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Juni
01 Bridge / Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren / Zelfverdediging / Toneel  
04 Senioren verg. / Biljart / Foto Reflex 
06 Computer / Country 
07 Rommelmarkt Spoorbuule 
08 Bridge / Biljart 
09 Veolia / Tafeltennis 
10 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
11 Biljart 
13 Country / IPA SP Politie 
15 Bridge / Biljart 

16 Tafeltennis 
17 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
18 Biljart 
20 Country / LTM ’72 BQ 
22 Bridge / Biljart 
23 Tafeltennis 
24 Senioren / Zelfverdediging / Toneel 
25 Biljart 
27 Country CD Avond 
29 Bridge / Biljart 
30 Tafeltennis 

 
 

 
Inleveren kopij graag vóór 24 juni 2015 

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

www.ssovh.nl 
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Voorwoord  

Voor jullie ligt alweer een volgende editie van de nieuwsbrief. Bij het insturen van de kopij en foto’s willen wij jullie 

verzoeken om de foto’s apart aan te leveren in jpeg bestand. Helaas zijn er nog een aantal leden die de contributie 

nog niet betaald hebben. Er is nieuws van de senioren, er is flink gewandeld, er komt een snuffelmarkt aan en het 

jaarlijkse sportfestijn (Stedenmeerkamp) staat ook voor de deur. De zomervakantie komt er weer aan en dat is 

jammer genoeg ook aan de kopij te merken. Deze editie is dan ook kleiner dan voorheen.  

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

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein

Achterstanden SSOVH contributie 2015 

Eind januari van dit jaar hebben alle leden hun SSOVH contributiebrief 2015 per post 

toegestuurd gekregen. Het overgrote deel heeft inmiddels de SSOVH contributie 

overgemaakt, slechts een handvol blijft achter, het betreft exact 17 leden.  

En daarbij gaat het om drie steunleden, één lid van de sectie Carnaval, drie leden van de 

sectie Computer, één lid van de sectie Country, vijf leden van de sectie Fitness, één lid van de 

sectie Senioren, twee leden van de sectie Toneel en één lid van de sectie Zelfverdediging. 

Derhalve willen wij vóór dat de herinneringsbrieven over de SSOVH contributie verstuurd 

gaan worden vragen dat die leden die nu nog achterstand hebben met hun 

contributiebetaling dit snel in orde maken en de gelden aan de SSOVH Penningmeester 

overmaken. 

Bestuur SSOVH

 

 

 

STEDENMEERKAMP 2015 

Hallo allen, op zaterdag 30 mei zal de Stedenmeerkamp in Blerick plaats vinden. Deels zijn de 

activiteiten in en rond het ontspanningslokaal 't Wonder, uiteraard zullen een aantal activiteiten in 

de omgeving van Venlo en Blerick plaats vinden. 

Indien er voldoende deelname is, zullen onderstaande takken van sport / activiteiten plaats vinden. 

Biljart, bowling, darten, fietsen (toer, 40 km en sport, 100 km), jeu de boules, kaarten (klaverjassen, 

rikken en jokeren), motortocht, tennis (indoor), vissen, wandelen en als nieuwe activiteit fitness. 

 

De start op zaterdag 30 mei zal rond de klok van 10.00 uur zijn, als afsluiting zal wederom het 

standaard diner aangeboden worden met muziek en onder het genot van een drankje kan de uitslag 

en gang van zaken besproken worden. 

 

Wenst u nu al wat meer informatie, neem dan gerust contact op met John van Kessel of met mij. 

Hopende op een flinke deelname uit Heerlen aan de Stedenmeerkamp met het liefst een fors aantal 

verschillende activiteiten. 

Met vriendelijke groet, Henk Slaghuis 

 

 



Nieuws van de Senioren: 

Op zaterdag 25 april was weer de jaarlijkse Reünie voor Heerlens N.S. personeel. Dit jaar was het de 

21ste keer dat dit evenement plaats vond. Ook wij ontkomen niet aan de tendens van minder 

deelnemers aan evenementen. Deze middag werd door 65 deelnemers bezocht. Door het inrichten 

van de zaal en de mooie aankleding, is het toch een gezellige reünie geworden. 

 Er was volop koffie en vlaai en verderop in de middag werden er belegde broodjes geserveerd. In het 

welkomwoord memoreerde de voorzitter van de Senioren de geschiedenis van de reünie. 

Verder werd er door hem een speciaal woord van dank gericht aan de aanwezigen die een hoge 

leeftijd bereikt hadden. 

Met name: Walter Embrechts, Max Wapperom, Toon Loderus en Teun de Groot. 

Tot slot hartelijk dank aan de sponsoren, de B.G.V. afd.Heerlen en de S.S.O.V.H. 

