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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. 
 

Augustus 2019 
11 Country 
12 Bridge/ Biljart 
13 Tafeltennis 
14 Senioren 
15 Biljart/ Beheercom. Vergadering 
18 Country 
19 Bridge/ Biljart 
20 Tafeltennis 
21 Senioren 
22 Biljart/ Bestuursvergadering 
25 Country 
26 Bridge/ Biljart 
27 Tafeltennis 
28 Senioren 
29 Biljart/ Foto Kollektief Reflex 
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Inleveren kopij graag vóór 23 augustus 2019 

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

zie: www.ssovh.nl 

 

Voorwoord 

De vakantie staat weer voor de deur en dat is ook te merken aan de kopij. Het is wat je noemt echt komkommertijd.  Laat 

iets van je horen, wil je leden werven voor je sectie of ga je als sectie nog iets leuks ondernemen of organiseren, dan laat 

het ons weten en schrijf een leuk stukje dat wij kunnen plaatsen voor je!! 

Helaas hebben wij weer afscheid moeten nemen van 2 leden en is er een verzoek om hulp.  

Voor iedereen die op vakantie gaat wensen wij een fijne vakantie toe en gezond weer terug! 

 

 

 

                          IN MEMORIAM 

                             

                                     Op Woensdag 29 mei  2019 is ons lid 

                                                 Mevr. C. Gubbels overleden 

                                 Mevr. Gubbels was jaren lid bij SSOVH  

Wij wensen Dhr. Meurers, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie veel 

sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  

 Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

  

Beste leden SSOVH sectie Senioren en leden GV afdeling Heerlen, 

 Helaas wil ik u laten weten dat op woensdag 

26 juni 2019 ons lid 

           

                Nel Jordaan 

 Op 77-jarige leeftijd is overleden. 

 Nel was, na het overlijden van haar man 

Krijn Jordaan, ernstig ziek geworden. 

Ze bleef opgewekt en liet de diverse 

chemokuren zonder morren over haar heen 

komen. 

Vandaar dat niet alle leden wisten dat ze zo 

ziek was. 

‘Niet klagen’ was haar motto. 

http://www.ssovh.nl/
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En ook als ze met veel plezier in ons midden was, met name bij de sjoel dames,  

was ze een prettige aanwezigheid die niet snel verveelde, ze had altijd gesprekstof. 

Met name over Israël waar ze regelmatig naar toe ging en waar haar oudste zoon en 
kleinkinderen woont. 

Met trots liet ze weten dat een kleindochter ook een kindje had gekregen die ze nog 
heeft gezien. 

Kort na terugkomst in Nederland werd Nel ziek en werd bij haar veel nare medische 
zaken ontdekt. 

Ze bleef tot het einde hopen. Helaas mocht dat niet zo zijn. We gaan haar zeer missen. 

 Met droeve groet, 

 Frans Evers 

Secretaris SSOVH sectie Senioren en BGV afdeling Heerlen 

f-evers@home.nl 

06-51358831 / 045-5710124 

 

 

Beste vrijwilligers / leden van alle SSOVH secties 

 Met ingang van 20 juli is de Spuiklep tijdelijk gesloten tot en met 10 augustus. 

Aansluitend de maandag erop, dus 22 juli wordt de hoofdzaal van de Spuiklep door een 

bedrijf de vloer ‘gestript’. Dat betekent dat de waslaag van de vloer wordt ‘geschuurd’ en 

weer opnieuw in een soort waslaag wordt gezet en voorzien van een verzegeling.Jullie 

begrijpen dat wij (hoofdbestuur SSOVH) graag de zaal willen ontruimen van alle tafels en 

stoelen en wat er verder nog staat (biljarts blijven staan). 

Wie kan en wil ons even helpen op zaterdag 20 juli vanaf 10:00 uur. Een voorzichtige 

inschatting is dat we er een twee uurtjes zoet aan zijn, ligt aan het aantal helpers (vele handen 

maken licht werk). Daarna gaan we even gezamenlijk een kop koffie / thee met elkaar 

nuttigen. Daarbij kunnen we dan even afspreken wanneer we e.e.a. weer terug plaatsen. Ik ben 

jullie zeer erkentelijk als diegene die kan, zich even bij mij aanmeldt. 

 Alvast dank,  

Frans Evers 
f-evers@home.nl 
06-51358831/ 045-5710124 
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 SUDOKU 
 

 

9  2    3   

 1 7  3 8 9   

 4  6  9  1  

5 9  1    2  

   5 9 2    

 7    4  9 6 

 8  7  3  5  

  5 8 6  4 3  

  3    7  1 

 
 

 

7  5    9   

 8 6  1 4 3   

 2  9  6  4  

2 6  7    8  

   6 3 2    

 5    9  2 6 

 7  4  3  1  

  1 8 5  2 3  

  8    7  9 

 

 

 


