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juli 2017 
 
01 Feestavond H. Slenders 25 jaar NS 
02 Country 
03 Bridge /Biljart 
04 Tafeltennis 
05 Senioren / Zelfverdediging 
06 Biljart 
08 CD avond Country 

Augustus 2017 
 
06 Country 
07 Bridge/ Biljart 
08 Tafeltennis 
09 Senioren/ Zelfverdediging 
10 Biljart 
13 Country 
14 Bridge/ Biljart 

09 Country 
10 Bridge/ Biljart 
11 Tafeltennis 
12 Senioren/ Zelfverdediging 
13 Biljart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Tafeltennis 
16 Senioren 
17 Biljart 
19 CD avond Country 
20 Country 
21 Bridge/ Biljart 
22 Tafeltennis 
23 Senioren/ Zelfverdediging 
24 Biljart 
27 Country 
28 Bridge/ Biljart 
29 Tafeltennis 
30 Senioren/ Zelfverdediging 
31 Biljart/ Foto Reflex 
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Inleveren kopij graag vóór 24 augustus 2017 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

 

Voorwoord 

De zomer komt er met rasse schreden aan. Dat is ook aan de kopij te merken. Helaas hebben wij 

afscheid moeten nemen van een lid van de sectie Bridge, er is bericht van de Senioren, er worden 

vrijwilligers gevraagd. VANAF 15 JULI TOT EN MET 5 AUGUSTUS IS DE SPUIKLEP GESLOTEN IVM 

VAKANTIE, daarom wensen wij iedereen een heel fijne vakantie en gezond en veilig weer terug voor 

iedereen die lekker weg gaat. 

Namens de redactie veel leesplezier,  

Jolanda Zegers 

 

                                             In Memoriam 

                           Op woensdag 14 juni 2017 is  

                                 Lou  Schuivens 

                                   overleden  

                        Lou was lid van de sectie Bridge 

             Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen 

      en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 

               Bestuur en Sectiebesturen van SSOVH 

 

Woensdagochtend bereikte ons het trieste nieuws van het overlijden van onze clubgenoot Lou 
Schuivens. 
Lou was een trouw en gewaardeerd lid, vooral door zijn positieve instelling en zijn humoristische kijk 
op het leven van alledag. 
We zullen hem missen aan de bridge-tafel. 
  
De sectie Bridge 
  
Groet, namens de sectie bridge 
  
Jo Clahsen 
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Vrijwilligers gevraagd!!!!!!! 

 

Wie o wie wil helpen om de Spuiklep er pico bello te laten uitzien? 

Iedereen is welkom, vrouwen maar ook (echte) mannen. Met elkaar gaan we op iedere 
woensdagochtend van 08:00 tot ongeveer 10:00/ 10:30 de Spuiklep een goede cleaning up geven. 
Natuurlijk allemaal met een pauze waarbij we de koffie met plezier tot ons nemen. En …… fysiek 
goed te doen hoor.  

Wij kijken naar je uit! Interesse? 

Mail naar: Rinus van Lierop; r.v.lierop@home.nl 

 

Beste Leden van de SSOVH sectie Senioren Heerlen, 

Onlangs, woensdag 24 mei, was Martina en Guus Reinartz uit Landgraaf in de Spuiklep op bezoek. In 

vier jaar tijd hebben zij foto’s gemaakt in en van Zuid Limburg en dat in ‘Vier Jaargetijden’. De audio-

visuele-show werd in 2 x 45 minuten gepresenteerd. Hierbij sprak Guus Reinartz de begeleidende tekst. 

Guus is al sinds zijn tienerjaren zeer geïnteresseerd in de creatieve kracht van de fotografie. Prachtige 

vergezichten, zonsop- en ondergangen, beken, weilanden, korenvelden en kastelen. En dat allemaal in 

een gebied dat bij wandelaars of fietsers bekend staande omgeving. Al met al en succesvolle 

presentatie. Waarbij de in grote getalen opgekomen senioren ademloos toeluisterden en keken. Als ik 

met dit stukje bezig ben is de temperatuur alweer aardig zomers aan het worden. Tot heden boffen 

we v.w.b. het weer maar. Op een enkele ‘koele’ dag na dan. Toch moet er natuurlijk voor onze goed 

verzorgde tuin, want dat hebben wij Senioren toch?, af en toe wel eens een bui vallen. Onlangs, op 

woensdag 7 juni zijn we weer bij elkaar geweest. Samen met de BGV afdeling Heerlen. We kregen een 

gezellige middag. Met niet alleen ‘gratis’ koffie (aangeboden door een aanwezig lid), maar door het 

vieren van een verjaardag van de echtgenote (Netty) van Harrie Beelen ook een stukje cake erbij. En 

daarna kon de filmmiddag aanvangen. De ons aangeboden film was er één uit de categorie drama / 

love-story. De titel was HEAVEN uit 2002. En speelt zich af in Italië. Een jonge Engels lerares Philippa 

(gespeeld door Cate Blanchett) pleegt een wanhoopsdaad: ze laat een bom ontploffen in het kantoor 

van een heroïnedealer. Door hem is haar man dood en vele van haar leerlingen. Ze wordt gearresteerd 

en krijgt uiteindelijk verschrikkelijk nieuws: haar bom heeft vier onschuldige mensen gedood, 

waaronder twee kinderen. Daardoor knapt er iets in haar. De politie zet de gebroken Philippa onder 

grote druk om te bekennen dat ze een terroriste is. Hulp komt plots uit onverwachte hoek: de jonge 

agent Filippo wordt stapelverliefd op Philippa en laat haar ontsnappen. Samen vluchten ze. Hij is alles 

kwijt en smacht naar haar liefde. Zij is alles kwijt en gaat, op haar eigen manier, boete doen voor wat 

ze heeft gedaan. Mede door haar rol in het indrukwekkende HEAVEN kreeg Cate Blanchett in Duitsland 

een Gouden Camera. Ondanks de film kon er toch ook gekaart worden, in de keuken. En de biljarters 

konden met elkaar evengoed nog met hun keuen in de weer. Al met al weer een gezellige middag en 

keerde iedereen weer tevreden naar huis.  

Frans Evers / SSOVH sectie Senioren afd. Heerlen 
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Voor alle puzzelaars nog een paar sudoku’s: 

 

 

 SUDOKU  
  

  

          9  4  1  6  

4    7    5      2    

6        3  4  7      

  4    3  6        2  

3    2        9    7  

8        2  5    3    

    3  7  8        1  

  1      9    2    3  

2  8  5  1            

  

  

 

 

 SUDOKU  
  

  

8  4          7    6  

  9  1  8        2  3  

6      4  1      5    

      1    6  2  3    

    2    5    9      

  8  5  3    9        

  1      3  8      7  

7  3        5  1  9    

9    8          4  2  

  

  

 


