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Juli 2015 

 

01 Senioren Alleen Kaarten 

02 Biljart 

04 Computer / Country 

06 Bridge / Biljart 

07 Veolia  bijeenkomst / Tafeltennis 

08 Senioren Alleen Kaarten 

09 Biljart 

11 Country CD Avond 

13 Bridge / Biljart 

14 Tafeltennis 

15 Senioren Alleen Kaarten 

16 Biljart 

 

 

Augustus 2015 

 
10 Bridge / Biljart 
11 Tafeltennis 
12 Senioren alleen Kaarten / Zelfverdediging / Toneel  
13 Biljart 
15 Country CD Avond 
17 Bridge / Biljart 
18 Tafeltennis 
19 Senioren alleen Kaarten / Zelfverdediging /  
     Toneel 
20 Biljart 
21 Dienst Jub.NS 3 pers. 
22 Country 
24 Bridge / Biljart 
25 Tafeltennis 
26 Senioren alleen Kaarten / Zelfverdediging /  
     Toneel 
27 Vergadering Senioren Bestuur 
29 Country 

 

18 juli t/m 8 aug. GESLOTEN 
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Inleveren kopij graag vóór 26 augustus 2015 

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

www.ssovh.nl 

 

 

Voorwoord  

Voor jullie ligt alweer een 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. Er is een huldiging geweest, de senioren hebben een leuk en 

smakelijk uitje gehad, de wandelaars hebben er weer een aantal kilometers opzitten en bij de tafeltennissers is ook 

iets te vieren. 

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

Jolanda Zegers 

Redactie Frontsein

 

 

 

In de nacht van 15 mei werd om 01.40 uur Eric Mot gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van 
de SSOVH.  Mensen die in wissel diensten werken zijn niet altijd in de mogelijkheid om op de 
algemene leden vergadering te komen. Daarom worden er afspraken gemaakt wanneer het wel 
schikt.  

 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd met je 25 jarig jubilieum 

 

 

 

 

http://www.ssovh.nl/


                            Kampioenschap. 

                  Seizoen 2014 / 2015 B klasse. 

 

Tijdens het seizoen 2014/2015 van de bedrijfscompetitie ging het tussen de 

deelnemende teams in de B klasse er zeer spannend aan toe. Men kon een week op 

één staan en de week erna op de derde of vierde plaats, het was steeds even 

spannend om de wedstrijden goed te spelen en de andere teams vóór te blijven. Het 

was spannend tot de laatste week waarin de beslissing zou vallen. Nadat alle 

wedstrijden waren gespeeld werd de stand opgemaakt. Als kampioen in de B klasse 

kwam het 1e team, van SSOVH als winnaar uit de bus. De verschillen met nummer 

2 het 2e team was maar 2 punten en met de derde plaats slechts 3 punten. Op de 

derde plaats eindigde het 3e team van Kerkrade ’68.  

Op dinsdag avond 14 april werd het kampioensteam verrast door een delegatie van 

het hoofdbestuur van SSOVH. Door de voorzitter van SSOVH dhr J. Paffen werd het 

team bloemen en een sportcheque overhandigd als blijk van waardering van het 

behaalde kampioenschap. Deze sportcheque kan door de sectie goed besteed 

worden.  

Hopelijk kunnen we dit succes volgend seizoen nog eens overdoen. 

Met de beste sportgroeten. 

De secretaris van de sektie Tafeltennis. 

George Steins 

  

 

 

 

 



                          Wandeling van zondag 7 juni van SOS’96 

Het was de dag van de Sacramentsprocessies. Zo ook in Nijswiller, waar de start van de wandeling 
was. Tijdens ons vertrek trok ook de processie. De straten waren met bloemen versierd. Er waren 
vaandeldragers, een harmonie speelde muziek op de typische langzame stap. De pastoor kwam met 
de misdienaars voorbij en tot slot de gelovigen van Nijswiller. We dachten vol nostalgie terug aan 
onze jeugdjaren.  
Paul Eestermans liep als voorloper voorop, met 12 wandelaars er achter aan. Het eerste gedeelte 
ging naar Holset. Het was heuvel op en heuvel af, langs mooie weggetjes en paadjes met veel 
natuurschoon.  
Tijdens de rustpauze werden we door de harmonie van Vijlen verrast met een klein concert. Nu zat 
de stemming bij de wandelaars er extra goed in, want dit was toch wel een wandeling met veel 
meerwaarde.  
De weg terug naar het beginpunt was gelukkig een stuk gemakkelijker te lopen. Onze tocht ging ook 
nog vlak langs het Benedictijnerklooster van Mamelis. Dan nog de Nijswillerbergweg oversteken en 
we waren weer in het dorp. 
Paul en Gertie, hartelijk dank voor deze mooie wandeling. 
 
José Ernste 
 

Nieuws van de Senioren. 

 

Met een invasie van 33 senioren kwamen wij op dinsdag 19 mei jl. aan bij Bakkerij Voncken. 

Karel Voncken begon in 1907 een bakkerij op de Sittarderweg, generaties lang een begrip 

onder de rook van de Lange Jan, de O.N.1 mijn en de tram naar Sittard. De klandizie kwam 

vanuit de buurten Musschemig, Grasbroek en Beersdal. 

Dit was het begin van de inleiding van Frans Voncken, onder het genot van koffie en 

natuurlijk vlaai. Frans die eigenlijk helemaal niet het bakkersvak in wilde, werd overgehaald 

door zijn vriendin, zijn latere vrouw Piroschka. Nu zoveel jaren later is hij de 4de generatie 

die de leiding heeft samen met zijn vrouw, over 16 filialen .Het personeel bestand is ook flink 

gestegen van 4 naar 148, waaronder een aantal met lichamelijke en geestelijke beperkingen. 

Dit siert hem als mens en ondernemer. 

Door de grote groei, werd de fabriek op de Sittarderweg te klein. Er werd gekozen voor het 

industrie terrein bij het Roda voetbalstadion in Kerkrade. 

Met grote bevlogenheid en passie vertelt Frans over zijn bakkerij, waarvan hij ieder hoekje 

en gaatje kent. Hij weet dat de productie en groei van winkels niet veel verder moet stijgen, 

dan kan hij het niet meer overzien en het werk plezier is dan ook weg ! Ook is zijn bedrijf de 

trotse winnaar van de Rabo Economy Award 2014. 

Tot slot: Het was een gezellige en leerzame middag en werden we ook nog verrast met een 

traktatie ! 

 

 

 



Riny van den Hurk –Harrie Beelen.  

 

 


