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 Juni 2019 
 
01 Computer 
02 Country 
03 Bridge/ Biljart 
04 Tafeltennis 
05 Senioren 
06 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
09 GESLOTEN PINKSTEREN 
10 GESLOTEN PINKSTEREN 
11 Tafeltennis 
12 Senioren 
13 Biljart 
16 Country 
17 Bridge/ Biljart 
18 Tafeltennis 
19 Senioren 
20 Biljart/ Foto Kollektief Refex 
22 Barbecue avond LTM‘72 
23 Country 
24 Bridge/ Biljart 
25 Tafeltennis 
26 Senioren 
27 Biljart 
30 Country 
 
 
 
 

Juli 2019 
 
01 Bridge/ Biljart 
02 Tafeltennis 
03 Senioren 
04 Biljart/ Beheercommissie 
07 Country 
08 Bridge/ Biljart 
09 Tafeltennis 
10 Senioren 
11 Biljart/ Bestuursvergadering 
14 Country 
15 Bridge/ Biljart 
16 Tafeltennis 
17 Senioren 
18 Biljart 
 

Vanaf 20 juli t/m 10 
augustus 2019 is de 
Spuiklep gesloten ivm 
vakantie. 
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Inleveren kopij graag vóór 04 juli 2019 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

De senioren hebben een leuke paasmiddag gehad, er is een verzoek om adreswijzigingen door te geven aan de 

ledenadministratie en de vakantie staat weer voor de deur. Dus voor iedereen die op vakantie gaat wensen wij een fijne 

vakantie toe en gezond weer terug! 

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier  

J. Zegers 

   

   

 

Beste mensen van de SSOVH sectie Senioren, 

Jammer, maar we hebben u gemist. Op zondag 14 april, in de Spuiklep. Daar hield onze sectie een 

paasbrunch. Velen hadden zich aangemeld. Uw volgende kans is zondag 5 april 2020. En dan komt u 

ook? Het organiserend bestuur van de beide verenigingen, SSOVH sectie Senioren en de Bond van 

Gepensioneerd Vervoerpersoneel (BGV), zijn er vooraf al weken mee bezig. Hoe gaan we het voor dit 

jaar weer aanpakken. De uitnodigingen, middels nieuwsbrief, versturen, leden vragen zich aan te 

melden. Tenslotte moet er worden ingekocht. Dit jaar waren er meer dan vijftig aanmeldingen! En je 

mag als organisatie nimmer rekening houden met mogelijke afvallers. Dat was voor dit jaar heel 

miniem. We hadden goed ingekocht. Op zaterdag begon het dan echt. Natuurlijk, eerder al het nodige 

besteld, soep (groenten – kippen) en koude schotel. Even terug naar een koude zaterdag 13 april, om 

16:00 uur kwamen de vrijwilligers, Lambert Ernste, Netty en Harrie Beelen, Riny van den Hurk en Carla  

en Frans Evers, naar de Spuiklep. In goed twee uren hebben zij de tafels en stoelen in de juiste formatie 

geplaatst. Het papierentafellaken over de tafels gelegd met daarop het servies en bestek. De tafel 

waarop het beleg, broodjes en koude schotel zou worden gelegd, mooi versierd. Met dank aan onze 

‘etaleuse’ Carla. Weken was zij al zoekende naar een mooie aankleding. En dan de finale, zondag 14 

april. Om 07:30 uur Spuiklep even openen, de koude schotel (met een vriesplaatje eronder) en soep 

werd gebracht. Weer naar huis, naar de Formule 1 kijken. Waar mijn ‘idool’ helaas maar vierde werd. 

