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Inleveren kopij graag vóór  24-08-2018 

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

statuten zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

De zomer en de vakantietijd zijn nu echt begonnen, de Spuiklep is dicht tot 12 augustus, de Senioren 

hebben leuke uitstapjes gemaakt. Verder heeft de Spuiklep een flinke opknapbeurt gekregen. 

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier en heel fijne vakantie,  

J. Zegers 

Senioren 

 

Begin februari heeft het bestuur van de SSOVH sectie Senioren en BGV afdeling Heerlen een 
Nieuwsbrief voor de eerste zes maanden naar haar leden laten uitgaan. Iedere keer weer een 

spannend moment. Wat kunnen de beide besturen voor haar leden gaan betekenen. De paasbrunch 
in maart, eerder al uitgebreid in ‘Met Pensioen’ aandacht aan besteed en nu kort geleden een 

uitstapje naar Maasbracht. Hierover konden we onze leden van de eerder genoemde beide 
verenigingen in april uitgebreid informatie sturen. Daarop hebben 13 leden zich aangemeld. Helaas 

zijn kort voor het vertrek, door ziekte, twee personen afgevallen. Met drie auto’s konden we op 

vrijdag 25 mei vanaf de Spuiklep om 11:00 uur vertrekken. De secretaris – penningmeester voorop. 
Navigatie ingesteld, maar na nog maar nauwelijks 10 minuten op weg zijnde, staan we op de N281 

ter hoogte van Hoensbroek stil. De navigatie aankomst tijd tikt door. Twintig minuten vertraging, als 
we toch maar eens naar het restaurant gaan bellen. De eigenaar geeft aan ons wel te zien komen en 

houdt rekening met later aankomen. We zijn gerustgesteld. Langzaam sijpelt een  bericht binnen, er 
zou een everzwijn zijn aangereden. Het arme dier is zwaargewond en een onfortuinlijke Belgische 

automobilist is tegen vrachtauto’s aangereden. Het wachten is op een jager die het gewonde dier uit 
zijn lijden gaat verlossen. Na het oponthoud gaat de stoet auto’s weer op weg. De file lost in rap 

tempo op. En waarachtig we komen op onze afspraak op tijd aan. We hadden rekening gehouden 

met een speling van 15 minuten, maar die zijn opgegaan aan het wachten in de file. We mogen op 
het terras gaan zitten. Onder luid gemekker van de grazende schapen onder ons. We zijn bij 

restaurant ‘de Kolentip’ en worden snel bediend door attent en vriendelijk personeel. Natuurlijk 

eerst een koffie, fris of een heus pilsje. Daarna komt de lunch in de vorm van gerookte zalm met 

limoencrème en kappertjes of Hereford kroketten met brood of uitsmijter livarham met kaas. Da t 
een ieder nu wel stil is moge duidelijk zijn. Het is een genot om te zien dat het allen goed smaakt. En 

nu de naam ‘kolentip’, tot voor kort wist ik niet wat dit inhield. En velen met mij. Maar zo kort na de 

lunch komen de verhalen wel opgang. Het blijkt een constructie te zijn die over het water is 

uitgebouwd. Waarbij wagons worden opgehesen en daarna in het schip wordt omgekiept. In 

Rotterdam werd op deze wijze al in 1887 gewerkt. De kolentip van Maasbracht is later in de haven 
van Stein ingezet. Na een goed gevulde maag, gaat onze groep naar de Bediencentrale Maasbracht. 

En aangezien onze leden niet meer zo heel piep zijn, gaat dat in een rustig wandelingetje. Overigens 
ligt de Bediencentrale op maar enkele minuutjes kuieren van het restaurant. We komen iets te vroeg 

aan bij het mooie futuristische gebouw van Rijkswaterstaat. Door dat het goed beveiligde gebouw 
niet direct te betreden is, dient het exclusieve bezoek zich vooraf aan te melden bij de Roermondse 

VVV. Dus is het bekend dat onze groep er aan komt. De deur gaat open en we worden uitgenodigd 

om plaats te nemen in de ontvangst ruimte. Hier komen de beide gastheren ons hartelijk begroeten . 

Nadat we plaatsnemen met onze koffie, thee of simpel kraanwater. Beginnen de enthousiaste 
voormalige medewerkers van Rijkswaterstaat aan hun uitleg ondersteund door een korte film. 

