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April 2017 
 
02 Country 
03 Bridge, Biljart 
04 Tafeltennis 
05 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
06 Biljart 
07 Kienen LTM’72 aanvang 19.30 uur 
09 Country 
10 Bridge, Biljart 
11 Tafeltennis 
12 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
13 Biljart, Foto Reflex 
15 Country CD avond 
16 Gesloten Pasen 
17 Gesloten Pasen  
18 Tafeltennis 
19 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
20 Biljart 
23 Country 
24 Bridge, Biljart 
25 Tafeltennis 
26 Senioren, Zelfverdediging, Toneel 
27 Biljart, Foto Reflex 
30 Country 
 
 
 
 
 

Mei 2017 
 
01 Bridge , Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
04 Biljart , Foto Reflex 
07 Country 
08 Bridge , Biljart 
09 Tafeltennis 
10 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
11 Biljart 
13 STEDENMEERKAMP ZML NS 
14 70 jaar SSOVH 13.00 – 19.00 uur 
 14 Country 
15 Bridge , Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
18 Biljart , Foto Reflex 
19 Wandelronde van Zuid-Limburg vanaf 13.00 uur 
20 Wandelronde van Zuid-Limburg 
21 Wandelronde van Zuid-Limburg 
22 Wandelronde van Zuid-Limburg 
23 Tafeltennis 
24 Senioren , Zelfverdediging , Toneel 
25 GESLOTEN HEMELVAART 
28 Country 
29 Bridge , Biljart  
30 Tafeltennis 

31 Senioren, Zelfverdediging, Toneel
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Inleveren kopij graag vóór 17 MEI 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Het is voorjaar en dan bruist het meestal van de activiteiten. Zo ook bij de SSOVH! Noteer in jullie 

agenda maar dat de SSOVH 70 jaar jong is en dat wordt volop gevierd. Daarnaast is er ook een punt 

van aandacht voor de contributie, is er bericht van de senioren en van de stedenmeerkamp 

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers

 

 

 Memo van de Ledenadministratie 

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

De meesten van jullie hebben hun contributie aan SSOVH inmiddels betaald, daarbij zijn in elk 
geval de leden van de sectie Biljart, de sectie Bridge, de sectie Computer en de sectie Tafeltennis. 
 
Bij de overige secties zijn nog steeds een aantal leden die hun betaling aan SSOVH nog niet in 
orde gemaakt hebben, dit na een aantal betalingsherinneringen aan hun adres. In totaal betreft 
het 19 SSOVH leden en verdeeld naar secties is dat: Badminton 1x, Carnaval 2x, Country 3x, 
Fitness 5x, Fotografie 1x, Senioren 5x, Toneel 3x en de sectie Zelfverdediging 1x. 
 
De leden in kwestie worden nu door het sectiebestuur benaderd om te horen wat er aan de hand 
is dat hun contributie na drie maanden door SSOVH nog niet is ontvangen. 
 
Dus, mocht je nog een betalingsachterstand met de SSOVH contributie hebben, maak dat zo snel 
als mogelijk in orde. 
 
Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
ledenadministratie@ssovh.nl 
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SSOVH  70 jaar 

 

In 2017 is het 70 jaar geleden dat de SSOVH (Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging Heerlen) 

werd opgericht. Dit 70 jarig jubileum willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er een 

thema bedacht en wel “het is al 70 jaar kermis bij de SSOVH” 

Dus wordt de parkeerplaats omgetoverd in een kermisplein met diverse attracties, zoals een Bungee 

Trampoline, een Stormbaan van 18 meter lang, een Carrousel, suikerspin- en popcornstand, Robek 

Reibekuchen, diverse binnenspelen en ook het Mobiel Grafisch Museum waar je bierviltjes met jouw 

naam of tekst kan laten bedrukken. 

 

 

 

Om dit heugelijke feit te vieren nodigen wij alle SSOVH leden met kinderen en/of kleinkinderen als ook 

hun vrienden en bekenden uit om op onze kermis aanwezig te zijn. 

Datum: Zondag 14 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur 

Locatie: In en rond De Spuiklep. 
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Consumptieprijzen op die dag € 1,00 

Voor de SSOVH sectie Senioren 

Woensdag 1 maart, de drukke carnavalsdagen zijn voorbij. Vanochtend zijn de van oorsprong rooms-

katholieken (maar komt ook wel voor bij sommige gelovige protestanten) traditioneel hun askruisje 

gaan halen. Maar ja….wie doet dat nog? Net als vanaf nu 40-dagen vasten. Eerlijk is eerlijk, ik moet er 

niet aandenken. Geen koekje meer bij de koffie of thee. En als ik het goed begrepen heb, maar één 

vaste maaltijd per dag. Om over het gebruik van onthouding maar stilletjes te zwijgen. Makkelijk voor 

boven de tachtig. Nou ja, ik ga hier de vrome jongen maar niet uithangen. Ben vroeg naar de Spuiklep 

gegaan. Gisteravond door Jo Ampts gebeld. ‘Of ik misschien ruimte had om op woensdag 1 maart in 

de Spuiklep bij de Senioren te bedienen’. Natuurlijk, je bent vrijwilliger of niet. Toch? Tafels alvast klaar 

zetten, sjoelbak uit de ‘kast’ halen. De kaarttafel in gereedheid gebracht. En dan een paar minuutjes, 

het is 13:40 uur, pauze. De vaatwasser is klaar. Maar lang kan ik niet op mijn lauweren rusten. De 

eerste leden komen binnen. En nog voor 14:00 uur sta ik al achter de bar, koffie, cappuccino of een 

Wiener melange uit te delen. Een melige drukte. Na een klein uurtje gaat Riny van de Hurk de keuken 

in. Geassisteerd door José Ernste. Daar wordt de haring gelegd op een bruin broodje, kunnen we nog 

even terugblikken op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens 

de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten. En natuurlijk de katers weghappen. Tijdens 

het uitdelen door de dames wordt nog snel een pilsje genomen, jägermeister of een appelsap. Maar 

afspoelen moet het ‘ding’. Toch is de middag weer snel voorbij. Keert iedereen weer voldaan 

huiswaarts en telt de ‘kastelein’ zijn kas.   