Ach, het kan niet altijd een podium plaats zijn. Even voor 10:00 uur weer terug naar de Spuiklep. Kijken 

of de soep al op temperatuur ging komen. Het e.e.a. al klaar zetten. Ton de Wildt, met zijn echtgenote 

komen met de broodjes. In de keuken wordt het paasbrood gesneden. Opnieuw de vrijwilligers, nu 

aangevuld met José Ernste, in de weer. De eerder genoemde Ton neemt plaats bij de ‘kassa’, en noteert 

de aangemelde leden. En verrassend, ook onze nieuwe SSOVH voorzitter, Joop Ozek, en zijn 

echtgenote zijn present. Een ware voorzitter die interesse toont in een sectie. En natuurlijk mogen zij 

aanschuiven. Natuurlijk is er een beetje op ze gerekend. Joop is nog niet actief als voorzitter, omdat hij 

nog revaliderend is van een hart ingreep. Maar, zo heeft hij ons laten weten, het zal niet lang meer 

duren eer hij zijn taak als voorzitter echt op zich neemt. Nadat Harrie Beelen iedereen hartelijk welkom 

wenste, gingen de dames met de soep rond en hierna kon iedereen naar harte lust opscheppen. En in 
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tegenstelling tot vorig jaar, iets te weinig vleeswaren, was er dit jaar geen enkele wanklank te horen. 

Toch wil ik vanaf hier nog eens vragen, hoe heeft u het ervaren? Was echt alles naar wens, of moet er 

toch nog wat worden aangepast. U mag me dat laten weten op het onderstaand e-mailadres. Na afloop 

werd er nog lang nagetafeld. Bijgepraat met de collega die men lang niet meer had gezien. Jammer dat 

de vaste bezoekers als Wim Teeuwen, na een heup operatie niet aanwezig kunnen zijn, en mevrouw 

Claassen, na het overlijden van haar man Piet er niet was. Piet die er overigens vorig jaar nog bij was. 

Ook hij werd gemist. Maar goed, aan het begin gaf ik aan dat u, lezer van dit stukje, gemist was. Schrijf 

5 april 2020 maar vast in uw agenda. Hoewel mijn idool in de Formule 1 deze dag maar vierde werd, 

verdienen alle vrijwilligers, ook diegene die ons hielpen weer met opruimen, servies en bestek moest 

weer afgewassen worden, en daar mee ondersteund door Marion Ozek, mogen deze mensen best op 

het podium, allemaal bij nummer 1. Vanuit de beide besturen aan de vrijwilligers, BEDANKT voor jullie 

tomeloze inzet. 

Frans Evers (f-evers@home.nl)  
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 Ontvang jij nog steeds geen Frontsein Nieuwsbrief ? 
 

 Altijd nog zijn er leden die geen SSOVH informatie ontvangen als ook verstoken blijven van de 

Frontsein Nieuwsbrief. 

Om haar leden snel, maar ook kostenbesparend te bereiken, bedient SSOVH zich van de digitale 

snelweg en communiceert o.a. per E-mail 

 

Nu, wanneer jij de Frontsein Nieuwsbrief nog steeds niet in je E-mailbox ontvangt dan beschikt SSOVH 

waarschijnlijk niet over een mailadres van je. 

Of je hebt mogelijk geen opgave gedaan dat jij de Frontsein Nieuwsbrief het liefst per post wilt 

ontvangen. 

 

In het geval dat het bovenstaande op jou van toepassing is en je wilt de Frontsein Nieuwsbrief graag 

ontvangen;  stuur dan een bericht naar: 

 

- SSOVH Ledenadministratie, Haghenstraat 4-E , 6461 VT  KERKRADE 
Of  

- Stuur een E-mail aan  ledenadministratie@ssovh.nl 
 

Maak in elk geval kenbaar hoe dat jij de Frontsein Nieuwsbrief wilt ontvangen, zodat jij niet van 

SSOVH info verstoken blijft. 

 

Ook wanneer je een verhuizing aanstaande hebt of wanneer dat reeds gebeurd is, geef dan ook de 

SSOVH Ledenadministratie hiervan bericht!! 

 

Joep Buijsen 

SSOVH Ledenadministratie 

ledenadministratie@ssovh.nl 
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