Beginnende uiteraard aan de historie van hun voormalige werkgever. Het bl ijkt dat Rijkswaterstaat 

een belangrijke maatschappelijke opdracht heeft; samen met andere partners werken aan een veilig 

http://www.ssovh.nl/
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en bereikbaar Nederland. En dat is zowel op de weg als het water. En dat onder verantwoordelijkheid 

van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat er belangen zijn, wordt snel duidelijk, 

economie, milieu en woongenot. Daarvoor zetten zij zich al ruim tweehonderd jaar in. Dat de 

automobilist niet altijd gelukkig is met de keuzes die door Rijkswaterstaat worden of zijn gemaakt, 
daar gaat het vandaag duidelijk niet over. We krijgen met verve uitleg over het waarom deze 

Bediencentrale nu juist in Maasbracht staat. En dat sinds 2014. Vanuit hier bedient en begeleidt de 
centrale de scheepvaart op de Maas en het Julianakanaal vanaf de Belgische grens tot aan Venlo. De 

bediencentrale treedt op als coördinatiepunt bij ongevallen, calamiteiten en waterverontreinigingen. 
De romantiek van voorheen, een sluiswachter die op de locatie een sluis bedient, die is niet meer. 

Techniek heeft het op één punt (Maasbracht) samengebracht. Hier wordt beslist wie er het eerst 
naar binnen (de sluis) mag. Uiteraard gaat beroepsvaart voor. Een operator beslist, zittende achter 

vele schermen. Het weer liet het toe dat we vanaf het dak een werkelijk fenomenaal zicht hadden 

over zowel de Drielingsluis onder ons als de haven. Weer buiten gaven onze rondleiders een 

prachtige uitleg over hoe het vergaat in de sluis. Hoewel niet erg druk op dat moment, kwam er toch 

en flink vrachtschip aan en konden we zien dat in dertien minuten het schip meer dan 12 meter 
omlaag ging (daarmee het hoogste verval in Nederland). Waarna het de reis richting het noorden 

(Roermond) kon vervolgen. Na een hartelijk afscheid van onze enthousiaste rondleiders, lopen we 

(het restaurant de Kolentip voorbij) weer naar de aanlegsteiger voor een korte rondvaart. De 

‘kapitein’ staat ons al op te wachten. Hij begeleidt ons naar zijn ‘groene’ boot. Dat laatste is niet  
letterlijk.  Zo heet onze boot ‘de Gouverneur van Limburg’ . Het heeft een lengte van iets meer dan 

13 meter en een breedte van meer dan 3 meter. Er kunnen ruim 50 mensen mee. En ook rolstoel 
vriendelijk. Het is een echt excursievaartuig en de zijpanelen zijn er uit vanwege het prachtige weer, 

hierdoor hebben we een prachtig uitzicht. De schipper vertelt ons dat op het einde van de Tweede 

Wereldoorlog de op dat moment in de haven van Maasbracht liggende schepen tot zinken waren 
gebracht, deze na de oorlog weer van de bodem moesten worden getild. Daarmee verduidelijkt hij 

de vele kranen die er in Maasbracht nog staan. Na een ruim drie kwartier durende rondvaart, twee 

maal door de Drielingsluis geschut te zijn, gaan we weer aan wal. Gunnen de beide heren een leuke 

fooi en zoeken nog even een plekje op in de schaduw waar we bij M’Blend nog w at te drinken 
nemen. De penningmeester overlegt snel of dit uit de kas kan en het aanwezige bestuur geeft hem 

royaal toestemming. Hiermee kunnen we een prachtige en vooral leerzame dag afsluiten. Vanaf deze 

plek krijgt het bestuur een warm applaus voor hun inzet om deze dag te doen slagen.  