Woensdag 22 maart, het is te bizar voor woorden. Weer heeft er een aanslag plaatsgevonden tijdens 

een leuke en vooral gezellige middag in de Spuiklep. Even in herinnering, enkele maanden geleden nog 

maar, hadden we een kerstviering in de Spuiklep waarbij tijdens deze viering een vreselijke aanslag 

plaatsvond in Berlijn. Nu Londen. Afschuwelijk. Voorafgaand aan de muzikale middag lopen we, of 

komen met de auto, een enkele met de fiets, in een kil lente zonnetje naar de Spuiklep. Het is er bij 

binnenkomst al gezellig druk. Wat staat er op het programma? Paul van Loo (1945); een voormalig 

aardrijkskunde leraar op het Coriovallumcollege  of Bernardinuscollege te Heerlen. En sinds 2010 met 

pensioen. Maar hij is vooral bekend geworden van The Black Stars, een oude rockband dat in 1961 

werd opgericht en overigens nog altijd actief. Nu luisteren we als het ware naar een kamer concert 

ondersteund door CD begeleiding. Om 14:00 uur neemt Harry Beelen het woord en heet alle 

aanwezigen welkom. De BVG leden en de senioren van de SSOVH zijn in grote getalen gekomen. Maar 

voor dat Paul van Loo zijn repertoire ten gehore gaat brengen, krijgen we koffie of thee naar keuze 

aangeboden en mogen we zelf een stukje echte Limburgse vlaai erbij nemen. Diverse vrijwilligers 

hebben er voor gezorgd dat deze middag zal slagen. Na de korte pauze begint Paul van Loo op een 

rustige wijze zijn Limburgs oeuvre enthousiast te brengen. Schuchter wordt er al een beetje 

meegezongen. Na een aantal van zijn sjoen leedjes is er weer een pauze. De kelen kunnen weer even 

gesmeerd worden. Enkele vrijwilligers delen hierbij nog een hapje uit.  Enkele bekende liedjes van Paul 

zijn o.a. van de veel te jong overleden troubadour en bariton Jo Erens zoals het bekende Limburg Allein. 

Ook Frits Rademacher ontbreekt niet met Loënde klokke, of de voormalige muziekgroep Carboon met 

kolenmijnthema’s als d’r letste koempel.  Om 16:30 uur sluit Harrie Beelen af. Ook al roepen enkele 

dames nog even het biss, biss. Het mag niet baten. Het gaat niet zoals bij André Rieu. Die nog een half 

uurtje doorgaat. Nee, we gaan goed gemutst naar huis. Iedereen die hieraan zijn steentje heeft 

bijgedragen, bedankt. 
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Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de SSOVH werd opgericht. Dit willen wij natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren wij op zondag 14 mei 2017 een reünie 

voor alle collega’s die op de standplaats Heerlen hebben gewerkt en die dat nog steeds 

doen. Daarom nodigen wij je van harte uit om op zondagmiddag aanwezig te zijn in “de 

Spuiklep”, aanvang 15.00 uur. 

 Zoals gebruikelijk worden jullie ontvangen met koffie en vlaai en andere versnaperingen. 

Wel vragen wij een bijdrage van € 5,00 NL52 INGB 0001 2071 22  t.n.v. Spoorweg Sport en 

Ontspanningsvereniging Heerlen met vermelding Reünie.  

Namens het Bestuur van SSOVH, 

Jo Paffen 

06-16889012  

 

Het meubilair van de “ De Spuiklep”, 

 

De Spuiklep bestaat nu 20 jaar en zoals jullie kunnen zien zijn er zaken die vernieuwd 

moeten worden en ook al vernieuwd zijn. Zoals de toiletten, tafels, stoelen. Groot is de 

verbazing als je ziet hoe de spullen er nu bijstaan. Toilet opnieuw moeten bevestigen, tafels 

defect (kromme stoelpoten, tafelbladen beschadigd). 

Ook in de secties verbaast men zich van wat er allemaal gebeurt, spullen weg, of kapot weg 
gelegd. Dit zijn voor de secties en ook voor de SSOVH als vereniging extra uitgavenposten. 
Het probleem is, niemand zet zijn naam erbij als iets kapot gaat of wordt mee genomen.  
SSOVH of de sectie blijft dan met de gebakken peren, dus de kosten zitten! 
 
Daarom het verzoek aan de mensen die in de Spuiklep vertoeven, ga normaal met de spullen 
van SSOVH om, als ware het van jezelf. Zo dat iedereen er nog lang plezier van kan hebben 
en er geen onnodige kosten ontstaan. 
 

Namens het hoofdbestuur 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

 

 
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 
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