Elke woensdagmiddag  

Dinsdagavond 19.00-23.00 uur 

Woensdagavond 19.30-23.00         

Woensdagavond 19.00-20.00 

uur 

Website                             
Ook op internet is SSOVH te vinden. Naast 

ons clubblad kun je ook alles over de 

vereniging te weten komen via onze 

website. 

www.ssovh.nl 

 

 

 

 

Contributie 

De basiscontributie is € 17,00 per jaar en 

daarnaast betaal je per sectie waar je lid van 

bent. De aanvullende contributie staat 

hiernaast genoemd achter de betreffende 

sectie. Het betreft de contributiebedragen 

voor 2016. Voor de betaling ontvang je een 

contributiebrief met alle informatie. 

© Hennie van Ar 

http://www.ssovh.nl/


 

 

 

Algemene activiteiten 

 

 Nieuwjaarsinstuif  (2 januari) 

 Carnavalsbal 

 Feestavonden 

 Diverse toernooien 

 Onderlinge competities 

 Uitwisseling met andere verenigingen 

 Sinterklaasfeest (kinderen) 

 Kienen 

 Toneel 

 Zelfverdediging 

 Whisky proeverij 

SSOVH 
 

Spoorweg Sport 

en 

Ontspannings Vereniging 

Heerlen 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ik word voor 17 euro per jaar SSOVH 

steunlid. 

Ja, ik wil lid worden van de volgende 

sectie(s) van SSOVH: 

 

…………………………………………………...… 

 

Naam:…………………………………………m/v 

 

Voorletters:……………… 

 

Straat:…………………………………………… 

 

Postcode:………… Plaats: ..…………………… 

Telefoon:………………………… 

Geb. datum: ……………..NS pers.nr:.………… 

 

E-mailadres:……………………… 

Deze coupon s.v.p. opsturen naar  

Jo Buijsen Haghenstraat 4 E 

Meer informatie 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met de secretaris van SSOVH: 

Jo Paffen 

Schaesbergerweg 157 

6415 AG Heerlen 

Tel. 045-5743084 

secretaris@ssovh.nl 

 

of surf naar homepage www.ssovh.nl 
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