Bestuur SSOVH sectie Senioren Heerlen  Frans Evers 

                                                   

 

   
 

 

 
                                                                           

 

Hallo Allemaal, Frontsein Nieuwsbrieflezers, graag wil ik jullie deelgenoot maken van een zeer 

geslaagde Spuiklep groot onderhoudsdag. Een tijdje geleden is het bestuur van de Beheercommissie 
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Spuiklep bij elkaar geweest. De agenda afwerkend was er ook een punt om rondom de Spuiklep een 

aantal zaken af te werken. O.a. de boeiboorden zagen er niet meer uit. En dat was bepaald geen 

visitekaartje meer als je door de hoofdpoort, ingang Kinderstad, aan kwam rijden. Om van het vele 

onkruid rondom het gebouw maar te zwijgen. Er moest dus wel iets gebeuren. Maar hoe ga je dat 
aanpakken, en dan ook nog zonder (veel) kosten te maken. De bestuursleden kijken elkaar eens aan, 

beetje zwijgen, en dan komen de ideeën. Er werd door Jo Buijsen een prachtige pakkende flyer 
gemaakt. Die is o.a. in de Spuiklep op strategische plaatsen opgehangen en in het Frontsein 

Nieuwsbrief geplaatst. Niemand kon hem meer missen. Dan moet er een ‘slachtoffer’ worden 
gevonden waar men zich bij kon aanmelden. Ondergetekende dus. Ach, geen proble em, je bent 

tenslotte vrijwilliger, en dat mag men weten ook. Had ook niet verwacht dat de telefoon 
roodgloeiend zou staan. Maar een beetje mis had ik het wel. Heel snel kwamen o.a. de e -mails 

binnen. En na even een paar nachtjes slapen, best spannend, want vallen er nog zielen af? 

Uiteindelijk is het zaterdag 26 mei waarop het allemaal gaat gebeuren.  Een prachtige dag schijnt ons 

al tegemoet. De zon is stralend aanwezig. Zelf begin ik maar alvast om 08:30 uur. De beukenhaag kon 

wel een beurtje gebruiken. De wilde braam gaf al flink acte de préséance. De lange slierten met de 
vreselijke stekels moeten er toch echt uit. Na een tijdje bezig te zijn, komt een oud collega (Henk van 

der Velden) aan en hoor ik de opmerking ‘enne….horloge kapot?’ ‘Uh, nou nee’. Ach , ik snapte het 

niet direct, maar de bedoeling was om te beginnen om 09:30 uur. En het was dit tijdstip duidelijk nog 

niet. Henk was de tweede vrijwilliger die de muggen trotseerden en de heggenschaar ter hand nam 
en aan de andere kant er stevig op los ging. Iets na half tien, ik ga nu maar niet iedereen noemen, 

want ik vergeet er vast één. En ik wil niet het risico lopen dat nou juist deze ‘vergeten’ persoon de 
volgende keer niet komt. En wat nu zo mooi is, niemand hoefde aangestuurd te worden. Snel wordt 

het filter van de grasmaaier vervangen. De bosmaaier wordt nog even onderhanden genomen. En 

zag ik vanuit mijn ooghoeken, dat de ramen van binnen en buiten goed gezeemd werden. Na een 
tijdje druk bezig te zijn geweest, ging het als een lopend vuurtje rond ‘koffie!’ Iedereen wilde wel 

even uit de warme zon. De één aan de fris of thee, een ander genoot van de welverdiende koffie. 

Met een heerlijk stukje vlaai. Nou vooruit, toch maar nog iemand benoemen, Math (Velders) je hebt 

de vrijwilligers goed verzorgd. Math had er dan ook alle tijd voor. Een beetje voorzichtig liet hij weten 
dat zijn lieve echtgenote en hun dochter naar Amerika waren. Hij was een poosje alleen. Na even 

met elkaar te hebben bijgepraat, want ook dat is belangrijk, het blijkt maar weer dat e r mensen bij 

zijn die met elkaar een school (Neutrale Volksschool) hebben gedeeld. Vallen al vlug namen van 

leraren en leerlingen. En oud collega’s die elkaar weer een tijdje niet hadden gezien. De banden 

worden aangehaald. Er wordt flink gelachen maar ook hard gewerkt. Zo hard dat de Jeu de 
Boulebaan er weer prachtig bij ligt. Dat de boeiboorden prachtig schoon zijn, maar dat een lik verf 

nog wel kan. De eigenaar van het gebouw zal worden benaderd. Na een prima lunch, eveneens 
verzorgd door die alleenstaande man, gaan na 13:00 uur langzaam aan iedereen weer (bezweet) naar 

huis. Nog snel werd er een afspraak gemaakt dat een paar mensen op zaterdag 2 juni nog verder  

gaan. Prima, ook ik zal er zijn. Bedankt iedereen die er was.  

 

Frans Evers

 