Natuurlijk ook aan de vele mensen die geholpen hebben, om deze middag te doen slagen. 

Riny van den Hurk, Harrie Beelen. 

 

 

 

 

 



De wandeling van zondag 12 April 
 

Traditiegetrouw is deze wandeling, die vooraf ging aan de vergadering, een rondje Heerlen. 

We vertrokken met 21 wandelaars vanaf de Spuiklep en gingen richting Woonboulevard. Van daar 

via het tunneltje onder de N281 door en dan linksaf richting Terworm en Voerendaal. Wij lopen door 

het nieuw aangelegde wandelgebied van Terworm en komen hierna uit bij de imposante nieuwbouw 

van het Arcuscollege. Dan wandelen we weer verder naar Welten. De rustpauze houden we in Café 

“Teerling”, een typisch buurtcafé waar men niet hoeft te klagen ten aanzien van de klandizie. Leo en 

Corrie hadden gezorgd dat er heerlijke verse vlaai werd aangeboden, en zo konden we samen 

gezellig en knus onze koffie, thee en vlaai nuttigen.  

Voordat we verder wandelen,  maakt Wiel Wegh eerst van de wandelgroep een mooie foto. 

Na de pauze wandelen we langs de Weltervijver, een van het prachtigste natuurgebied van Heerlen. 

Hierna gaan we verder waarbij we de N281 weer oversteken en komen dan Aarveld binnen. Even 

verder, bij het voetbalveld van Bekkerveld is men bezig met het realiseren van een schitterend 

multifunctioneel sportcomplex. Tenslotte lopen we dan via Douvenrade terug naar de Spuiklep. 

We hebben al weer onder zeer goede weersomstandigheden genoten van een prachtige wandeling, 

waarbij we natuurlijk niet vergeten om de voorlopers te bedanken voor deze mooie wandeling. 

 

Harrie Beelen 

Lambert Ernste 

 

 

 

 

Wandeling van zondag 3 mei van SOS’96 

We starten met de wandeling aan de achterkant van station Valkenburg. Er wordt vandaag aan het 
spoor gewerkt tussen Heerlen en Schin op Geul. Daarom is er geen treinverkeer tussen Heerlen en 
Valkenburg. Er worden nieuwe bielzen gelegd en grind vernieuwd. Dit gebeurt met een trein die één 
kilometer lang is. Het is de eerste keer dat deze trein in Limburg werkt. Goed opgelet of we geen 
wandelaars hierdoor zullen mislopen. Gelukkig zijn alle 10 wandelaars met de auto gekomen. Iets 
vertraagd gaan we op pad. Door het voorspelde slechte weer hebben veel wandelaars afgehaakt 
voor vandaag. We lopen de Kloosterweg in, langs het St. Jozefklooster. We wandelen langs wegen en 
velden en komen zo in het Ravenbos terecht. Hier is een mooie vijver met een bankje. René Collaris 
vertelt ons hier dat hij tijdens het voorlopen met Annelies van Bergen, zijn vriendin, hier op het 
bankje heeft gezeten. Hij vindt dit zo een romantische plek dat hij tegen Annelies zei dat hij haar hier 
wel ten huwelijk zal willen vragen als de tijd er voor rijp is. Wij wachten af hoe dit verder gaat. 
We komen bij onze pauzeplek. Dat is een café tegenover de kerk van Sint Gerlach. Hier zitten 
Annelies en de vriendin van Joop te wachten op ons. Annelies zal het tweede gedeelte van de 
wandeling meelopen. En de hond van Joop ook. 
We lopen na de pauze door de tuinen van Hotel Sint Gerlach. Hier staan prachtige, maar dure, 
kunstwerken. We gaan hiervandaan door de weien richting Valkenburg. Na een poosje begint het te 
motregenen. Pas tegen de tijd dat we door Valkenburg heen liepen en het station in zicht kwam ging 
het harder regenen. Dus weer geluk gehad qua weer. 
Voorlopers, bedankt voor het organiseren van deze prachtige wandeling. 
 
José Ernste 



 
 

 

 

Zondag 7 Juni 
Organiseren de Spoorbuule in de Spuiklep een: 

Snuffelmarkt 
9.00 – 16:00 

Er is een binnen en buiten markt. 

Kramen(buiten, 4 mtr met zeil) kosten 25 euro. 

Tafels (binnen, +/- 1 mtr) kosten 5 euro. 

Aanmelden kan bij: 

Henk Nijsten: 06 – 50 62 13 18 

Bezoekers betalen 1 euro p.p. 

Zondag 13 september is er ook een snuffelmarkt 

 

 

 

 

 

 


