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Juni  2018 
 
02 Computer 
03 Country 
04 Bridge/ Biljart 
05 Tafeltennis 
06 Senioren 
07 Biljart 
10 Country 
11 Bridge/ Biljart 
12 Tafeltennis 
13 Senioren 
14 Biljart/ Foto Reflex 
17 Country 
18 Bridge/ Biljart 
19 Tafeltennis 
20 Senioren 
21 Biljart 
23 Feestavond LTM ‘72 
24 Country 
25 Bridge/ Biljart 
26 Tafeltennis 
27 Senioren 
28 Biljart 
29 Afscheid/ Pensioen Jo Paffen 
 
 
 

 
Juli 2018 
 
01 Country 
02 Bridge/ Biljart 
03 Tafeltennis 
04 Senioren 
05 Biljart 
07 Computer  
08 Country 
09 Bridge/ Biljart 
10 Tafeltennis 
11 Senioren 
12 Biljart 
 
 

 
 

Vanaf 15 juli t/m 5 augustus 2018 

Is de Spuiklep gesloten 
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Het lekkerste uit Limburg wordt 

weer ingeschonken vanaf 6 

augustus in de Spuiklep 
 
Augustus 2018 
06 Bridge/ Biljart 
07 Tafeltennis 
08 Senioren 
09 Biljart 
12 Country 
                                                                         

                                      
                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inleveren kopij graag vóór 6 juli 2018 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Er is veel gebeurd, we hebben helaas weer afscheid moeten nemen van een lid, er worden bedankjes 

uitgedeeld, er wordt geklust, de winnaar is bekend van het kersttoernooi van de Biljart, de 

zonnebloem heeft een leuke middag gehad, verder het verslag van het gezellige vrijwilligersweekend 

en de senioren hebben mooie herinneringen opgehaald.  

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier, 

Jolanda Zegers

                             IN MEMORIAM 
 
          Op donderdag 12 april 2018  is ons lid   

                    Dhr. Bruno Costa 

                               overleden 

Dhr Costa  was jarenlang lid van de sectie Bridge. 

Wij wensen zijn vrouw, 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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Voor het groot onderhoud aan de Spuiklep worden noeste handen, vaardige 

vingers, harde werkers en schone schoonmakers gevraagd. 

 

Let op, zaterdag 26 mei 2018 moet het allemaal gebeuren! 

Om 09.30 uur al wordt er gestart met de nodige klussen in en om de Spuiklep, 
zoals die o.a. zijn: Schoonmaken boeiboorden, glasbewassing binnen-buiten, onkruidvrij maken 
groenvoorziening, ….. ….. ….. 

 

Hiervoor is met name menskracht nodig, dus 

zowel man als vrouw is hiervoor meer dan 

welkom. SSOVH stelt de nodige materialen 

beschikbaar. 

 

Het enige wat jullie mee moeten brengen is een 

goed humeur en wilskracht. 

Voor goed weer alsmede de catering wordt gezorgd, dit is in de vertrouwde handen van Math 

Velders. Hij draagt zorgt voor koffie, thee, fris, vlaai, soep en belegde broodjes zodat jullie niets te 

kort komen. 

Aan deze bijeenkomst is geen open eind, want om 14.00 moet het klaar zijn! 

 
Aanmelden bij Frans Evers, tel. 06 - 5135 8831 en 045 - 557 01 24 
of per mail:  f-evers@home.nl 
 
Jullie beleefd uitnodigend, 
Beheercommissie SSOVH 
 

Groot onderhoud Spuiklep 

mailto:f-evers@home.nl
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Bedankt! 

Wij, Elly en Hein Ubachs, willen jullie allemaal bedanken voor de gezellige ontvangst in de Spuiklep 

na ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was voor ons een enorme verrassing bij binnenkomst. Iedereen 

dankjewel. En nog speciaal van Hein, na mijn onverwachte ziekte hebben wij veel telefoontjes, 

persoonlijke reacties en kaarten mogen ontvangen. Dat is hartverwarmend en geeft veel steun. Fijn 

dat jullie aan ons hebben gedacht. 

