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 April 2019 
 
01 Bridge/ Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren 
04 Biljart 
06 Computer 
07 Country 
08 Bridge/ Biljart 
09 Tafeltennis 
10 Senioren 
11 Biljart/ Foto Kollektief Reflex/ Beheercomm  
14 Senioren/ Country 
15 Bridge/ Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren 
18 Biljart 
21 GESLOTEN PASEN 
22 GESLOTEN PASEN 
23 Tafeltennis 
24 Senioren 
25 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
26 Zonnebloem 
28 Country 
29 Bridge/ Biljart 
30 Tafeltennis 
 
 

Mei 2019 
 
01 Senioren 
02 Biljart 
04 Computer 
05 Country 
06 Bridge/ Biljart 
07 Tafeltennis 
08 Senioren 
09 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
12 Country 
13 Bridge/ Biljart 
14 Tafeltennis 
15 Senioren 
16 Biljart 
19 Country 
20 Bridge/ Biljart 
21 Tafeltennis 
22 Senioren 
23 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
26 Country 
27 Bridge/ Biljart/ Bestuursvergadering 
28 Tafeltennis 
29 Senioren 
30 GESLOTEN Hemelvaart 
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Inleveren kopij graag vóór 16 mei 2019 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

We feliciteren een winnaar en een aantal jubilarissen, er is helaas weer afscheid genomen van een lid en de 

stedenmeerkamp komt er aan.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier  

J. Zegers 

 

 

                            IN MEMORIAM 

                           Op Woensdag 13 Maart  2019 is ons lid 

                                                   Piet Claassen 

                overleden 

                                 Dhr. Claassen was jaren lid bij SSOVH  

                           Wij wensen mevrouw, kinderen, kleinkinderen en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                        Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

Winnaar Expo Fotografen Kollektief Reflex. 

Tijdens onze Expositie in de Spuiklep in Heerlen, hebben we een foto-wedstrijd gehouden. 

Door hieraan mee te doen kon je de foto die je het mooiste vond winnen. 

Dit jaar is de winnaar dhr. Kusters uit Heerlen. (links op de foto) 

Hij heeft een foto gewonnen van Götwin van Bergen. (rechts op de foto) 

Dhr. Kusters, van harte gefeliciteerd met deze prijs.  

 

http://www.ssovh.nl/
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                                  De jubilarissen van SSOVH 

Op de jaarvergadering van 31 maart  j.l. hebben we 12 jubilarissen mogen feliciteren met hun 

25 jarig en zelfs 40 jarig lidmaatschap bij SSOVH. Iedereen heeft een mooi aandenken 

gekregen in de vorm van een speldje en natuurlijk een geweldige bos bloemen.  We hopen 

dat ze nog lang in alle gezondheid van SSOVH mogen genieten .  

Gefeliciteerd  namens het Bestuur en Leden . 

                                 

                                                                                           25 jaar SSOVH 

               Math Verkoyen, Jos Somers, Dhr.J.Schouteten, Harry Beelen, Cor v. Arkel, Netty Beelen                                             

                                  

                                                                              40 jaar SSOVH 

                    Carla en Frans Evers, Henk v.d. Velden, Harry de Wildt , Odilia en Ger Haan
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Stedenmeerkamp Zuid 2019

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u allen wellicht weet zal op zaterdag 18 mei de 

stedenmeerkamp plaats vinden met een flink aantal takken van 

sport, afhankelijk van de inschrijvingen uiteraard.  

Dit jaar in “de Fuut” (Fuutlaan2), 5631AB, te Eindhoven. Vanaf 

het station is vervoer geregeld met pendelbusjes. 

Vast in de planning staan het biljarten, darten, 

handboogschieten, Jeu de Boules, rikken, klaverjassen, 

motortocht (ca 200 km), recreatiefietsen (ca 40 km), lawntennis, 

wandelen (10 en 17km) en schaken.  

Mocht u tijdens het recreatiefietsen gebruik willen maken van 

een elektrische fiets dan bestaat hiervoor de mogelijkheid. Hier 

dient u zich dan voor op te geven en rekening te houden met de 

extra kosten die u hiervoor dient te betalen. (u betaalt het 

verschil in huurprijs tussen een gewone en de elektrische fiets, 

zodra bekend is wat deze kosten zijn, wordt dit kenbaar 

gemaakt)  

Bij voldoende deelname zal ook het sportvissen, toerfietsen (ca 

100 km), mountainbiken, tafeltennis en bowlen doorgang 

vinden, mocht u aan een van deze takken van sport wensen deel 

te nemen, dan dit graag vóór 1 maart kenbaar maken. (dit i.v.m. 

een definitieve beslissing om het door te laten gaan) 

De voorlopige inschrijvingen voor deelname van de vaste 

activiteiten graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 23 

maart aanleveren bij de afdelingssecretariaten, bij John van 

Kessel of bij ondergetekende. 

De aftrap van deze dag zal om 10.00 uur plaats vinden en de 

prijsuitreiking is dan rond de klok van 18.00 uur. 

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden en kunt u toch niet 

deelnemen dan bent u uiteraard ook als supporter of vrijwilliger 

zeer welkom. 

De dag wordt traditioneel afgesloten met het vaste “diner” van 

halve haan, frites en een ijsje. Graag opgeven of  u hier gebruik 

van wilt maken, dit i.v.m. de te bestellen bonnen. 

Ik hoop op een massale deelname vanuit Heerlen. 

Met sportieve groet, 

Henk Slaghuis       

 

 


