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Inleveren kopij graag vóór 25 augustus 2016 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord  

Dit is alweer de laatste editie voor het zomerreces. Er wordt hulp gezocht, helaas hebben wij weer 

afscheid moeten nemen, zijn de senioren naar een speciale berg geweest. Wist u welke secties er 

allemaal onder de SSOVH hoed bestaan? En kan er weer volop gelachen worden. Namens de redactie 

wil ik dan ook iedereen een fijne, zonnige vakantieperiode wensen. En gezond weer terug!!  

Tot in augustus!!! 

               

               In Memoriam  

                                  

                             Op woensdag 27 mei 2016 is ons actief lid 

                               Clara Seetz-Mulder  

                                                   overleden. 

                             Clara was lid van de sectie senioren  

                             Wij wensen haar kinderen kleinkinderen en familie veel      

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

GEZOCHT 

De interieurverzorgers van SSOVH zijn op zoek naar mensen die op 

woensdagochtend willen meehelpen om de Spuiklep in goede conditie te houden. 

Uiteraard staat hier een kleine vergoeding tegenover.  

Hebt u interesse, kom dan eens langs! 

Wij zijn er iedere woensdag van 8.00 tot 10.00 uur. 

De interieurverzorgers  

 

http://www.ssovh.nl/
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Vrijwilligers voor cliëntenvervoer gevraagd! 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het vrijwilligersteam cliëntenvervoer willen versterken. 

Dit vrijwilligersteam verzorgt van maandag tot en met vrijdag het vervoer en de begeleiding 

van gemiddeld acht cliënten per dag van de thuissituatie naar de Dagactiviteiten in 

Douvenrade en weer naar huis. Voor iedere rit zoeken wij zowel chauffeurs als begeleiders. 

Chauffeur  

De taak van de chauffeur is het vervoeren van cliënten per bus van hun huis naar de 

dagactiviteiten en weer terug naar huis. De chauffeur krijgt een cursus aangeboden.  

Begeleider  

De taak van de begeleider is cliënten helpen bij het in- en uitstappen en indien nodig de 

chauffeur ondersteunen. 

Wilt u ons team komen versterken? Neemt u dan contact op met Annet Verhoeven 

(coördinator vrijwilligers Molenpark) per  e-mail: annet.verhoeven@sevagram.nl of 

telefonisch: 06 – 18 83 59 51.  Annet is maandag, woensdagmiddag en donderdag bereikbaar. 

 

Nieuws van de Senioren. 

Op dinsdag 14 juni jl. zijn we vanuit de Spuiklep om 13.45 uur vertrokken met 18 senioren 

voor een rondleiding in de Jezuïetenberg te Maastricht. In de Jezuïetenberg heeft de 

ontginning plaats gevonden in 1704-1880 toen men de mergel gebruikte voor bouwsteen. In 

1852 kwamen de Jezuïeten paters naar Maastricht en zijn toen in de vrije 

woensdagmiddagen voor ontspanning na hun studie begonnen aan de vele kunstwerken. Zij 

werkten daar zonder elektrisch licht. Zij gebruikten ontelbare kaarsen bij een temperatuur 

van 12 graden met een vochtigheidsgehalte van 90 %. Omdat de Jezuïeten uit verschillende 

werelddelen kwamen werden op muren uitlopende kunstwerken gemaakt. Het Alhambra 

compleet met vijver en fontein, zelfs een keukentje bij de refter waar de paters pauzeerden 

zijn voorbeelden van de vele muurschilderingen van 1852-1952. Zoals ook de Catacomben, 

Christus, Boeddha, de reuzen Thumbnail (schildpad) uit 1862, de Indische hoek. De H. 

Hartkapel met 8 zijwanden, bij de ingang 2 engelen en de communiebank. In 1913 heeft men 

ook een fraaie kerstgroep gemaakt. Na de instorting van 1920 is een gedeelte gesloten, vele 

kunstwerken zijn verloren gegaan. Sinds 1996 is de Jezuïetenberg een rijksmonument.                                                                             

Onze gids, een gepensioneerde politieman, die ons gedurende 2 uur met veel enthousiasme 

heeft rondgeleid. Hij hield meerdere keren in de gaten of we compleet waren. Na afloop was 

iedereen onder de indruk van alle mooie werken en het bestuur was blij dat voor deze 

rondleiding gekozen was. Traditie getrouw zijn we in het motel van der Valk in het tijdelijke 

gebouw gaan eten. Harrie dankte iedereen voor hun komst en wel thuis.  
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Nog even meer nieuws. Zoals ieder jaar was woensdag 29 juni de laatste inloopmiddag. We 

hadden een zeer grote opkomst! Wij verwachten jullie in goede gezondheid weer terug te 

zien 31 augustus 2016. Voor een ieder een fijne en zonnige zomer toegewenst                                                                                                                                                                                                   

Harrie Beelen                                                                                                                                                                                 

Riny van den Hurk 
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