Hein en Elly Ubachs 

 

 

Bij deze alsnog de winnaar van het kersttoernooi van 2017 Harry de Wildt, hij versloeg in de 

finale de verrassend sterke John Wijnands.  

 

Paasmiddag zonnebloem.  
 
Vrijdag 6 april was het weer zover. 
Gezellig samen zijn in de Spuiklep, de lekkere hapjes staan al klaar op tafel en in de 
keuken (verzorgd door de zonnebloem). 
Vrijwilligers van de Spuiklep staan achter de bar, want een drankje hoort er ook bij. 
De Sittardse Hofzangers zorgden voor een geweldige sfeer met hun zang en muziek. 
De middag was weer geslaagd. 
 
De Zonnebloem 
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“Bitte ein Bit und Moselromantik” 

Even na 7.00 uur op vrijdag 4 mei druppelden de eerste SSOVH vrijwilligers De Spuiklep binnen. Het is 
nog vroeg voor de meeste gasten, maar met een zon die zich al vroeg laat zien start de dag goed. De 
koffie die Math heeft gezet geurt heerlijk, meteen sfeer en de deelnemers zoeken elkaar in groepjes 
op. Wat zal deze keer de reis voor de SSOVH vrijwilligers gaan brengen? Voor de vijfde keer is deze 
twee daagse reis georganiseerd, voor de eerste keer in 1998. Om de vijf jaar tast SSOVH in de buidel 
om de vrijwilligers voor al hun werk te bedanken met een reisje. En alle reisjes gingen naar Duitsland 
en zo ook deze keer. Op naar de Moezel, op naar het land waar het mooi en goed vertoeven is onder 
het motto: “Bitte ein Bit und Moselromantik” 

Een jaar geleden begonnen Rinus van Lierop, Jo Paffen, Jo Ampts en Piet Loven met de voorbereiding 
voor deze reis. Er werd niet naar een reisbureau gestapt en geboekt, maar in de auto gestapt en naar 
de Moezel gereden. Zelf de accommodatie bekijken, prijs onderhandelen en vast leggen. De boot 
afhuren, een bus boeken, diners en ontbijt boeken, etc etc. Alleen zo kon de organisatie met het 
budget een mooie reis organiseren. En de ervaring is er ook. In 1998 werd de reis naar Trier geboekt, 
in 2003 naar Koblenz, in 2008 naar Rudesheim en Mainz, in 2013 naar Limburg a/d Lahn en nu in 
2018 naar Biersdorf am See. Het programma werd in elkaar gestoken en de uitnodiging kon in 
september 2017 de deur uit. Bijna 80 vrijwilligers met partner meldden zich aan en de bus kon 
besteld worden. Reden we de voorgaande vier keren met twee bussen, nu koos de organisatie 
ervoor om samen in één bus te gaan reizen en dus werd een heuse dubbeldekker bus gehuurd bij de 
firma Slangen. 

Om kwart voor acht kwam de statige dubbeldekker van Slangen aanrijden bij De Spuiklep met 
chauffeur Gerard achter het stuur. Er hoefde geen signaal gegeven te worden dat de koffers 
ingeladen konden worden, de stroom naar de bus kwam vanzelf gedisciplineerd op gang. Helaas 
waren er de laatste weken wat afvallers geweest om diverse redenen en zo stapten we met 70 
deelnemers in de bus. Of waren het er 71 of 72? Deze rode draad komt nog een aantal keren terug in 
het verhaal. Klokslag 8.00 uur startte Gerard zijn bus en reden we de Parallelweg op weg naar onze 
bestemming. Het eerste doel was Traben-Trarbach alwaar we de bus zouden verlaten en op de boot 
gingen voor een romantische tocht mit kaffee und kuchen naar Bernkastel. 

De rit voorliep voorspoedig en werd vrolijk opgeluisterd door accordeonist Marco die met zijn 
Roswitha was uitgenodigd om stemming te maken in de bus, op de boot en in het hotel. Hij speelde 
onderin de bus, nam de trap naar boven en speelde daar voor de  “boven zitters” verder. De 
stemming zat er goed in tot aan de Belgische/Duitse grens. Gerard werd door een Duitse zoll 
beambte gesommeerd om de bus aan de kant te zetten voor een controle. Gecontroleerd werd of de 
belasting was betaald en al hoofdschuddend vertelde de Deutscher das die papieren nicht in 
Ordnung sein. Hij nam de papieren mee en Gerard snelde achter hem aan. Daar stonden we dan, aan 
de kant van de snelweg. Voor de genieters van nicotine een mooie kans om een paar trekjes te 
nemen, voor de anderen was het afwachten. Uiteindelijk kreeg Gerard de papieren retour en bleek 
alles op een misverstand te berusten. Ondertussen was contact opgenomen met de firma Kolb van 
de boot dat wir verspätung haben. De boot bleef wachten en met een vertraging van een half uur 
kon Gerard de dubbeldekker weer in beweging zetten. 
Om 11.30 uur draaide Gerard de bus naar de Moezelkade en konden we uitstappen om aan boord te 
gaan van de Möselköningin. Alleen voor de naam al zou je aan boord gaan. De boot liet Traben 
Trarbach achter zich en de känchen Kaffee und kuchen kwamen oppe dusj. Dat smaakte heerlijk! Van 
het benedendek naar boven waar we op het bovenste dek konden genieten van een drankje en het 
heerlijke weer. 1 ½ uur op de boot op de Moezel met zo’n weer is echt geen straf. Ogen tekort om 
elk idyllisch plekje te bewonderen en op de achtergrond de zoete klanken van de accordeon van 
Marco. Na een sluis passage waar de boot 8 meter omhoog werd geschut, kwamen we aan in 



                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

Bernkastel. Nog even uitleg van de organisatie waar we later in de middag de bus terug konden 
vinden en Bernkastel werd bevolkt met SSOVH vrijwilligers. Een prachtig dorp, mooie straatjes, 
winkeltjes en terrasjes. Regelmatig kwam je een groep SSOVH’ers tegen, soms lopend vaker zittend 
in het zonnetje met een drankje. Genieten puur sang! 
Om 16.30 uur werd weer geteld in de bus of iedereen plaats had genomen om de reis te vervolgen. 
Tel jij boven, dan tel ik onder. 25 onder, 45 boven. Dat kan niet, we moeten er 72 hebben. De lijsten 
erbij gehaald, nee 71 moeten het er zijn. Nog eens geteld het bleven er 70. Hoe kan dat dan, is het 
dan 71 met Gerard er bij. Nee 72 met Gerard. Omroep in de bus; “missen jullie nog iemand naast je 
of voor je in de bus? Geen reactie, dan rijden maar… 
Het inchecken in het Dorint hotel Biersdorf am See verliep vlot. Prachtig gelegen aan het meer 
werden de SSOVH vrijwilligers gehuisvest. Tot 18.00 uur vrije tijd om de kamer te bezoeken en het 
hotel te bekijken. Een aantal gingen verkoeling zoeken in het zwembad. Veel lof over het hotel en de 
kamers werd geuit en om 18.00 uur schoof ieder naar wens aan voor het uitgebreide dinerbuffet. 
Wat een keuze, dat gaat zeker smaken naar toch wel een lange zit in de bus. Voor SSOVH was er een 
aparte ruimte gereserveerd in het restaurant, gezellig alles bij elkaar aan grote mooi gedekte ronde 
tafels. Na het diner even opfrissen en gereed maken voor SSOVH live! Een feestavond georganiseerd 
voor en door de SSOVH. Naast Marco en Roswitha was Tim de DJ mee gegaan met een heel arsenaal 
aan apparatuur en ook butereedner Jo was van de partij. Combineer dit met vier rondes tombola 
getrokken door Jo Ampts en de huldiging van twee SSOVH vrijwilligers met de zilveren speld en je 
hebt alle ingrediënten bijeen voor een fantastische avond. Hub Bemelmans kreeg de versierselen 
opgespeld voor zijn vele vrijwilligerswerk voor SSOVH en SSOVH voorzitter Jo Paffen werd totaal 
verrast dat hij ook de zilveren speld kreeg. Twee SSOVH kanjers die het dik verdienen. Om 20.00 uur 
werd een seintje gegeven en was het 2 minuten muisstil om de slachtoffers van de oorlogen te 
gedenken. Vergeven maar niet vergeten, apart om dit zo samen in Duitsland te doen. Jo Clahsen trad 
verkleed het spreekgestoelte op en de zaal luisterde adembenemend naar zijn buut over 
gepensioneerd zijn. Menigeen fronste de wenkbrauwen en keek zijn wederhelft aan, er was veel 
herkenning. Je bent gepensioneerd en je hoeft niets meer te doen… Tim draaide aansprekende 
muziek en de dansvloer werd goed bevolkt. SSOVH gezelligheid zoals we dat in De Spuiklep ook 
kennen. Vele Duitse kopjes kwamen om de hoek kijken om te zien hoe die Hollanders zich aan het 
amuseren waren. Om 23.00 uur war het absolute ruhe in het hotel en moest Tim de knopjes 
dichtdraaien. De meesten waren moe van alle opgedane indrukken van de dag en verkozen het bed. 
De bikkels togen naar de kelderbar alwaar de Duitse DJ een verrassing stond te wachten. 
Verzoeknummers, viele viele en vooral Hollandse hits. Tot in de kleine uurtjes werd gezongen en 
gedanst tot de Kellnerin die letzte runde bracht… 
Guten Morgen Biersdorf, guten Morgen SSOVH! Met een prachtig uitzicht over het meer, schoof 
iedereen rustig aan tafel voor het ontbijt. Een rijkelijk ontbijtbuffet stond gereed waar zoveel keuze 
was dat je nog niet meer wist wat genomen moest worden. In alle rust werd ontbeten en na gekletst 
over de ervaringen van gisteren en sommigen wisten nog te vertellen over de nachtparty. Gerard had 
zijn ontbijt op en ging de bus starten, uitchecken in het hotel en de bus in op weg naar Trier. 
Van verre zagen we vanuit de bus een helikopter boven Trier cirkelen en vroegen we ons af wat er 
gaande was. Aangekomen in Trier was het een drukte van jewelste en Gerard moest goed zoeken om 
een plek te vinden waar onze dubbeldekker aan de kant kon. Het was de geboortedag van Karl Marx, 
welke op 5 mei 1818 in Trier geboren is. Van heinde en verre waren er mensen op af gekomen, 
vooral om te protesteren tegen alles wat je je kunt bedenken. Tja als je niets beters te doen hebt… 
Dat hadden wij wel, de mooie stad Trier bezoeken, terrasje, winkelen, bezichtigen. En dat lukte goed. 
De ordedienst en politie hield de demonstranten uit het centrum weg en dat gaf de toeristen de 
ruimte om te genieten. Trier is een stad die hoe vaak je er ook al bent geweest het waard is om te 
bezoeken. Oudheid en sfeer wordt er uitgestraald en de gastronomie is voorbereid op veel 
bezoekers. Goed geluimd werd de bus weer ingestapt en om 16.00 uur dirigeerde Rinus in oranje 
veiligheidsvest de bus achteruit om de weg op te gaan naar Vaals. 
Toet toet… 18.30 uur punctueel draaide de dubbeldekker de parkeerplaats op en kwamen we aan bij 
de Wilhelmina toren op het drielandenpunt in Vaals. Een hartelijk ontvangst en mooi gedekte tafels 



                                                                                                                                                                                         
www.ssovh.nl 

voor het 70 koppige gezelschap, of 71, 72? Een drie gangen diner werd geserveerd door een uiterst 
vriendelijke bediening. Het smaakte heel goed en penningmeester Jo kon gaan afrekenen. De 
gastvrouw gaf aan dat er 71 couverts waren uitgegeven inclusief de chauffeur. Het raadsel werd 
ontrafeld, Gerard was de 71e in de bus en we hadden 70 deelnemers…haha. Lachend stapten we de 
bus in op weg naar De Spuiklep. Onderweg een dankwoord voor Marco en Roswitha, voor Jo Clahsen 
voor de buut, voor Tim de DJ en niet te vergeten voor Gerard die vakkundig de bus beheerst en veilig 
door alle wegen en straatjes had gemanoeuvreerd. Koffers uitladen aan De Spuiklep en wie nog zin 
had kon nog genieten van een afzakkertje. Math Velders was er weer om iedereen van een drankje 
te voorzien. Good old Math die meestal niet meegaat op het reisje maar wel altijd paraat staat! 
Onder het genot van een borrel keken Jo, Jo, Rinus en Piet elkaar aan. Tevreden, heel tevreden. Zo 
hadden we het georganiseerd en zo was het ook verlopen. Niets raars gebeurd, geen vervelende  
verrassingen, maar wel heel veel genot en plezier voor de SSOVH vrijwilligers die het meer dan dik 
verdienen. Zij zijn de aorta van de SSOVH en zonder hun was het bestaan van deze prachtige 
vereniging niet mogelijk. We kijken terug op een goed geslaagde reis, in 2023 gaan we weer, toch? 
 
Piet Loven 
 

     
 
 
 
Beste Leden van de SSOVH sectie Senioren Heerlen, 

En natuurlijk geïnteresseerden die lid zijn van de andere secties en het stukje willen lezen. En dat 

mag, je kan er maar van leren. En nog altijd geldt, beter goed gejat, dan slecht bedacht. Jullie hebben 

me vast even gemist. Als de Nieuwsbrief Frontsein op de deurmat viel of via uw e-mail op de PC, 

gelijk kijken wat er in onze sectie is gebeurd. Niets? Welnee, een heleboel. Om te beginnen gaat mijn 

interesse uit naar ons lid, Piet America. Hij hoopt bij leven en wel zijn in mei zijn 90ste verjaardag te 

vieren. Naar verwachting zal dat niet met heel veel bombarie plaatsvinden. Even in herinnering 

roepen, Piet was in goeden doen bij NS in dienst als magazijnmeester. En ik had me voorgenomen 

hem op te zoeken. Dat was het plan, en op maandag 5 maart reed ik dan ook goedgemutst met een 

schrijfblokje en geslepen potlood naar zijn verzorgingstehuis in Hoensbroek. Want door zijn broze 

gezondheid kan hij onze inloopmiddagen op woensdag helaas niet meer bezoeken. Toen ik zijn 

kamer betrad, zag ik direct dat Piet nog redelijk artistiek bezig was. Want vellen wit papier en 

kwasten, potloden enz. lagen keurig op een tafel. Zo leerde ik Piet dan ook kennen in het oude, 

inmiddels gesloopte station Heerlen op zolder kennen. Ook daar kleurde en tekende hij er vrolijk op 

los. Vaak carnaval gerelateerde tekeningen. Ik zie Piet nog met zijn onafscheidelijke sigaret lopen 

tussen de uniformen van hoofdconducteurs, machinisten en of rangeerders. Je kan je dat heden ten 

dage niet meer voorstellen, roken in een werkomgeving. Die zolder stond dan ook blauw van de 

rook. Jaren was hij lid van Vat elf. En hij versierde het station. Ook ‘werkte’ hij als vrijwilliger met zijn 

inmiddels overleden echtgenote in de Spuiklep. Lang woonde Piet met zijn gezin in het Eikenderveld, 

destijds een echte spoorbuurt. Piet is altijd een opgewekt man gebleven, ook al overleed een dochter 

van hem en mist hij zijn vrouw. Lang was mijn aanwezigheid niet gegund, want zoals eerder al 
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aangehaald, zijn gezondheid is zeer, zeer broos. Met gebruikmaking van hulpmiddelen en de goede 

verzorging van het personeel, kan Piet het leven in zijn kleine omgeving nog net aan. Piet ging weer 

moe terug in bed, een foto zat er helaas niet meer in. Ik heb het later nog eens geprobeerd, maar 

een bezoekje zat er niet meer in. Zijn gezondheid laat dat niet meer toe. Piet, toch bedankt dat ik je 

heel even mocht ontmoeten. En dan komt de jaarlijkse Paasbrunch. Op zaterdag 24 maart hebben 

diverse vrijwilligers hun uiterste best gedaan om e.e.a. voor de zondag gereed te maken. Tafels in de 

juiste positie, en natuurlijk gedekt met de borden, kopjes en schotels en bestek. Na een pittig uurtje 

doorwerken, was dan ook alles klaar voor de brunch. En jawel, ook het weer werkte mee op de 

zondag 25 maart. In een prachtig zonnetje mochten de bestuursleden de leden van de eigen SSOVH 

sectie Senioren en de BGV leden ontmoeten. Waarbij het toch leuk is dat je weer mensen mag 

ontmoeten die je jaren niet hebt gezien. Zoals Mario Boaron en zijn echtgenote. Die ik heb leren 

kennen in Simpelveld waar ze boven het station woonden. En herinneringen werden dan ook direct 

opgehaald, zoals zijn prachtige bramenstruiken. Waar geregeld toeristen, die met de trein 

aankwamen, gretig van gingen plukken. Dat Mario dan zijn temperamentvolle Italiaanse afkomst 

toonde, vond ik niet vreemd. Je blijft tenslotte toch van andermans eigendommen af? Inmiddels is 

hun woning niet meer in hun bezit en wonen ze in Heerlen. Natuurlijk ga ik niet iedereen benoemen, 

want er waren vlug 50 leden aanwezig. De brunch mag geslaagd genoemd worden. Helaas heeft het 

bestuur een klein foutje over het hoofd gezien. Ja, er was iets mis gegaan met het beleg. Te weinig 

ham. We hebben ons vergist. En daar wil ik nog heel graag even sorry voor zeggen. Ook dat nemen 

we mee in ons draaiboek. Dat gaat volgend jaar niet meer plaatsvinden. Het is buitengewoon jammer 

als u nog een broodje met ham had gewild. Nogmaals sorry daarvoor. En als u dit leest, zal het rap 

eind mei zijn. Het bestuur is op dit moment druk doende met een uitje. We zijn van plan om op 25 

mei naar Maasbracht te gaan. Een bezoek aan de Bediencentrale. En vooraf een lunch. Maar allemaal 

daarover later meer. Ik ga er een eind aan maken, niet persoonlijk. Heb het leven nog zeer lief. Maar 

wat ik nog wel wil aangeven, kom toch eens langs. U hoeft echt niet te kaarten, tafeltennissen, 

biljarten, darten of sjoelen. Gewoon een kopje koffie drinken (iets anders mag en kan ook), elkaar 

even bijpraten. En ook dat hoeft echt niet elke inloopmiddag. Maar kom gewoon even binnen lopen, 

het kan op elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:30 uur. En een consumptie is zeker te doen, 

€1,40. Daar blijft u toch niet voor weg? 

Groetend, Frans Evers namens het bestuur SSOVH sectie Senioren 

 

 


